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ВСТУП 

Актуальність теми. Модернізаційні процеси другої половини ХІХ ст. в 

Російській імперії загострили проблему національної самоідентифікації, 

створивши низку викликів для російських консервативних кіл та російської 

влади. Останні зосередили всі сили на конструюванні власної ідентичності, 

покликаної підтвердити територіальні і політичні амбіції титульної нації та 

зміцнити внутрішньосуспільну єдність. Уже на початку ХХ ст. склався 

російський націоналізм як ідеологія та суспільний рух, який спробував 

утвердити поняття російської нації. Нинішній інтерес до цієї проблеми має не 

лише наукову, а й суспільну актуальність. У роки, що передували Революції 

Гідності, спостерігалося значне посилення російського націоналістичного 

дискурсу на українських територіях, потужна його підтримка як з-за кордону, 

так і з боку окремих представників влади різних рівнів. Якщо в ХІХ – на 

початку ХХ ст. розвиток російського націоналістичного руху саме на 

українських землях – це результат штучно насадженої, неузгодженої з 

потребами місцевого населення російської імперської політики, то в ХХІ ст. – 

це неспроможність України дати відповідь на російський виклик. Сучасні реалії 

актуалізують вивчення зародження та розвитку російського націоналізму на 

українських землях. З’ясування ідеології та практик російських націоналістів, 

причин поразки їхнього руху допоможе сформувати модель взаємозв’язку з 

нинішніми проросійськими елементами та зменшити їхній деструктивний 

вплив на українське суспільство. 

Наукова актуальність пропонованого дослідження зумовлена 

відсутністю в українській історіографії комплексного дослідження проблеми 

російського націоналізму на українських землях на початку ХХ ст. Зокрема, 

обійдена увагою попередніх дослідників не лише проблема формування 

російської націоналістичної ідеології в межах Наддніпрянської України, а й 

питання місця українців Австро-Угорщини в поглядах російських 

націоналістів. Загалом, вивчення російського націоналістичного руху є 
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важливим для осмислення історичного досвіду суспільно-політичного життя та 

національних рухів початку ХХ ст. в межах українського простору. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в межах наукового напрямку кафедральної наукової теми «Актуальні 

питання історії соціально-економічного, суспільно-політичного та національно-

культурного життя України» (номер державної реєстрації 0111U003623), що 

виконується кафедрою історії України Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Мета цього дослідження – на основі комплексного аналізу наявної 

джерельної бази та історичних досліджень проаналізувати процес формування 

та розвитку російського націоналістичного руху на українських землях на 

початку ХХ ст., його організаційні форми та особливості діяльності російських 

націоналістів.  

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі 

завдання: 

• проаналізувати витоки російського націоналізму в суспільно-

політичній думці Російської імперії; 

• виявити передумови появи російського націоналізму на 

Наддніпрянській Україні; 

• проаналізувати програмні положення правих націоналістичних 

організацій та особливості націоналістичної ідеології на різних 

етапах розвитку руху на Наддніпрянській Україні; 

• визначити основні види російських націоналістичних організацій та 

союзів, охарактеризувати їхню діяльність на території України; 

• визначити рівень впливу російських націоналістичних партій на 

суспільно-політичне життя України; 

• проаналізувати «українське питання» в поглядах російських 

націоналістів; 

• охарактеризувати місце українства Австро-Угорської імперії в 

ідейному полі російського націоналізму.  
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Об’єкт дослідження – суспільно-політичне життя на українських землях 

Російської імперії на початку ХХ ст.  

Предмет дослідження – російський націоналістичний рух на території 

українських земель в складі Російської імперії  на початку ХХ ст. – по серпень 

1914 р., його ідеологія, форми та методи практичної діяльності.  

Географічні межі дослідження охоплюють Волинську, Подільську, 

Київську, Чернігівську, Полтавську, Катеринославську, Херсонську, Таврійську 

і Харківську губернії. 

 Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1903 р. – поява на 

Наддніпрянській Україні першої організації, заснованої на принципах 

російського націоналізму – по серпень 1914 р. – початок Першої світової війни 

на території Російської імперії та занепад діяльності російських 

націоналістичних організацій на українських землях. Поряд з тим, розглянуто 

витоки російського націоналізму в російській суспільно-політичній думці, які 

ми виводимо з 40-х років ХІХ ст., аналізуємо розвиток українських земель з 

другої половини ХІХ ст.  

 Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на 

застосуванні загальнонаукових принципів історизму, наукової об’єктивності, 

логічної послідовності. В роботі використані загальнонаукові та спеціальні 

методи теорії та практики історичного пізнання, що зумовлено особливістю та 

своєрідністю об’єкта дослідження, а також його метою і завданнями. Із 

загальнонаукових методів дослідження використано аналіз та синтез, індукцію 

й дедукцію. 

У процесі дослідження використано методи системного аналізу та 

порівняльний – для дослідження основних елементів діяльності російських 

націоналістів на українських землях. Історико-генетичний метод допоміг 

простежити в динаміці витоки російського націоналізму в російській суспільно-

політичній думці та появу цього явища на українських землях. Історико-

порівняльний метод використаний для виявлення схожих та відмінних рис 

російської ідеї протягом різних етапів розвитку суспільної думки 
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(слов’янофільство, панславізм, націоналізм), для з’ясування різних точок зору 

російських націоналістів на питання соціального та економічного розвитку. 

Застосування методу класифікації дозволило поділити російські 

націоналістичні організації на радикальні та помірковані. При опрацюванні 

джерел нам знадобився типологічний аналіз. Для структурування 

дисертаційного дослідження використано проблемно-хронологічний, системно-

структурний методи, для узагальнення результатів дослідження – метод 

систематизації. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

запропоновано комплексну реконструкцію російського націоналізму на теренах 

підросійської України, який реалізувався через діяльність російських 

націоналістичних організацій на початку ХХ ст. У дисертації вперше:  

• охарактеризовано формування російської націоналістичної ідеології на 

українських землях в складі Російської імперії, питання її передумов та 

еволюції. 

• дана оцінка боротьби правих націоналістичних організацій із 

українським національним рухом; 

• виявлено ключові етапи у трансформації російського націоналізму на 

українських землях; 

• виявлено причини легітимізації російського національного проекту на 

українських землях; 

• проаналізовано місце українства Австро-Угорщини в поглядах 

російських націоналістів. 

Уточнено:  

• основні фактори, що сприяли розвитку російського націоналістичного 

дискурсу; 

• спільність і відмінність у поглядах різних течій російських 

націоналістичних організацій; 

• напрями діяльності організацій російських націоналістів в 

підросійській Україні; 
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Отримали подальший розвиток: 

• питання поразки російського націоналізму на українських землях; 

• дослідження місця Зарубіжної Русі в ідеї російської нації. 

 Практичне значення одержаних результатів. Аналіз вже відомих і 

вивчення та впровадження до наукового обігу нових джерел, критичне 

опрацювання наявних історичних праць, дало змогу значно розширити 

напрямки вивчення історичних процесів, які відбувалися в Україні на початку 

ХХ ст. Зібраний матеріал і висновки можуть бути використані для підготовки 

узагальнюючих праць з політичної історії України кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

українського національного відродження, підручників і навчально-методичних 

посібників зі всесвітньої історії та історії України, при підготовці лекційних 

занять і спецкурсів у вищих навчальних закладах, з публіцистичною метою для 

ознайомлення широких верств населення про форми та наслідки діяльності 

проросійського руху в Україні. 

Апробація одержаних результатів. Основні наукові твердження та 

висновки дисертаційного дослідження були апробовані на засіданнях кафедри 

історії України Чернівецького національного університету імені Ю. 

Федьковича (2013-2016 рр.), а також на наукових конференціях та колоквіумах: 

ІХ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 95-й 

річниці Буковинського народного віча (25-26 жовтня, 2013 р.), VІІ Міжнародна 

конференція «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, 

майбутнє» (Київ, 3 вересня 2014 р.) [388], Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних 

процесів сучасного суспільства» (Одеса, 11-12 вересня 2015 р.) [389], 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку 

суспільних наук у ХХІ столітті» (Херсон, 26-27 лютого 2016 р.) [390], ІІ 

Всеукраїнська наукова конференція «Історія України: сучасні виклики» 

(Тернопіль, 18 травня 2016 р.) [387], Всеукраїнська наукова конференція 

«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»(Дніпропетровськ, 

29-30 квітня 2016 р.) [391], German-Ukrainian Colloquium for PhD students 
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(Chernivtsi , October 16-17, 2015), Phd-colloquium Passau – Chernivtsi (Passau, 

Germany, September 29-30, 2016). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 13 наукових 

публікаціях, з них 8 статей опубліковано у зарубіжних та фахових вітчизняних 

виданнях. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження побудоване за проблемно-

хронологічним принципом та складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел і літератури. Обсяг дисертації 

становить 241 сторінку. З них основний текст дисертації викладено на 196 

сторінках, список використаних джерел складається з 487 найменувань і займає 

45 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИ 

ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Ступінь наукової розробки проблеми 

Сучасній історіографії властива тенденція до зростання кількості наукових 

студій, присвячених історії ідей та ідеологій. Особливо невпинно зростає 

бібліографія проблеми націоналізму в межах імперій наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. В свою чергу, активізація вивчення російського консерватизму, 

монархізму та націоналізму протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років, 

сприяла появі історіографічних праць, в яких розглядаються окремі аспекти 

російського націоналістичного руху; частково вони стосуються й території 

українських земель. Можемо відзначити наступні статті: Ольги Головіної 

«Сучасна історіографія монархічних організацій в Україні: особливості і 

тенденції» [315], в якій авторка зовсім мало акцентувала на українській 

проблематиці, Володимира Кичєєва «Історіографія черносотенно-монархічних 

організацій в Росії на початку ХХ ст.» («Историография черносотенно-

монархических организаций в России в начале ХХ в.»), Дмитра 

Богоявленського «Історіографія російського правомонархічного руху на 

початку ХХ ст.» («Историография российского правомонархического 

движения в начале ХХ века: проблема терминологии»), Григорія Івакіна 

«Концепт «чорносотенство» в радянській історичній науці: біг по колу» 

(«Концепт «черносотенство» в советской исторической науке: бег по кругу») 

[334], де автор підкреслює неспроможність радянських істориків сформувати 

концепцію чорносотенства через те, що воно було ідейно-політичним 

антагоністом більшовизму, а відтак трактувалося як найбільш реакційна 

політична течія дореволюційній Росії; Олександра Глушкова «Історіографія 

фракції прогресивних націоналістів Державної Дум ІV скликання» 

(«Историография фракции прогрессивных националистов государственной 

думы ІV созыва») [311], загалом присвячена російським поміркованим 

націоналістам. 
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Дослідження, які ми будемо згадувати протягом нашого 

історіографічного аналізу, не завжди виділяли поняття російського 

націоналізму, часто описуючи його. Відповідно, наукові праці, об’єктом 

дослідження яких були організації й партії, які сповідували вказаний принцип, 

ми зараховуємо до нашої історіографічної бази. Іншим моментом, який 

потребує уточнення, є розрізнення в середовищі російських організацій, які 

діяли під націоналістичними гаслами. Дослідники цих питань могли проводити 

розмежування між радикальними та поміркованими російськими 

націоналістами, а могли зараховувати їх в одну єдину політичну силу. Поряд з 

тим, розгляд історичної літератури кожного визначеного нами періоду буде 

здійснений комплексно для обох напрямків. 

Історіографію досліджуваної нами теми хронологічно можна поділити на 

кілька періодів: 1) дореволюційну, 2) радянську до початку 50-х років, 3) 

радянську кінця 50-х – початку 90-х років та 4) сучасну українську. Окремо 

розглянуто зарубіжну та діаспорну історіографію. 

1. Історичні студії дореволюційного періоду з даної тематики складаються 

з робіт ліберального та консервативного табору та характеризуються 

надмірною політизованістю та публіцистичністю. До недоліків історіографії 

цього періоду слід віднести відсутність науково-довідкового апарату, що не 

дозволяє оцінити об’єктивність джерел, якими користувались автори. Перші 

подібні праці з’являються ще в час революційних подій 1905-1905 років. Серед 

них, публікація українця за походженням Якова Демченка «До питання про 

програму правих» («К вопросу о программе правых») [140], яка вийшла в Одесі 

та «роз’яснювала» боротьбу з революційним бунтом як «богоугодну справу» в 

інтересах усіх соціальних груп і в першу чергу робітників. Згодом, в 1911 році 

вийшла робота Михайла Балясного «Чого чекати від російського націоналізму» 

(«Чего ждать от русского национализма») [119], де автор аналізує проблеми та 

наявні здобутки російського націоналізму, уособленням якого є ВНC та КККР. 

Заснування останнього, розмірковував автор, «дало почин до усної пропаганди 

націоналізму» [119, c. 13]. В публікації критикувалася співпраця волинських 
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землевласників та місцевих поляків під час виборів до Державної Думи, а також 

бездіяльність російських націоналістів щодо «демократизації» земств на 

Поділлі [119, c. 34-35]. Дана робота, на думку М. Балясного, повинна була 

«замінити настільну коротку енциклопедію російського націоналізму» [119, c. 

37].  

У переважній своїй більшості роботи авторів ліберального табору – це 

брошури публіцистичного характеру й про національну ідею в Росії. Першим, 

хто спробував дати оцінку не ідеї, а практиці, в даному випадку – крайніх 

правих організацій, був  В. Левицький (В. Цедербаум) [354]. Він не зупинявся 

на регіональних моментах діяльності правих організацій, даючи оглядову 

характеристику. На думку В. Левицького, керівна сила право-монархічного 

руху в «помісному дворянстві, класі великих і частково середніх 

землевласників». Отже, автор доводив класовий характер правих організацій. 

Поряд з тим, він намагався вказати на зв’язок патріотичних союзів із 

Дворянським зібранням та Дворянською радою, які прагнули підпорядкувати їх 

своєму впливу і контролю. Побідні думки будуть розвинуті в роботах 20-30-х 

років.  

Розширив традицію вивчення радикального російського націоналізму як 

політичного явища, з точки зору марксизму, В. Меч (В.Д. Мачинський) [188]. У 

своїй статті автор також намагався розмежувати поняття «реакційний» 

(чорносотенний) і «консервативний» (октябристський). Соціальною опорою 

«масових реакційних партій, союзів і «чорних сотень», на думку В. Меча, були 

класи, які зацікавлені в збереженні самодержавних порядків, а також ті 

елементи, які їх підтримали під впливом масової пропаганди. До основних 

методів політичної боротьби «чорних сотень» автор зараховував підкуп, 

насильство і «брутальну демагогію». Все ж до недоліків цих робіт можна 

віднести спрощений підхід до вивчення соціального складу правих партій та 

перебільшення ролі уряду в їх створенні. 

В дусі класового підходу давав оцінку радикальним та поміркованим 

правим організація В. Ленін [176] (під впливом його праць сформувалася 
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радянська історіографія правого руху в Російській імперії). Він зараховував 

крайні праві партії до класових організацій, які захищали царський уряд, 

поміщиків, чиновників, відстоювали владу поліції, військово-польові суди та 

погроми. В. Ленін робив висновок, що «чорна сотня» стала засобом боротьби 

царської влади проти революції. «Чорносотенці утворюють останній тип наших 

політичних партій. Вони хочуть не «конституції 17-го жовтня»,… а збереження 

і формального відновлення самодержавства. В їхніх інтересах – весь той бруд, 

темрява і продажність, які процвітають за всевладдя обожнюваного монарха» 

[177]. Не робив В. Ленін розмежувань між радикальними та поміркованими 

націоналістами: «Відтінок, який відрізняє їх від правих, зовсім незначний: по 

суті, це не дві, а одна партія, яка поділила між собою «працю» цькування 

інородця, «кадета» (ліберала), демократа і т.д. Одні грубіше, інші тонше 

роблять одне і те саме. Серйозного значення відмінність правих і націоналістів 

мати не може [178]. 

Зрозуміло, що висновки авторів праць цього періоду залежали від 

політичних поглядів, що впливало на стиль робіт та на незавершеність процесу 

формування наукових понять. Після революції 1917 р. розпочався новий період 

у дослідженні російського націоналістичного руху.  

2. Радянська історіографія до початку 30-х років, для якої був 

характерний час вільного, без тиску з боку владних структур, вивчення 

проблеми. На жаль, незважаючи на умови розвитку, так і не почалася розробка 

концепції російського націоналізму. Автори цього періоду, звичайно, 

висвітлювали історію виникнення правих партій і союзів, їх ідеологію, 

стратегію і тактику, але в них досі відчувався вплив емоційних переживань від 

революційних подій та негатив стосовно своїх колишніх політичних опонентів. 

Тому для робіт цього періоду характерне наклеювання ярликів і опис правих 

союзів та партій у вкрай осудливій манері. 

У 20-х роках, коли більшовики вели ідеологічну боротьбу з білою 

еміграцією, в цьому ж дусі працювали радянські публіцисти. 1925 року за 

авторства Семена Любоша вийшла книга про очільника чорносотенців, правого 
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радикала, з назвою у  стилі зароджуваної радянської історіографії: «Російський 

фашист Володимир Пуришкевич» («Русский фашист Владимир Пуришкевич») 

[358]. Для нашого дослідження важливішою є робота Давида Заславського 

[330], присвячена поміркованому російському націоналісту, киянину, 

опублікована під назвою «Рицар чорної сотні В.В. Шульгін» («Рыцарь черной 

сотни В.В. Шульгин»). Цікаво, що в одних виданнях книга видавалась із 

вказаною назвою, а в інших як «Рыцарь монархии Шульгин». Все ж робота Д. 

Заславського була викривально-осудливого характеру, але їй властива 

неприхована повага до головного героя: «Шульгін в «Києвлянині» не раз 

виступав проти поліцейського свавілля в переслідуванні євреїв, і відзначав, що 

чималу тут роль відігравало те міркування, що єврейське безправ’я розбещує 

поліцію – царська ж поліція повинна бути чесна» [330, с. 18]. В іншому місці 

автор писав, що у Шульгіна «не було упередженої, запеклої ненависті до лівої 

інтелігенції і студентів, робітників, євреїв. Швидше, було презирливо-

зневажливе до них ставлення» [330, c. 22]. Загалом, в роботі більшою мірою 

представлена участь Шульгіна в білому русі, аніж дореволюційна діяльність. В 

цій публікації також присутній історичний екскурс в кінець ХІХ століття, 

відображено можливі причини становлення російського проекту в Південно-

Західному краї, в основному через прихід сюди в 1880-х роках російської 

культури ліберального типу, та охоплення нею усіх сфер життя. Саме в 

несприйнятті місцевими поміщиками такої культури, зароджується 

консервативна, за своєю суттю, російська ідея, заснована на самодержавстві, 

православ’ї та народності. Уособленням такої ідеї стала газета сім’ї Шульгіних 

«Києвлянин» [330, c. 5-7]. 

1929 року вийшов збірник документів, присвячений діяльності СРН. У 

вступній статті, за авторства В. Вікторова [97], вперше в радянській 

історіографії було проаналізовано діяльність радикальних націоналістичних 

організацій, звичайно, більшою мірою – діяльність СРН. Даючи оцінку СРН, 

автор припустився певних помилок, зокрема, що «Союз російських людей ліг в 

основу Союзу російського народу, організованого Дубровіним в Петербурзі» 
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[97, c. 4]. Поряд з тим, В. Вікторов велику увагу приділив місту Одесі, а саме 

діяльності бойових дружин СРН та зв’язкам очільників організації з владою 

[97, c. 10-11]. Цікавим є припущення автора про зв’язок СРН з «Радою 

об’єднаного дворянства». «Маючи союз російського народу у своїх руках, хоча 

офіційно союз ніколи не виступав від імені «ради», «рада об’єднаного 

дворянства» могла здійснювати свою політику и могла створювати видимість 

того, що існує велика політична організація, яка нараховує тисячі членів, яка 

здійснює ту ж програму, що й об’єднане дворянство» [97, c. 9]. Сучасна 

історіографія ще не раз буде задаватися питанням про зв’язок безстанових 

організацій правих радикалів із суто елітарними.  

Частково тематиці нашого дослідження присвячена робота Володимира 

Залежського [330], в якій відображена загальна історія більшості монархічних 

організацій, від зародження до громадянської війни, їх програмні засади, 

діяльність, а також класова сутність. Час від часу, автор аналізує суто 

регіональні особливості різних частин імперії, роблячи короткі зауваження.  

В. Залежський вдало підкреслив, що відділи правої елітарної організації 

«Російське Зібрання» виникали «або у містах, що перебували в центрі 

аграрного руху, як Харків, Казань, або в містах з розвинутим національним 

рухом, як Варшава, Вільно, Київ» [330, c. 30]. Цікаво, що такі радикальні 

націоналістичні організації, як СРН, СРЛ, СМА, «Двоголовий орел», автор 

зараховує до загальностанових або демократичних партій. До того ж, він 

одним із перших СРН охарактеризував як організацію, якій властивий «явно 

виражений фашистський характер» [330, c. 21]. До одного ідейного табору   

В. Залежський зараховує чорносотенців та поміркованих російських 

націоналістів, проте, вказував на виникнення останніх в результаті розколу в 

середовищі правих під час виборів до ІІІ Державної Думи 1907 р. 

Обидва означені автори виводили однакову схему еволюції російського 

націоналістично-монархічного руху, вважаючи, що спочатку дворянство за 

підтримки духовенства створювало суто станові організації, які з початком 

революції не могли чинити серйозного впливу на маси. Це призвело, на думку 
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дослідників, до початку формування «загальностанових» монархічних партій.  

Спільним для В. Вікторова і В. Залежського був висновок про тісний зв’язок 

крайніх правих з урядовими колами та поліцією.  

Інші автори цього періоду, наприклад, Б. Кандидов, розробляли тему 

зв’язку правих радикальних організацій з православною церквою. У 1928 році 

була опублікована його брошура «Хрестом і нагаєм» [336], в якій основна 

увага приділялася історії відділу СРН, створеного архімандритом Віталієм в 

Почаївській лаврі, яка, на думку автора, була «організаційною базою і 

опорним пунктом для чорносотенного руху південно-західної Русі ...» [336, с. 

10-11]. Хоча в роботі представлений матеріал про внутрішнє життя 

чорносотенства: створення і діяльність курсів агітаторів при відділі СРН, 

випуск друкованої продукції монастирського видавництва, чорносотенний 

банк, кооперації, у ній відсутній науковий підхід та переважають рефлексії в 

дусі радянської ідеології. 

Незважаючи на загальну тенденційність публікацій про праві 

організації, в дослідженнях 20-х рр. були поставлені нові проблемні питання з 

історії російського націоналістичного руху: залежність організацій від уряду 

та масовість руху. Проте, через утвердження офіційної радянської ідеології, 

наприкінці 20-х рр. в історіографії відбувся процес поступового витіснення з 

наукового обігу праць, у яких досліджувалася історія «дрібнобуржуазних», 

«буржуазних» і «поміщицьких» політичних партій. 

3. Історіографія 30-50-х рр. ХХ ст., тобто періоду сталінізму, 

мінімально представлена науковими доробками з досліджуваної нами 

проблематики. Російські націоналістичні організації, як і інші непролетарські, 

не стали об’єктом вивчення радянської історичної науки. Більшість 

досліджень дореволюційної історії висвітлювались в контексті аналізу історії 

ВКП (б), навіть якщо це дослідження стосувалось діяльності Державної Думи 

[429]. Серед невеликої кількості робіт, які зачіпають тему російського 

націоналістичного рух, звертає на себе увагу робота адвоката Олександра 

Тагера «Царська Росія й справа Бейліса» («Царская Россия и дело Бейлиса») 
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[428], вперше видана в 1933 році та перевидана через рік. О. Тагер велику 

увагу приділив особі Василя Шульгіна, «консерватору, націоналісту та 

антисеміту», якого судили через «наклеп» на київську прокуратуру за статтю 

в конфіскованому випуску «Киевлянина» строком на три місяці. «Насправді 

ж, – писав автор, – Шульгін в своєму виступі по справі Бейліса не переставав 

бути ні консерватором, ні націоналістом, ні антисемітом. Але він був 

далекоглядніший та обачливіший за своїх політичних друзів і розумів ту 

незліченну шкоду, яка буде цим процесом з усією його брехнею нанесена і 

справі антисемітизму, і справі націоналізму, і інтересам політичного 

консерватизму» [428, c. 111]. Долучившись до аналізу єврейського питання в 

імперії, О. Тагер зупинився на законі про західне земство (закон від 14 

березня 1911 р. «Про застосування Положення про земські установи 12 липня 

1890 р. до шести губерній Західного краю»). Стаття 6 закону не допускала 

євреїв до участі у виборах, а також унеможливлювала їх бути обраними в 

земські гласні. В обговоренні цього закону, на думку дослідника, проявилась 

суть російських націоналістів, виражена в промові В. Шульгіна. Цей 

антисемітський фон О. Тагер використав як підводку до висвітлення основної 

теми своєї розвідки. Все ж, їй властиві певні неточності, зокрема про 

листування П. Столипіна з Балашовим, але не з очільником фракції 

націоналістів Петром Балашовим, як писав О. Тагер, а з антисемітом Іваном 

Балошовим. Те, що автор зумів долучити до аналізу проблеми матеріали 

Департаменту поліції, Київського охоронного відділення, стенографічні 

записи Державної Думи, дореволюційні друковані видання, чорносотенну 

пресу тощо, дозволяє визнати дану працю, як справді наукову. 

Сюди ж можна зарахувати роботу українського дослідника Федора 

Лося [373], видану в 1944 році та виконану в стилі тенденційних ранньо-

радянських авторів. Частково з темою нашого дослідження дотичний перший 

розділ роботи, в якому, проаналізовано становлення третьочервневої системи 

та вибори до ІІІ Державної Думи, в якій «переважна більшість депутатів … 

належала до поміщицько-буржуазних контрреволюційних сил» [373, c. 14]. 
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Проаналізувавши партійний склад депутатів, Ф. Лось констатував, що 

«найбільше правих і націоналістів у депутати ІІІ Думи дали Волинська та 

Київські губернії». Звертає увагу те, що історик, за посилання на В. Леніна, 

майже не розрізняє правих, опорою яких був СРН, від націоналістів, які 

стояли поруч [373, c. 15]. В дусі історіографічної традиції попередніх років 

автор давав оцінку контрреволюційній діяльності влади руками 

чорносотенних союзів, які «намагалися внести розбрат в робітничий клас». 

Не обійшов стороною Ф. Лось утиски українського руху в роки столипінської 

реакції, де особливу активну діяльність, за зауваженням автора, проявляло 

чорносотенне духовенство [373, c. 29-37]. Дослідник приділив увагу й 

розслідуванню у «справі Бейліса», але акцент тут робився більше на 

більшовиках, ніж на ініціаторах судового процесу [373, c. 37-38]. 

Отже, ідеологізація історичної науки частково призвела до паузи у 

вивчені російського націоналізму, зосередженні наукових кіл на науково-

інтелектуальній підтримці влади. Інколи владні запити стосувалися 

міжнаціональних відносин. Відповідно, проблема російського націоналізму 

могла бути досліджена як діяльність «негідників» та «людей без честі». 

4. Історіографії кінця 50-х – початку 90-х років загалом характерна 

негативна і разом з тим суперечлива оцінка діяльності російських 

націоналістичних організацій, більшою мірою це стосується аналізу 

чорносотенного руху. Автори широко використовували термін 

«чорносотенний рух», маючи на увазі не тільки право-монархічні партії, а всі 

«реакційні» елементи в населенні, про що у свій час писав В. Ленін. Як 

зауважує сучасник дослідник, «відсутність методологічного інструментарію 

знову призвела до ідеологізації тематики» [334, c. 101]. Окрім цього, не 

розглядалися сутнісні питання російського націоналізму, хоча окремі його 

аспекти отримали висвітлення в науковій літературі. Йдеться, насамперед, 

про створення політичних організацій націоналістичного спрямування в Росії 

на початку XX століття, їх ідейні установки і політична діяльність. 
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Перші спроби аналізу російського націоналізму у післявоєнні роки були 

зроблені лише на рубежі 1960 і 1970-х рр. Натомість місцю українських 

земель та місцевим проявам російського націоналізму відводилось  зовсім 

мало у розвідках цього періоду. Частково український аспект у роботі Арона 

Авреха [288] прослідковується під час аналізу питання про введення земства 

в шести губерніях Західного краю, по якому розробили законопроект 

націоналісти. Автор стверджує, що в краї більшість селян були українцями та 

білорусами, яких уряд «принципово називав «русскими», поставивши взагалі 

поза закону слова «українець» і «білорус» [288, c. 93]. Натомість 

націоналісти, в більшості – поміщики південно-західних губерній, намагались 

утвердити тут атмосферу російського націоналізму та вплив російських 

поміщиків і православного духовенства. В результаті, розмірковував                     

А. Аврех, це б створювало сприятливі умови для політики русифікації селян 

та боротьби з місцевими національно-визвольними прагненнями [288, c. 93]. 

Звертає увагу автор на особу В. Шульгіна, характеризуючи його як крайнє 

правого депутата, а потім – націоналіста. Тут же, спираючись на роботу                 

А. Тагера, А. Аврех коротко, але емоційно, розглядав участь чорносотенців в 

«справі Бейліса», однак, позиція проросійських малоросів у цьому питанні 

зовсім не була висвітлена. Цікавим є спостереження, що А. Аврех, в іншому 

дослідженні, ототожнює чорносотенство та націоналізм, які «були таким собі 

рухом «знизу», який поставив за мету допомогу уряду одночасно з контролем 

над ним» [289, c. 131]. Відповідно, націоналісти були партією реакційних 

поміщиків, яка не мала нічого спільного з демократизмом. Подібними, на 

думку автора, були й їхні статутні програми. Щодо ВНС, то в своїх роботах 

А. Аврех розглядав його як штучну партію, створену за безпосередньої участі 

П. Столипіна. В іншому своєму дослідженні «Царизм и IV Дума, 1912-1914 

гг.» [290] історик аналізував парламентську діяльність та виборчу тактику 

правих партій.  

Валентин Дякін [294] у роботі «Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-

1914 гг.: Разложение третьеиюньской системы» торкався проблеми 
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російського націоналізму, в даному випадку – правомонархізму, в контексті 

політики П. Столипіна, як самостійної політичної фігури,  відданої скоріше 

царській бюрократії, аніж його сподвижникам. Ця теза й відрізняла роботу В. 

Дякіна від дослідження А. Авреха. Останній в дусі радянської історичної 

традиції зараховував П. Столипіна до правомонархічного руху, натомість              

В. Дякін вказував, що столипінський проект не має нічого спільного з 

інтересами й ідеалами правоконсервативних сил, за що й піддався критиці             

А. Авреха.  

Характеризуючи ВНС, В. Дякін вказував на його штучність та не 

чисельність. Проте, продовжував автор, саме в пошуках вигоди від 

покровительства П. Столипіна, «у націоналісти подались й ті, що називали 

себе раніше октябристами, й чорносотенці» [294, c. 51]. Частково правда в 

такому твердженні є, адже саме діяльність правих радикальних елементів у 

ККРН, який так само підтримував П. Столипін, призведе до кризи та розколу 

київського клубу.  

Автор звернув увагу ще на один момент – створення правого блоку на 

виборах до ІІІ Державної Думи. В цьому епізоді діяльності російських 

націоналістів, В. Дякін особливо акцентував на особі Анатолія Савенка, 

київського націоналіста, «головній публіцистичній силі фракції». Саме 

останній, зауважував історик, писав про корисність залучення до виборів 

священників, в тому числі – проведення в Думу депутатів від духовенства 

[294, c. 52].  Вважаємо, що таке зауваження доречне, адже до подібної 

практики з охотою вдавались представники ККРН, для прикладу В. Шульгін 

[113, c. 41].  

Можна визнати, що В. Дякін російським націоналістам на українських 

землях приділив набагато більше уваги, ніж його попередники. 

Важливим напрямком радянської історіографії 1970-х рр. стало 

вивчення національного питання в програмних документах політичних партій 

початку ХХ ст., де певна увага відводилася і правим радикалам, але в 

загальноросійському масштабі [299]. 
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Вивчення організацій та партій, яким властиве сповідування принципів 

російського націоналізму, потребувало відповіді на питання про соціальний 

та кількісний склад. Вперше позитивного результату в цьому напрямі 

досліджень здобув Леонід Спірін, який на основі матеріалів центральних 

російських архівів вніс певні корективи у визначення кількості й складу 

чорносотенних організацій [427]. Поряд з тим, автор спростував думку 

дослідників 1920-х рр. про те, що чорносотенство було предтечею фашизму. 

У іншій роботі «Непролетарські партії Росії: уроки історії» («Непролетарские 

партии России: урок истории») [376], написаній також за участі Л. Спіріна, 

наведено більше фактичного матеріалу у порівнянні з попередньою роботою. 

Але не до кінця зрозуміла думка авторів, про заснування якої партії в Києві в 

1908 році йде мова. На перший погляд, згідно дати, мова йде про ККРН, 

проте, автори до лідерів нової партії зарахували П. Балашова, В. Шульгіна та 

В. Бобринського й зазначили, що її діяльність обмежувалась Державною 

Думою [376, c. 147]. Відповідно, прізвища та сфера діяльності засвідчують 

про організацію ВНС, який в дійсності був заснований в 1909 році, в Санкт-

Петербурзі, а перші його відділи на українських землях виникли в 1911 році. 

Те, що мова йде саме про ВНС засвідчує наступна позиція авторів: 

«Націоналісти перетворились в союзників Столипіна, який намагався в ІІ 

Думі створити з них урядову партію, в міру того, як втрачав підтримку 

октябристів». З іншого боку, в дусі класової ленінської традиції в даній праці 

підкреслюється «поміщицька сутність» усіх правих організацій [376, c. 148].  

Таким чином, радянська історіографія перебувала в пошуках підходів до 

вивчення правих партій та організацій. До того ж, ґрунтовне вивчення 

останніх унеможливлювала більша увага дослідників до дрібнобуржуазних 

партій.  

Завершимо огляд історичних розвідок цього періоду дослідженням 

Сергія Степанова [433], яке хоч і зберігало багато негативних особливостей 

радянської історіографії, проте, широкий масив джерельної бази позитивно 

вплинув на його об’єктивність. В даному випадку, говорячи про соціальну 



22 
 

базу правих радикальних партій, історик підкреслював їхню 

«загальнонародність». Проте, й тут відсутність чітких висновків та наукової 

концепції сильно давалась в знаки. Звичайно, С. Степанов зумів переступити 

через усталену радянську традицію, доповнивши свої напрацювання новими 

підходами, результатом чого стане  вихід монографії 2005 року. 

Таким чином, продовжуючи вивчати російський націоналістичний рух 

крізь призму діяльності організацій та союзів, їхніх програмних положень, 

науковці залишали позаду саму ідею російського націоналізму. До того ж, 

незважаючи на появу в другій половині 1980-х перших розвідок, що зачіпали 

регіональні аспекти діяльності радикальних націоналістичних організацій, 

вони не зачіпали українських земель. Проте, так званий «ренесанс» 

досліджень правого руху мав важливий результат: було проаналізовано або 

уперше оприлюднено конкретні джерела, які спрямовані на з’ясування 

маловідомих, а то й зовсім не досліджених сюжетів організацій російських 

націоналісті. 

5. Сучасна історіографія, починаючи з 1990-х років, поступово 

позбавлялася від ідеологічних штампів минулих, що обумовило вироблення 

нових методологічних підходів.  

Сучасна українська історіографія 

Формування української державності вимагало переосмислення 

проблем суспільно-політичного розвитку на українських землях для 

вироблення власної національної історії, незалежної від ідеї «старшого 

брата». Академічне середовище перемістило увагу на питання національного 

будівництва, на перепони, на які воно наштовхувалось протягом різних 

історичних періодів. Почали з’являтись студії про так звану боротьбу двох 

проектів націй: українського та російського. Значний акцент робиться на 

утиски українського елементу в період царської Росії. В цей час в українській 

історіографії з’являється поняття «російського націоналізму». 

Першою науковою розробкою нового етапу досліджень російського 

націоналізму на українських землях була стаття Івана Самарцева [412], 
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опублікована в 1992 році й присвячена діяльності чорносотенців, 

радикальних націоналістів. Позитивом даного дослідження є регіональний 

підхід – показ суто місцевих особливостей розвитку руху. До недоліків статті 

зараховуємо саму традиційність підходу до вивчення проблеми. І. Самарцев, 

подібно до радянського історика Л. Спіріна, накладає одна на одну організації 

ККРН та ВНС, не роблячи між ним розмежування й іменуючи це все однією 

назвою «Партія націоналістів» [412, c. 96]. Припускається автор певних 

фактологічних помилок під час аналізу причетності чорносотенних 

організацій до низки терористичних актів та зарахування так званої «Партії 

націоналістів» до чорносотенного руху.  

Більш успішною виявилась стаття Володимира Любченка [359] 

присвячена діяльності російських націоналістичних організацій на території 

українських земель. Важливо, що автор вперше в українській історіографії 

вказав на появу в період після революції 1905-1907 років «нової політичної 

сили – російського націоналізму», виводячи таку появу на українських землях 

з часу заснування ККРН. Вважаємо, що подібне твердження є неповним. 

Адже елементи російського націоналізму зустрічаються й раніше, а саме з 

часу діяльності на українських землях крайні правих організацій. Натомість 

дана розвідка В. Любченка є цінною для української історичної науки, адже 

автор ввів в історіографію збірники ККРН, як джерело дослідження. Більшою 

мірою зосередивши увагу на заходах російських націоналістів проти 

українства, історик проаналізував лише ті, що отримали найбільшого 

розголосу. Відповідно, відчувається брак уваги до інших, не менш важливих, 

відносини між поміркованими націоналістами та українською інтелігенцією 

на початку ХХ ст. Зовсім небагато місця у статті автор присвятив 

організаційному оформленню місцевих російських націоналістичних 

організацій. 

Трохи пізніше вийшла стаття Валерія Волковинського [303], 

присвячена великоросійським шовіністам, у нашому розумінні – радикальним 

російським націоналістам. Застосування радянського підходу у дослідженні 
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дореволюційних правих організацій вплинуло на невиправдане зарахування 

поміркованих націоналістів до табору «чорної сотні», а самим чорносотенцям 

було присвоєно організацію погромів в жовтні 1905 року. Автор писав: 

«Бойове хрещення вони пройшли, розганяючи у 1902 р. демонстрацію у 

Саратові та беручи участь у кишинівському погромі 1903 р., коли було вбито 

50 чол… Чорносотенці влаштовували масові єврейські погроми, пік яких 

припав на жовтень 1905 року. Найбільша кількість їх відбувалась в «смузі 

єврейської осілості», зокрема в Україні» [303, c. 64]. Можемо припустити, що 

частково дослідника на цю думку наштовхнула невірна дата заснування 

Харківського відділу СРН – до жовтня 1905 р.  

Інше методологічне зауваження стосується термінології, адже автор, 

досліджувані організації називає не російськими, а «руськими». Вважаємо, 

що останнє поняття доречно застосовувати щодо слів, похідних від назви 

«Русь». Відповідно, автор не розмежував «російський» і «руський». З 

позитивів наукової розвідки можемо виділити широкий аналіз діяльності 

досліджуваних організацій на основі використання архівних даних. 

 Монографія Ігора Омельянчука [392] також присвячена 

чорносотенному руху на території українських земель. На основі багатого 

архівного матеріалу, автор проаналізував внутрішній зміст чорносотенного 

руху, хоча й допустив деякі концептуальні помилки щодо класифікації 

націоналістичних організацій. Наступні роботи І. Омельянчука, охоплюючи 

уже простори усієї Російської імперії, істотно збагатили дослідження 

радикального російського націоналізму у сфері його інституціоналізації та 

соціального складу [393].  

Монархічному руху в Київській губернії присвячена монографія 

Тимура Кальченка [335], який у енциклопедичній формі подає весь діапазон 

чорносотенних організацій, коротко деталізує основні етапи їх діяльності та 

політичні позиції. Вважаємо, що позитивом такої праці є комплексний підхід, 

який дає загальну картину діяльності правих радикалів на певній території. 

Натомість варто підкреслити, що якщо сучасна російська наука масово 
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кинулася в публікацію біографічних досліджень представників російського 

консерватизму, монархізму та націоналізму, в українській історіографії до 

подібних практик долучився Ігор Коляда. Історик частково вдало відтворив 

історичний портрет одного з видних громадсько-політичних діячів м. Києва, 

цензора та російського націоналіста Сергія Щоголєва [347]. Діяльності                  

С. Щоголєва в ККРН автор відвів зовсім мало місця, лише вказавши, що 

цензор на його засіданнях «неодноразово виступав із доповідями про стан 

розвитку «українського сепаратизму» та з приводу святкування важливих для 

українців ювілейних дат». Істотним недоліком розвідки є невдале 

позиціювання самого Клубу націоналістів в межах «загальноімперського 

праворадикального монархічного руху» [347, c. 361]. 

Приділив увагу І. Коляда й іншому київському цензору, почесному 

члену ККРН та славісту Тимофію Флоринському [339]. Однак його діяльність 

як представника кола російських націоналістів не стала предметом 

дослідження автора.  

Вадим Менжулін також долучився до біографістики осіб з кола 

поміркованих російських націоналістів, присвятивши книгу «Другой 

Сикорский» [363] психіатру, антропологу та громадському діячу, який 

прославився антисемітською експертизою у справі Бейліса, – Івану 

Сікорському. Приділивши увагу історичному фону тогочасного суспільства, 

автор зовсім мало надав свідчень про ККРН, одним з очільників якого був                

І. Сікорський.  

В ході дослідження консервативних та ліберальних течій в Російській 

імперії початку ХХ ст. науковець Ольга Мартинюк [361; 362] також зачіпає 

російський націоналізм, а саме на Правобережжі, під час дослідження 

виборчого процесу Державної Думи. В статті «Російський націоналізм 

початку ХХ ст. на Правобережжі в контексті виборів до Державної Думи» 

авторка відзначала, що для виборів 1912 р. була характерна поляризація 

політичних сил на два блоки – «патріотичний» та «прогресивний». Перший 

об’єднував лівих і лібералів, другий – російських націоналістів, правих та 
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монархістів. Для нас важливо виокремити, кого саме О. Мартинюк зараховує 

до різних кіл патріотичного блоку. Якщо з націоналістами все зрозуміло: тут 

мова йде про ККРН, адже авторка неодноразова згадувала А. Савенка, голову 

клубу, то з правими, на нашу думку, не все так просто. Спершу зараховуючи 

до правих СРН, О. Мартинюк в подальшому згадує поміркованих правих: 

«Виборча система перед IV виборами в Київському генерал-губернаторстві 

видозмінилася настільки, що російські націоналісти та помірковані праві 

мали найбільше шансів пройти в Думу» [361, c. 321]. Подібні уточнення 

важливі для розуміння підходу дослідниці у вивченні російського 

націоналізму. Постає питання, які саме політичні групи зараховує дослідниця 

до середовища російського націоналізму?  

Становлення проектів різних націй на українських землях займає значне 

місце у науковій діяльності Михайла Гаухмана. Певну цікавість для нашого 

дослідження містять статті історика, присвячені використанням 

радикальними націоналістами суто українських символів, наприклад 

«козацька пам’ять»  та «шевченківські дні». У першому випадку автор робить 

висновок, що подібні комеморативні практики чорносотенців були 

спрямовані на ідентифікацію українських селян з православним «великим 

російським народом» шляхом протиставлення їх уявному ворогу, «полякам-

католикам», через відзначення подій козацьких війн середини XVII ст. [308]. 

У другому випадку, М. Гаухман аналізує ставлення консервативно-охоронних 

сил щодо українського питання під час святкування «шевченківських» днів, 

як позицію «української загрози» [309]. 

Досліджуючи соціально-політичну історію України ХІХ – початку ХХ 

ст., історик Олександр Федьков, одну із своїх наукових студій присвятив 

несвідомому в діяльності правих радикальних організацій на Поділлі – чуткам 

чорносотенців, завдяки яким до лав СРН було залучено сотні селян [449]. Ці 

чутки, зазначав автор, як правило, були спотворені селянською свідомістю й 

відображали їхні найглибші таємні бажання та ментальні настанови [449, c. 

437]. 
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 Вивченню зв’язків українців Австор-Угорщини з російським 

суспільним рухом Наддніпрянщини присвячені роботи І. Райківського [406; 

407] та О. Добржанського [322], що важливо для загального розуміння місця 

українства Зарубіжної Русі в поглядах російських націоналістів. 

5.2. Зарубіжну історіографію російського націоналізму початку ХХ 

століття, в тому числі на українських землях, ми розподілили на російську та 

західноєвропейську (західну).  

В російській історіографії, починаючи з 90-х років, найбільший внесок 

у дослідження радикального націоналізму продовжував здійснювати  Серігій 

Степанов [432]. Він одним із перших вирішив розібратись у проблемному 

питанні в історії чорносотенних союзів – темі терору [458]. В статті автор 

приходить до висновку, що «терористичні акти виявились для чорносотенців 

вельми неефективними методом боротьби». Чорносотенці першими, як 

зазначає С. Степанов, зробили ставку на національне питання. «Оскільки 

жодна з загальноросійських політичних партій ліберально-демократичного 

спрямування не пов’язувала себе виключно з російським населенням, 

чорносотенці швидко заповнили був порожнім нішу, оголосивши своєю 

монополію на патріотизм, закликали захищати російський народ від 

«інородницької небезпеки» [458, c. 120-121]. Отже, дослідник першим 

показав місце націоналістичної ідеї у середовищі правих радикальних 

організацій. Щодо місця українських земель у діяльності чорносотенців,               

С. Степанов акцентує увагу на одеській бойовій дружині, яка намагалась 

слідувати козацьким звичаям як в організаційному поділі, так і в псевдонімах 

дружинників. Подібним зауваженням історик запропонував ще один 

напрямок досліджень націоналістичного руху –  вивчення комеморативних 

практик російських націоналістів для конструювання національної 

ідентифікації населення.  

У наукових студіях С. Степанова, хоча і в загальноімперському 

контекстів, велика увага починає концентруватись на губерніях Південно-

Західного краю, як землях активної діяльності чорносотенних організацій. 
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Звичайно, цьому є своє пояснення, адже в «районах з майже виключно 

російським населенням (понад 95%) чорносотенна пропаганда не 

користувалась успіхом – не було об’єкта для національної ворожнечі» [457, c. 

138]. Результати своїх досліджень історик представив у монографії 2005 року, 

яку хронологічно довів до 1917 року [423]. Тематично поділивши її на 

розділи, в кожному автор присвятив сторінки подіям на українських землях. 

Зокрема, в робітничому питанні спостерігаємо значну увагу до 

чорносотенних робітничих організацій в Одесі [423, c. 273-277], в 

селянському – Почаївським відділам СРН [423, c. 314-318], у студентському – 

до київського патріотичного товариства молоді «Двоголовий орел» [423, c. 

327-328]. Звичайно, застосовуючи регіональні приклади, автор намагався 

показати явище чорносотенства як ідеї та практики у межах всієї Російській 

імперії. Проте, С. Степанов істотно збагатив дослідницьку базу 

чорносотенства, як радикального націоналізму, на українських землях. 

Віктор Острецов [391] у своєму дослідженні основну увагу приділяє не 

стільки вивченню проблеми, стільки апології чорносотенного руху. На жаль, 

українське тематика в праці представлена лише у вигляді одиничних 

зауважень. Подібними є роботи Вадима Кожинова: «Загадочные страницы 

истории ХХ в.» [345] та «Правда «Черной сотни» [346], написані в історико-

філософській манері. Звичайно, в них наявний фактичний матеріал, проте він 

спрямований на підтвердження позитивного іміджу «чорносотенців». Одним 

з перших В. Кожинов торкнувся питання про зв’язки правих радикалів з 

інтелігенцією та вищим духовенством. Натомість до недоліків роботи треба 

віднести надмірну тенденційність.  

Історик Максим Размолодін [405] своєю монографією поглибив 

вивчення ідейної складової чорносотенства, зупиняючись на ідейних 

настановах, постулатах та ідеологемах правомонархічних організацій та їхній 

консервативній суті. Автор також розвінчував тотожність чорносотенства та 

фашизму з позицій релігії, показуючи ворожість фашистської ідеології 

християнству та з позицій цілей цих політичних сил. Поряд з тим,                         
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М. Размолодін долучився до порівняльного аналізу ідейних основ 

чорносотенців та націоналістів ВНС [405, c. 92-112]. 

Якісно новим етапом сучасної історіографії правого руху стали 

монографії Юрія Кірьянова [340; 341; 342]. Автор, виходячи з внутрішньої 

логіки розвитку правого руху, проаналізував динаміку змін чисельності та 

складу правих партій, їх ідеологію і тактику на різних етапах діяльності, в 

тому числі на українських землях. Історик, аналізуючи причини спаду 

популярності СРН, наводив свідчення діячів правого руху  на українських 

землях, вміщених в архівах Російської Федерації.  

З попереднього історіографічного аналізу зрозуміло, що мало уваги в 

наукових колах приділялось поміркованим російським націоналістам. 

Відповідно, новим подихом в дослідженнях російського націоналізму в 

Російській імперії стала публікація в 2001 р. Данилом Коцюбинським 

ґрунтовної монографії «Русский национализм в начале ХХ столетия: 

Рождение и гибель идеологии Всероссийского національного союза» [350]. 

Основна увага в книзі приділена ідеологічній доктрині російських 

націоналістів в особі ВНС. Саме на основі аналізу діяльності останнього, 

автор зробив висновок про непродуктивність спроб створення життєздатної 

російської націонал-ліберальної доктрини. До речі, ідеологію російського 

націоналізму Д. Коцюбинський трактував як історичний приклад 

«консервативного лібералізму», під яким автор розуміє «політичний 

напрямок, який існував в Росії в між революційний період і пов’язаний з 

ідеями її помірковано-ліберального реформування на основі збереження в 

недоторканості політичних основ «думської монархії» [350, c. 9-10]. Отже, 

автор стверджує, що ВНС потрібно розглядати як партію, типологічно 

споріднену з октябристами, відповідно – вона типологічно була відмінною від 

крайніх правих (реакціонерів) [350, c. 495].  

Як і дослідники чорносотенства, Д. Коцюбинський стверджував про 

наявність опорного пункту російського націоналізму в губерніях зі змішаним 

російсько-інородницьким населенням. В цьому контексті Київ постає як 
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ідейний та організаційний центр російського націоналізму. В роботі                       

Д. Коцюбинського проаналізовано одне з найважливіших місць в ідеології          

ВНС – національне питання. Тут автор звернув увагу й на українське питання 

[350, c. 295-308]. Поряд з тим, власне бачення національного питання, на 

думку історика, вирішальним чином вплинуло на автономію місцевих 

націоналістів в особі ККРН.  

Загалом, дослідження Д. Коцюбинського мало на меті, перш за все, 

встановити ідейний зв’язок між російським націоналізмом часів 

третьочервневої монархії і російським націоналізмом пострадянської епохи, і 

акцент робився на причинах невдачі діяльності ВНС крізь призму його 

ідеології.  

Київ, як «столицю російського націоналізму» визначила у книзі 

«Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского 

Национального Союза (1908–1917)» Світлана Санькова [413]. Авторка 

частково поповнила дослідження практичної діяльності ККРН, звернувши 

увагу на видавничу справу, особливо в період виборчого процесу. В цьому 

контексті С. Санькова звертає увагу на лідерів російського націоналізму на 

українських землях: А. Савенка, Д. Піхна та В. Шульгіна. Частково в поле 

зору дослідження потрапила слов’яноцентрична активність деяких членів 

ККРН [413, c. 238-239]. Однак, слов’янське питання в межах Австро-

Угорщини розглянуте без української тематики. 

З’ясуванню специфіки російського націоналізму та основних етапів 

його розвитку присвячена публікація Андрія Сахарова [414], який починає 

генезу російського націоналізму з періоду хрещення Київської Русі. При 

цьому він зазначає, що геополітичні умови розвитку країни не сприяли 

розвитку російського націоналізму, зверненого на інші народи Росії. 

Націоналістичні настрої скоріше зберігалися серед певних верств 

національної верхівки, що втратила свої колишні привілеї у складі Росії, 

частини національної інтелігенції, обмеженої втратою своєї політичної 

незалежності.  
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Особливостям російського націоналізму присвячені роботи                                       

Олександра Дегтярьова [320], який відзначає, що російський націоналізм – це 

ідеологія «державної російської нації». При цьому він підкреслює, що 

російський націоналізм як ідеологія виникає не завдяки, а всупереч 

історичним обставинам. Виникнення тенденцій російського націоналізму, як 

вважає автор, пов’язане зі зрушеннями в імперській свідомості. О. Дегтярьов 

стверджував, що націоналізм передбачає усвідомлення суверенності народу в 

сенсі будівництва національної держави і в сенсі об’єднання в єдину 

національну спільність на основі колективного єдиного історичного спадку. 

Відповідно, російська народність могла з’явитися тільки в прихильності 

православ’ю і служінні самодержавству. 

Вкажемо на контраст, який властивий сучасній російській науці у 

вивченні російського націоналізму. Мова йде про заангажовані роздуми на 

сторінках книги Олександра Дугіна [327], який особливість російського 

націоналізму вбачає у його зв’язку з православ’ям, адже православ’я 

визначено головною ідеєю («Москва – Третій Рим»), а національна перевага 

показується як «останній оплот християнства». Підкреслює автор і зв’язок 

російського націоналізму з «широтою російської душі», під якою розуміється  

почуття винятковості російського народу та переваги за рахунок своїх 

природних багатств. Окрім релігійності, автор акцентується увага на 

толерантній природі російської народності.  

Однак інші дослідники специфіку російського націоналізму вбачають 

насамперед у подвійній його природі: «офіційний націоналізм» імперських 

властей в ньому поєднувався з націоналізмом як феноменом суспільного 

настрою в Росії (О. Міллер). На думку російського історика Олексія Міллера 

[364; 365; 366], формування російського націоналізму стало реакцією на 

розвиток польського, українського, єврейського різновидів цього явища. Він 

розрізняв російський націоналізм як суспільні настрої та як офіційну політику 

самодержавства, вважаючи їх тісно пов’язаними, але самостійними явищами, 

що іноді йшли поруч, досить часто конфліктуючи. 
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У роботі про «українське питання» в політиці влади та російської 

громадської думки в другій половині ХІХ ст. [368], Міллер запровадив до 

російської історичної україністики модерністські та конструктивістські 

підходи в дослідженні нації та націоналізму.  

Власне на російському націоналізмі сфокусована  змістовна стаття 

Сергія Сергєєва [417]. Генезу цього явища, зазначав автор, починається 

набагато раніше кінець XIX століття, незважаючи на відсутність у 

словниковому побуті самого терміна. Відповідно, націоналістичний дискурс 

був наявним представникам «офіційної народності». Проте, ідеологія 

російських націоналістів, підкреслював С. Сергєєв, виявилася в глибокій 

суперечності з основами російського життя. 

Загалом, історіографія російського націоналізму, в тому числі на 

українських землях, яскраво засвідчує те, як теоретичний досвід, ціннісно-

культурна специфіка та індивідуальне світобачення зумовлюють ракурс 

дослідження, висновки і ціннісні судження. Варто підкреслити, що сучасні 

наукові розвідки на тему російського націоналізму все частіше спрямовані на 

вивчення пострадянського націоналізму в Росії. Звичайно, інколи таким 

роботам характерна порівняльно-історична ретроспектива.  

В західній історичній науці російський націоналізм став предметом 

пильної уваги в другій половині XX століття. При цьому особлива увага 

приділялася ідеології російського націоналізму початку XX століття. 

Першою спеціальної роботою про російських націоналістів була 

фундаментальна монографія Роберта Едельмана «Політика дворянства 

напередодні російської революції: партія націоналістів, 1905-1917» («Gentry 

Politics on the Eve of the Russian Revolution: the Nationalists Party. 1905–1917») 

[475]. Історик першим зробив спробу змістовного аналізу ідеології і 

політичної практики російського націоналізму, розглянув причини і розвиток 

розколу націоналістичного блоку, що почався з ККРН в 1913 р. Однак, 

дослідник, подібно радянським історикам, оцінює російських націоналістів як 

представників інтересів поміщицького класу, без врахування міського та 
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буржуазного контекстів. Ці поміщики, на думку Р. Едельмана, заради 

власного господарського розвитку, заради лобіювання власних інтересів в 

Державній Думі, об’єдналися в партію російських націоналістів [475, c. 2-6]. 

Радикальним націоналістам, в основному – СРН, автор небагато приділяє 

уваги під час аналізу парламентського життя [475, c. 67-69].  

Американська дослідниця Фейт Гілліс у своїй роботі «Діти Русі: 

Правобережна Україна та винайдення російської нації»  («Children of Rus´, 

Right Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation» Hillis F. Children of 

Rus´, Right Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation / F. Hillis. – 

Ithaca: Cornell University Press, 2013. – 329 p.») вказувала, що демократизація 

російського суспільного простору стимулювала націоналістичну мобілізацію. 

Проте, в Російській імперії демократизація і поширення громадянського 

суспільства зумовили радикалізацію націоналізму та насильство. Поряд з тим, 

авторка, на основі теоретичних розробок Б. Андерсона, проаналізувала місце 

українського елементу у ідейному структуруванні російської нації. 

Хоча книга американського історика Еріка Лора [357] присвячена 

каральній політиці царської влади під час Першої світової війни стосовно 

підданих ворожих держав чи неблагонадійних за національним походженням, 

в ній міститься коротка інформація про націоналістичні програми та 

організації напередодні війни. Автор також підкреслює, що війна викликала 

вибух енергії правих та цілий шквал звернень до царя із закликом боротьби 

проти внутрішніх ворогів [357, c. 34].  

Діаспорна історіографія. Канадська дослідниця Ольга Андрієвська 

[471] аналізуючи російсько-українські відносини в Російській імперії, вказує 

на їхній дисбаланс та робить цікаве зауваження, що в той час як українці 

«були одержимі своїми північними сусідами…росіяни ... мало думали про 

«південь» [471, c. 186]. В дисертаційному досліджені в контексті російсько-

українських відносин в пізньоімперський період, О. Андрієвська звернула 

увагу на діяльність ККРН, одразу відмежовуючи його від монархістів. 

Основне завдання ККРН, розмірковувала О. Андрієвська, полягало в сприянні 
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російської національної самосвідомості в західних околицях Російської 

імперії та захист інтересів Росії проти «польського тиску» і українофільства 

[470]. Теза про відносну поміркованість ККРН в межах спектру російських 

націоналістичних організацій (через готовність працювати в межах нової 

конституційної основи), наштовхує на думку, що дослідниця не обмежувала 

середовище російських націоналістів та зараховувала до них і радикальні 

елементи, тобто чорносотенні.   

Таким чином, аналіз історичної літератури з тематики нашого 

дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

- по-перше, для осягнення предмету дисертації ми можемо спиратися на 

роботи, які в першу чергу присвячені теоріям нації та націоналізму. В них 

відтворюються основні питання, що можуть постати перед дослідником 

націоналізму: ідентичність націоналізму, проблеми національної 

складової, типологія націоналізму. Поряд з тим, в історіографії наявні 

роботи, присвячені окремим аспектам нашої роботи та мають належне 

відображення. Мова йде про праці, в яких досліджувались теми 

чорносотенного руху в Російській імперії, становлення та занепаду 

Всеросійського національного союзу, появи російського націоналізму в 

царській Росії. 

- по-друге, в історіографії порушувались, але не знайшли належного 

розв’язання проблеми спільності та відмінності у поглядах радикальних 

та поміркованих російських націоналістів на території України, питання 

боротьби українського та російського проектів націй. Суперечливими 

висновками позначена тема типології російських націоналістичних 

організацій на українських землях,  а відтак потребує відповідних 

уточнень. 

- по-третє, в історичній літературі обійдена увагою попередніх дослідників 

проблема формування російської націоналістичної ідеології на 

українських землях в складі Російської імперії, питання її передумов та 

еволюції. Досі потребувало відповідного опрацювання місце українства 
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Австро-Угорщини в поглядах російських націоналістів. Врешті-решт, 

окремого комплексного дослідження проблеми російського 

націоналістичного руху в Україні поки що не було українській 

історіографії. 

1.2. Джерельна база роботи 

Огляд джерельної база представленого дисертаційного дослідження 

розпочнемо із загального аналізу використаних архівних матеріалів, 

використання яких вплинуло на об’єктивність нашої роботи. Відтак, нами 

використано документи з Центрального державного історичного архіву України 

у Києві, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

Державного архіву Харківської області, Державного архіву Одеської області, 

Державного архіву Миколаївської області, Державного архіву Вінницької 

області та Російського Державного Історичного Архіву (електронний ресурс: 

http://fgurgia.ru). 

Основну частку архівних джерел дисертації становлять документи 

Центрального державного історичного архіву України у Києві. Найбільше 

інформаційне наповнення для розкриття теми дослідження містить комплекс 

документів Канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-

губернаторства (Ф. 442). Зокрема, тут зберігаються матеріали, що відображають 

інституціоналізацію російських націоналістичних організацій, їхні статутні 

документи та матеріально-технічну базу. Також документація фонду містить 

інформацію про листування міністра внутрішніх справ з губернаторами 

Південно-Західного краю стосовно діяльності російських націоналістичних 

організацій, в тому числі – розвиток останніми ідеї  репресивних заходів проти 

українства.  

До джерельної бази залучено матеріали інших фондів. У фонді 

Київського охоронного відділення (Ф. 275) містяться свідчення про організації 

радикальних російських націоналістів, а саме – заснування організацій, список 

відділів та частково участь у політичному житті краю. У фонді Південно-

Східного районного охоронного відділення (Ф. 705) дисертанткою віднайдено 

http://fgurgia.ru/
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інформацію про кризові явища всередині Харківського СРН, а справи фонду  

Жандармського управління м. Одеси (Ф. 385) дозволили розвинути думку про 

співпрацю елітарної та безстанової організацій крайні правих на українських 

землях. Цінними для нашої роботи були документи, присвячені діяльності 

«Двоголового орла» у фонді Київського губернського жандармського 

управління (Ф. 274). У згаданому фонді також наявна статистика монархічних 

та націоналістичних організацій міста Києва. Питання православ’я та церкви в 

програмах націоналістичних організацій частково відображають документи 

Київської духовної консисторії (Ф. 127). Фонд Південно-Західного районного 

охоронного відділення (Ф. 276) поповнив нашу джерельну базу свідченнями 

про агітаційну діяльність відділі СРН в регіоні серед селянства. Для пошуку 

витоків появи поміркованих націоналістичних організацій на українських 

землях нами використано документи фонду Редакції газети «Киевлянин» (Ф. 

296). Також справи цього фонду залучено до аналізу питання українства в 

поглядах російських націоналістів.  

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України 

вдалося віднайти листівки єврейських організацій початку ХХ ст., в яких 

акцентується увага на національному питанні в контексті єврейських погромів 

(Ф. 41). 

У Державному архіві Одеської області містяться документи, які 

розкривають діяльність одеських чорносотенних союзів як активних гравців в 

середовищі російських націоналістів. В масиві справ фонду Канцелярії 

Одеського градоначальника (Ф. 2) цінними для нашого дослідження були 

матеріали, присвячені різноплановій діяльності Одеських відділів СРН та СРЛ. 

В матеріалах Сімейного архіву професора Івана Андрійовича Линниченка (Ф. 

153) віднайшли заяву про відмову від прийняття В. Шульгіним та А. Савенком 

українського громадянства, що засвідчувало політичну позицію останніх в дусі 

російського націоналізму.  

У Держаному архіві Харківської області використано документи 

Харківської губернської у справах про товариства і союзи присутності (Ф. 29), 
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що стосуються місцевих відділів крайні правих. Цінну інформацію знайшли 

про організацію жіночого союзу на засадах чорносотенних товариств. 

У Державному архіві Вінницької області у фонді Прокурора Вінницького 

окружного суду (Ф. 192) наявна інформація про політичні настрої місцевого 

населення в контексті діяльності правих радикальних організацій. 

У Державному архіві Миколаївської області збереглась інформація про 

місцевий комітет «Партії правового порядку» (Ф. 167), що важливо для нашої 

роботи, адже там також вміщені свідчення про сприйняття населенням 

партійної агітації напередодні виборів до Державної Думи.  

Завдяки електронному доступу до справ Російського державного 

історичного архіву, нам вдалося використати документи про різновекторну 

діяльність радикальних російських націоналістичних організацій: благодійну 

(Ф. 1276), агітаційну (Ф. 1287), силову (Ф. 1405). 

Урахування історичного досвіду методології джерелознавства спонукало 

нас під час аналізу джерельної бази застосувати родо-видову класифікаційну 

модель, згідно з якою використані в нашому дослідженні джерела ми 

класифікуємо таким чином: 1) діловодні джерела; 2) наративі джерела та 

документи особового походження; 3) масові джерела; 4) статистичні матеріали. 

Найчисельнішу групу джерел становлять діловодні матеріали. Їх умовно 

поділено на дві групи: 1) документація державних установ та 2) документи 

політичних партій. 

Важливий масив джерел першої підгрупи стосується налагодження 

організаційної діяльності досліджуваних нами організацій, згідно «Тимчасових 

правил про товариства і спілки» від 4 березня 1906 р., які визначали порядок 

створення і діяльності суспільних організацій. Ці джерела дають змогу 

з’ясувати час та місце заснування товариства чи його відділу, соціальний статус 

його засновників, основні програмні засади новоутвореної організації [17; 18; 

19; 20; 22; 52; 55].  

Великий обсяг джерел становлять матеріали ділового листування. Це 

переважно вхідна та вихідна кореспонденція Київського генерал-губернатора, 
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Подільського губернатора, Начальника Жандармського управління м. Одеси, 

Харківського губернатора, Головного жандармського управління тощо. 

Листування з начальником Головного жандармського управління містить 

свідчення про діяльність унікального, в межах Російської імперії, товариства 

«Двоголовий орел» та його друкованого органу [2, арк. 13-66]. Натомість листи 

київського губернатора до міністра внутрішніх справ неодноразово проливали 

світло на ідейне сприйняття радикальних російських націоналістичних 

організацій в суспільстві [37, арк. 3]. 

Цінним джерелом у дослідженні діяльності осередків російського 

націоналізму є звітна документація організацій. Звіти, доповіді та повідомлення 

представників місцевих органів влади містять важливу інформацію про 

внутрішні організаційні питання та, що важливо, практичну діяльність цих 

організацій. Подібні документи відтворюють місцевий колорит організаційного 

функціонування російського націоналістичного руху, вказуючи на його істотні 

відмінності у порівнянні з іншими територіями імперії. Для прикладу, було 

підтверджено припущення, що погромна діяльність радикальних правих не 

припинилась зі спадом революції. Згідно звіту начальника Херсонського 

жандармського управління в Департамент поліції від 27 квітня 1911 р., 

міщанин, організатор СРН в м. Херсоні І. Фоменко, переїхавши в Єлизаветград, 

агітував селян на повстання проти поміщиків, незаможних проти заможних, 

організовував для побиття поміщиків, та для своєї особистої охорони, бойову 

дружину. Доповнюють цей важливий для нашого дослідження елемент 

службові повідомлення (донесення) в державні установи [16, арк. 12] та 

листування адміністрації із засновниками чи іншими особами певних 

організацій [54; 57]. 

Другу підгрупу становлять матеріали самих організацій російських 

націоналістів. По-перше, це програмні положення та статути, які відображають 

ідейні засади об’єднань, їхні методи та форми боротьби. Подібні документи 

публікувались  ще в період революції 1905-1907 рр. Так, протягом 1906 р. в 

Санкт-Петербурзі вийшло три видання «Полного сборника платформ всех 
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русских политических партий с приложением Высочайшего Манифеста 17 

октября 1905 г. и всеподданнейшего доклада графа Витте» [76]. В той же час 

було опубліковано   «Российские партии, союзы и лиги: Сборник программ, 

уставов и справочных сведений…»[78]. 

Серед програмних документів значний обсяг становлять статути 

організацій та партій. В них регламентовано вступ у новоутворену організацію, 

зазначено цілі та завдання, територіальні межі діяльності, а також визначені 

основні напрямки діяльності [55; 78; 84; 95; 96]. Важливо зрозуміти, що 

статутний документ міг з часом змінюватися. Для прикладу, Одеський Союз 

російських людей в січні 1908 р. повідомив про доповнення статуту пунктом 

«про розповсюдження своєї діяльності між іншим і на Подільську 

губернію»[54, арк. 99]. Внутрішнє життя організацій відображають звіти 

організацій та їхніх відділів.  Масив інформації про діяльність Клубу 

російських націоналістів міститься в його п’яти збірниках, виданих протягом 

1909-1913 років [81; 82; 83]. В дещо іншому форматі подавались звіти 

чорносотенних союзів [97]. 

Завдяки розпорядчим документам досліджуваних організацій 

(резолюціям, повідомленням), ми поглибили розуміння ключових моментів у 

сприйнятті (а в даному випадку – несприйнятті) останніми українського 

питання як в Росії, так і в Австро-Угорщині. Для прикладу, нами використані 

резолюції ККРН та повідомлення радикальних російських націоналістів, які 

збереглися в архівах України.   

Оповідні джерела представлені тогочасною публіцистикою та творами 

політичної літератури. Такий тип матеріалів нами використаний під час аналізу 

ідейних витоків російського націоналізму. В дослідженні ми звертали увагу на 

твори слов’янофілів О. Хомякова, Д. Валуєва, І. Акасакова, К. Аксакова,                    

І. Кириєвського, Ю. Самаріна та твори паславістів М. Погодіна, А. Будиловича, 

О. Пипіна, М. Данилевського, а також генерала російської армії О. Куропаткіна. 

Причини сприйняття російського націоналізму на українських землях ми 

аналізували крізь призму робіт другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які 
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стосуються соціально-економічної історії даної території: М. Домантовича 

[144], А. Шмідта [283], В. Павловича [212] (відображені особливості 

формування етнічної структури населення), А. Ярошевича [287] (визначив 

етнічний склад населення і, передовсім, чисельність і розселення українців)              

Є. Картацова [166] (охарактеризував зросійщення землеволодінь в Південно-

Західному краї) та політичної: М. Грушевського [138] (аналізував схему 

російської історії та її понятійний апарат), С. Єфремова [153] (висвітлював 

питання політичного розвитку українських земель, мовне питання, 

шевкознавство), а також публіцистичні статті Ю. Павловського [214] та                   

В. Жаботинського [154]. Під час аналізу мовного питання залучили роботу 

малороса за самоідентифікацією – І. Нечуя-Левицького [192]. 

Ідейне поле російського націоналізму на українських землях 

проаналізували крізь призму робіт як прихильників, так і противників 

російської ідентичності на початку ХХ ст. Використані твори проросійського 

ідейного табору в особі С. Щоголєва [284], П. Казанського [163; 164],                         

І. Сікорського [257; 258], Д. Піхна [216],  А. В’язигіна [132; 133; 134] та праці 

проукраїнських авторів М. Грушевського, Є. Чикаленка [110; 111],                           

С. Єфремова.  

Потрібно вказати на документи особового походження, які складають 

підгрупу наративних джерел. Вони представлені спогадами та приватним 

листуванням. До аналізу російського слов’янофільства були залученні спогади 

Костянтина Неслуховського [107]. Панславістські принципи російської ідеї 

чудово відображені в листах Михайла Погодіна [218]. Ідеологія російського 

націоналізму висвітлюється в спогадах Миколи Родзевича, Антона В’язигіна та 

Василя Шульгіна [112; 113]. Натомість мемуари та щоденники Євгена 

Чикаленка та Сергія Єфремова дозволяють глянути на суспільно-політичне 

життя в краї з іншого боку. Місцями ці матеріали навіть доповнюють свідчення 

самих націоналістів.  

Цінну інформацію про організаційні питання російських націоналістів 

містить приватне листування Петра Столипіна [91]. Воно також є джерелом 
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вивчення впливу націоналістів на ліквідацію «українського питання» у 

Російській імперії та поза її межами. 

До масових джерел ми зараховуємо періодичну пресу та листівки. В свою 

чергу, періодичні видання поділяємо на видання офіційних органів державної 

влади, незалежні громадсько-політичні газети та журнали, а також періодику 

досліджуваних нами організацій. Серед офіційної періодики нами 

використовувались матеріали «Харьковских губернских ведомостей», 

«Екатеринославских губернских ведомостей», «Подольских губернських 

ведомостей» та «Подольских епархиальных ведомостей».  

 Те, що офіційна преса ігнорувала діяльність політичних партій та 

організацій, явно не стосувалось активностей правого табору. Для прикладу, 

«Харківським губернським відомостям» навіть приходилось опротестовувати 

звинувачення щодо їхньої підтримки друком місцевого відділу СРН.  

Періодика організацій російського націоналізму в нашому дослідженні 

репрезентована наступними виданнями: одеськими «За Царя и Родину», 

«Русский голос», «Русская речь», київськими «Двуглавый Орел», «Киевлянин», 

«Киев», «Право и порядок», волинським «Почаевским листком», харківським 

«Мирным Трудом». Для більш об’єктивного погляду на суспільно-політичного 

життя в досліджуваний нами період, ми використали публікації української 

газети ліберального напрямку «Рада» та «Громадська думка» та російської 

консервативної газети «Новое время». Варто зазначити, що певні статті 

вказаних видань про події з суспільно-політичного життя на підросійських 

українських землях зберігаються в архівах. Подібна ситуація і з таким 

джерелом інформації, як листівка. В архівах України збереглись агітаційні 

листівки СРН, «Двоголового орла» та СМА. Такий матеріал підсилює 

розуміння про ідеологію та частково практику російського націоналізму на 

українських землях. До цього ж типу джерел можемо зарахувати послання та 

настанови священиків РПЦ, членів російських націоналістичних організацій. 

Остання група джерел представлена статистичними даними перепису 

населення Російської імперії 1897 року [98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105]. 
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Даний масив інформації використаний для конкретизації соціально-

економічних процесів на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

Отже, використане в науковій роботі широке коло різноманітних джерел, 

та наукової літератури дають можливість більш об’єктивно та різнобічно 

досліджувати історію російського націоналізму в під російській Україні, 

реалізувати намічені дослідницькі завдання. 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Методологічною основою дисертації є комплекс сучасних підходів, 

принципів і методів історичного пізнання. Їх поєднання спрямоване на всебічне 

та об’єктивне висвітлення подій, фактів і явищ, пов’язаних із ідеологією та 

практикою російського націоналізму на українських землях на початку ХХ 

століття.  

Відповідно, у роботі використано системний, аналітичний, порівняльний 

та структурний методологічні підходи. Застосування системного та 

структурного підходів допомогло з’ясувати причини появи російського 

націоналізму, його практичне вираження та ідейні особливості в межах 

визначених нами територій. Використання аналітичного підходу уможливило 

всебічне та змістовне вивчення наявної джерельної бази. Порівняльний 

методологічний підхід був застосований під час проведення аналогій розвитку 

організаційних центрів російського націоналізму в межах українських земель, 

їх структури та практичної діяльності тощо. 

Практика використання подібних підходів у роботі дозволила нам 

всебічно та комплексно проаналізувати предмет нашого дослідження. 

Відповідно, реалізація відповідних підходів стала можливою через 

застосування нами принципів об’єктивності, історизму, системності та 

відповідності. 

На виконання нашого дослідження не впливати загальні враження про 

природу досліджуваного явища, симпатії або навпаки, антипатії. Ставлячи на 

перший план пріоритет історичного факту, а не його оцінки, ми максимально 
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притримувались принципу об’єктивності. До аналізу явища російського 

націоналізму на українських землях ми підійшли з використанням великого 

обсягу різноманітних історичних джерел. Наукова об’єктивність у нашому 

випадку означала не лише висвітлення питання діяльності організаційних 

осередків руху, але й взаємовплив на їхнє функціонування різних процесів 

суспільно-політичного життя. 

Орієнтація на принцип історизму вимагала від нас послідовного 

дотримання конкретно-історичного підходу під час аналізу зародження і 

розвитку російського націоналізму, в тому числі на українських землях. Цей 

принцип, завдяки врахуванню конкретної історичної ситуації та характеру 

епохи, дозволив виявити певні закономірності у появі та діяльності 

проросійських організацій в контексті боротьби українського та російського 

проекту націй. 

Структурно завершеної форми нашій роботі надав принцип системності, 

завдяки якому було з’ясовано умови історичних подій, процесів та явищ, а 

також встановити причинно-наслідкові зв’язки. Це стало можливим завдяки 

використанню значного обсягу джерел та аналізу праць вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. 

При написанні дисертаційної роботи використано наступні методи 

історичного дослідження: 

1) Метод конкретно-історичного аналізу дозволив розглянути процеси й 

явища, що зумовили появу російського націоналізму у їх послідовному 

часовому розвитку у межах досліджуваного періоду.  

2) За допомогою типологічного методу вдалося згрупувати 

історіографічний і джерельний матеріал, що полегшило висвітлення ступеня 

наукової розробки теми та джерельної бази дисертації. 

3) Застосування історико-генетичного методу дозволило простежити в 

динаміці витоки російського націоналізму в російській суспільно-політичній 

думці та появу цього явища на українських землях. Відповідно, це дало змогу 
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акцентувати увагу на причинно-наслідкових зв’язках та закономірностей 

розвитку досліджуваної ідеології. 

4) Метод системного аналізу російського націоналістичного руху 

дозволив охарактеризувати його вплив на суспільно-політичні та соціально-

економічні відносини на українських землях, визначити основні складові 

ідейних засад та практичної реалізації. 

5) Історико-порівняльний метод використаний для виявлення схожих та 

відмінних рис російської ідеї протягом різних етапів розвитку суспільної думки 

(слов’янофільство, панславізм, націоналізм), для з’ясування різних точок зору 

російських націоналістів на питання соціального та економічного розвитку. 

Даний метод дозволив виокремити подвійну ідентичність російських 

націоналістів під час обговорення ними «українського питання». Метод 

використаний для проведення порівняння стану розвитку організацій на різних 

етапах їхньої діяльності.  

6) Російський націоналізм на українських землях, як ідеологія (чи низка 

ідеологічних уявлень), потребує ретельної деконструкції, для чого ми 

намагались застосувати критичний аналіз дискурсу. Представлення теорії 

дискурсу можна знайти у працях Мішеля Фуко. 

7) Застосування методу класифікації дозволило поділити російські 

націоналістичні організації на радикальні та помірковані. В основу цієї 

класифікації поставленні методи боротьби представників цих націоналістичних 

течій за реалізацію ідейних положень та націоналістичної ідеї в Російській 

державі, тобто типологія за характером дії. 

8) У дисертації використано також персоналістичний метод, який дозволи 

проаналізувати російський націоналізм з огляду на особистісні характеристики 

з середовища його прихильників.  

 9) Застосування історико-типологічного методу уможливило поділ 

об’єктів і явищ на певні типи, в основі яких закладені спільні ознаки. Цей метод 

ми застосували при аналізі джерел і поділили на такі типи: 1) діловодні 



45 
 

джерела; 2) оповідні джерела; 3) масові джерела, 4) джерела особового 

походження; 5) статистичні матеріали. 

10) Метод періодизації допоміг систематизувати історичний процес за 

хронологічними періодами, що відрізнялися між собою певними 

особливостями. Відтак, ми визначили три переломні моменти в розвитку 

радикального російського націоналізму 

11) Проблемно-хронологічний метод дозволив дослідити події і явища у 

хронологічній послідовності та тісному взаємозв’язку. Його використано для 

структурування дисертаційного дослідження, в результаті чого розділи мають 

чітку хронологічну послідовність. 

12) Метод систематизації використовувався при узагальненні результатів 

дослідження, формулюванні висновків. 

Отже, у роботі використано широкий набір методологічних підходів, 

принципів та методів наукового пізнання, які дозволили успішно досягти 

поставленої мети та завдань. 

Сьогоднішні дискусії з проблем націоналізму взагалі, і російського 

зокрема, сягають своїм корінням в теоретичні конструкції західних та 

вітчизняних дослідників останнього століття, без вивчення яких неможливо 

визначити вихідні теоретичні позиції нашого дослідження. Загалом, із 

поширенням і поглибленням наукового осмислення феномена нації та 

націоналізму виокремлювалися найрізноманітніші концепції, які за загальним 

спрямуванням прийнято поділяти на дві групи – модерністські та 

примордіалістські.  

Основною відмінною рисою модернізму від примордіалізму є те, що в 

рамках модерністських концепцій нація розуміється як продукт 

індустріального суспільства: модерністи переконані в тому, що процеси 

націєтворення розпочалися лише в модерну добу (кінець ХVІІІ – початок ХІХ 

ст.). Крім того, на відміну від примордіалістів, модерністи приділяють 

першочергову увагу суб’єктивним чинникам націєтворення, через що 

модерністські концепції можна також назвати суб’єктивістськими [377, c. 156]. 
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Модерністська концепція характерна науковим студіям таких дослідників, як 

Б. Андерсон, О. Бочковський, Е. Гелнер, Е. Гобсбаум, К. Дойч, А. Каппелер,             

К. Келгон, Г. Кон, В. Коннор, Б. Кравченко, Р. Шпорлюк. 

Примордіалістські концепції нації представлені працями таких західних 

дослідників, як Дж. Армстронг, К. Гіртц, І. Лисяк-Рудницький, Е. Сміт,                   

Е. Шилз та інші. Основна ідея, на якій вони побудовані, стосується того, що 

нації утворюються не «з нуля», а «виростають» на основі етнічних спільнот 

(штучно створених чи реальних); при цьому тяглість, континуїтивність 

етнонаціонального розвитку забезпечується такими елементами культури, як 

міфи, символи тощо, які в цьому процесі якісно змінюються, особливо в період 

становлення нації [377, c. 159]. 

На формування сучасних концепцій у вивченні російського 

націоналізму особливий вплив мав роботи теоретиків західної науки:                    

Б. Андерсова, А. Капеллера, А. Реннера, Дж. Хоскінга, Л. Грінфілд,                        

Р. Вортмана тощо. В межах об’єкту нашого дослідження важливою є теза               

Б. Андерсона [292], суть якої зводиться до того, що російський націоналізм як 

суспільний настрій та «офіційний націоналізм» самодержавства Романових – 

тісно пов’язані, але самостійні явища, які інколи ідуть нога в ногу, але менш й 

часто конфліктують. Британський історик Джефррі Хоскінг [454] вказував на 

російський національний проект як гальмо процесу будівництва імперії. Те, 

що в більшій частині своєї історії Росія була імперією, вплинуло на слабо 

розвинену національну свідомість росіян. Автор намагався розвіяти міф про 

російський націоналізм, як щось реальне. Згідно Дж. Хоскінга, російський 

націоналізм – це ілюзія, яка насправді є російським імперіалізмом. Поряд з 

тим, він один з перших перемістив російський національний проект в центр 

вивчення, вказуючи на його відносини з імперською владою [455]. 

Лія Грінфілд [468] в своєму дослідженні доводила, що важлива фаза 

процесу формування російського, як і інших європейських націоналізмів, 

припадає на ХVІІІ ст. Її увага зосереджена на емоційному аспекті 

взаємовідносин держав-імперій та їх еліт. Стосовно Російської імперії 
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дослідниця активно застосовує поняття ресантименту (заздрісна ненависть, 

джерелом якої є перевага іншого і нездатність урівнятися з ним і перевершити 

його), який був найважливішим джерелом визначення національної ідеї. Як 

наслідок, якщо поява національної ідентичності супроводжується 

ресантиментом, акцент робиться на місцевих традиціях або веде до створення 

нової системи цінностей, ворожих початковому націоналізму.  

В роботах Річарда Вортмана [446; 447] запропонована концептуальна 

схема поступової «націоналізації» російської влади, а також поступове 

включення народу в такий сценарій. Міфологічна самопрезентація російської 

монархії, узагальнена автором, поряд з тим, вказує на символи російської 

народності/нації, сприйняті не лише владною елітою, але й широкими масами 

в Російській імперії. 

Ентоні Сміт [422] стверджував, що деякі сучасні нації сформувалися на 

основі соціальносимволічних рис і ресурсів попередніх «ethnies» і 

претендують на певну спорідненість із ними, відчуваючи, що пов’язані з 

ними, як із предками. Саме таку претензію висували, на думку дослідника, 

слов’янофіли та інші течії в колишній царській Росії, заявляючи про свою 

глибоку спорідненість із давньою (допетрівською) Московією. 

Отже, світова наука виробила цілу низку теоретичних узагальнень і 

методологічних орієнтирів у вивченні націоналізму. 

Таким чином, ми визначили, що на сьогоднішній день в літературі про 

націоналізм пропонуються два основних підходи – примордіалістський та 

модерністський. Поряд з ними, популярності набуває так званий 

етносимволістський підхід. В суперечці між примордіалістами та модерністами, 

в нашій роботі ми надаємо перевагу останнім, вважаючи, що національні 

спільноти виникли в результаті змін модерної доби (щодо Східної Європи, то 

це кінець ХІХ – початок ХХ ст.).  

Проте, розвиваючи ідею дискурсу, ми схильні вважати, що саме він 

породив інтелектуалів та політиків, які взялися за конструювання російської 

нації. Поряд з тим, вважаємо, що особливе місце в творенні російського 
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національного проекту відводилось історичним міфам. Тому частково ми 

звертаємось до концепції етносимволістів. Однак, на відміну від останніх, ми не 

робимо основний наголос на тому, як історичні міфи й інтерпретації подій 

минулого вплинули на виникнення нації. Для нас було важливо дослідити 

формування ідеї нації, крізь призму творів суб’єктів націоналістичного дискурсу, 

які долучились до формування російського історичного наративу. 

Важливим моментом у нашому дослідженні, який потребує 

концептуального уточнення є поняття термінології. 

Спершу, ми повинні визначити, що дійсно розумілося під тим чи іншим 

поняттям чи практикою у визначений історичний період. В нашому дослідженні 

російський націоналізм ми розглядаємо як форму дискурсу. З цієї позиції 

глянемо на означення «російський» – «русский». Відповідно, перед нами стоять 

завдання дослідити структуру дискурсу протягом періоду та визначити соціальні 

наслідки уявлень про дійсність, які проектував дискурс. Розпочнемо з того, що 

учасники цього дискурсу сприймали як істинне, природнє, а що – ні. 

З певними варіаціями, але до кінця ХІХ ст., в російському суспільстві 

існував так званий суспільний договір, згідно якого загальновизнаним було 

слово «русский». Воно вживалось для позначення  приналежності до чогось 

величного, історичного, до того, що унаслідувало в собі всю колишню «Русь 

Нестора». Якщо мова йшла про «русский язык», то в уявленні вищих прошарків 

російського суспільства спрацьовувала ідентифікація «мова державна», «мова 

літературна», яка увібрала в себе три наріччя: «великорусское», «малорусское», 

«белорусское». Але думка, що руські мови (наріччя) складають одне ціле, 

внутрішньо єдині, було загальновизнаним для російського суспільства.  

Якщо ж мова йшла про народ, то легітимним було твердження про 

«імперський народ», «триєдиний», який включав в себе три народності: 

малоруську, білоруську та великоруську. Проте, якщо поняття народностей було 

чітким і етимологічно походило від поняття «Русь», то назва народу більше 

асоціювалася з великоруською народністю. Тобто, «русский» народ був 

«великоруським», або, говорячи сучасною мовою –  російським. Аргументація 
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на користь великоросійської культури як єдиної автентичної форми руськості 

утвердилась  період революції 1905-1907 рр. Подібне акцентував Р. Шпорлюк, 

звертаючи увагу на призначенні великоросам ролі «старших братів» щодо 

малорусів та білорусів і визнання московських Рюриковичів (а потім Романових) 

єдиними повноправними спадкоємцями середньовічної Київської Русі [465]. 

В даному випадку схильні стверджувати, що значення, які надаються 

словам, не закладені в них самих. Засновник структуралістської лінгвістики 

Фердинанд де Соссюр в 60-х роках ХХ ст. писав, що знаки мають два аспекти – 

форму (означаюче) і зміст (значиме), а відношення між ними мимовільні [452]. 

Знаки набувають значень в результаті відмінності від інших знаків, через їх 

співвідношення в мережі знаків. Якщо адаптувати структуралістський підхід до 

поняття «русский», побачимо, що наприкінці ХІХ ст. другий аспект, тобто 

зміст/значиме, почав змінюватися. Звичайно, стверджуючи це, ми відходимо від 

традиційного структуралізму, підтверджуючи невиправданість ідеї Сосюра, що 

мова є стабільною і незмінною структурою, яка нагадує фіксовану «риболовну 

сітку». Адже таким підходом не можна пояснити зміни в мові. 

Таким чином, в результаті дискурсивної практики відбулася зміна поняття 

«русский», яке розглядалось як «руський» у поняття «російський», тобто той, що 

належить російській народності (нації). 

Більше того, прикметник «российский» і відповідно іменник «россияне» 

фактично зникли з російської літературної та розмовної мови протягом 

радянського періоду. Слово вважалося застарілим і використовувалось лиш в 

небагатьох стійких словосполученнях, як синонім слову «русский», наприклад в 

назві держави. Чіткого змістового розмежування між прикметниками «русский» 

та «российский» ми не знаходили й у ХІХ ст., хоча «русский» скоріше 

пов’язували з етносом, а «российский» – з державою. Але в більшості контекстах 

обидва слова використовувались як синоніми. Підтверджуючи цю думку, 

Герхард Сімон зазначає, що авторитетний словник В. Даля не містить навіть 

заголовку «российский», а в статті «русский» Даль висловлює припущення, що 

слова «российский» та «россияне» є польськими словотвореннями й були 
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запозичені в російську мову з Польщі [418]. Та вже з 1992 р. слова «российский» 

та «россияне» пережили несподіваний підйом в політичній та розмовній мові. 

Уряд та реформаторські сили проявили намір надати цим словам значення, 

відмінного від значення слів «русский» і «русские». Але чіткого розмежування у 

використанні слів так і не відбулося. 

Те, що сьогодні закордонні літератори та науковці застосовують «русский» 

на позначення  лише росіян, а «российский» – росіян та тих народів Російської 

Федерації, які не є росіянами, так само розсіює увагу від першопочаткового 

тлумачення поняття.  

Натомість в «Російсько-українському академічному словнику» під 

редакцією В. Ганцова, Г. Голоскевича, Б. Грінченка та головними редакторами 

якого були академіки А. Кримський та С. Єфремов (перші три томи було 

написано у 1924–1933 роках) вміщенні такі визначення російських слів: 

общеру сский – спі льний ру ський, (общий для всей России) загальноросі йський, 

всеросійський [329, с.1760]; по-ру сски – по-росі йському, по-росі йськи, по-

моско вському, по-моско вськи, з-моско вська, як росія ни, як москалі , як у 

москалі в (росія н). [Яре менка в пи ку ти че, по-моско вськи ла є (Шевч.)] [329, 

с.2216]; великоросси йский, великору сский – росі йський, ру ський, моско вський, 

(в филологии) великору ський, (пренебрежительно) каца пський [329, с. 84]. 

 «Словарь української мови» (Грінчевичівка) (перекладний українсько-

російський словник, виданий 1907–1909 у Києві у 4 томах, джерельною базою 

для якого,  за свідченням упорядника, були етнографічні та фольклорні праці, 

земські видання, а також записи, здійснені безпосередньо з уст народу) під 

словом «руський» подавав означення: «український в Галичині та Буковині» та 

«великорусський» з подвоєнням. Під словом «росіян» – «русский» [413]. 

Подібний аналіз допоміг нам у визначенні понятійного апарату 

націоналістичних дискурсів на території українських земель. 

В нашій науковій розвідці під поняттям «націоналізм» розуміється 

ідеологія і напрям політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як 

найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі. 
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Відповідно, «російський націоналізм» ми розглядаємо як політичну ідею, в 

основі якої лежить поняття триєдиного російського народу, та практику, яка 

спрямована на встановлення домінування цього народу в усіх сферах 

суспільного життя та безвідмовного пропагування утвердження самодержавства 

та православ’я. Починаючи з 1863 р., з часу другого польського повстання, 

консервативні кола російського суспільства в своєму баченні суспільного 

розвитку все більше підтримують традиційний імперський уклад, залучаючи 

його до націоналістичного дискурсу. Загалом такий дискурс був властивий 

російському консерватизму з часів його становлення, але вихід ідеології 

націоналізму на перший план було здійснено в часи революції 1905-1907 років. 

На нашу думку, саме розвиток націоналістичного дискурсу породив адептів 

російського націоналізму, які розпочали організаційне його оформлення на 

початку ХХ ст. 

 Інше термінологічне уточнення стосується поняття «патріотизм», яке 

часто застосовували у своїх прокламаціях російські націоналістичні організації. 

Як і «націоналізм», патріотизм передбачає зв'язок з чимось більшим. Для 

патріотизму це «більше» було уособленням Вітчизни, самовідданим її 

служінням. Два протилежні принципи: «Росія для росіян» та «Росіяни для 

Росії», – найкраще відображає смислове розмежування зазначених понять. 

Проте, для Російської імперії було властиве злиття ідеологій патріотизму та 

націоналізму, так само, як поняття нації (народності) та держави. Російська 

дійсність характеризувалась причинно-наслідковим зв’язком між російським 

патріотизмом та російським націоналізмом. Саме тому російські націоналістичні 

організації в особі чорносотенних союзів, пов’язуючи себе виключно з 

російським населенням, оголосять свою монополію на патріотизм, закликаючи 

захищати російський народ від «інородної небезпеки». 

Поняття «триєдності» щодо російського націоналізму нами застосовано, 

виходячи з підходу Мішеля Фуко про дискурси. Він визначав їх як відносно 

обмежені набори тверджень, які встановлюють межі  того, що має значення. 

Відповідно, російський націоналістичний дискурс в Російській імперії на 
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початку ХХ ст. обертався навколо трьох понять, які унаслідував з попереднього 

століття: самодержавство, православ’я та народність, що підтверджує його 

консервативний характер. Отже, російський націоналізм мав свою «символіку». 

Поряд з тим, за першість у полі націоналістичного дискурсу боролися 

декілька гравців: чорносотенці/радикальні націоналістичні організації та 

націоналісти / помірковані націоналістичні організації. Варто згадати також про 

російську ліберальну думку (як праволіберальну (П. Струве), так і 

ліволіберальну (П. Мілюков), теоретики якої проповідували «здоровий» 

національний егоїзм, який більше був схильний до єднання всіх національностей 

держави, ніж до національної виключності російського народу: «… ідеї 

національної російської держави ми протиставляємо російській державності». 

Мілюков, наприклад, вважав, що політично невиправданим є проголошувати 

лозунг «національної російської держави» в межах «різноплемінної держави», 

який означає ніщо інше, як підкорення «державної» народності «недержавних» 

народностей. Бачимо, що така ідея містить елементи космополітизму, який 

ліберали прагнули синтезувати з націоналізмом, таким чином протиставити себе 

державному націоналізму самодержавства, який підтримували 

правоконсервативні організації. 

Таким чином, теоретико-методологічна основа представленого 

дисертаційного дослідження, ґрунтуючись на новітніх висновках гуманітарних 

наук, відображає наше власне бачення щодо предмету вивчення та характеризує 

необхідні методики, важливі для досягнення поставлених завдань. 

Отже, розробляючи проблему російського націоналізму початку                    

XX століття, зарубіжні дослідники, з одного боку, ототожнювали його з 

патріотизмом і відзначали, що за своїми ідеями російські націоналісти, за 

винятком чорносотенців, були досить близькі до ліберального прогресивного 

блоку. Інші дослідники трактували російський націоналізм початку XX століття 

передусім як націоналізм бюрократичний, в межах якого сформувалися уявлення 

про росіян як правлячий народ, що прагне до перетворення Російської імперії в 

Російську національну державу і російської нації як етноконфесійної спільноти.  
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РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 

2.1. Проблеми появи російського націоналізму в російській суспільно-

політичній думці 

Осягнення будь-якого явища в історії неможливе без пошуку його витоків 

та окреслення історичного тла його зародження. З огляду на фундаментальне 

значення поняття російського націоналізму в нашій роботі, ми вирішили 

розпочати її аналізом питання про його історичне походження. Наше 

переконання, що для появи націоналізму була необхідна історична традиція у 

формі міфів, які лягли в націоналістичний дискурс, змушує нас звернути увагу 

на російську суспільно-політичну думку ХІХ ст. Спочатку важливо вибудувати 

парадигму російської ідеї, яка лягла в основу націоналістичних гасел та практик. 

Це допоможе зрозуміти, як та чому змінювалась позиція російських 

націоналістів щодо «українського питання» в різних його просторових варіаціях 

(українці Російської імперії та українці Австро-Угорської монархії).  Аналіз 

«російської ідеї» варто розпочинати з революційних подій часів декабристів та 

польського повстання 1830-1831 років, а вірніше з того, що стало їхнім 

наслідком.  Міністр народної просвіти Сергій Уваров, проаналізувавши витоки 

та основний зміст подій, дійшов висновку, що саме поняття нації, яке лежить на 

поверхні революційних процесів, може з успіхом використовуватись елітами 

окраїн, щоб кинути виклик імперському центру. Це був переломний момент в 

російській владній та суспільній думці. Граф Уваров замінює поняття «нація» 

поняттям «народність» для опису політики поступової націоналізації еліт на всіх 

просторах імперії. Зрозуміло, що на його дії сильніше впливали його посадове 

становище та приналежність до царя, ніж його симпатії європейській традиції. 

В такий спосіб міністр в першу чергу намагався вирішити польське 

питання на західних окраїнах. Олексій Міллер писав, що С. Уваров чітко 

сформулював своє ставлення до політичного змісту поняття нація: «Прийнявши 

химери обмеження влади монарха, рівності прав усіх станів, національного 

представництва на європейський манер, уявно-конституційної форми правління, 

колос не протягне і двох тижнів, більш того, він впаде раніше, ніж ці помилкові 

перетворення будуть завершені» [367, c. 289-290]. Логічно, що витіснення з 
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офіційного дискурсу поняття нації було, перш за все, викликане його 

нерозривним зв’язком з конституцією, національним представництвом і над 

становістю [367, c. 290], а головне – посяганням на імперію. Таким чином, 

Уваров фактично започаткував російський націоналістичний дискурс, 

створивши офіційну ідеологію, в основу якої лягли два цивілізаційні принципи 

Росії – православ’я та самодержавство, та пристосований до російських умов 

суто європейський принцип – народність. Поняття народності мобілізувало в 

російському суспільстві націоналістичну логіку. ЇЇ розвивали як праві, так і ліві 

сили. Але будучи ліберальним за походженням, російський націоналізм набуде 

консервативних рис. Сильно на таке становище вплинула сама царська влада, 

легітимізуючи твердження, що імперія створює націю, а не нація імперію. 

Витоки російського націоналізму ми ведемо з ХІХ століття, яке, кинувши 

низку викликів, підштовхнуло російські освічені кола та російську владу 

сконцентрувати всі сили на конструюванні власної ідентичності, покликану 

підтвердити територіальні і політичні амбіції титульної нації та зміцнити 

внутрішньосуспільну єдність. Так почав формуватися російський історичний 

наратив, який включив декілька історичних міфів: 1) Російська імперія – 

основний і прямий спадкоємець політичної та національної спадщини Київської 

держави та «збирач руських земель» (політична реінкарнація конфесійно-

цивілізаційної спільноти Slavia Orthodoxa); 2) ідея Росії як третього Риму, 

підхоплена російською православною церквою, згідно з якою після занепаду 

Риму та Константинополя Москва успадкувала всесвітньо-історичну 

відповідальність за християнське царство; 3) триєдиність російського народу. В 

результаті, на початок ХХ ст. сформувався російський націоналізм, який на 

основі вибудованого історичного наративу спробував утвердити поняття 

російської нації. 

У XIX столітті під націоналізмом розуміли прагнення народів до 

самоврядування, утвердження громадянської незалежності через інститути 

представницької влади. У Росії, проте, не набула поширення жодна з описаних 

Мирославом Грохом [456, c. 125-126] моделей виникнення націоналізму. 
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Формування національної держави у Франції, Англії та Швеції 

супроводжувалося зростанням національної самосвідомості під егідою монархії; 

тим самим забезпечувалася наступність стосовно ранніх проявів національної 

самосвідомості. Інша модель описує зародження національного руху в ході 

боротьби з іноземним пануванням, або імперським, або колоніальним, – ця 

ситуація також не підходить Росії. В обох випадках народ захоплює державне 

управління, що сприймається як вираження волі нації [456, c. 126]. У Росії ж 

міць влади монарха імперської держави, а також слабкість соціальних груп і 

політичних інститутів перешкоджали розвитку націоналістичного руху. 

Відсутність такого варіанту націоналізму історик Джефрі Хоскінг пояснює тим, 

що російське самодержавство було імперським за своїм характером, а тому 

заважало усвідомленню нацією своєї місії. Згідно Хоскінга, російське 

самодержавство, «породжене потребами імперії, повинно було посилюватися у 

міру того, як заглиблювалися суперечності між імперією і становленням нації» 

[454, c. 245]. Націоналістичному дискурсу придав імперського смаку процес 

трансформації Московського царства в Російську імперію, одержавлення вже 

усталеної східнослов’янської спільноти, яка ідентифікувала себе як русько-

православна, та перетворення цієї русько-православної ідентичності у 

російсько-імперську. Цьому сприяла й термінологічна і концепційна плутанина 

через підміну конфесійно-цивілізаційної «руськості» етнополітичною 

«російськістю». В результаті «Росія» постала як династична і територіальна 

спадкоємиця «Русі», ускладнивши формування окремих національних 

ідентичностей як української, білоруської, так і власне російської.  Таку 

«прийнятну схему «русскої» історії» аналізував Михайло Грушевський у своїй 

статті 1904 року, яка увійшла до збірки матеріалів Імператорської Петербурзької 

Академії наук [158]. У ній історик намагався показати суперечності імперського 

історичного наративу: «Те виїмкове, виключне значіння, яке має історія 

великоруської держави в сучасній схемі «русскої» історії, має вона, властиво, 

наслідком підміни поняття історії «русского народа» (в значінні руських, 

східнослов’янських народностей) поняттям історії великоруського народу» [158, 



56 
 

c. 303]. Звичайно, Грушевський показав штучність історичної схеми російського 

наративу, який більше відповідав практичним потребам імперії, ніж вимогам 

історичної науки. Проте новаторство історика не отримало належного 

інтелектуального сприйняття, а лише спровокувало хвилю політичних 

скандалів, які охрестили його речником «українського сепаратизму». 

Інтенсивні роздуми про російську націю, про російський національний 

характер почали набувати обертів в результаті популяризації ідеї народності, її 

входження, як ключовий принцип, в російське духовне життя. В цій ідеї завжди 

перевагу мали міфічні та ідеологічні компоненти, що на початку ХХ ст. 

вилились у кризу, через проблему національної ідентичності. Відповідно, поява 

поняття російської народності (нації)  стало можливим за умови входження 

«російської ідеї» в націоналістичний дискурс та розширення кола її 

прихильників у середовищі вищих прошарків російського суспільства. 

Одним із етапів розгортання російської національної свідомості став вихід 

на політичну арену у першій половині ХІХ ст. слов’янофільської ідеології [402, 

с. 84], що стала антитезою ліберальним проєвропейським перетворенням 

Олександа І. Нова система цінностей, розроблена російськими мислителями 

Олексієм Хом’яковим, Іваном Киреєвським, Петром Киреєвським, Іваном 

Аксаковим, Констянтином Аксаковим, Юрієм Самаріним, Іваном Беляєвим, 

лягла в основу російського націоналізму. 

Досліджуючи класичне слов’янофільство як самостійний напрямок 

російської думки, шукаючи його початки, в різний час більшість істориків 

вказувало на 1839 рік, на статтю О. Хомякова «Про старе і нове» [109] та на 

полеміку О. Хомякова та І. Киреєвського стосовно цієї статті. Вважалося, що в 

цей час були викладені основні положення слов’янофільської доктрини. Ми ж 

прихильні стверджувати, що вирішальне значення для адекватної оцінки будь-

якого вчення чи ідеології має візія розвитку народу, країни тощо. В записці 

«Про старе і нове» хоча і стверджувалося, що віра в російський народ може бути 

виправдана не його минулим, а майбутнім, проте про це ж «майбутнє» нічого 

конкретного не було сказано. 
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Шукаючи програмні засади слов’янофілів, деякі дослідники вказують на 

1845 р., коли редактором погодінського «Москвитянина» на короткий період 

став І. Киреєвський, а також з’явився знаменитий «валуєвський збірник» [80], в 

передмові до якого історик-слов’янофіл Д. Валуєв «вперше друковано виклав 

основи історико-філософської концепції словянофільства» [278, c. 58]. Говорячи 

про те значення, яке мають для Росії російський народ та інші народи, які її 

населяють, він підкреслює: «І тому всякий підданий держави належить Росії, – 

але Росія належить тільки православному і Російському, бо йому одному 

належить і з ним нероздільна її історія, її минувше та майбутнє» [80, c. 10]. Вже 

через 60 років російські націоналістичні організації будуть скандувати на 

вулицях Києва чи Харкова, чи інших великих міст, щось подібне, узагальнене в 

принципі «Росія для росіян» (центральне твердження в принципі народності). 

Також Д. Валуєв, який рано пішов з життя, в передмові вмістив основні 

положення слов’янофільської концепції російської історії: специфічність 

російського історичного процесу і його принципова відмінність від 

західноєвропейського. Ті ж думки лежали і в основі статті, написаної                    

А. Хом’яковим в 1839 р.  

Слов’янофіли намагалися довести особливість шляху розвитку та образу 

майбутньої Росії, яка, на їх думку, повністю відрізнялася від 

західноєвропейських держав, як доказ – протилежність національних ідеалів. 

Різні аспекти слов’янофільської ідеології здійснили вагомий внесок у розвиток 

російського націоналізму. Адже з самого початку слов’янофіли відстоювали 

російську народність, її побутові особливості, православ’я. В даному випадку, 

вдалим було зауваження учасника тих подій генерала Олексія Куропаткіна: «Ця 

партія отримала тільки випадково назву «слов’янофілів». Їм правильніше було б 

називатися «народниками», «націоналістами» або «русофілами» [173]. 

Полемічна назва «слов’янофіли», яку дали опонентам західники, довгий час 

сприймалась І. Киреєвським, А. Хомяковим, Ю. Самаріним як незаслужене і 

образливе прізвисько. В 1847 р. в статті «Про думки «Сучасника», історичні та 

літературні» Ю. Самарін особливо обумовлював, що назву «старовірів та 
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слов’янофілів» придумали «петербурзькі журнали», яким вона чомусь здається 

дуже забавною [278, c. 28]. Варто зазначити, що в російській літературній мові, 

суспільній практиці середини ХІХ ст., термін «слов’янофільство» мав подвійне 

значення: ним позначалась як течія російської думки, представлена 

Киреєвським, Хом’яковим, Аксаковим, так і слов’янофільство-слов’янолюбство, 

яке мало своїх представників. Як суспільно-політичні явища вони були 

принципово відмінними, але спільна назва зумовлювала їх змішування, а інколи 

і ототожнення. Така нероздільність понять часто впливала на репутацію 

класичних слов’янофілів перед російською владою, яка за Миколи І 

притримувалась принципів легітимізму та непорушності європейських кордонів. 

Так, на допиті в ІІІ Відділенні 1849 р. І. Аксакову задали питання: «Чи не 

плекаєте ви і родичі ваші слов’янофільських понять і в чому вони полягають?», 

на що Аксаков відповів: «Що стосується до моїх слов’янофільських ідей, то ні я, 

ні родичі мої, не слов’янофіли в тому сенсі, в якому запропоноване питання. В 

панславізм ми не віримо… мене набагато більше всіх слов’ян цікавить Русь». 

Далі Аксаков намагався відокремити своїх однодумців від слов’янофілів-

слов’янолюбів: «Люди, всіма силами, всіма здатностями душі віддані Росії, 

смиренно вивчивши скарби духовного народного багатства, свято шануючи 

корінні начала його побуту, нерозривного з православ’ям, люди ці, бог знає 

чому, названі були слов’янофілами» [116, с. 147-163]. Ми можемо стверджувати, 

що слов’янське питання відігравало порівняно малу роль в теоріях 

слов’янофілів, натомість вони ринули в вивчення та утвердження поняття 

російської народності. Історичні завдання російського народу розумілися ними 

загально в категоріях «всесвітнього покликання» [398, c.77]. Російські 

слов’янофіли спрямували суспільну думку на особливу національну модель, 

суть якої ми розглянемо в процесі нашого дослідження.  

Стосовно місця слов’янського питання, то вичерпною буде наведена 

думка державного діяча Ю. Самаріна, яку він висловив у листі до друга, 

написаному в травні 1842 року, вважаючи за хибне дошукуватися 

«слов’янського духу» в спілці слов’янських племен: «... Лише в Росії 
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слов’янський дух досягає самоусвідомлення, що витікає із самозречення. ...Я не 

думаю, що Росія може перейняти щось нове, чим би ще не володіла, в інших 

слов’янських племен. Навпаки, їхнє визволення з їхньої обмеженості й 

актуалізація всередині них загальнослов’янської суті можлива лише за однієї 

умови – досягнення їхнього самоусвідомлення завдяки Росії» [410, c. 89]. 

Така думка була підживлена позиціями уряду, який ще раніше намагався 

поєднати слов’янофільські концепції з охоронною теорією. Так ще у травні 1835 

р. Чаадаєв писав О. Тургенєву: «У цю хвилину у нас відбувається якийсь дивний 

процес у головах. Виробляється якась національність, яка, не маючи можливості 

ґрунтуватися ні на чому, бо для цього рішуче відсутній будь-який матеріал, 

буде, зрозуміло, якщо тільки вдасться спорудити що-небудь подібне, зовсім 

штучною будовою». Йдеться про діяльність міністра народної освіти                       

С. Уварова, який послідовно розвивав охоронну теорію, на засадах православ’я, 

самодержавства та народності. Не дивно, що консервативні кола, такі як 

слов’янофіли, зустріли її із захопленням. Адже російська влада звернулася до 

російських традицій, в пошуках власних витоків та єднання з народом, 

російським, звичайно, проти інших народів імперії. Найпромовистіше 

вираження позиції уряду в слов’янському питанні можна знайти в циркулярі 

графа С. Уварова, що вийшов 1847 року: «Все, що ми маємо в Росії, належить 

нам без участі інших слов’янських народів, котрі нині простягають до нас руки і 

благають захисту не стільки з поклику братської любові, як із розрахунків 

дрібного, але не завжди безкорисного егоїзму... Хіба назва росіян не славніша 

для нас, ця наша славна назва, яка з моменту заснування нашої держави 

повторювалася й повторюється мільйонами людей в суспільному житті? Хай же 

назва росіян лунає в університетах, як вона лунає серед російського народу, 

який без будь-якої хитромудрої філософії, без уявного слов’янства, зберіг віру 

наших батьків, мову, норови, звичаї, всю народність...» [237, c. 153]. 

Такий же російськоцентричний принцип мислення був притаманний тому 

ж Івану Аксакову, який вважав, що серед різних слов’янських народів було 

забагато відмінностей і конфліктів інтересів. Один із можливих розв’язків цієї 
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проблеми він бачив у злитті всіх інших слов’ян із Росією. «Я визнаю, – робив 

він висновок, – що серед усіх слов’ян росіяни мене найбільше цікавлять» [116, c. 

147-163].  

Формування ідеології слов’янофільства обґрунтовував І. Киреєвський, 

який писав: «Наша філософія повинна розвиватися з нашого життя, творитися з 

поточних питань, із пануючих інтересів нашого народного та індивідуального 

побуту» [168, c. 2]. 

Стержень, навколо якого гуртувалися слов’янофіли – ставлення до Заходу, 

який  асоціюється з раціональністю «однобокою, облудною, спокусливою та 

зрадницькою».  Можливо, саме індивідуалiзм, визнання прав окремої людини, 

врешті-решт – демократiя та громадянське суспільство – те, що не сприймав 

російський соцiум, те, що не хотів приймати російський консерватизм, породили 

негативізм стосовно Європи.  На їхню думку, Європа вичерпала свої 

можливості, Росія ж до цього часу не заявила про себе, тому настав час заміни. 

Отже, міфологема відродження Європи завдяки Росії означала експансію 

російського царизму на Захід. Поряд з тим, розуміння суттєвих відмінностей 

російського та європейського способів життя призвело до постановки проблеми 

національної та культурної ідентичності та перших спроб її вирішення. 

Згідно історичної схеми Хом’якова, в основі якої твердження, що життя 

народів цілком визначається їх вірою, бо «віра є вищим суспільним началом». 

При цьому «в теперішній час» і Росія, і Захід перебувають в стані кризи, 

пов’язаної з відривом освіченої частини суспільства від релігійних начал. Але 

якщо для Заходу вихід з кризи полягає в остаточному відреченні від хибних 

начал, то для Росії він пов’язаний з поверненням до свого істинного начала [411, 

c. 315].  

Центром уваги слов’янофільської ідеології була російська православна 

церква з її «універсальними посланнями істини, любові та внутрішньої свободи» 

(згідно з месіаністичними заявами слов’янофілів, лише православ’я втілювало 

істинне християнство). З погляду слов’янофілів, церква була найважливішим 

принципом внутрішнього національного життя, тонко вплетеним у особисті та 
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родинні стосунки, соціальні інституції та етичні поняття [410, c. 85]. Саме 

релігійність була для них вищим критерієм народності. Тому, погоджуємося з 

сучасним дослідником, поширення православ’я на соціоетичну сферу логічно 

втілилося в селянській общині [189, c. 80-81]. «Простий народ» з його життям в 

общині за «законом братської любові» і був справжньою земною церквою.  

 Община узгоджувалася зі слов’янофільським уявленням про органічний 

перехід від окремої людини до родини, общини та нації, тобто до соціальної та 

моральної цілісності. Костянтин Аксаков так розумів це поняття: «Община – це 

спілка людей, які зреклися свого егоїзму, своєї індивідуальності і які виражають 

свою взаємозлагоду; це акт любові, величний християнський акт…» [117, c. 74]. 

Варто додати, що слов’янофіли бачили в общині також економічну перевагу, 

оскільки окрема особа «безсильна» в сільській праці, як і в будь-якій іншій. 

Такі погляди слов’янофілів про російську соборність, тобто цілісність як 

плід органічного принципу, який пронизував російське життя на всіх рівнях, 

допомогли привести в рух ідею російського месіанізму. Її підживлювали 

гегелівські ідеї про єдність історичного розвитку цивілізації, згідно з якими на 

різних етапах одна з націй наділяється місією оприявлення абсолютного духу 

[416]. Слов’янофіли вірили, що порятунок  світу – це призначення Росії. Цей 

універсалізм, властивий усім месіаністичним поривам, зміцнювався бажанням 

ототожнювати Росію із православною церквою, її інституціями та ідеалами, які 

мали «оживити людство».  

Слов’янофільські концепції стали рушієм підвищення інтересу до 

національних звичаїв та соціальних потреб народу. Такі символічні риси 

слов’янофіли висували, заявляючи про свою глибоку спорідненість із давньою 

(допетровською) Московією. Філософсько-політична течія слов’янофілів, яка 

поєднувала в собі імперський патріотизм, ідеали православ’я, Третього Риму, з 

ідеалізацією народної культури, і певний панславістський відтінок, вплинула на 

формування російської національної ідеології. Поряд з тим ми розуміємо, що 

слов’янофільство було лише одним із типів реалізації національної ідеології. 
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Все ж, національна складова була однією з головних ідеологічних 

складників слов’янофільського світогляду, хоч політично розумілась дуже 

реакційно, а не революційно, як в тогочасній Європі. Про важливість 

національної ідеї консервативна російська еліта остаточно усвідомить лише в 

час революції 1905-1907 рр. 

Істотні корективи в російську суспільну свідомість внесла Кримська війна 

1853-1856 рр. Поразка Росії змусила росіян, які перебували при владі та поза 

нею, переглянути своє внутрішнє становище, а також своє ставлення до сусідніх 

держав. Слов’янофіл Ю. Самарін одразу після завершення війни у формі 

філософських роздумів про дію історичних законів, намагався сформувати ідею 

месіанської ролі Росії у вирішенні гострої проблеми, яка стоїть перед людством 

[232, c. 35-47]. Він висловлював переконання, яке остаточно утвердилось в роки 

Кримської війни,  що всесвітню історію рухають вперед «історичні» народи, і що 

підходила черга виходу на світову арену російського народу. Восени 1856 р., в 

записці «Про кріпосний стан і перехід від нього до громадянської свободи», 

Самарін навів такі результати Кримської війни: «Ми здались не перед 

зовнішніми силами західного союзу, а перед нашим внутрішнім безсиллям». 

Тому тепер «ми повинні повернутися до самих себе, досліджувати корінні 

причини нашої слабкості… Бо зовнішня сила та політичне значення держави 

залежать… більше за все від цілісності та твердості суспільного організму» [278, 

c. 199]. Самарін підкреслював, що призначення Росії визначено тим, що вона є 

державою «православною і слов’янською, провидінням поставлена на чолі 

слов’яно-православного світу» [253, c. 310]. Хоча в ідеологічній системі ранніх 

слов’янофілів слов’янське питання не було основоположним, наголос робився на 

православну християнську релігію і російське національне начало. 

Таким чином, війна спровокувала пошук нових орієнтирів національної 

ідеології, окрім концентрації на власних проблемах, частина російської еліти  

знайшла такі орієнтири в «докорінній соціальній, культурній, релігійній та 

мовній спорідненості з іншими слов’янами» [237, c.101]. Якщо до Кримської 

війни панславізм не мав підтримки серед владних кіл, то після неї панславістські 
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ідеї здобувають популярність. Цю думку, зокрема, висловив Михайло Погодін, 

піддавши жорсткій критиці зовнішню політику Росії, і закликавши до широкого 

союзу з пригнобленим слов’янством [237, c. 101-102]. Отже, в політичних та 

інтелектуальних колах почали переважати прослов’янські настрої.  

Зміна політики самодержавства за Олександра ІІ, проведення за його 

царювання реформувань життя держави і суспільства призвели до таких змін в 

країні, які вимагали відповідних змін в ідеологічній системі слов’янофільства. 

До політичної ситуації, яка сформувалась в Росії, класичне слов’янофільство не 

змогло пристосуватись і, йдучи на спад в 60-ті рр. ХІХ ст., на рубежі 60-70-х рр. 

ХІХ ст. поступово зійшло нанівець. А кволі панславістські тенденції 

попереднього періоду стали виразником дедалі більшої хвилі російського 

націоналізму. 

Тут варто наголосити на певній плутанині щодо подальшого розвитку 

слов’янофільської думки. Оскільки класичні слов’янофіли ще в свій час не 

зуміли відмежуватися від слов’янофілів-слов’янолюбів, їх невірно почали 

ототожнювати з представниками останніх, типу М. Погодіна, який ще в 1830-50-

ті роки окреслив контури панславістської доктрини. Звичайно, частина класиків 

слов’янофільства, спираючись на месіанську роль Росії такі їхні представники, 

як Ю. Самарін та І. Аксаков долучилися до підтримки серед слов’ян ідеї 

«любові до Росії» та «віри в неї»
 
 [278, c. 39]. Самі цього не помітивши, вони 

ідейно еволюціонували в бік панславізму.  

Отже, після Кримської війни російські суспільні діячі намагалися відкрити 

й «означити джерела слов’янської єдності, наділити слов’янську справу 

ідеологічною спрямованістю, пропагувати слов’янську справу та здобувати 

прихильників для своєї ідеології» [237, с. 97]. Степан Шевирьов, близький друг 

Погодіна (Михайло Погодін і Степан Шевирьов були найжорсткішими 

виразниками ідеї «офіційної народності») виразив мету Росії щодо слов’ян 

відвертіше й лаконічніше. Він просто заявив, що росіянам потрібно, аби «всі 

інші слов’яни стали росіянами, а не щоб росіяни шукали якоїсь іншої основи» 

[107, c. 150].  
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Тепер слов’янофіли та близькі до них групи, які раніше вивчали свою 

історичну спадщину, оминаючи інші народи, з головою поринули в новий вид 

діяльності. Під тиском міжнародних подій вони почали переносити на інших 

слов’ян ті риси, які вважали особливо слов’янськими, тобто російськими. 

Переорієнтований у такий спосіб рух невдовзі став відомий як панславізм [107, 

c. 87]. До слов’янофільської концепції історії (ідей несумісності римо-

католицького та слов’янського світів, месіанізму Росії та православ’я як істинної 

релігії слов’янства) панславісти додали глибоку перейнятість слов’янським 

питанням під політичним кутом зору. Тобто, було сформульовано 

зовнішньополітичну доктрину. 

Російський панславізм виразився в двох формах: культурній та політичній. 

У реальності обидва напрямки ставили перед собою єдину, виключно політичну 

мету – об’єднання слов’янського світу. Відмінності між ними полягали лише в 

шляхах і способах досягнення цієї мети. 

Ще в 1858 р. в Москві під егідою російських панславістів виник 

«Слов’янський благодійний комітет», який займався розповсюдженням 

безкоштовних книг, нагородженням преміями за наукову працю, допомагав тим 

слов’янам, які переселялися в Росію (переважно чехам), організовував читання 

рефератів про слов’янство і слов’янські справи, фінансував відкриття шкіл і 

церков.  

Різні слов’янські  комітети залишалися вірними своїм заявленим цілям; 

вони займалися філантропією та поширенням російської мови й літератури 

серед інших слов’ян [410, c. 92]. Мова посідала визначне місце в арсеналі 

російських панславістів, у процесі пошуку способів культурного зближення з 

іншими слов’янами. Під впливом ранніх романтичних поглядів на роль мови в 

процесі об’єднання, через взаєморозуміння, російські та кілька неросійських 

панcлавістів закликали прийняти єдину літературну мову. Вони наполягали, що 

російська мова здатна стати носієм слов’янської солідарності, більше, ніж будь-

який інший фактор. Бажаючи встановити першість російської мови, російські 

панславісти зверталися до різних аргументів, деякі з них були явно сумнівними. 
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Вони посилалися на історію та традицію, розмір і силу, зручність і необхідність 

та навіть на «шляхетність» російської мови, щоб переконати інших слов’ян, що 

спасіння і прогрес проходять через прийняття російської мови. 

Відомий діяч Слов’янських з’їздів, академік В. Ламанский вважав, що 

«крім російської мови, жодне з восьми наріч слов’янських зі своїми 

писемностями не можуть позбавити ці вісім слов’янських наріч від жалюгідного 

залежного становища», тобто від германізації і мадяризації [174, c. 17]. Таким 

чином, це стосувалось як мовної ситуації всередині імперії, так і російської 

імперської позиції в слов’янському світі.  

У концепції нації Б. Андерсона можемо знайти орієнтир у подальшому 

розвитку даної думки. Він вказував на так звану лексикографічну революцію в 

Європі [292, c. 110], яка поступово поширила переконання в тому, що мови 

(принаймі, в Європі) є, так би мовити, особистою власністю специфічних груп – 

тих, хто ними щоденно розмовляє і читає на них – і що цим групам, уявленим як 

спільноти, належить автономне місце в товаристві рівних. Тому 

новосформована філологічна дилема – потреба спільної мови – згодом гнітила 

не лише династичних правителів Росії, але й тогочасну інтелектуальну еліту. 

Постає лише питання, чому російська мова мала стати спільною мовою. І, як не 

дивно для російської історії, втручання влади визначило подальше розгортання 

подій. Ще у 1832 р. граф Сергій Уваров запропонував у офіційному рапорті 

принцип, який необхідно було покласти в основу держави – Самодержавство, 

Православ’я та Народність. Через півстоліття, під час правління Олександра ІІІ 

(1881-1894), русифікація стала офіційною політикою династії.  

Спроба переконати західних і південних слов’ян у тому, що Росія, 

російська мова і література здатні позбавити їх від німецького, мадярського і 

турецького гніту, була зроблена російськими панславістами на 

Всеслов’янському з’їзді 1867 р. в Москві, який мав відкрити нову епоху в історії  

слов’янського світу. Зручним приводом для скликання Московського з’їзду 1867 

р. послужила Всеросійська етнографічна виставка. Один із організаторів участі 

Росії у Світових виставках, Олексій Бутовський, говорив про майбутню 
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виставку у Москві: «Запропонована виставка має на увазі переважно Росію та її 

населення, як слов’янського так і інородного походження. Якщо за такого 

завдання бажане якнайбільше зібрання предметів, що відносяться до побуту 

інородців, які населяють Росію, то не менш бажано бачити на виставці і 

предмети, які стосуються взагалі слов’янської етнографії. …Слов’яни повинні 

слугувати в цьому випадку предметом першого і найближчого порівняння під 

час вивчення російської народності» [64, c. 23]. 

Московські панславісти представляли російський етнос безумовним 

лідером слов’янської цивілізації. Російсько-слов’янський пріоритет його 

прихильники визначали і через високий рівень культури, і через військово-

політичну міць. Особливо наголошувалося готовність Росії надати допомогу 

своїм «закордонним братам».  

Вже 30 грудня 1865 р. Н. Попову було доручено налагодити співпрацю з 

науковими товариствами і приватними особами на слов’янських землях, і взяти 

на себе влаштування слов’янського відділу на виставці [64, c. 25]. 

Англійський історик Х. Сетон-Ватсон робить висновок, що після 

Етнографічної виставки в Москві 1867 р «слов’янофільство поступилося місцем 

панславізму, і це ще більше скоротило відмінності між російським 

націоналізмом і імперськими експансіоністськими цілями російської держави» 

[471, c. 444-446]. 

Зрештою в Росію приїхало понад 80 осіб (за одними даними 84, за іншими 

– 81) 8. З них чехів – 27, сербів австрійських – 16, сербів з князівства – 12, 

хорватів – 10, українців – 4, словаків – 3, словенців – 3, чорногорців – 2, сербів-

лужичан – 2, болгар – 1, кашубів – 1 [278, с. 29]. Серед українців були відомий 

вчений, колишній професор Львівського універсітета Я. Головацький, видавець 

газети «Страхопуд» І. Лівчак, уніатський священик М. Мовчан, адвокат зі 

Львова Є. Павлевич. В даному випадку варто зазначити, що суттєвою була 

демонстрація підтримки з боку Росії для українських діячів Галичини, змушених 

відкинути чеську програму австрославізму, яка передбачала національну 

рівноправність насамперед «історичних» народів монархії. Їх заява про єдність з 
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російським народом могла прозвучати важливим попередженням Австрії та 

місцевим полономанам [278, с. 30].  

Та з’їзд в кінцевому рахунку показав розбіжності у розумінні найближчих 

завдань і потреб слов’янського руху, конкретних питань слов’янської політики 

російськими панславістами та зарубіжними учасниками. Чеський історик 

Франтішек Граус стосовно цього зауважував: «Єдина незалежна слов’янська 

країна, Росія, була найменш розвиненим регіоном Європи, в якому кріпацтво 

існувало до 1861 року, а населення, крім дворян, не мало жодних прав». «Чехи 

слушно вважали себе значно розвиненішими за росіян, для яких бути 

слов’янином означало бути російським» [462, c. 259]. Як наслідок, 

панславістські сподівання на встановлення реального духовного союзу слов’ян з 

Росією, на визначення російської мови як загальнолітературної слов’янської 

мови, а також на тісне організаційне зближення зі слов’янами не справдилися.  

Все ж слов’янофільська газета «Москва» після Московського з’їзду 

слов’ян писала: «Найбільшим благим наслідком відвідування нас слов’янами 

було те, що слов’янське питання в самій Росії перейшло в суспільне бачення і 

свідомість, з відстороненого стало дійсним, реальним, з сфери книжної 

опустилося в життя» [325, c. 103]. 

Отже, російський месіанізм вийшов за слов’янофільські межі, охопивши 

слов’янський світ. Так, в 1869 році Микола Данилевськиий в творі «Росія і 

Європа» чітко стверджував про необхідність розширення державного впливу 

Російської імперії на всі території зі слов’янським населенням. Добавивши 

поняття слов’янства, Данилевський переформатував концепцію слов’янофілів на 

новий, актуальний тому часу, лад. Адже слов’янофільська світоглядна система 

працювала в межах трикутника: Росія, Захід і людство (слов’янство тут теж 

було, але, як ми зрозуміли, частково). Данилевський, натомість, замінив 

людство саме слов’янством. Все ж, постає питання, яке місце національний 

елемент відіграє у панславістській ідеології? 

Основою концепції Данилевського стало виділення 10 основних 

культурно-історичних типів, які визнавалися дійсними історичними акторами: 
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1) єгипетський, 2) китайський, 3) ассирійсько-вавилоно-фінікійський, або 

давньосемітський, 4) індійський, 5) іранський, 6) єврейський, 7) грецький, 8) 

римський, 9) новосемітський, або аравійський, 10) германо-романський, або 

європейський. Слов’яни, на думку автора «Росії і Європи», складають окремий 

культурно-історичний тип, який поки ще перебуває в стадії формування. Для 

слов’янських народів це є життєво необхідним завданням, оскільки інакше вони 

приречені стати «етнографічним матеріалом» для інших цивілізацій, адже тільки 

культурно-історичні типи є справжніми акторами історії, її активними 

перетворювачами. У той же час поза свого типу народу важко зберегти свою 

самобутність і незалежність. Тому, як писав Данилевський, «для всякого 

слов’янина: російського, чеха, серба, хорвата, словенця, словака, болгара (бажав 

би додати і поляка), – після Бога і Його святої Церкви, – ідея слов’янства 

повинна бути вищою ідеєю, вище науки , вище свободи, вище освіти, вище 

якого земного блага, бо жодне з них для нього недосяжно без її здійснення» 

[139, c. 154-155]. 

Данилевський вказував, що з семи російських морів шість не мають 

великого військового значення, і, отже, Росія змушена розвивати в основному 

сухопутну армію. Однак об’єднання в масштабний всеслов’янський союз дало б 

Росії вихід до теплих морів і змінило б її становище на міжнародній арені. 

Можна помітити, що Данилевський акцентував увагу на вигодах саме для Росії, 

а не інших слов’янських народів. А думку про те, що очолити всеслов’янський 

союз може тільки Російська імперія аргументував тим, що саме російському 

народу вдалося зберегти незалежну і сильну державу, яку можна порівняти за 

могутністю з провідними країнами світу. Поряд з тим, Данилевський визнавав, 

що «кожна історична національність має своє власне завдання, яке повинна 

вирішити, свою ідею, свою окрему сторону життя, які прагне здійснити, – 

завдання, ідею, сторону життя, тим більше відмінні і оригінальні, ніж відмінна 

сама національність від інших в етнографічному, суспільному, релігійному й 

історичному відношеннях» [139, c. 36]. Говорячи про характер народів, які 

формують культурно-історичні типи, Данилевський накладає їх на слов’янський 
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характер, особливо російський характер, уточнюючи, що «досі один російський 

народ досяг політичної самостійності і зберіг її – умову, без якої, як свідчить 

історія, цивілізація ніколи не починалась і не існувала» [139, c. 209]. До того ж 

поняття «народ» та «нація» виступають синонімами. 

Основою, навколо чого набудовуються аргументи автора, виступає 

Кримська війна, яка, згідно попередніх доведень, сформувала нові орієнтири 

російської політики. Європа, яка не була представлена серед сподвижників Росії 

у цій війні, в роздумах Данилевського повстала проти слов’янського світу, 

проявила йому свою ворожість. Основна відмінність між Росією та Європою 

розуміється у йому в наступному: «Європа є поприще германо-романської 

цивілізації – ні більше ні менше; або, за вживаними метафоричним способом 

вираження, Європа є сама германо-романська цивілізація. Обидва ці слова – 

синоніми» [139, c. 475]. Росія ж «з загальної культурно-історичної точки зору… 

не може вважатися складовою частиною Європи ні за походженням, ні з 

усиновлення» [139, c. 475]. «Будучи чужою європейському світу за своїм 

внутрішнім складом, будучи, крім того, дуже сильною і могутньою, щоб 

займати місце одного з членів європейської сім’ї, бути однією з великих 

європейських держав», Росія повинна «зайняти гідне себе і Слов’янства місце в 

історії… ставши главою особливої, самостійної політичної системи держав і 

служачи противагою Європі» [139, c. 481]. Ось головна думка панславіста, яка 

вказує на трансформоване месіанство Росії, реалізоване у Всеслов’янському 

союзі. 

У свою чергу політичні інтереси панславістів зблизили їх із прибічниками 

офіційної народності, поборниками російської державної ідеї, яка розширювала 

свої геополітичні інтереси. Це означало трансформацію панславізму у його 

політичну форму. Під цим терміном ми розуміємо трансформацію російської 

політичної думки, концептуальний перехід російської еліти в ширші 

геополітичні межі, претендуючи на російську гегемонію не лише в 

східнослов’янському світі (для цього характерне поняття «панрусизм»), а й 
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серед західних та південних слов’ян. На нашу думку, політична форма 

панславізму оформилась 1869 року в праці Данилевського «Росія і Європа». 

Першими паростками політизації російського панславізму можемо 

вважати злиття слов’янофільства з «офіційною народністю» (представниками 

якого були: С. Уваров, С. Шевирьов, Ф. Булгарін, О. Пипін), яке дослідник 

Олександ Янов подає як польське повстання 1863 року [469, c. 152]. Саме в цей 

час слов’янофіли побачили у такому розвитку подій загрозу реформам 

Олександра ІІІ, які для них стали умовою повернення держави в утрачений 

допетровський період, період взаємного невтручання між владою та народом, 

кінець «душегубного деспотизму» та «поліцейської держави». Повставши проти 

поляків, слов’янофіли не помітили, як опинилися в одному таборі з владою.  

Представники політичного панславізму продовжували вирішувати мовне 

питання. Антон Будилович, викладач російської та церковнослов’янської мов 

Варшавського університету, виступаючи за мовну єдність слов’ян у 1877 р., 

доводив, що всеслов’янська мова не померла, вона просто змінилася під 

впливом різних умов. Серед слов’янських літературних мов «лише російська 

розвинулася на основі старо- або церковнослов’янської мови, ставши 

спадкоємцем усіх її легенд та прав. ... Лише російська нація, – продовжував             

він, – залишилася вірним хранителем слов’янської спадщини як у церковних, 

так і в літературних справах, здобувши тим самим для своєї літературної мови 

історичне право зватися «всеслов’янською» [122, c. 2]. 

Він стверджував, що боротьба за виживання кількох дрібніших мов, які 

змагалися з німецькою, італійською або російською, безнадійна. «Якщо 

говорити про російську мову, – писав він, – її майбутнє достатньо певне навіть 

зараз завдяки численності російськомовного населення, площі його земель та 

могутності російської держави і, врешті-решт, завдяки тисячолітній історії 

нашої літературної мови, яка успадкувала благословення слов’янських 

апостолів».  

А. Будилович явно не переймався слов’янськими мовними зв’язками, 

пишучи, що «російська мова через її історію, характер і становище має дуже 
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мало спільного з будь-якою іншою літературною мовою слов’ян» [122, c. 3-4]. 

Його метою була російська політична гегемонія, в якій російська мова слугувала 

би цементуючим матеріалом. Отже, ідея російської мови як всеслов’янської 

мови стала виразником тези про російську гегемонію в слов’янському русі.  

Політичний панславізм став апогеєм імперського офіційного націоналізму, 

який протягом усього ХІХ ст. підживлював різні національні ідеї. Але став 

зрозумілим його утопізм, бо експансіоністські цілі російської держави, 

виявилися потужнішими, ніж ідеал панслов’янської солідарності. Поряд з тим, 

ми бачимо, як панславізм увійшов в націоналістичний дискурс, апелюючи до 

російської гегемонії в усьому слов’янському світі. Щодо офіційного 

націоналізму, то він, за словами Б. Андерсона, був «вольовим поєднанням нації 

з династичною імперією». Російський офіційний націоналізм, як ми зрозуміли, 

став реакцією на національні рухи першої третини ХІХ ст. Цю думку 

узагальнює і сам Б. Андерсон, пишучи, що офіційні націоналізми були 

реакціями пануючих груп – насамперед династичних і аристократичних, хоча і 

не тільки, – яким загрожувало виключення з масових уявних спільнот або 

внутрішня маргіналізація в цих спільнотах [292, c. 129]. 

На подальший розвиток націоналістичного дискурсу в Російській імперії 

вплинув прямий зв’язок консервативних кіл з самодержавством. Спочатку 

офіційний націоналізм почав засвоювати елементи суспільного російського 

націоналізму. Ставши на шлях націоналізації та підтримавши націоналістичний 

дискурс освічених консервативних кіл, династія Романових в результаті 

отримала протектора. Адже влада як і раніше «освячувалась» вищою релігійною 

ідеєю, в дусі «тріади Уварова». Разом з тим, наприкінці ХІХ ст. консервативні 

кола російського соціуму прагнули оформити в життя ідею сильної державності 

з метою нейтралізації соціалістичної альтернативи. Тут вже монархізм та 

націоналізм об’єднались проти поширення соціалістичних поглядів. Адже       

XIX ст. показало, що націоналізм як ідеологія, як дискурс, як поле значень не є 

абсолютно домінуючим. Соціалістичні проекти були серйозними конкурентами, 

особливо в своєму російському виконанні, де свідомо ігнорувалося національне, 
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на відміну, скажімо, від соціалізму австрійського [367, с. 56]. Тому зрозумілим є 

те, що ідеологія націоналізму в Російській імперії ніколи не була відокремлена 

від царя, монарха. Можемо констатувати об’єктивну історичну ситуацію, 

притаманну російській дійсності: націоналізм і монархізм в російській 

суспільно-політичній думці накладались один на одного.  

Могутня держава та відчуття місії, яка випливала з цього, сприяла 

агресивності російського націоналізму та появі вимоги панівної ролі російського 

народу вже в самій російській державі.  

Ми навели ряд типів російської національної ідеології, з метою зобразити 

усю картину російської ідеї, з якої вибудувався російський націоналізм з 

центровим поняттям російської народності. Адже національна ідеологія 

перетворюється в ідеологію націоналізму тоді, коли нація починає визнаватися 

найвищою цінністю.   

В даному параграфі ми намагались показати своє бачення історичного тла, 

на якому вибудувався російський націоналізм. Ми акцентували увагу на 

подвійності даного дискурсу в Російській імперії: з одного боку – націоналізм 

суспільний, з іншого – офіційний, владний. Поява націоналістичного дискурсу в 

російському суспільстві була зумовлена необхідністю дати відгук на виклики 

модерної доби. В даному параграфі ми зосередились на еволюції способів 

трактування російської нації в ХІХ ст., як наслідків конкретних політичних та 

світоглядних змін. Ми схильні вважати, що існування традиції, яка, в даному 

випадку, вирізняла і консолідувала консервативну групу російського соціуму, 

було лише чинником, що полегшував перебіг появи російського націоналізму. 

Отже, модерністська концепція Гелнера частково лягла в структурування 

матеріалу, під час аналізу російської суспільно-політичної думки.   

Відповідно до вище зазначеного, можемо зробити наступні висновки: 

1. Націоналістичний дискурс в Російській імперії зародився в часи, коли 

посаду міністра просвіти посідав Уваров, який ввів в російський наратив 

поняття народності та її непохитний зв’язок з православ’ям та 

самодержавством. 
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2. Класичне слов’янофільство породило російський месіанізм, який 

включає в себе ідею особливого історичного шляху Росії, без чого важко 

уявити концепцію російського націоналізму. Так само не оминає ця 

концепція величі Росії та російської нації, продуковану також 

слов’янофілами. 

3. Російський месіанізм, як одна із складових російської національної ідеї, 

розширив свої межі, кинувши око на слов’янські народи, породивши 

політичний панславізм. Це тип ідеології врешті-решт зазнав поразки під 

тиском експансіоністських цілей російського імперіалізму. 

4. Забезпечення безперервності політичних традицій у націоналістичному 

дискурсі, намагання пристосувати їх до модернізаційних викликів, 

зумовило формування нового політичного принципу на початку ХХ ст. –   

націоналізму.  

5. Російський націоналізм, як ідеологія, історично був підпорядкований 

цілям збереження «імперського тіла», будучи опорою режиму і 

захисником консервативних цінностей. Громадянський націоналізм 

взагалі був викорінений з ідейного життя російського суспільства після 

повстання декабристів.  

 

2.2. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови 

зародження російського націоналізму на українських землях 

 (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

Іншим тематичним напрямом наших міркувань щодо появи російського 

націоналізму, є український контекст та аналіз умов, які вплинули на його 

зародження в українському просторі. Історіографічний аналіз свідчить, що в 

українській і зарубіжній історичній науці відсутні монографічні праці, які б 

комплексно висвітлювали появу російського націоналізму на українських землях 

у контексті суспільно-політичних, соціально-економічних і культурно-освітніх 

процесів. Натомість, у поле зору дослідників потрапили тільки окремі аспекти 
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досліджуваної теми. Наше завдання в цьому параграфі полягає у дослідженні 

передумов появи російського національного проекту на українських землях. 

З огляду на наявну рецепцію, визнаних нами, модерністських концепцій в 

історіографії історії України, ми звернемо увагу на розвідки гарвардського 

історика Романа Шпорлюка. Дослідник переосмислюючи концепцію Е. Гелнера, 

розмірковував, що первинно ненаціональна держава, для продовження існування 

у модерну добу, розвивала промисловість і, підтримуючи розвиток культури та 

національної мови, поступово трансформувалась у національну державу. Цей 

процес Р. Шпорлюк виводив з формули «cuius region, eius lingua» («чия влада, 

того і мова») [454]. В Російській імперії, як і їй подібних, принцип влада – мова 

був підсилений культурними та освітніми перевагам, які відкривала 

приналежність до цієї імперії. Тому входження українських земель до Російської 

імперії базувалося на співпраці регіональних козацьких еліт з імперським 

урядом. Адже якнайшвидша інтеграція до державного тіла імперії, її переваги, 

відкривали перед старшиною виняткові можливості для блискучої кар’єри. 

Подібне вдало описали два дослідника української історії Зенон Когут та 

Ярослав Грицак [343; 316]. Поряд з тим, ідейне навантаження, яке взяла на себе 

Російська імперія, підпорядкувавши собі усю «руськість» східнослов’янського 

світу, полегшувала асиміляцію «руських» (українсько-білоруських) еліт, 

пропонуючи їм, як писав А. Каппелер, партнерську участь у «російському», 

загальноімперському  проекті – за умови беззастережної лояльності щодо імперії 

та відмови від будь-якої політизації своєї етно-культурної окремішності [337,      

с. 8-10].  

Отже, в ХІХ ст. під вплив націєтворчих процесів в Європі,  на українських 

землях почались формуватись різні національні ідентичності. Вже з цього часу 

власне українська ідентичність почне протиставлятись «загальноросійській», яка 

найбільш чітко сформується під покровительством С. Уварова в роботах 

російського історика Миколи Устрялова [367, с. 238]. Мова йде про концепцію 

триєдиної російської нації, що об’єднує великоросів, малоросів і білоросів. 

Малоросійська ідентичність, згідно даного концепту, розглядалась як 
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регіональна, тому також мала право на існування. Саме з цього часу 

малоросійськість, регіональність буде протиставлятися українськості, 

окремішності.  

Про відчутність проросійських тенденцій свідчить зауваження М. Куліша 

про «земляків-недоумків», які виступали проти українофілів, про що в ході 

полеміки в жовтні 1856 р., він писав слов’янофілу С. Аксакову: «Ми маємо 

проти себе не один Уряд, але й вашу суспільну думку. Ми маємо проти себе 

навіть власних земляків-недоумків» [367, с. 72]. Звичайно, Куліш мову вів про 

інтелігенцію та чиновників, хоча проросійські тенденції були й серед селянства. 

Земський статистик Юхим Павловський після спілкування з  селянами 

Олександрівського повіту Катеринославської губернії також робив цікаві для нас 

висновки в 1899 році: «Мої розповідання про знайомих мені селян на декого з 

читачів зроблять, може, враження високого розвитку національної 

самосвідомості, якої не можна сподіватися від простих селян, глибокого 

зміцнення (в одиницях) переконання про потребу свого власного життя як 

окремої нації. Треба завважити, що мені поталанило здибатися з 

найзаможнішими господарями, що мали вигідні умови життя і досягли такого 

ступеня самоосвіти, – ті умовини, якими не могли скористатися бідні селяни і 

селяни середньої заможності. Звичайно, де заможність, там і освіта!.. Се раз. По-

друге, що ж між заможними селянами… такий розвиток самоосвіти, таке 

зацікавлення суспільними інтересами свого народу – явище поодиноке; 

більшість же письменних українців прагнула до того, щоб якомога хутчій 

витравити в собі те, що нагадувало йому своє походження, і зробитися 

«благородним», тобто, москалем по мові…» [214, c. 7, 11]. Українські селяни під 

впливом інтелігенції швидко проймались національними питаннями. Вектор цих 

питань про ідентичність залежав  від середовища, в даному випадку – 

зросійщеного. Це не дивно, адже російська культура, її традиції і цінності були 

постійними супутниками українського інтелігента. Нічого трагічного у цьому не 

було б, коли б в Україні існували сприятливі умови для вільного розвитку 

української культури. З певною метафоричністю, але історично виправдано 
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узагальнював цю думку відомий єврейський публіцист початку XX ст. 

Володимир Жаботинський: «Всюди на території держави російської російська 

культура з’являється лише після того, як земський яриза прокладав їй дорогу, 

витоптавши чоботиськом її конкурентів» [154, с. 62]. 

Уже в 1909 році у своєму щоденнику Євген Чикаленко писатиме про 

українських селян: «Сваволя адміністрації душить їх (національно свідомих 

українських селян – О.О.), вони бояться виписувати газету (українську газету – 

О.О.), бо в очах адміністрації це «крамола», з якою треба боротись… Учитель, 

священик, дяк, фершал, писар та інші бояться її виписувати, щоб не втратити 

посади» [111, с. 57]. Звичайно, ідейні люди між сільською інтелігенцією 

знаходились і виписували українську газету, чи то на своє, чи то на інше ім’я, 

але їх було «скрізь мало, мало їх і… по селах». 

Щодо міст, то вони, писав Чикаленко, «так  змосковлено, що дуже, дуже 

малий процент людности проявляє якийсь інтерес взагалі до українства». В місті 

українську газети також виписувала тільки «людина національно свідома» [111, 

с. 57]. 

Таким чином, українці боролись за свою ідентичність на двох фронтах. 

Перший – імперський уряд та російський соціум, другий – український соціум, 

де переважали прихильники всеросійської спільноти. 

Російська культура – і це чудово розуміли імперські урядовці в Україні – 

була могутнім засобом нейтралізації визвольних прагнень українців. «Доти, доки 

в школі взагалі, а у народній зокрема, буде панувати великоруська мова з 

твердою (?!) постановкою вітчизняної історії, – писав начальник Київського 

губернського жандармського управління своєму столичному керівництву, – доти 

всі хитрощі українофільствуючої інтелігенції, спрямовані на відокремлення 

Малоросії, будуть приречені на найрішучішу поразку» [441, c. 64]. 

Стосовно інтелігенції урядова політика була достатньо ефективною, бо не 

обмежувалася заборонами, а пропонувала альтернативу, про яку у свій час так 

писав Іван Лисяк-Рудницький: «Від Росії променював велетенський престиж 

великодержави та блискучої імперської цивілізації. Багато українців, осліплених 
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цим сяйвом, бажало й собі причаститися до нього. Яким скромним і мізерним 

здавалося те, що українські патріоти осмілювалися протиставляти цій розкішній, 

всерозтрощуючій колісниці! Яка сміховинна диспропорція сил між величезною, 

деспотичною державою та жменькою мрійників, що їх єдиною зброєю була 

віра!» [356, с. 159]. 

 «Українцям, які офіційно вважалися росіянами, в принципі була відкрита 

будь-яка кар’єра – за умови, що вони володіли російською мовою. Не було 

перешкод і в дітей від змішаних шлюбів росіян і українців. Українці виділялися і 

не принижувалися і за конфесійними ознаками», – пише А. Каппелер [337,                 

c. 134-135]. Можемо констатувати, що саме можливість блискучої кар’єри і 

матеріального благополуччя, паралізували національну волю багатьох українців, 

вели їх на шлях зросійщення. Це потягло за собою вражаючу активність 

українців в російському націоналістичному русі. Та, окрім цього головного 

фактору, українські землі стали оплотом російського націоналізму й через низку 

інших причин.  

Звичайно, був час «теплих стосунків» між російською та українською 

культурою. Завершився він тоді, коли остання не почала суперечити принципам 

офіційної ідеології, коли українці явно почали відмежовувати себе від росіян. 

Час симпатії, інтересу до малоросійського мистецтва змінювався намаганням 

його підпорядкувати, влити у великоросійську культуру.  

Для місцевого населення українських земель ситуація, на нашу думку, 

була вкрай важка, адже вони зіштовхнулись з процесами творення декількох 

національних ідентичностей. Перш за все – польської, загальноросійської та 

української. Боячись однієї (польської) та зневажаючи іншу (українську), 

українці за походженням (малороси) обирали саме загальноросійську. Проте, що 

важливо, вони не асоціювали себе з великоросами, московитами чи росіянами, в 

даному випадку вони апелювали до «руськості». Ось тут і проявились 

маніпуляції, про які ми вели мову в попередньому параграфі, про підміну понять 

та традицій (одержавлення вже усталеної східнослов’янської спільноти, яка 

ідентифікувала себе як русько-православна, та перетворення цієї русько-
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православної ідентичності у російсько-імперську, підміна конфесійно-

цивілізаційної «руськості» етнополітичною «російськістю», проектування 

«Росії» як династичної і територіальної спадкоємиці «Русі»). 

Вказані міфологеми прижилися серед населення українських земель, які 

чи були в пошуках власної ідентичності, чи під впливом зовнішніх чинників 

віднайшли цю ідентичність в особі російської. Відбулося формування суто 

регіонального проекту нації – малоросійського, який за задумом мав стати 

загальноросійським. На початку ХХ ст. в пошуках власної ідентичності, 

українці породили дихотомію цієї ідентичності, яка була підсилена російською 

владною рукою. 

Важливим чинником у самоідентифікації людини виступає релігія. 

Україномовне населення підросійської України належало до православної 

церкви, що була тісно пов’язана з царською автократією [466, c. 173]. Після того,  

як в 1685-1686 рр. Київську митрополію було передано Московському 

патріархові, почалися енергійні дії у приєднанні українців до російської церкви, 

які, як вдало підмітила Рікарда Вульпіус, від середини ХІХ ст. виглядали як 

інтенсивне зросійщення [301, с. 100]. На практиці це проявлялося у дозволі на 

використання у проповідях і духовних розмовах, окрім церковнослов’янської, 

тільки російську; у всіх церковних та державних школах мали викладати 

російською мовою; російських єпископів призначали на українські єпархії. 

Церковна русифікація України провадилася в основному «згори», тобто через 

вищу церковну ієрархію. Про це переконливо свідчить національна належність 

представників вищої церковної влади в Україні [468, с. 89-103]. В свою чергу, 

Священний синод та консисторії в Російській державі опустилися до рівня 

царських установ, які керували церквою за світськими бюрократичними 

правилами [301, с. 100]. Переклад Святого Письма і запровадження 

богослужіння російською мовою сприяли підвищенню її авторитету й 

утвердженню в ролі провідного каналу комунікації у суспільстві як у світській, 

так і в сакральній сферах. Отже, російська православна церква перетворилася на 
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владний апарат в руках царя, а майже усі українські єпархії були зайняті 

російськими ієрархами.  

У свою чергу, російська колоніальна адміністрація головною перешкодою 

на шляху ідеологічного об’єднання імперії вважало також греко-католицьку 

церкву – «вогнище соціальної, політичної та релігійно нестабільності в південно-

західних областях» [395, с. 89], яка виступала прямим конкурентом Російської 

православної церкви в боротьбі за душі корінного (українського) населення 

краю. З цих причин, відзначала Катерина ІІ, ліквідація унії «послужить надійним 

засобом для утвердження тамошнього люду в однодумстві та спокої» [352, c. 54]. 

Боротися з нею російський царизм вирішив шляхом підриву її організаційних та 

економічних інституцій, а також стимулюванням переходу уніатів у православну 

віру. Православ’я, яке стало надійним союзником влади у боротьбі за 

ідеологічну інкорпорацію Правобережної України до складу Російської імперії, 

проголошувалося «панівною і найпершою» в Росії вірою, що ще більше зв’язало 

церву із світськими владними інституціями. 

Розвиваючи цю думку, варто підкреслити, що невелика частина 

духівництва не піддалася русофільським поривам й стала на бік української 

ідентичності, чинячи опір російській.  

Все ж більша частина українського кліру ототожнила себе з тією 

концепцію, яка намагалася злити «великолоросів» і «малоросів» в одну 

спільноту, що особливо набула розмаху після Польського повстання 1863 р. та 

після утвердження проекту «великоросійської нації», який форсувала держава та 

церква [302, с. 101]. Це один із тих факторів, який й до сьогодні впливає на 

самоідентифікацію частини українців.  

Не дивно, що на початку ХХ ст. російські націоналістичні організації мали 

тісний зв’язок з православною церквою, яка нерідко і благословляла їхніх діячів. 

Для прикладу показовим було те, що в умовах революційних подій правлячий 

волинський архієрей Антоній (Храповицький) бачив вихід із ситуації у 

посиленні росіянізаційної роботи, зміцненні серед пастви авторитету царя і 

самодержавства [191, с. 73]. 
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На роль релігії у формуванні свідомості українців ХІХ ст. звернув увагу          

Я. Грицак. Погоджуємось, що тривалий час релігійна приналежність була 

єдиним засобом ідентифікації народних мас. Етнічні межі часто збігалися з 

релігійними, але віра могла стати перешкодою розвитку національної свідомості. 

Так, наприклад, приналежність українців та росіян до однієї, православної віри 

ускладнювала формування окремішньої української національної свідомості, 

тимчасом як приналежність українців та поляків до різних віровизнань 

полегшувала самоідентифікацію перших, відмінну від польської [319, с. 14]. 

Все ж, після приєднання Київської митрополії до Російської православної 

церкви вона поступово починає втрачати риси національної самобутності та 

самостійності, які мала раніше. Підпорядкувавшись Московському патріархату, 

українське православ’я саме зазнало русифікації, а згодом взагалі стало опорою 

російського самодержавства в Україні. Русифікація світськими та релігійними 

засобами, у процесі якої активно впроваджувалася російська культура, мова, 

звичаї, спричиняла у частини населення України «стирання ідентичності». 

А. Каппелер, порівнюючи литовську та українську національно-визвольну 

боротьбу, стверджує, що і литовське й українське населення Російської імперії 

зазнавало однакової русифікації та національної дискримінації, особливо 

стосовно мови та освіти. В усіх навчальних закладах українських та литовських 

губерній мовою викладання була російська, а національні мови заборонені. Та за 

доведенням А. Каппелера, литовське населення мало вищий рівень 

письменності, ніж українське: у 1897 р. серед десятирічних литовців вміли 

читати не менше 48,4% (із них 17% російською мовою), а серед українців тільки 

18,9%, причому майже всі російською мовою [474, c. 284]. І причини такої 

різниці в освіченості населення криються переважно в релігії. Адже, литовці 

належали до католицької церкви, а українці до православної російської. Якщо 

православна церква перетворилася на провідника державної політики 

русифікації та централізації, то литовська, навпаки, зберігала окремішність 

свідомості литовців та розвивала литовськомовну освіту, навіть таємно, в роки 

інтенсивного наступу уряду імперії на католицьку церкву та литовську мову 
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[474, c. 284]. Доцільно стверджувати, що мовна та релігійна близькість українців 

Російської імперії з панівною нацією – росіянами, сприяли русифікації та 

уповільнювали формування національної самоідентифікації та визвольного руху. 

Подібне уповільнення визвольних процесів А. Капеллер відзначав і в литовців, 

що входили до складу Німецької імперії. Різна релігійна приналежність та більш 

виразна мовна відокремленість українців Галичини в Австро-Угорській імперії 

та литовців Російської імперії сприяли прискоренню визрівання національної 

свідомості та визвольного руху. Причому дослідник наголошує, що 

дискримінація литовців (політична та мовна) з боку російського уряду була не 

меншою, ніж дискримінація українців [474, c. 284]. Проте в даному випадку нам 

імпонує думка, що все ж політика імперії стосовно литовців та українців була 

різною, бо мала різну мету. Погоджуємось з О. Міллером, що стосовно 

литовського населення російська влада діяла методами акультурації, а стосовно 

українського – асиміляції. Різниця у тому, що «акультурація не зачипає уявлень 

про групову приналежність чи національну ідентичність, в той час як процеси 

асиміляції неминуче з цим пов’язані» [366, c. 58]. Тобто, в підсумку саме 

асиміляція може призвести до зміни ідентичності.  

Зрозуміло, що з національною самоідентифікацією тісно пов’язана мова, 

адже мислення і поведінка людей залежить від характеру мови, якою вони 

висловлюють свої думки і почуття. У Російській імперії влада впливала на 

національну свідомість українського населення через русифікацію. Так звана 

теорія єдиної російської мови, про малоросійське, великоросійське та білоруське 

наріччя, також стала основою офіційної теорії триєдиної нації. Поряд з тим, 

варто констатувати, що в українських губерніях в ХІХ ст. лише селяни 

залишалися основними носіями української мови як природної. Російська мова 

домінувала в державному управлінні, літературі, освіті, охоплюючи все більше 

сфер людського спілкування і для значної частини управлінської еліти російська 

ставала якщо й не рідною, то принаймні такою, що давала доступ до влади і 

уможливлювала кар’єру.  
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Домінування росiйської мови як потужного засобу асиміляції 

утверджувалося обмеженнями місцевих мов. Так, відомими своїми глибокими 

негативними наслідками є численні інвективи Росії XVII–XVIII ст., якими 

заборонялося Києво-Печерській лаврі видавати богослужбові книги без 

попереднього узгодження з московським патріархом (1689, 1690, 1692), а на 

низку видань (книги Петра Могили, Кирила Ставровецького, Іоаникія 

Галятовського, Сильвестра Косова, Лазаря Барановича та ін.) накладено 

«проклятство й анафему» (1690); згодом в Малоросії заборонено друкування 

будь-яких книг, окрім церковних, стосовно яких залишалася суворою вимога 

мовної ідентичності друкованим у Росії виданням (1720); у 1721 р. запроваджено 

мовну цензуру – приведення мови будь-яких українських видань у відповідність 

до видань російських; 1731 р. набрала чинності вимога вилучати книги старого 

українського друку і замінювати їх російськими виданнями; для опанування 

російської вимови в богослужбі введено курс «російського красномовства» – 

«засвоєння великоросійського говору та вимови» (1784), а незабаром в Києво-

Могилянській Академії єдиною мовою викладання визнано російську мову 

(1786); накази про обов’язкове виправлення мови опублікованих в Україні книг 

за російськими зразками надходили в різних редакціях і з різного приводу в 

1785, 1786, 1796, 1799, 1800 рр. і пізніше [353, с. 27-41]. 

В другій половині ХІХ ст. мовна політика в межах загальноросійського 

проекту нації виразилась на забороні української мови, як такої, в результаті 

видання Валуєвського циркуляру 1863 р. та Емського указу 1876 р.  Обидва 

документи стали відображенням цілого ряду побоювань царської влади щодо 

помітної активізації українофілів. Проте не лише російська влада, але й 

проросійська преса не була готова відмовитися від погляду на малоросів як 

частини російського народу [165, с. 276]. Фактично з кінця 80-х років ХІХ ст. 

відбулась певна дезорганізація українського національного руху. Натомість все 

більшого розмаху набувають проросійські націоналістичні ідеї. Хоча в 

історичному протистоянні української й російської мов в Україні повної 

русифікації українців не сталося, все ж цей процес виявився настільки глибоким, 
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що залишається відчутним, досі сповна не подоланим і через століття після 

знесення офіційних заборон щодо вільного функціонування української мови 

[443, с. 372-382]. 

Глибини процесу русифікації, як методу асиміляції на українських землях, 

надавало власне волевиявлення деякої частини місцевого населення в бік її 

сприйняття, а не протидії цій русифікації. Вже раніше ми писали про суто 

прагматичні бажання блискучої кар’єри і матеріального благополуччя, які 

уможливлювались з входженням в межі російської культури. З іншого боку, 

мотивами засвоєння російської мови було також бажання долучитися до 

культурного та освітнього простору імперії. Об’єктивно буде вважати, що 

малороси сприймали ті чи інші риси російськості не лише під тиском російської 

адміністрації, але й добровільно.  

Л. Грінфельд, М. фон Хаген, Д-П. Хімка, Г. Касьянов, Р. Шпорлюк, Я. 

Грицак та ін. розглядали творення націй в імперіях як процес взаємодії між 

різними «національними проектами», які перебували у стадії формування та 

розвитку і в багато чому залежали від міжнародного контексту. Специфіка 

російського націоналістичного руху на українських землях полягала у його 

постійній боротьбі за маси. Лівобережжя та Правобережжя – це 

багатонаціональні території. Саме тут російський націоналізм знайшов для себе 

два подразнюючі фактори: польський та український національні проекти.         

Фактор «польського спадку» став причиною лояльного ставлення 

російської влади до збереження місцевої малоросійської самобутності протягом 

першої половини ХІХ ст. Її починають використовувати як своєрідне знаряддя 

поступової деполонізації Правобережжя вже після першого польського 

повстання 1830-1831 років.  

 Суть польського проекту на Правобережній Україні полягала у розвитку 

ідеї перетворення «Речі Посполитої обох народів», тобто Польщі та Литви, в 

триєдиний союз Польщі, Литви й Русі. Русь в цій концепції протиставлялася 

Московщині і включала в себе східнослов’янське населення колишньої Речі 

Посполитої. Відповідно минуле у відносинах українців і Речі Посполитої 
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ідеалізувалося, а всі конфлікти з Москвою та Петербургом, навпаки, 

підкреслювались. 

 В такій ситуації російська сторона не довго роздумувала. Відносини 

східнослов’янського населення Речі Посполитої з поляками описувались 

виключно в негативних відтінках, а спільність малоросів, білорусів і великорусів 

перетворилась в один із ключових пустолатів російського націоналізму [332, c. 

141]. Таким чином, утверджувався один з елементів «тріади» графа Уварова, – 

народність. На Правобережжі російська влада стала на шлях націоналізації 

власної політики, ідеологічно та практично почала посилювати російський 

проект. 

  П. Валуєв у своїй записці «Про засоби зросійщення Західного краю», 

написаній у 1862 р., зазначав: «… Ми використовували для досягнення мети 

тільки один засіб – силу, в різноманітних формах, в яких можливе виявлення 

сили. Але сила сама по собі недостатня для отримання надійних результатів у 

справі зближення народностей і умиротворення різних віросповідань… всі ці 

заходи мають характер охорони суспільного порядку і є тимчасовими. Вони 

майже всі засновані на началах залякування. Але воно не може бути 

довготривалим засобом, бо воно не вирішує жодної проблеми… Аби не 

допустити зростання числа ворожих елементів потрібно: 1) підтримувати 

обережною рукою взаємну ворожнечу між селянами та поміщиками; 

організовувати обов’язковий викуп на умовах, прийнятних для селян і 

необтяжливих для державних фінансів; 2) швидко створювати сільські школи, 

спираючи їх роботу на утвердження російської народності в краї, для чого 

необхідна підтримка православного духовенства» [332, c. 186-187]. 

 Польське повстання 60-х років  вплинуло на українську інтелектуальну 

еліту. Михайло Юзефович і Віталій Шульгін були переконані, що українцям 

варто дотримуватися у питанні Росія-Польща російської сторони і разом долати 

спільного ворога. Вони поділяли давно вмотивовану ідею «великої російської 

нації» та сформовані російською історіографією погляди на походження 

Російської держави. Михайло Юзефович, зокрема, вважав, що Московська Русь 
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пішла від Києва, як і православна віра, що зміцнилась київською освітньою 

традицією, а Київ віддав себе на створення «єдиної вітчизни», сприяючи 

національному духовному єднанню обох народів [93, c. xv]. Через апеляцію до 

таких ідей українці увійшли в поле російської імперської думки, яка 

підпорядкувала собі також і громадську думку. 

Православ’я, як ще один з стовпів російського націоналізму та одночасно – 

елемент Уварівської тріади, з подачі московських управлінців також стало на 

захист проекту російської нації, про що мова йшла вище.  

 Умова, за якої потрібно посилювати російську національну ідею, ще 

більше отримала підтримки на практиці. З одного боку, русифікаторська 

політика царського уряду особливо посилюється після Польського повстання, з 

іншого – бажання частини місцевої еліти ні за яких умов не відходити від 

проекту російської нації зміцнюється через лояльність до неї московського 

центру. 

 Питання з українським проектом, у порівнянні з польським, стояло в 

іншому. Противники українофільства із самої України з початком польського 

повстання 1863 року все активніше вимагали втручання влади як у пресі, так і в 

листах вищим імперським сановникам. В колективні монографії під редакцією 

М. Долбилова та О. Міллера опублікований уривок одного з листів шефу 

жандармів Долгорукому: «Всі ми добромисні малороси, цілком розуміючі 

потреби й бажання народу та затії наших хлопоманів-сепаратистів, благаємо 

В[ашу] С[вітлість] вжити все, що тільки ви можете мати у своєму 

розпорядженні, щоб захистити нашу святиню від наруги, а вітчизну від розпаду 

й небезпечного розколу» [332, c. 220]. Отже, не лише урядові бар’єри та утиски 

стали на перешкоді розвитку української ідеї, а й представники українського 

населення.  

Так чи інакше, а піднесення українського руху відбулося. Головна причина 

такого розвитку подій полягала у природності та органічності українського 

проекту, його елітарність. Адже серед українського населення Російської імперії 

були відсутні привілейовані верстви з власною політичною культурою. 
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Незважаючи на те, що українські інтелектуали, які очолили культурно-

просвітницький рух і ліберальний рух на початку ХХ ст., були вихідцями, як 

правило, з дворянства та духівництва, вони не плекали власної 

«аристократичності» та спрямовували свої зусилля на підвищення культурно-

освітнього рівня українського селянства [310, c. 195]. Яскравим свідченням 

цього був громадівський рух та поява журналу «Основа». Навколо часопису 

згуртувалось кілька десятків дописувачів та співробітників, серед яких –                     

Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський, В. 

Антонович. Український проект почав набирати обертів в 1860-1870-ті рр., з 

активізацією київської Громади, яку очолили М. Драгоманов, П. Чубинський та 

В. Антонович. Діяльність українофілів була зосереджена в Київському відділі 

Російського географічного товариства.  

Таким чином, головну загрозу для російської влади й прихильників 

російської ідентичності на українських землях становили не лише польська 

агітація, а й українофіли, в яких російська влада вбачала загрозу через 

політизацію українського національного руху. 

 Не дивно, що на початку 60-х років ХІХ ст. певна частина преси (особливо 

Катков), противники українофілів в Києві (як чиновники, так і частина 

суспільства) та частина вищої бюрократії в Петербурзі (Д. Мілютін, пізніше 

Долгоруков) тісно координували свої зусилля для того, щоб добитися активації 

урядової політики в «українському питанні». 

Ігноруючи національні особливості українців, Російська імперія будь-якою 

ціною намагалася створити єдиний геополітичний простір. Тому робилися 

всілякі спроби теоретичного обґрунтування «законності» їх русифікації та 

асиміляції. Видавалося чимало спеціальної літератури, в якій пропагувалася ідея, 

що великороси, малороси та білоруси – це лише гілки єдиного російського 

народу. Україна вважалася не самостійною геополітичною одиницею, а 

«російським краєм», українці ж – не самостійним народом, а лише «плем’ям» 

російського. 
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 Тому російський націоналізм боровся з українством, а на українських 

землях проти українців виступили ще й малороси. Для прикладу, Михайло 

Юзефович, українського походження, але не українець, а малорос. Він фактично 

першим сформував лозунг єдиної та неподільної Росії, російської нації. 

Не дивно, що до середини 1850-х років в націоналістично чутливій частині 

російського суспільства уже склалось досить визначене уявлення про західні 

губернії не лише як давній здобуток Росії (в розумінні «вотчини», історичного 

спадку династії і трону), але і як землі, населеної переважно співвітчизниками, 

складовою частиною території нації [331, с. 131]. Так, один з фундаторів 

монархізму й російського націоналізму в Україні, редактор рупору цього руху – 

газети «Киевлянин» – Д. Піхно з гордістю констатував, що оплотом 

самодержавства в роки революції 1905-1907 рр. була Малоросія і її центр Київ. 

«В Росії три столиці. З них нова столиця – Петербург дала нам січневе повстання 

Гапона і жовтневий загальний страйк, стара столиця – Москва дала нам той же 

страйк та грудневе збройне повстання і лише третя, стародавня столиця Русі – 

Київ – не дала ні того, ні іншого, а навпаки – дала відсіч бунту» [216, с. 1]. 

Така ідея була центральною у проросійській газеті «Києвлянин» (Аналіз 

діяльності газети «Києвлянин» на зламі ХІХ – ХХ століть як виразника 

антиукраїнської політики дослідила Юлія Половинчак [397]), яка, між іншим, 

виступала від імені «малоросів», корінного населення Наддніпрянщини і 

протиставляла цих «справжніх малоросів» – російських патріотів і нестерпних 

«сепаратистів-українців».   

Отже, російський націоналістичний рух на українських землях став 

наслідком політики русифікації, придушення всього українського, насадження 

ідеологічних концепцій про «єдиний російський народ». Передумови поширення 

російських націоналістичних ідей полягали також у діяльності православної 

церкви. Адже, потрапивши під зверхність Московського патріарха, українське 

православ’я саме стало спочатку об’єктом, а потім суб’єктом русифікації 

власного народу, опорою російського самодержавства в Україні. Таким чином, 

трансформований принцип «народності» міг безперешкодно вливатися в 
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український суспільний простір.  Досить часто битва за релігію, мову та царя 

виявлялася битвою за ідентичність. Та все ж, штучність та неприродність 

стосовно українських умов проявила себе і зумовила поразку російського 

національного проекту в Україні на початку ХХ ст.  

Поряд з суспільно-політичними передумовами появи російського 

націоналізму, були й соціально-економічні, що стали наслідком політики 

російського уряду починаючи з ХVІІІ ст. Адже, ліквідовуючи українську 

автономію, російське самодержавство переслідувало економічну мету, яка 

реалізовувалась через економічну колонізацію українських земель. Результатом 

стало стримування економічного розвитку окраїн. Звичайно, цим окраїнам був 

властивий економічний підйом, але він напряму залежав від імперських цілей. 

Аналізуючи сучасну історіографію про місце українських земель в економічній 

політиці Російської імперії [295; 296; 396; 420], можемо виділити ключові 

принципи цієї політики: 1) українська територія була сировинно-промисловою 

базою, а її промисловість функціонувала як складова загальноросійського 

економічного потенціалу; 2) проведення індустріалізації проходило з метою 

модернізації російської економіки, при цьому не враховувалися внутрішні 

потреби місцевих територій; 3) брак національного дворянства й буржуазії не 

дозволяв українцям відігравати помітну роль в окремих галузях економіки; 4) 

наявність комплексу «меншовартості» українця в економічній сфері через 

утвердження думки про українців, як сільськогосподарську відсталу націю 

(масовий приплив російських робітників в Україну призводив до розмежування 

понять «робітник», яке асоціювалося із «російськомовним населенням», і 

«селянин», тобто власне українці; «робітники» як соціальна група розглядалися 

як більш прогресивні порівняно з «селянами» [420, с. 28-29]); 5) будівництво 

шляхів сполучення, важливих для економічного прогресу, відбувалося 

відповідно до економічних інтересів російського уряду, часто без врахувань 

особливостей економічного розвитку українських земель; 6) протекціонізм 

російському капіталу; 7) стимулювання переселення на територію краю 

російських чиновників, на тлі боротьби із місцевими різноетнічними  
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землевласниками (наприклад, польська шляхта на Правобережжі); 8) 

стимулювання переселення в Південно-Західний край іноземних колоністів. 

Те, що політика та економіка на практиці взаємозв’язані, підтверджують 

кроки російської влади щодо економічної асиміляції Лівобережжя, 

Правобережжя та Південних земель. Чи то прискорення, чи то гальмування 

економічного розвитку окраїн частіше залежали він прагнень центру, ніж 

простого збігу обставин. Так, Київ, довгий час не маючи прямого сполучення з 

Одесою, отримав його за для полегшення збуту російських товарів на цих 

землях, про що писала газета «Києвлянин» у 1856 році [129, c. 3]. У тій же газеті 

за 1889 року писалося про необхідність правильного використання залізниць 

півдня Росії для постачання туди російських робітників [155, с. 2]. Протидію 

російській владі намагався проявляти іноземний капітал, виступаючи проти 

невигідної політики й за власні інтереси. Та не на руку українському населенню 

була слабкість власного капіталу, що неминуча призводила до залежності від 

розвинутих країн та перетворення на сировинний придаток. Справі економічного 

підкорення українських земель сприяла й податкова політика Російської 

держави, а також поширене казнокрадство [390, с. 72].  

Наплив російського елементу серед міщанства, особливо купців, все ж 

витискав український елемент як серед купців, так і міщан з їх традиційних 

економічних позицій і витісняв українське міщанство за межі міст або 

затримував у межах передмість. В результаті, на середину ХІХ ст. російське 

купецтво вже переважало у більшості українських губерній. Згідно перепису 

населення 1897 р., російський елемент на півдні кількісно переважав в сфері 

торгівлі, наприклад, в Херсонській губернії кількість зайнятих торгівлею росіян 

становила 12570 осіб, а українців – 3990 осіб [105, c. 206]. Подібного не було на 

правобережних українських землях, наприклад, в Подільській губернії, де 

росіян, залучених до торгівлі, було 1465 осіб, українців – 2735 осіб, натомість          

євреїв – 38146 осіб [101, с. 177, 174]. Дослідник історії Чернігівщини 

Домонтович свого часу писав: «Купецтво Чернігівської губернії майже на дві 

третини складається з великоросів та євреїв, і лише одна третина припадає на 
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долю корінного населення – малоросіян» [144, с. 156]. Така ситуація була 

характерною і для інших губерній, про що свідчать праці економістів ХІХ ст. 

[212, с. 260; 283, с. 559]. 

Погоджуємося з думкою, що за рахунок заохочення росіян та інших 

іноземців до занять ремеслом, промислами і фабричним виробництвом, а 

головне торгівлею, та їх притоку у Правобережжя, українці витіснялися на 

узбіччя суспільного життя як у географічному, так і соціально-економічному 

відношеннях. Це несло за собою ще більші зміни у етнічній структурі міст 

[450]. Головним засобом, який мав забезпечити обрусіння Південно-Західного 

краю та укріплення його зв’язків з іншими частинами імперії, вважалося 

збільшення тут кількості російських землевласників [295]. Але російський уряд 

турбувався про переселення тільки тих росіян, які вважалися цілком 

благонадійними і могли посилити вплив російського самодержавства у краї. У 

першу чергу до таких осіб відносили російських дворян, в яких уряд бачив 

основну підтримку свого панування [166]. Згідно вказівок уряду, банки мали 

полегшувати росіянам купівлю землі, при чому для отримання ними земельного 

кредиту вимагалася лише застава, яку могли собі дозволити навіть дрібні 

землевласники [295]. Російська влада в заохочені цих процесів мала 

прагматичний інтерес – посилення власного політичного впливу в краї. Отже, 

така міграційна політика негативно впливала на самоідентифікацію українців.  

Промислове виробництво призводило до швидких темпів урбанізації, яка 

неминуче вело до все більшої русифікації міського населення. Швидкий підйом 

промисловості з 70-х років ХІХ ст. – на початку ХХ ст. притягнув до українських 

індустріальних регіонів значну кількість етнічних росіян: робітників, 

управлінців, військових. Тому модернізація імперії також сприяла русифікації, 

постачаючи українські міста російським населенням. Те, що економічні вимоги 

не диктували знання української мови, новоприбулі російські робітники не 

прагнули її вчити, а українські були змушені вибирати російську для спільної 

роботи в російськомовному середовищі. Загалом наприкінці ХІХ ст. частка 

росіян серед населення України становила 12%. Це були переважно робітники-
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гірники, металурги та адміністративні службовці [328, с. 278]. В газеті 

«Києвлянин» за 1890 р. писалось, що внаслідок переселення росіян до України 

панівною мовою півночі та південно сходу губернії є мова російська [239, с. 3]. 

А у  1892 р. «Києвлянин» стверджував про перевагу російського землеволодіння 

у Київській губернії та у двох інших правобережних губерніях [159, с. 2]. Проте 

варто розуміти, що будучи проросійським друкованим органом, «Києвлянин» 

часто відкореговував дані на користь російськості. За даними Всеросійського 

перепису населення 1987 р., в Україні нараховувалося 4,7 млн. росіян, а за 

переписом 1917 р. – вже 6,2 млн [287, с. 415].  Порівняно швидкий розвиток 

Південної України зумовив сюди російську міграцію, переважно із сільського 

середовища Курської, Воронезької, Орловської, Тверської губерній [321, с. 166]. 

Газета «Києвлянин» у 1894 р. вказувала, що на Південь України щорічно 

наприкінці століття переселялося від 60 до 140 тис. осіб [286, с. 2-3]. В ході 

таких подій, вихідці з Росії засновували свої поселення на українських землях. За 

даними перепису 1897 р. у Херсонській губернії російський елемент значно 

переважав український в адміністрації, судах та поліції (3950 росіян та 1246 

українців), набагато більше росіян було у сфері навчальної та виховної 

діяльності (3170 проти 740) [105, c. 206]. Те, що на Сході та Півдні України 

робоча сила створювалася загалом не за рахунок українців-найманців, призвело 

до зростання чисельності росіян й у промисловості [105, c. 206]. 

 Тому російська культура та мова ставали переважаючими в містах 

Південно-Східного регіону України, що істотно вплинуло на русифікацію 

місцевого населення, а подекуди й на його асиміляцію. 

Пряма залежність селянства з процесами русифікації полягала у пошуках 

останніми роботи у зрусифікованих містах. Окрім того, початок широкого 

проникнення в українське село російської мови та культури відбувся через 

необхідність контакту з містом, яке постачало новітні технології в сільське 

господарство (техніка, добрива). До того ж робота у містах в очах значної частки 

населення стає значно вигіднішою, ніш робота хліборобів. Нав’язування урядом 

російської моделі поведінки, російської мови швидко сприймалися амбіційними, 
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які прагнули навчатися та працювати в місті. За таких обставин русифікація 

ставала засобом досягнення матеріальних благ. Фактично економічне 

неблагополуччя більше сприяло русифікації селянства, ніж офіційні заборони та 

переслідування українськості. Підпадаючи одночасно під вплив 

російськомовних робітників та загальнодержавної пропаганди, українські селяни 

на практиці зіштовхувались з міфом про вищість російської мови та культури.  

Відмінною була ситуація з українськими підприємцями, які напряму 

залежали від рішень центральної влади. Їхні особисті інтереси досить часто 

об’єднували їх в один табір з російською адміністрацією.  

Варто зазначити про ще одну сферу, де українці піддавалися  русифікації – 

загальна військова служба, започаткована 1874 р., яка послідовно проводила 

молодих чоловіків українського села через армію, де панували російські 

порядки. Крім того, українців посилали служити поза межами України, а 

війська, що дислокувалися в Україні, комплектувалися з росіян [326, с. 541]. 

Солдати, з українського середовища, були вимушені спілкуватися російською 

мовою та відповідно сприймати російські порядки та звичаї.  

Отже, економічна русифікація була ще одним напрямком політики 

російського уряду, яка відбувалася пліч-о-пліч соціально-культурної. Там, де не 

досягала владна рука, допомагали прагнення до кращого частини українського 

населення, які не ставали реальністю без сприйняття та відтворення 

пропагованих принципів російськості. Зрозуміло, що політика уніфікації імперії 

не була рухом в одному напрямку – згори донизу. Вона могла відбутися лише 

за наявності діалогу центру з окраїнами. Починаючи з середини ХІХ ст., 

українці стали на порозі декількох ідентичностей, проте часто прагматичні 

бажання сприяли утвердженню серед них не української, а російської 

орієнтації. 

Таким чином, ми схильні вважати, що імперська русифікаторська 

політика стала важливою причиною активного сприйняття російського 

національного проекту українцями. Адже норми лояльності, політична 

поведінка та ієрархія цінностей осіб, які долучились до імперського публічного 
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простору  були визначені самою імперією та її прихильниками. Реальний 

історичний підсумок розвитку цієї ситуації проявився у появі великої кількості 

прихильників російського націоналізму вже в перші роки ХХ століття.   

Відтак, у 1900 р. в Петербурзі було створено «Російське Зібрання» 

(«Русское Собрание»), організацію, яка частково схилялась до принципів 

слов’янофільства та стала на захист «самодержавства, православ’я, 

народності». «Ми служимо тим заповітам, які створили Русь, які стосовно 

нашої Батьківщини стали творчими. Ми вважаємо, що для кожного народу 

природний шлях до майбутнього йде від його минулого, а не звідки-небудь з 

боку» [131, с.100], – заявляв голова «Російського Зібрання» князь Дмитро 

Голіцин.  

Створювалась організація як аполітична: «На його засіданнях 

(«Російського Зібрання» – О.О.) були прочитані буквально цілі сотні доповідей 

і повідомлень на найживіші і загальноцікаві теми, було порушено безліч 

різноманітних і нагальних питань, вирішення яких необхідно для кожного 

мислячого росіянина, якщо він хоче свідомо ставитися до явищ сучасності. 

Марно шукати в цих доповідях проповіді національної винятковості, 

людиноненависництва і нетерпимості, хоча, часом в них висловлювалася гірка 

правда, далеко не всім приємна» [132, с. 103], – згадував член організації 

Андрій В’язигін. Проте, дуже швидко вона набуває політичного характеру – на 

її зборах починають обговорюватися політичні питання, вона видає монархічні 

газети та журнали, поширює серед населення монархічні та контрреволюційні 

брошури. По суті, саме ця організація дала поштовх для створення 

великоросійських націоналістичних організацій в усій країні і, зокрема, в 

Україні, де цей рух набрав особливого розмаху. В результаті, десять членів 

Петербурзького «Російського Зібрання» (РЗ), професори Харківського 

університету, виголосили прохання про відкриття харківського відділу. 

Основою для цього, як писав професор Петро Буцинський, слугувала 

«необхідність боротися з силами космополітизму … вплив якого стає дуже 

відчутним в російському провінційному суспільстві» [134, с. 8]. Спочатку 
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передбачалося утворити в Харкові самостійну організацію. Однак деякі члени 

РЗ, які проживали в Харкові, запропонували створити відділ вже існуючої 

організації. На той час це дійсно було виправдано, адже дозволяло отримувати 

істотну підтримку з центру. 

Таким чином, Харківський відділ  РЗ отримав дозвіл на відкриття в 

лютому 1903 року, а в листопаді відбулось урочисте його відкриття [62, арк. 2]. 

Головою відділу став професор, історик, редактор журналу правого 

спрямування «Мирний труд» Андрій В’язигін. Організація розпочала роботу з 

боротьби словом, «здійснюючи ідейну протидію революційним прагненням» 

[132, с. 400]. Одразу було вирішено, «що Відділ, сповідуючи заповідану … св. 

Церквою терпимість до іновірців, в той же час твердо відстоює провідне 

становище Православ’я як вселенської істини» [132, с. 402]. Стосовно самих 

інородців, визначалося, що на перше місце висуваються «нагальні інтереси 

російського народу» [132, с. 403]. І, звичайно, проголошувалось відстоювання 

недоторканності і повноти влади російського царя, хоча й без «сліпого захисту 

приказного ладу і західноєвропейського самовладдя (абсолютизму)», як 

свідчать доповіді членів організації про російське земство та про вибори до 

Державної Думи [132, с. 404]. Хоча активної діяльності відділ у Харкові 

розвинути не зміг, через революційні настрої місцевої інтелігенції та ліберальне 

студентство, ідейні пошуки російської консервативної думки сильно посприяли 

становленню російського націоналістичного дискурсу на українських землях.  

У 1904 р. відкрився відділ РЗ в Києві [354, с. 358]. Він відокремився від 

Головних зборів, які знаходились в столиці, і став називатися «Київське 

Російське Зібрання». Але основні положення його Статуту були запозичені зі 

Статуту петербурзького Зібрання: «Київське Російське Зібрання» своєю 

ціллю постановило сприяти виявленню в суспільній свідомості, введення в 

життя історичних корінних начал Російської державності (Православ’я і 

Самодержавство), державних прав і побутових особливостей  Російського 

народу. Найближчі цілі: а) збереження чистоти російської мови, б) вивчення 

явищ російського народного життя дійсності й минулого, в) розробка питань 
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російської словесності, мистецтва, науки, права, державного керування, 

російського побуту» [21, арк. 224]. Як бачимо, культурницький характер цієї 

організації унеможливлював її активну боротьбу проти наростаючих 

революційних сил.  

Інша елітарна, переважно дворянсько-аристократична організація, 

виникла в Москві й іменувалася  «Союз російських людей» (СРЛ). Згодом, 

цей союз дасть поштовх до заснування низки відділів на українських землях, 

головною метою яких було: «стійке об’єднання російських людей всіх станів і 

статків на півдні Росії … для спільної роботи на користь дорогої … Росії 

єдиної і неділимої, в захист православної віри, необмеженого царського 

самодержавства і Російської народності» [54, арк. 11]. Зазначимо, що на 

перших порах до складу цих організацій входили здебільшого 

високопоставлені особи та представники вільних професій аристократичного 

походження. Їхня діяльність ще більше укріпила ідейну складову 

консервативного табору, засновану на принципах самодержавства, 

православ’я та російської народності. 

 Таким чином, російський націоналістичний дискурс поширився серед 

вищих станів усього імперського суспільства. Цей дискурс був підсилений 

практикою імперської влади щодо периферій, яка істотно актуалізувала 

питання ідентифікації місцевого населення. Відповідно, на початок ХХ ст. 

російська влада, з одного боку, та російські консервативні кола, з іншого, 

підготували основу для формування нової політичної доктрини та її 

поширення в тому числі на українських землях. Через низку практик 

імперської влади та російської еліти суспільного, соціального та 

економічного змісту, ця нова ідеологія в революційний період була сприйнята 

значною часткою населення цих земель. 
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РОЗДІЛ 3.  

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛІТИЧНОГО 

РУХУ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 

3.1. Радикальні російські націоналістичні організації на 

Наддніпрянській Україні 

Визначаючи особливості європейської та світової історії протягом 

останніх двох століть, націоналізм, як політична сила, набував різних форм та 

різновидів. У випадку Російської імперії та, відповідно, українських земель, ми 

маємо справу з двома різновидами російського націоналізму – радикальним та 

поміркованим. Представники обох напрямків прагнули «сконструювати» 

російську націю, надалі впливаючи на процеси соціальної ідентифікації на 

українських землях, які ми аналізували в попередньому розділі. Ці два 

розгалуження одного поняття спробували виробити та втілити у життя єдиний 

принцип російського націоналізму. Спільним для них було бажання 

утвердження єдності російського народу та його верховенства над усіма 

іншими народами Росії, причому до складу російського народу зараховувались 

не лише росіяни, а також українці і білоруси. Різнорідність в середовищі 

російських націоналістичних кіл й досі залишається дискусійним питанням. В 

основу нашої класифікації поставленні методи боротьби представників цих 

націоналістичних течій за реалізацію ідейних положень та власне 

націоналістичної ідеї в Російській державі, тобто типологія за характером дії. 

Якщо так звані «чорносотенні організації» ми зараховуємо до радикальної течії, 

то партію російських націоналістів (праволібералів), представлену 

Всеросійським національним союзом та Клубами російських націоналістів – до 

поміркованої течії. Відмінність поміркованих націоналістів від націоналістів 

табору «чорної сотні» полягала в тому, що перші займалися захистом інтересів 

російської нації та питаннями розвитку її добробуту, пов’язуючи цей розвиток з 

тими чи іншими демократичними перетвореннями, а для других важливішим 

було збереження монархії та традиційного способу життя із частим 

застосуванням жорстких, нерідко насильницьких, недемократичних методів.  
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В даному параграфі мова йтиме про російський націоналізм так званих 

«чорносотенних організацій», як представників радикальної течії. 

Перед розглядом означеної теми доцільно було б визначити 

термінологічні позначення щодо вказаної російської націоналістичної течії. 

Укорінене в історіографії поняття «чорної сотні», яке нами також 

використовується, ми ідентифікуємо як загальну назву крайніх правих 

націоналістичних російських організацій, які в своїй ідеології пропагували 

православ’я, російське самодержавство та російську народність. Відповідно, 

синонімічними будуть такі назви щодо представників радикального російського 

націоналізму: чорносотенці, крайні монархісти, праворадикали, ультраправі.  

Маніфест 17 жовтня 1905 р., за яким царський уряд дарував населенню 

свободу особи, слова, сумління, зібрань та союзів, а також проголосив 

створення Державної Думи з законодавчими правами, активізував політичне 

життя в Російській імперії. Вулиці заполонили демонстрації з діаметрально 

протилежними гаслами. Члени ж монархічних організацій влаштовували 

грандіозні маніфестації у великих містах України під гаслами: «Православ’я – 

Самодержавство – Народність» та «Єдина і неподільна Росія». 

Неспроможність самодержавства утримати свої позиції та, за 

переконанням радикальних націоналістів, помилково розпочаті реформи з 

демократизації суспільного життя, спровокували активізацію правих сил. 

Саме цей промах самодержавства спровокував активізацію правих сил. Вже 

існуючі організації «Російське Зібрання» та «Союз російських людей», про 

які ми згадували раніше, взялися за налагодження зв’язків  з народними 

масами. В результаті розширення та появи нових відділів, змінювався 

соціальний склад та аудиторія колись елітарних організацій. 

Отже, в середовищі РЗ визрівали думки про необхідність масової 

народної організації, яка змогла б протистояти революційного вибуху. На 

практиці першим до цього прийшов Одеський відділ РЗ, який, на нашу думку, 

став найбільш дієвим відділом в межах усієї імперії, адже в коло своїх 

інтересів включав не лише культурно-освітні заходи («а) влаштовувати 
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членські загальнодоступні засідання, читання, музичні вечори та видовища, а 

також художні та побутові виставки, б) випускати у світ почасові видання, 

збірники та книги, а також сприяти збуту книг і творів народного мистецтва, 

г) влаштовувати поїздки і подорожі з науковими та освітніми цілями, д) 

засновувати і утримувати на кошти Зібрання книгосховища і читальні, а 

також установи, що мають на меті поширення російського зодчества, 

російської одягу…., е) заходити з клопотаннями до уряду з питань, які 

стосуються цілей «Зібрання», – що прописувалось в Статуті Петербурзького, 

Харківського та Київського відділів, в пункті третьому [21, c. 224]), а й 

вирішення загальнодержавних та регіональних проблем. 

Звернення до народу, під час виборів у Державну Думу 1906 року, 

Одеського відділу РЗ чи не найкраще відображає розуміння цією організацією 

основних питань російського життя. Відповідно, незмінним лишався 

постулат, що православна церква повинна зберегти в Росії панівне становище. 

Проте, проголошувалось:  «Православній вірі – панування, кожній вірі – 

повага». Далі окреслювалось національне питання: «російській народності 

властива всеоб’єднуюча і всепідкорююча сила, але кожній народності нехай 

буде свобода у всьому, що цьому об’єднанню та цьому підкоренню не 

перешкоджає». Загалом, «племінні», тобто національні, питання в Росії, на 

думку членів цієї організації, повинні вирішуватися «відповідно ступеню 

готовності окремої народності служити Росії і російському народу в 

досягненні загальнодержавних завдань». А управління окраїнами повинно 

«класти на перше місце загальнодержавні інтереси і підтримку законних 

інтересів російських людей» [243, с. 2]. Те, що РЗ на українських землях 

полишило з культурницьким пріоритетом, скоріше під впливом революції та 

посиленням чорносотенного руху в особі інших організацій, свідчить поява в 

програмі питань про господарську політику, яка «повинна керуватися 

поглядом на Росію, як переважно селянську землеробську державу», а тому 

основним завданням має бути «благоустрій селянства» й «особливу увагу 

звертати на підйом корінного російського народу» [243, с. 2]. Фінансова та 
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економічна політика повинні зводитись до «звільнення росіян від іноземних 

бірж та ринків, повинна сприяти появі російського підприємництва» [243,               

с. 2]. 

У грудні 1906 р. відділ РЗ було організовано в Полтавському повіті, 

який одразу нараховував близько ста осіб. В лютому 1906 р. відділ очолив 

педагог Петро Гордієвський [448, с. 153]. До організації відділу в Полтавській 

губернії долучився землевласник Микола Пірський [280, с. 267].  

Наміри розширити свою діяльність та об’єднати наявні сили засвідчив 

перший Південно-Російський З’їзд РЗ в березні 1906 р. в Одесі [285, с. 4].  

І. Омельянчук, проаналізувавши розташування відділів РЗ у Російській 

імперії, робить висновок, що велика частина організацій виникла в регіонах, 

де етнічні росіяни не складали більшості населення [393, c. 18]. На початку 

ХХ століття на українських землях активізувалась українська, польська та 

єврейська національна інтелігенція. Дійсно, така ситуація стала загрожувати 

раніше непорушним позиціям власне російської інтелігенції. 

Центральне «Російське Зібрання» намагалося всіляко зберегти свою 

елітарність, а для досягнення цілей використовувало маси інших організацій, 

які визнавали його лідерство, для прикладу «Союз російського народу», про 

який мова йтиме нижче. Те, що кожен відділ чорносотенних центральних 

організацій на українських землях був самодостатнім, унеможливлювало 

використання його членів на потреби РЗ. Тому останнє звільнило своїх членів 

від сплати членських внесків, зберегти їх лиш для дійсних членів та членів-

змагальників [393, c. 27].  

Цікавою була ситуація з Харківським РЗ. У грудні 1905 року А. В’язигін 

запропонував записуватися тим, хто хотів заснувати в Харкові «Союз 

російського народу», і  сам розробив статут майбутньої організації. Звичайно, 

РЗ не припинило свого існування, воно продовжувало займатися культурно-

освітньою та просвітницькою діяльністю, проводити збори, на яких 

обговорювались нагальні питання тогочасної Росії, про що засвідчує кількість 

статей в його друкованому органі «Мирна праця» («Мирный труд») [92], 
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опубліковані членами цієї організації. Про це згадував і голова відділу: 

«Харківське російське зібрання влаштовувало засідання незважаючи на всі 

залякування і «смертні вироки», навіть у важкі осінні дні нещасливого 1905 

року і виступило, одним з перших, з об’єднуючою програмою» [132, с. 15]. В 

результаті, з кінця 1906 року воно та Харківський СРН спільно виступили 

проти лівих сил. Навіть більше, через проблеми з фінансами, газета 

останнього – «Чорна Сотня», в другій половині 1907 року видавалася за 

кошти «Харківського російського зібрання» [134, с. 20]. 

Щодо загальноімперського простору, то елітарність РЗ була розбавлена 

низами, що згодом вкинуло організацію у вир політичної боротьби та інтриг. 

Відчув на собі це й центральний відділ. Тому 26 січня 1914 року загальні 

збори РЗ виключили зі Статуту пункт «ж» статті 3, в якому говорилося, що 

«Зібрання має право брати участь у виборах в члени Державної Ради і 

Державної Думи ... для проведення в життя цілей, поставлених Російським 

Зібранням». Таким чином, організація знову стала, як в 1901 р, академічним 

гуртком [425, с. 474]. Активність її поступово зменшувалась, й остаточно 

була зупинена війною. 

Однодумцем РЗ, за словами його членів, було Київське російське 

братство [4, арк. 1-8], монархічна організація, до складу якої входили лише 

особи слов’янської національності, яка робила «велику службу справі 

підтримки російської самосвідомості в південно-західному краї» [256, с. 3]. 

Починаючи з 1906 року, на території українських земель розгорнув 

активну діяльність Союз російських людей. Першою організацію, заснованою 

на принципах Московського СРЛ, був самостійний Одеський СРЛ, відкритий 

в жовтні 1906 р. з ініціативи директора Одеської гімназії Миколи Родзевича. 

Територією дій відділу оголошувались Бессарабська, Катеринославська, 

Таврійська, Херсонська губернії, області війська Донського й Кавказу та 

Градоначальства Одеське, Севастопольське, Керч-Єнікальське, Ростовське на 

Дону та Миколаївське. Основною ціллю існування організації було «стійке 

об’єднання російських людей всіх станів і статків на півдні Росії … для 



101 
 

спільної роботи на користь дорогої … Росії єдиної і неділимої, в захист 

православної віри, необмеженого царського самодержавства і Російської 

народності» [54, арк. 11]. Проте, такий пункт статуту викликав претензії у 

двох членів Одеської особливої у міських справах установи С. Ярошенка та 

М. Лузанова, «так як в цілях було вказано про захист необмеженої 

самодержавної влади», що не відповідало змісту Маніфестів 1905 та 1906 

років [54, арк. 20-21]. Загалом, з появою Одеського відділу СРЛ у нього 

одразу виникли проблем різного характеру. Згідно рапортів на ім’я місцевого 

Градоначальника виясняємо їхній зміст: 1) без дозволу проводились грошові 

збори на різні потреби; 2) встановлювалась сплата за вхід на різні 

святкування без повідомлення адміністрації [54, арк. 32-33]; 3) без дозволу 

дирекції на засіданнях були присутні учні нижчих і середніх навчальних 

закладів та загалом неповнолітні [54, арк. 47]; 4) незважаючи на заборону 

закону, на збори, де обговорювались політичні питання, допускались 

військовослужбовці (юнкери, кадети та нижчі чини) [54, арк. 71-72]. 

Зрозуміло одне, що в Одесі організація була створена за аналогією до вже 

існуючого Одеського «Союзу російського народу», і своєю неорганізованою 

діяльністю не отримувала схвальних відгуків від представників адміністрації. 

Та це не заважало Одеському СРЛ діяти згідно намічених цілей, адже йому 

протегував сам градоначальник Іван Толмачов (який у свою чергу прагнув 

підпорядкувати монархічні організації Одеси місцевій владі [457, c. 259]). 

Діяльність філій СРЛ на українських землях йшла в ногу з 

чорносотенним рухом нового зразка, позастановим та розгалуженим. Якщо на 

перших порах до складу цих організацій входили здебільшого 

високопоставлені особи та представники вільних професій аристократичного 

походження, то з розвитком революції вони намагались подолати цю 

відірваність від простого люду. У цьому дусі в січні 1908 р. в Одесі 

планувалось утворити «Товариство взаємодопомоги двірників Одеського 

Градоначальництва, членів Одеського СРЛ» [54, арк. 86]. Це свідчить як про 

соціальний статус учасників організації, так і бажання утримати їх у своїх 
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лавах, шляхом сприяння «покращенню матеріальних і моральних умов життя 

своїх членів» [54, арк. 87]. 

У червні 1908 р. було зареєстровано статут Київського СРЛ. Згодом ця 

організація об’єдналась з Київською монархічною партією, тому узгоджувала 

свою діяльність згідно рішень загальних зборів та в межах програми 

Монархічної партії [20, арк. 761]. Територію впливу Київського СРЛ 

оголошувався увесь Південно-Західний край: Київська, Волинська і 

Подільська губернії. 

Таким чином, Одеський СРЛ та Київський СРЛ (який в 1911 р. 

перейменовано в Російську монархічну партію «Київський СРЛ» [3, арк. 88]), 

згідно меж діяльності, охопили майже всі території з переважною часткою 

українського населення. До того ж, Одеський СРЛ в січні 1908 р. повідомив 

про доповнення статуту пунктом «про розповсюдження своєї діяльності між 

іншим і на Подільську губернію» [54, арк. 99]. Згодом Слобідську Україну 

охопив відділ у Харкові та північ – Чернігівський СРЛ [433, c. 207-223]. 

Незважаючи на наявну мережу відділів СРЛ, він не зміг стати масовою 

організацією у всій імперії, навіть втративши свій елітарний характер. 

Першопричина криється у відсутності взагалі таких намірів під час створення 

СРЛ. Щодо українських територій, то ця організація була активною та склала 

конкуренцію іншим новоутвореним товариствам. 

Цікаво, що саме СРЛ згенерував ідею про утворення «дружин порядку», 

призначених для безпосередньої боротьби з революційними повстаннями 

[457, c. 504]. Хоча через протидію влади, це не вдалось реалізувати (проте, в 

Москві влада дозволила формування добровільної міліції, за сприяння СРЛ, 

яка діяла під керівництвом поліцейських й займалась розбором барикад та 

іншими поліцейськими функціями. Революціонери назвали цю міліцію 

чорносотенною [181]), ідею про організацію дружин перейняла інша 

організація. Вона ж, в особі «Союзу російського народу» (СРН), взяла на себе 

місію масової правої націонал-монархічної організації. 
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 Отже, поява СРН на політичній арені, як ми зрозуміли, була підготовлена 

попередньою чорносотенною практикою. До того ж, революція викликала 

контрреволюційний настрій серед більш демократичних прошарків населення, 

перш за все серед дрібної торгової та промислової буржуазії, яка й так 

потерпала від промислової кризи 1900-х., тому почала мріяти про повернення 

до «хорошого старого часу». До того ж, російська влада на чолі з Миколою ІІ 

підтримали й очолили хвилю реакції. Отже, поява радикальних організацій, з 

чітко окресленою практичною роботою, стала типовою реакцією 

консервативної частини суспільства на революційні події і було зроблено якщо 

не з ініціативи, то зі схвалення та за підтримки правлячих кіл.  

8 листопада 1905 р. в Санкт-Петербурзі відбулися перші збори СРН та 

обрано членів Головної Ради. Ними стали: голова – дитячий лікар Олександр 

Дубровін, товариши голови – художник Аполон Майков і колезький секретар 

Олександр Трішатний, секретар – юрист Сергій Трішатний, скарбник – купець 

Іван Баранов, а також члени Ради. В першому пункті Статуту організації 

проголошувалось: «Союз російського народу» встановлює своєю неухильною 

метою розвиток національної російської самосвідомості та надійне об’єднання 

людей всіх прошарків і станів для спільної роботи на користь дорогої нашої  

батьківщини – Росії єдиної та неподільної» [18, арк. 141-150].  Програма СРН 

проголошувала те, що «російський народ – народ православний, а потім – 

православної християнської церкви, яка повинна бути відновлена на початках 

соборності й складатись з православних, єдиновірців і воз’єднаних з ними на 

однакових правах старообрядців, йому має бути надано першість і пануюче в 

Державі становище» [18, арк. 143]. 

Членами Союзу могли бути «лише природні росіяни обох статей, всіх 

статків і станів» [18, арк. 146]. Але все ж у «інородців» був шанс стати членами 

СРН за особливі заслуги перед самодержавством. 

СРН на шпальтах газет роз’яснював, що він не партія, бо «слово «партія» 

означає – частину, тобто показує розділення чогось цілого на частини, тоді як 

слово «союз», навпаки – об’єднання розділених частин в одне ціле» [263, c. 2]. 
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У порівнянні з попередніми організаціями, вступ до СРН був значно 

спрощений – процедура прийому бажаючих стати її членами зводилась до 

«письмової чи усної заяви». Також значно було знижено суму членських 

внесків: вона складала всього 50 коп. в рік, при чому за статутом, особи бідні 

можуть бути звільнені від них, що, на думку авторів нововведення, розширює 

соціальну базу організації [18, арк. 147-148].  

З кінця 1905 р. відділи СРН почали виникати на території України. 

Організація мала злагоджену периферійну структуру. В свій час дослідник І. 

Омельянчук робив висновок, що зі створенням СРН було подолано недоліки 

«Російського Зібрання» та «Союзу Російських Людей», тобто елітарність та 

відірваність від народу [392, c. 24]. Проте, ми вже вияснили, що на українських 

землях елітарність вказаних організацій була розбавлена вихідцями з нижчих 

станів. І, що важливо, робилось це за конкуренції з новоутвореним СРН. 

Прикладом можуть слугувати взаємовідносини між Одеськими СРЛ, про який 

ми писали вище, та Одеським СРН. Їхня конкуренція проявлялась навіть на 

рівні організації новорічної ялинки для дітей членів цих організацій [54, арк. 

36]. І про недоліки влаштування свята одразу сповіщали їхні друковані органи 

[54, арк. 36]. 

В огляді політичних партій, знайдених серед паперів колишнього 

міністра внутрішніх справ Б. Курлова під час обшуку в 1917 р., говорилось: 

«Між великими союзами розкинулась маса відділів і підвідділів, до сільських 

включно, і через них «Союз російського народу», єдина політична партія в 

Росії, має контакт з дійсною масою простого сірого люду. Ось в чому 

криється і дійсна сила Союзу, і його живучість» [97, с. 106]. 

Територія України стала однією з головних арен діяльності СРН – тут 

знаходилась майже половина всіх її відділів. Така активна підтримка 

російського націоналістичного руху на українських землях була наслідком 

політики русифікації та насадження ідеологічних концепцій про «єдиний 

російський народ» з часу включення цих територій до складу Російської 

імперії. Поширенню російських націоналістичних ідей сприяла також 
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православна церква. Адже, потрапивши під зверхність Московського 

патріарха, українське православ’я саме стало спочатку об’єктом, а потім 

суб’єктом русифікації власного народу, опорою російського самодержавства 

на цих землях. Саме за таких умов трансформований принцип «народності» 

міг безперешкодно вливатися в український суспільний простір.  Досить 

часто битва за релігію, мову та царя виявлялася битвою за ідентичність. 

Лише в Києві та його передмістях діяло 15 філій СРН. Газета «Рада» 

вказувала, що вже в 1906 р. в Україні функціонувало близько 30 

різноманітних націоналістичних чорносотенних партій і організацій, які 

цілеспрямовано проводили відверто ворожу українському народу реакційну 

політику [306, c. 37]. 

Згодом, у вересні 1907 р. у  Києві з’явилась самостійна чорносотенна 

організація на чолі з Федором Постним Київський Союз російського народу, 

який одразу набрав популярності, створивши 3 відділи [3, арк. 133]. Восьмим 

завданням, яке ставив перед собою КСРН, було «покращення становища 

селян і трудящого люду, шляхом наділення нужденних землею, полегшення 

переселення для бажаючих» [19, арк. 344]. Отже, «об’єднання російських 

людей усіх станів та статків» ставало можливим за внесення боротьби за їх 

добробут у головний документ організації. 

Розвитк чорносотенного руху в Київській губернії набув значних 

масштабів через покровительство Київського губернатора Олексія 

Веретенникова (призначений на посаду в 1906 році). Як зазначав біограф 

Афанасьєв, Веретенников «за своїми політичними переконаннями монархіст і 

націоналіст, прихильник прямої відкритої політики, заснованої на строго 

законній основі поза всяких компромісів» [118, с. 73]. Але через розбіжності у 

єврейському питанні з генерал-губернатором Володимиром Сухомлиновим, в 

грудні того ж року був переведений губернатором в Кострому [118, с. 73].   

Важливим центром СРН була також Одеса, де відділ організації 

засновано 4 лютого 1906 р. [97, с. 274] за ініціативи секретаря директора 

Російського товариства пароплавства і торгівлі Олексія Коновніцина, 
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педагога Миколи Родзевича і присяжного повіреного (адвоката) Бориса 

Пелікана. Сам Пелікан, на той час – голова Одеського відділу РЗ, згадував: 

«Статут «Російського Зібрання» не давав можливості охопити й об’єднати 

широкі прошарки населення, а тому мною було запропоновано «Російському 

зібранню» заснувати «Союз російського народу», який мав великий успіх» 

[16, арк. 10]. Не дивно, що на вибори до Державної Думи Одеський СРН та РЗ 

сформували єдиний список кандидатів [149, c. 4], утворивши в березні 1906 р. 

«Зібрання Союзу Російського Народу» [285, с. 3]. 

Організація одразу набула популярності, що підтвердив розмах її 

діяльності. Якщо Одеський СРЛ мав покровительство місцевої адміністрації, 

то голова Одеського СРН, будучи на штиках з градоначальником 

Толмачовим, мав вплив у «вищих сферах» Санкт-Петербургу, маючи вихід на 

імператора Миколу ІІ [54, арк. 314]. Діяльність СРН, як інших чорносотенних 

організацій полегшувала обставина, що праві погляди загалом були властиві 

управлінським колам Одеси. Це засвідчує підтримка СРН командувачем 

військами Одеського округу генералом бароном Олександром Каульбарсом 

та Одеським генерал-губернатором Павлом Глаголєвим [54, арк. 31а-32]. До 

того ж, вже згодом це підтвердила відставка одеського міського голови, 

революціонера Василя Протопопова в 1908 році. Газета «Російська Земля» 

писала: «очолював чорносотенну армію (міських чиновників – О.О) багряно-

червоний генерал. «Рівняйсь наліво!» командував він гучним голосом, а 

чорносотенці примикали направо. Багряно-червоного генерала підтримував 

весь лівий друк…, а чорна сотня, …робила своє праве діло і, направляючи у 

вірне русло міське господарство, відкривала крок за кроком всі обурливі 

діяння червоносотенних попередників» [171, с. 4].  

Важливою для чорносотенного руху стала організація при Одеському 

СРН третейського суду, в який входили три виборні судді із союзників. В 

обов’язки суду входив розгляд сварок і будь-яких скарг союзників один на 

одного, а також розгляд таких вчинків, які не відповідають званню члена СРН 

[161, с. 3]. Вважаємо, що це мало полегшити будь-які конфлікти, не виносячи 
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їх за межі організації. Як показала практика, таких моментів у Одеського СРН 

було безліч, левова частка яких припадає на проблеми фінансової звітності. 

Так само, як КСРН, Одеський СРН звертав увагу й на селян, 

присвячуючи «відділу сільського господарства» рубрику в своїй газеті «За 

Царя і Вітчизну», де покроково роз’яснювались особливості створення 

сільського кредитного товариства, якому Державний банк «за невеликі 

відсотки надає гроші» [208, c. 3], плюси від створення дрібного кредиту через 

можливість займатись низкою грошових операцій [205, c. 4], про організацію 

присадибного господарства, «раціонального способу годування дрібнорослої 

російської скотини» [194, с. 4], про нові досягнення сільськогосподарської 

техніки (з приміткою про можливість отримати доброякісні плуги за 

фабричною ціною за зверненням в офіс газети «За Царя і Вітчизну» [195, с. 

4]), про нові способи обробки молока [193, с. 4] тощо. 

Загалом увесь СРН в селянському питанні вважав, що «селянські землі 

можуть продаватись тільки сільським товариствам чи надані в обмін лише 

Російсько-підданим християнських сповідань», а продаж і здачу в оренду 

нерухомої власності анонімним, «тобто безіменним товариствам», необхідно 

безумовно заборонити у всій Росії [204, с. 3]. 

Ситуація з селянським питанням у діяльності СРН на українських 

землях була відмінною ніж в центральних та східних частинах імперії. Там 

селяни пасивно, а то й під примусом, приєднувались до організації, ставили 

свої підписи під петиціями чи телеграми. Тут же, через національні 

упередження та конфлікти, частина селянства ідейно примикала до 

союзницьких організацій. До того ж, своєрідною приманкою для місцевих 

селян слугували сільські кооперативи та ощадно-позичкові товариства. 

У робітничому питанні СРН прагнув «усіма засобами полегшити працю 

та покращити побут робітників». Тому у відозвах організації, які 

поширювались на територіях її функціонування, проголошувалось сприяння 

«скорочення робочого дня», «влаштування Російського державного 

промислового банку з метою полегшення утворення робочих та промислових 
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артілей і товариств та постачання їх дешевим кредитом», лобіювати  

«державне страхування робітників на випадок смерті, каліцтва, хвороби та 

старості» та «впорядкування умов праці та взаємних відносин фабрикантів і 

робітників»
 
[204, с. 3].  

У 1906 році, в умовах революції, для залучення на свій бік робітників, 

при Одеському СРН було відкрито Робітничу Організацію на чолі з Сергієм 

Афанасьєвим та Емануїлом Павленком. Організація взялася за облаштування 

робітничих артілей [202, c. 2], мала свого голову, секретаря і скарбника [201, 

c. 3]. Так, наприкінці 1908 р. відділом було організовано шість артілей в 

різних місцях Одеси [58, арк. 100]. Проте, в деякі входили колишні члени 

СРН, звільнені з організації за різні провини, які проводили агітацію проти 

голови та його заступника. Її суть зводилась до скарг на заробітки, «в 

порівнянні з тим часом, коли робітники працювали самі на себе». Найбільше 

агітацію вела 6-та артіль, яка знаходилась в порту. В результаті скарги таких 

робітників виключили з артілей [58, арк. 100]. З 1908 році активно почала 

діяти вугільна артіль [57, арк. 53]. Саме до робітників Одеський СРН 

звертався із закликом до дружньої діяльності і «разом крикнути … геть 

«Бунд»!» [143, с. 3]. Агітаційна робота серед робочих артілей з членів СРН 

мала результати, адже останні з охотою зривали страйки робітників в порту. 

До такої важливої вимоги лівого табору, як скасування смертної кари, 

представники СРН ставилися з прохолодою. Відповідь союзників зводилась 

до наступного: «смертна кара існує тільки за посягання на скинення 

державного ладу і за посягання на Особу Державця Імператора і осіб 

Царського Дому», в іншому випадку «смертна кара допускається у 

виключних випадках – за вироками воєнних судів в місцевостях, які 

знаходяться у воєнному чи облоговому стані і в стані надзвичайної чи 

посиленої охорони». А створюються ці особливі випадки, на думку 

союзників, тими, хто кричить про скасування смертної кари. Та нема нічого 

легшого цього досягти, як «припинити революційні вбивства і  злодійства, 
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залишити свої інтриги й страти, – і ніякої смертної кари не буде. Вона сама 

собою скасується» [211, с. 3]. 

Розширенню аудиторії СРН сприяли відкриття чайних та бібліотек. 

Наприклад, при Аккерманському відділу СРН працювала подібна чайна та 

бібліотека, доступ до яких був за рекомендаціями, але для селян з повіту 

доступ відкритий завжди [279, с. 3]. Подібні заклади функціонували майже 

при всіх відділах.  

Для популяризації організаційної справи, союзники також займалися 

благочинністю. Наприклад, Київський відділ СРН в 1904 році заснував 

дитячий притулок імені Святої Ольги [47]. Для залучення більшої кількості 

учасників та утримання наявних, Одеський СРН у березні 1908 р. 

зареєстрував товариство «Благочинний гурток Союзу Російського Народу», 

створений для допомоги найбільш нужденним членам Одеського СРН [55, 

арк. 3]. Він займався  постачанням бідних їжею, одягом, медикаментами, 

притулком, сприянням влаштуванню на службу тощо [55, арк. 3]. В такий 

спосіб організовувались збори пожертвувань, надходження з яких не 

підлягали належному оформленню в документації товариства. Через це, а 

також неправильне витрачання грошових сум, одеська адміністрація закрила 

гурток в 1910 році [55, арк. 37]. 

Одеський СРН не припинив діяльність у сфері благочинності, тому 

створив на початку 1913 р. заклад для опіки бідними та їхніми дітьми. Метою 

організації, статут якої було зареєстровано в тому ж 1913 р., було: «надання 

моральної та матеріальної допомоги нужденним членам СРН та їхнім дітям, а 

у випадку дозволу коштів, то й членам інших монархічних організацій». Для 

реалізації цієї мети Одеському СРН потрібні були гроші, які організація 

планувала здобути шляхом влаштовування та відкриття громадських їдалень, 

чайних, гуртожитків, будинків праці, шкіл, дитсадків, бібліотек тощо [53, арк. 

5]. 

 У 1911 році голова Одеського СРН надіслав лист-прохання до 

імператора Миколи ІІ, який в результаті, не зважаючи на заборону Одеської 
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особливої міської у справах товариств установи, дозволив провести 

всеросійський збір пожертв на будівництво при відділі СРН безкоштовної 

чоловічої національної російської ремісничої школи [57, арк. 232]. За словами 

Коновніцина, створення такої школи допомогло б російським ремісникам 

«вийти нарешті з кабали євреїв та інородців» [57, арк. 314]. 

Широка організаційна робота Одеського СРН дісталась й  

університетських стін. У лютому 1907 р. студенти Новоросійського 

університету П. Корнійчук, Н. Голосов та О. Влазинський заявили про 

відкриття при університеті підвідділу товариства СРН, чого за означенням 

місцевих чиновників, не передбачав ні закон, ні статут організації [57, арк. 

16]. Не зважаючи на це, в січні 1908 р. Головна Рада СРН заявила про 

відкриття Студентського відділу в м. Одеса [57, арк. 73]. Згідно статуту, 

головною ціллю товариства була підтримка і розвиток академічного життя 

університету на національному ґрунті і підняття національної самосвідомості 

в масах народу і російському суспільстві. А підняття такої самосвідомості, 

згідно статуту, залежить від оновлення та укріплення в народі і суспільстві 

споконвічних начал російської державності: самодержавства, православ’я та 

російської народності. Членом організації могла бути особа будь-якої 

національності за винятком єврейської та вірменської та осіб іудейського 

віросповідання [57, арк. 85]. Та діяльність цієї студентської організації не 

була тривкою. З того ж 1908 р. почалися конфлікти, змінювались члени 

Правління, керівництво відділом переходило від однієї особи до іншої, про 

що не повідомляли місцеву владу. В результаті студентський відділ СРН 

зовсім розпався. Одна частина учасників приєдналась до студентського 

відділу СРЛ, а інша організувала самостійну «Студентську організацію 

Союзу російського народу в Одесі», яку зареєстрували 30 жовтня 1909 р. 

Таким чином, студенти СРН відокремились від центрального Санкт-

Петербурзького відділу. Суверенізація була характерна більшості 

чорносотенних організацій на території українських земель після 

революційного періоду. Адже станом на 1907 рік провінційні відділи 
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центральних організацій мали достатньо ресурсів для самостійного 

функціонування. До того ж, згідно імперського законодавства, відділи не 

могли відкривати власні філії та не мали достатньо повноважень. 

Не лише студентів було залучено до чорносотенного руху. Полтавське 

відділення СРН у січні 1907 р. звернулось до Голови Ради міністрів Росії з 

проханням передати царю їх клопотання про те, що багато учнів старших 

класів середніх навчальних закладів м. Полтави просять дозволити їм 

вступити до Союзу російського народу. У листі-зверненні від царя, зокрема, 

говорилось: «російські начала повинні прищеплювати юнацтву російська 

школа і російська наука. Тільки змужніла тілом і духом молодь може взяти 

участь у громадському житті країни і стати дійсною опорою Царя й Росії» [8, 

арк. 337-339]. Можемо розцінювати відповідь імператора, як негативну. Адже 

участь учнів в організаціях, де обговорюються політичні питання, була 

заборонена законом. Проте, цю норму не один раз порушували такі 

товариства як СРН та СРЛ. Так, у 1907 році в ніжинській жіночій гімназії, за 

повідомленням петербурзької газети «Русь», заснувався СРН, «молоденькі 

«патріотки» відверто носять союзницькі значки, беруть участь у різних 

маніфестаціях, не соромляться ображати своїх подруг-єврейок». Керівництво 

ж, як писав автор статті, не вживало ніяких заходів щодо цієї ситуації [223, с. 

3]. 

Джерелом поширення російського націоналізму в Південно-Західному 

краї Російської імперії стало волинське містечко Почаїв та його духовний 

центр – Почаївська лавра. Утворений Почаївський відділ СРН мав таку ж 

програму, як і інші, засновану на «непорушному збереженні православ’я, 

російського необмеженого самодержавця та панування в державі російської 

народності» [19, арк. 448]. Він мав розгалужену сітку своїх агітаторів в особі 

парафіяльних священників. Вони чудово справлялись з цією роллю, оскільки 

мали освіту й досвід публічних виступів. Прекрасно розуміючи потреби 

селян, чорносотенні священики проводили активну політики щодо селянства, 

маніпулюючи питанням передачі земель польських поміщиків-католиків в 
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руки російських православних селян. Охоплюючи своїм впливом всі населені 

пункти, духовенство вело чорносотенну, націоналістичну агітацію, 

використовуючи економічні важелі. У Почаєві організували товариство 

«Почаївсько-Волинський народний кредит», статут якого був затверджений 

22 лютого 1911 року [457, с. 100]. Його завдання полягало у послаблені 

«засилля німців та інородців», а позики видавало тільки членам Союзу [392, 

с. 283]. Загальна кількість Почаївського відділу складала 104 тис. 289 осіб 

[430, с. 108].   

Російський «священний вогонь» на Волині розпалювали ієромонах 

Іліодор, який активно друкувався в чорносотенній газеті «Почаївський 

листок» та отець Віталій (Максименко) – голова Почаївського відділу СРН, 

«невтомні поборники Православ’я, Самодержавства і російської народності» 

[241, с. 1]. Волинський архієпископ Антоній закликав священників своєї 

єпархії, щоб вони «заступали в «Союзі російського народу» місця голів» [226, 

с. 3]. Завдяки російський православній церкві та її служителям, Волинь на 

1907 рік «представляла з себе суцільний СРН (210 підвідділів)» [241, с. 1], – 

писала одеська чорносотенна газета. У 1910 році отець Віталій заснував при 

лаврі курси ревнителів СРН, створені для підготовки кадрів активістів СРН 

[457, с. 100]. 

Антисемітські заклики негативно сприймались у єврейському 

середовищі, про що писала й права преса. Так, з відкриттям у березні 1907 

року відділу СРН у Камянець-Подільському [146, с. 3], євреї агітували в 

базарні дні селян не записуватись в СРН, тому-що ті будуть вимушені 

сплачувати земельний податок по 3 руб. від десятини від землі, на корить 

уряду [146, с. 3].  

Політична активність єврейського населення була помітною, 

починаючи з часу заснування на українських землях осередків «головного 

революційного опудала в Південно-Західному краї» (за означенням 

праворадикалів), – Бунду [419, с. 240-246]. Саме представники єврейства на 

початку ХХ ст. винесли на загальне обговорення національне питання. Адже 
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реалізація запропонованої Бундом ідеї рівноправності та національно-

культурної автономії могла істотно вплинути на вирішення саме єврейського 

питання. З єврейського середовища звучали тези про відмінність націй в 

межах Російської імперії. Особливо на них наголошували в контексті 

наростаючої антисемітської хвилі в суспільстві. «В боротьбі за існування 

різним групам людей доводиться конкурувати між собою, коли ці конкуренти 

належать до різних націй, тоді ненависть набуває вигляду національної 

боротьби» [44, арк. 2], – писалось у зверненні Бунду в квітні 1902 року. Таким 

чином, економічні особливості підводились під національні принципи.  

СРН в м. Харкові став темою обговорення на шпальтах офіційної газети 

«Харківські губернські відомості». Через те, що ця газета часто звертала 

увагу на події, пов’язані з СРН, їй навіть приписували прямий зв’язок з 

праворадикальними організаціями, вказуючи, що вона є їхнім друкованим 

органом [180, с. 1]. Звичайно, «Харківські губернські відомості» 

опротестовували такі звинувачення, аргументуючи, що в СРН є свої 

друковані органи: «Російське Знамено» та місцева газета «Чорна Сотня» [180, 

с. 1]. Але фактом є інше, «Харківські губернські відомості» явно 

симпатизували СРН, можливо, тому що це була офіційна російська газета: 

«Харківський Союз Російського Народу може, за справедливістю, вважатися 

осередком істинного просвітництва. Відправляйтесь в його бюро. Подивіться, 

які там продаються книги і брошури. Серед них ви не знайдете жодної, яка 

закликала б до погромів, грабежів та вбивств…». Далі газета вдалася до 

певної характеристики учасників СРН: «Поговоріть з  союзниками, 

ознайомтесь з їх віруваннями і ви переконаєтесь, що вони, хоча в великій 

більшості і не дуже вчений народ, але з повним правом можуть претендувати 

на звання культурних людей» [180, с. 1]. Дана теза не лише підтверджує, що 

СРН був позастановою організацією, але й унаочнює підтримку цій 

організації з боку офіційних установ. 

Катеринославський СРН явним чином претендував на культурність, 

організувавши драматичний гурток, який, згідно планів, мав нести 
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патріотичні настрої в маси. Першу виставу, яку хотіли показати союзники, 

була п’єса Крилова «Контрабандисти», яку ніхто до цього не грав у місті [185, 

с. 4]. 

Маріупольський СРН займався господарськими справами, відкривши в 

місті три хлібопекарні з метою «прийти на допомогу бідному населенню 

міста, яке експлуатували місцеві хлібопекарні, піднявши ціни на хліб» [185, с. 

4]. У результаті, зниження ціни на хліб сприяло встановленню доброго імені 

серед жителів міста. 

Відділи СРН існували й в інших українських губерніях: в Чернігові, 

Полтаві, Харкові, Катеринославі, Житомирі. Загалом, із загальної кількості 

членів СРН, який нараховував близько 400 тис. осіб, майже половина 

зосереджувалась в Україні. Цікаво, що в деяких губерніях вони засновувались 

навіть в час спаду активної діяльності СРН в столичних центрах та в час 

організаційних розколів. Особливо це характерне для Подільської губернії, де 

на діяльність Почаївського відділу не могло вплинути навіть губернське 

управління. Така запекла відданість союзу була зумовлена вірою його членів, 

в переважній більшості – селян, в проповіді  Російської православної церкви, 

зокрема, Почаївської лаври, та в різноманітні чутки щодо пільг членам 

чорносотенних організацій. Не дивно, що опоненти СРН в своїй антиагітації 

наголошували саме на емоційному, несвідомому в діяльності останнього [50, 

арк. 18-19]. Чутки, на яких засновувалась віра майбутніх союзників, були, як 

правило, спотворені селянською свідомістю й відображали їхні найглибші 

таємні бажання та ментальні настанови [440, с. 437]. Поряд з тим, розпускали 

чутки й опоненти чорносотенців, вносячи трохи остраху в лави деяких 

організацій останніх. У листі правого діяча А. Гржибовського з 

Новогеоргієвська Херсонської губернії до голови Одеського СРЛ М. 

Родзевичу від 8 квітня 1912 року зазначалося: «В даний час революціонери 

розпускають чутки, що в 1913 р, з нагоди 300-річчя царювання Будинку 

Романових, всі селяни додатково отримають землю за рахунок 

монастирських, церковних, казенних і поміщицьких земель. Поки це обережні 
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чутки, але селяни дуже ласі на такі чутки і вірять, що якщо імператор 

Олександр II дав їм свободу і землю, то імператор Микола II теж дасть землю. 

З цією чуткою важко боротися, тому що ніяк не можна знайти джерела, а 

свідомість недоторканності чужої власності у селян розвинута слабо» [74, с. 

116-117]. Даний лист свідчить й про те, що позиція стосовно меж словесного 

впливу на селян істотно різнилась в двох організацій – СРН та СРЛ.  

Ще більше підсолоджували вступ в лави СРН повідомлення про нібито 

пряме підпорядкування селян царю без посередництва поміщиків, а також 

зменшення податків [7, арк. 10-11, 22]. 

Звичайно, з часом чорносотенна агітація в селах Поділля почала турбувати 

місцеву адміністрацію, адже спричинила аграрні заворушення. Для з’ясування 

їхніх причин у квітні 1913 р. у Південно-Західний край міністр внутрішніх 

справ відрядив статського радника Дяченка. В результаті проведеного 

розслідування, той встановив, що члени Почаївського СРН проводили серед 

місцевого населення агітацію з аграрних питань, обіцяючи останнім різні 

економічні вигоди й навіть розподіл поміщицької землі. Саме ці обставини, на 

його думку, спричинили аграрні заворушення [7, арк. 8]. В червні 1913 р. 

Подільський губернатор видав розпорядження про посилення нагляду за 

діяльністю відділів СРН. Проте, у керівництва Подільського СРН було своє 

бачення ситуації, яку воно зобразило в листі на ім’я Подільського губернатора 

з вимогою покласти край незаконним діям поліції, оскільки мета союзу 

полягала у вихованні в селян релігійно-монархічного духу, а також поліпшення 

їхнього економічного побуту. 

26 жовтня 1906 року в м. Києві «відкрило свою діяльність Київське 

патріотичне товариство молоді «Двоголовий Орел» [2, арк. 55, 56], на чолі з 

дворянином Григорієм Вишневським. Час від часу керівництво змінювалось, а 

активна його діяльність припадає на головування сина професора Київського 

університету Володимира Голубєва. В березні 1907 року було зареєстровано 

Статут цієї організації [17, арк. 658-666]. Відповідно до цього документу, 

товариство вбачало цілі своєї діяльності: «а) протидіяти всіма законними 
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способами впливу осіб, товариств, партій, союзів, які ведуть Росію своїм 

вченням до анархії і морального розтління; б) запровадження в свідомості й 

житті населення Російської імперії початків Самодержавства, Православ’я і 

Російської народності, вироблених історією Російського народу; в) сприяти 

всіма засобами в допомозі перемоги російських основ в російській школі: 

об’єднувати молодь відповідно до основних ідей товариства в правильну 

організацію». В третьому параграфі Статуту вказувалось, що «район діяльності 

Київського патріотичного товариства молоді «Двоголовий Орел» 

розповсюджується на весь Південно-Західний край».  

На сторінках свого друкованого органу – газети «Двоголовий Орел», 

виражалась мета, яка полягала у відстоюванні православної віри та церкви, 

царського необмеженого самодержавства та твердження, що «Росія тільки для 

росіян» [1, арк. 8в]. Це була найрадикальніша організація Києва, яка одразу 

реагувала на найменшу образу російського народу. В результаті швидко 

організовувались мітинги патріотів, які зазвичай закінчувались побитими 

вікнами ліберальних єврейських та українських газет чи індивідуальними 

побиттями. Поряд з тим це була масова організації, переважно молодіжна. В 

1911 році на святкування щодо прибуття в Київ Миколи ІІ взяло участь 1028 її 

членів [3, арк. 25]. 

Відділи «Двоголового Орла» існували й в інших містах України –  в 

Ніжині (з лютого 1907 р., очолював священик Лубенцев [2, арк. 11]), 

Катеринославі (з серпня 1908 р. ), містечко Сміла Черкаського повіту Київської 

губернії (з серпня 1912 р.), Запоріжжі-Кам’янському [428, с. 161]. В Одесі 

існувала організація з подібною назвою, але не пов’язана з київською. 

Зареєстрована вона була 1 серпня 1907 р. під назвою «Білий Двоголовий 

Орел», але проіснувала недовго, через брак коштів [97, с. 294-295]. 

Рішучі, часто ніким не контрольовані дії «орлят» стосовно лібералів та 

інородців, супроводженні мітингами та погромами, були використанні 

революціонерами. Адже вони часто самі підштовхнути молодих радикалів на 

протиправні дії, а потім вимагати від влади навести порядок. Після декількох 
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гучних скандалів Київський генерал-губернатор Олексій Гірс доручив 

поліцейським чинам вжити заходів до приборкання членів товариства 

«Двоголовий орел». 

У 1916 році тижневик «Двоголовий орел» писав: «Частина членів нашого 

Товариства закликали, інші самі вступили до лав армії і, усвідомлюючи, що 

діяльність на користь батьківщини в мирний час так нерідко проводилася 

ними, в дні війни в повній мірі може бути проявлена на полях битв» [457, с. 

152]. Відповідно, з початком Першої світової війни багато членів організації, в 

тому числі й В. Голубєв, пішли добровольцями на фронт. З початком війни 

діяльність організації, як і в інших подібних товариствах, зводилась до 

проведення народних читань, молебнів та періодичних зборів, а з 1917 року 

була заборонена.  

Різні підходи в деяких суспільно-політичних питаннях спровокували 

кризу в середовищі правих радикалів, яка проявилася вже наприкінці 1907- 

1908 рр., коли Володимир Пуришкевич і його прихильники вийшли з СРН і 

створили «Російський народний союз імені Михаїла Архангела» (РНСМА). 

Союз Пуришкевича, розуміючи, що час терору пройшов, не виступав проти 

парламентської форми правління й не мав бойових дружин (за винятком 

Одеського відділу). Правда, Пуришкевича частина СРН на чолі з Дубровіним 

звинувачувала у зраді. Основна суть цієї зради зводилась до посередництва 

Пуришкевича між СРН та урядом. «Коли, з початку діяльності третьої Думи, 

ухвалено було скласти у Думі більшість, прихильну до уряду, Пуришкевичу 

доручено було затягти в цей осередок правих депутатів» [226, c. 2], – 

передоповідала українська «Рада». Далі він між урядом та союзниками, які 

відверто почали виступати проти Державної Думи, обрав перше. 

Чисельність СМА була істотно меншою, ніж СРН (і це визнавав В.М. 

Пуришкевич). В літературі останнім часом наводилися дані про 20 тис. членів, 

але як отримана ця цифра – невідомо. Так відкритий в листопаді 1908 

Київський відділ в лютому 1909 налічував 400 осіб [340, с. 78]. На території 

України СМА масштабного розповсюдження не мав, активно діяли лише два 
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відділи – в Києві й Одесі. Крім названих, існували філіали в Носовці 

Ніжинського повіту  Чернігівської губернії (40 членів) [392, с. 43], Херсоні та в 

Чигиринському повіті Київської губернії [392, с. 43]. 

Статут РНСМА був затверджений 11 березня 1908 р [79]. У пункті 1 

статуту проголошувалося, що «Союз має на меті: розвиток серед православних 

і старого обряду російських людей ревної діяльної любові до своєї Віри, 

своєму Цареві-самодержцю і своєму Народу для дружної спільної роботи всіх 

незалежно від станів і статків, на користь Росії єдиної, неподільної і потужної» 

[79]. 

Одеський відділ СМА виник в результаті внутрішніх конфліктів в 

Одеському СРН. На початку 1908 р. почалися чвари між його засновниками:  

О. Коновніциним та Б. Пеліканом, який звинуватив першого в розтраті грошей 

відділу. Відповідно, за заявою Пелікана, чиновниками градоначальства і 

делегатами від Головної Ради була проведена ревізія фінансової діяльності 

відділу, яка не виявила ніяких порушень [57, арк. 99]. Після того, як Пелікана 

виключили з СРН за наклеп, він у травні 1908 р. заснував відділ СМА, до якого 

приєдналась частина членів Одеського СРН [57, арк. 100]. Зазначимо, що 

діяльність цієї організації була подібною до СРН. 

Незважаючи на те, що політичні партії консервативно-монархічного 

табору різко негативно ставилися до ідей жіночої емансипації, виступали за 

консервацію існуючого суспільного порядку в країні, проти можливості 

загальних виборів, в тому числі надання виборчих прав жінкам у зв’язку з їх 

«природньою недосконалістю і сімейним покликанням», національно-

монархічний рух не пройшов осторонь жіночої половини Російської імперії, в 

тому числі, жінок, що проживали на українських землях. 8 травня 1907 р. в 

Санкт-Петербурзі було зареєстровано Статут Союзу російських жінок (СРЖ), 

засновниками якого стали вдова таємного радника М.Анічкова, дружина 

спадкового дворянина А. Тур, вдова штабс-капітана артилерії А. Чебишева, 

дружина полковника Є. Огородникова і вдова статського радника А. Мейен 

[457]. На нашу думку, поява жіночих російських націоналістичних організацій 
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була спровокована революцією 1905-1907 рр. і стала реакцією на політизацію 

«жіночого питання» ліберально-демократичною громадськістю. Так, попри 

свою консервативність, праві намагались йти в ногу з часом, часто 

протиставляючи себе революціонерам. Вважаємо, в «жіночому питанні» СРЖ, 

якщо й не хотів конкурувати з «Союзом рівноправності жінок», яке прагнуло 

очолити політичну боротьбу жінок в Росії, то принаймні, відхопити частину 

його прихильників.  

 СРЖ керувався ідеями, які в свій час проголосили праві націоналістичні 

організації РЗ та СРН. Мета жіночої організації: «об’єднання російських жінок 

усіх станів і статків на основі суспільного та економічного життя» [84, с. 1; 

149, с. 2]. Статут чітко визначав членство: «Членами Союзу можуть бути жінки 

російського підданства всіх віросповідань, крім іудейського, й іудейського 

походження» [84, с. 2]. Цим СРЖ продовжував антисемітську лінію СРН. Союз 

мав намір сприяти влаштуванню майстерень, їдалень, магазинів, засновувати 

школи, театри, бібліотеки, а також і благодійні установи (ясла, притулки). 

Статут надавав Союзу право будувати церкви, влаштовувати каси 

взаємодопомоги, проводити концерти, вечори, лекції, засновувати газети тощо 

[84, с. 2-3]. Однак Союз не зміг перетворитися на масову організацію, за 

рідкісним винятком Харкова, йому не вдалося навіть вийти за межі 

Петербурга. Не зважаючи на це, оголошення із закликом до вступу в 

організацію стали звичним явищем на сторінках проросійської преси на 

українських землях [130, с. 3]. 

Основним завданням Харківського союзу російських жінок, занесеного в 

реєстр з другого разу в 1911 р., було «сприяти об’єднанню жінок 

православного віросповідання всіх станів та статків для спільної роботи на 

благо знедоленого російського люду». 

Діяльність товариства, яка поширювалась лише на місто Харків, згідно 

статуту, мало чим відрізнялась від активностей Петербурзького СРЖ. Союз, 

«відповідно до засобів і можливостей, надає своїм членам у всіх необхідних 

випадках, як моральну підтримку, так і матеріальну допомогу» [59, арк. 2]. Для 
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здійснення цих завдань члени організації планували влаштовувати школи, 

дитячі сади, відкривати загальні  та спеціальні курси, бібліотеки, читальні, 

притулки, будинки працелюбства, майстерні, лікарні, колонії для слабких і 

хворих, дешеві квартири, гуртожитки, ощадно-позичкові каси взаємодопомоги, 

їдальні, чайні, споживчі лавки, булочні і т.п. загальнокорисні заклади [59,            

арк. 73]. 

Робота в межах товариства також передбачала «піклування про 

налагодження спілкувань між членами Товариства і влаштування для них 

різних розумних розваг у вигляді прогулянок, екскурсій, бесід, читань і т.п» 

[59, арк. 73].  

Дійсними членами товариства могли бути лише повнолітні, православні, 

природно російські жінки усіх звань і станів. Чоловіки, а також і російські 

піддані інших християнських віросповідань обох статей, «співчуваючі 

здійсненню цілі товариства, можуть бути прийняті в члени-змагальники». 

Таким чином, консервативні кола проросійського жіноцтва так само 

долучились до конструювання російського націоналістичного дискурсу, що 

було наслідком активізації політичного та громадського життя в імперії. 

В історії російського праворадикального руху на початку ХХ ст. можемо 

виділити три переломні моменти, які вплинули на характер дій його учасників. 

Перший момент (17 жовтня 1905 року) зумовив радикалізацію 

правомонархічних націоналістичних організацій, другий (3 червня 1907 року) – 

кризу та відхід від радикалізму його частини, а третій (листопад 1911 року) – 

загальну поміркованість. Зарахування чорносотенних організацій, що діяли на 

території українських земель, до праворадикального крила нами здійснено на 

основі подій, які відбувались між першим та другим зламами. 

Оголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р., обіцянку дарувати населенню 

політичні свободи, частина російського суспільства сприйняла як сигнал до 

посилення натиску на самодержавство, інша – як потребу у збереженні 

традиційного суспільного укладу. Тому слідом за демонстраціями під 

революційними гаслами, вулиці міст заповнили маніфестації з іконами і 
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корогвами, які швидко переросли в погроми. За два жовтневі тижні, за 

приблизними підрахунками, погромна хвиля накрила понад 350 населених 

пунктів [401]. Побоїща, які стали результатом зіткнень  монархічно 

налаштованих груп населення з революційними і опозиційними учасниками 

вуличних мітингів, ходів, зборів, пережили Одеса, Київ, Катеринослав, 

Сімферополь та інші міста та містечка. Важливо уточнити приналежність 

офіційно зареєстрованих чорносотенних організацій до цих погромів. Як ми 

вияснили, перша безстанова, радикальна чорносотенна організація «Союз 

російського народу», яку пов’язують з погромною дільністю, була створена        

8 листопада 1905 р., а на українських землях її відділи почали з’являтися 

наприкінці 1905 р. Отже, погроми відбулися ще до організаційного 

оформлення руху, хоча багато майбутніх членів праворадикальних об’єднань 

брали активну участь в погромах. Навіть більше, теоретично, чорносотенні 

кола, які з’явились раніше офіційної реєстрації, могли ідеологічно 

забезпечувати погромний рух. Все ж історик С. Степанов визнає, що в 

розпорядженні дослідників поки що нема достовірних даних про існування 

єдиного центру, який керував би погромами [423, с. 96-97]. А переконання 

сучасників в організованості жовтневих погромів 1905 року могло виникнути 

під впливом різних факторів, в тому числі – відсутність віри у демократичного 

табору, що соціальні низи здатні на самостійні дії, без організації зверху. 

Проте, в жовтні 1905 року погроми не зупинились. В наступні роки 

політичне насильство стало характерною рисою діяльності російських 

націонал-монархістів. Будучи необмеженими в ресурсах, чорносотенці 

опанували новий метод усунення опонентів.  

Діяльність російських націоналістичних організацій радикального 

спрямування, на нашу думку, бере початок зі створення бойових дружин. 

Вперше про них почали говорити у річницю Кривавої неділі: близько 700 

чорносотенців охороняли палаци сановників та трактири [430, с. 143]. У день 

відкриття І Державної Думи озброєні члени СРН патрулювали вулиці навколо 

Зимового палацу. Протягом 1906-1907 рр. бойові дружини чорносотенців 
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існували в Катеринославі, Києві, Одесі. Єдиної системи їх створення не 

існувало, у більшості випадків були відсутні статути чи інші регламентуючі 

документи. На нашу думку, спершу вони створювались як охоронні дружини, 

щось подібне до «охоронної міліції», про яку згадували під час характеристики 

СРЛ. Також терор з боку революціонерів, безсилля поліції змусили союзників 

створювати власні дружини самозахисту, головним завданням яких було 

підтримання порядку під час монархічних ходів, зборів тощо. Їх також з 

охотою використовувала влада для підтримки порядку на вулицях і на 

страйкуючих підприємствах. У будь-якому випадку справа повністю залежала 

від місцевих відділів та ставлення до них місцевої адміністрації.  

Згідно довідки Департаменту поліції, ще в 1906 році колишнім 

тимчасовим Одеським генерал-губернатором Глаголєвим були видані 

союзникам дозволи на придбання зброї в значній кількості. Так, в Одесі у 

серпні 1906 року почала формуватися «Біла гвардія», згодом її називали просто 

дружиною СРН. Вона була поділена на 6 сотень по 50-60 чоловік у кожній з 

отаманами на чолі. Командував дружинниками наказний отаман. Це була 

найбільша організована бойова дружина, яка згодом нараховувала більше 200 

членів [97, с. 275], яких очолював отаман Черников за прізвиськом «Єрмак». 

Фінансування забезпечувалося союзом, зброя надавалася самим Дубровіним.  І 

вже згодом дружинники почали отримувати платню по 2 рублі за добу [97, с. 

275]. Утримувалась одеська дружина за рахунок прибутків 5-ї вантажної артілі: 

по 20 коп. з кожного робітника артілі з кожних 1000 пудів вантажу, а також 3-ї 

«Артілі портових вантажників» [57, с. 91]. 

У цей же час на сторінках чорносотенних газет проявилася показова 

жорсткість членів СРН щодо прихильників революції. Відповідною була 

реакція голови Одеського СРН графа Коновніцина після випадку замаху на 

його життя: «раз він (революціонер – О.О.) опиниться в руках Членів «Союзу 

Російського Народу», в межах права самозахисту, тут же на місці буде 

знищений» [170, с. 2]. 
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Незабаром «почали надходити відомості про всілякі вуличні безчинства 

озброєних союзників» [85]. Про терористичну діяльність Одеського СРН 

засвідчує телеграма від 10 листопада 1906 року Голови Ради Міністрів, яка 

повідомляла Командувача військами Одеського військового округу про події 

на Чумному (Карантинному) кладовищі щодо занять стрільбою членів СРН та 

насильства останніх над студентами, та прохання прийняти стримуючі заходи 

щодо союзу. У листі від 16 грудня того ж року барону Каульбарсу знову 

повідомлялося «про вкрай небажаний спосіб дій союзу», який сформував з 

молодих людей і неповнолітніх учнів бойову дружину, яка, «озброївшись 

револьверами і гвинтівками, здійснює напади на інтелігентів, учнів та інших 

перехожих, піддаючи цих осіб обшукам і насильницьким діям» [85]. 

Маніпулюючи твердженням, що в Одесі відсутня тверда влада, столичній владі 

вдалося добитись того, що до кінця 1906 року дружина офіційно була 

розформована. Але, тим не менш, в Одесі повторювалися побиття на вулицях 

учнів, вуличні заворушення, якими супроводжувалися маніфестації СРН, що 

святкував своє ювілейне торжество [85]. До того ж, до Санкт-Петербургу 

догодили свідчення, що бойова дружина СРН продовжувала існувати і що 

дружинники в уніформах та зі зброєю з’являлися на вулицях і публічних 

місцях. На що майор Глаголєв у квітні 1907 року доносив, що бойової дружини 

при СРН більше не існує, а є «організація по сотням і десяткам для 

внутрішнього розпорядку та підтримання дисципліни серед 23 тисяч 

союзників, що ці сотні і десятки не озброєні і що після пропозиції союзникам – 

не носити особливих костюмів – порушення цього розпорядження не було, за 

винятком рідкісних випадків з бідними людьми, які не мають іншого костюму» 

[85].  

Причина непокори у вигляді збереження дружини, на думку поліції, 

крилась в особі Б. Пелікана. «Так тривало до тих пір, поки в Союзі Російського 

Народу перебував Пелікан, з відходом ж його знищена і дружина, причому 

рушниці і пістолети відібрані і зберігаються в Канцелярії Градоначальника. 

Частина револьверів була здана дружинниками, які потім увійшли до складу 
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дружини знову заснованого союзу Михаїла Архангела, який … прийняв 

крайній бойовий напрямок» [85].  

Зроблене, за розпорядженням генерала Толмачова, розслідування 

з’ясувало, що в Одеському СМА існує досить сильна бойова організація, 

«суворо законспірована, і що ядро дружини становлять міські службовці в 

старій лікарні» [85]. За свідченнями начальника Одеського Охоронного 

Відділення, для озброєння дружина мала 28 револьверів і 14 гвинтівок. Крім 

того, озброєні деякі члени організації, які не входять до складу дружини. 

Всього озброєних до 50 осіб [85]. 

Дружинники були добре озброєні, причому у більшості випадків вони 

мали дозволи на носіння зброї. Чорносотенні дружини виконували не лише 

охоронні функції, вони часто займались іншою контрреволюційною 

діяльністю. Це могли бути індивідуальні напади та побиття на вулиці, 

одноразові захоплення приміщень, де відбувались збори революціонерів, 

переважно молоді, розбій в місцях проживання людей, запідозрених у 

революційній діяльності, масові та індивідуальні побиття євреїв. За 

свідченнями колишнього голови Одеського відділу СРН О. Коновніцина, 

бойові дружини СРН існували до того часу, поки відбувалися революційні 

терористичні акти, а з припиненням останніх, дружини поступово розпались 

[97, с. 278].  

Бойові дружини виступали й як антистрайковий засіб. До цього вдалося 

«Російське товариство пароплавства і торгівлі», яке надало щедру фінансову 

допомогу Одеському СРН в обмін на забезпечення спокою в порту. Наприкінці 

1906 – на початку 1907 років дружині СРН вдалося зірвати великий страйк. 

Командувач військовим округом А. Каульбарс доповідав П. Столипіну: 

«Пароплавні компанії і начальство порту цілком визнали в даному випадку 

велику заслугу Союзу російського народу». Після цього бойові дружини чорної 

сотні прописалися на доках. «В порту, – свідчив перлюстрований лист з  

Одеси, – чорносотенців близько 200 чоловік навченої, озброєної револьверами 

бойової дружини. Неможливі ніякі страйки, ніякий протест. Бойовики 
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охороняють штрейкбрехерів» [429, с. 489]. Зрозуміло, що місцева поліція у 

розслідуваннях подібних ситуацій більше звертала увагу на робітників, ніж на 

дружинників, намагаючись довести, що бійки виникали через «агітаційне 

обурення» робітників проти дружинників. Про подібний випадок «кровавої 

сутички білогвардійців з портовими робітниками» писали на сторінках газети 

«Рада» [222, с. 3]. 

Організація бойових дружин з членів СРН відбувалась також за вимоги 

праворадикальних депутатів. У Києві, писала українська газета «Рада», 

«Істинно-російські» союзники організували дружини, які «розпочнуть свою 

діяльність… по відкриттю Думи». І перебували такі дружини в «повному 

послушенстві» депутатів, виконуючи обов’язки охоронців [145, с. 3]. 

Для радикальних дій союзникам не завжди були потрібні бойові 

дружини. Для прикладу, відділ СРН в м. Костянтинограді Полтавської губернії 

на зборах ухвалив рішення про недопущення в місто колишнього депутата-

демократа Андрія Теслю. А  «коли ж він приїде – тоді побити його», – 

сповіщав кореспондент української газети «Рада» [221, с. 3].  

З огляду на погромний настрій чорносотенців, поліція часто посилювала 

патрулі в місцях розташування відділі СРН. Для прикладу, 14-16 лютого 1907 

року в Катеринославі збільшили кількість кінної поліції через радикалізацію 

союзників з нагоди святкувань річниці існування відділу [145, с. 3]. 

Звичайно, програмні документи чорносотенних організацій підводять до 

думки, що монархісти проголошували досягнення своїх цілей виключно 

законними діями на основі «християнської любові та милосердя до 

ближнього». Та сьогодні дослідники монархізму та російського націоналізму в 

Російській імперії початку ХХ ст. не можуть знайти спільного знаменника у 

цьому питанні. Якщо радянська література про правих в якості основного 

методу їх дії вказувала на погроми і терористичні акти, націоналізм, який 

прийняв «відверто зоологічні форми», то в нових роботах російських істориків 

(С. Степанов, В. Кожинов, Ю. Кір’янов, В. Рилов) це спростовується 

(принаймні для періоду 1908-1917 рр.). В сучасних дослідженнях 
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стверджується, що арсенал тактичних прийомів правих з 1908 року зводився в 

основному до надання прохань на ім’я царя, прем’єра, міністрів. Цими 

авторами, на основі аналізу матеріалів про діяльність правих партій в період 

виборів в IV Державну Думу, а також правої фракції Думи, аналізу матеріалів 

про ставлення правих до війни, до масових виступів на ґрунті господарської та 

продовольчої кризи, відзначається відсутність гнучкості крайніх правих і 

«відсталість» тактики, що пояснює її неефективність [342, с. 109]. Та все ж 

об’єктивним буде твердження, що терористичні та погромні дії радикальних 

правих організацій після 1907 р. на українських землях мали місце. Звичайно, 

вони були немасовими, часто здійснювалися окремими членами цих 

організацій, були переважно соціального та антисемітського характеру. На 

підтвердження, за повідомленням кореспондента «Ради», в Миколаєві з 

початку 1908 року почастішали одиничні напади союзників на перехожих та 

грабежі [224, c. 3].  До того ж, через наявність революційних бойових дружин, 

зберігалися і чорносотенні. Згідно звіту начальника Херсонського 

жандармського управління в Департамент поліції від 27 квітня 1911 р., 

міщанин, організатор СРН в м. Херсоні І. Фоменко, переїхавши в 

Єлизаветград, агітував селян на повстання проти поміщиків, незаможних проти 

заможних, організовував для побиття поміщиків, та для своєї особистої 

охорони, бойову дружину [97, с. 397-398].  Все ще перебуваючи під опікою 

влади та місцевої поліції аж до зречення Миколи ІІ, деякі члени СРН, 

прикриваючись цілями союзу, продовжували пропагували насильство проти 

інородців [97, с. 379-380]. Та ці методи, в силу зміни політичної ситуації та 

необхідності застосування правових засобів, часто засуджувалися іншими 

членами правих організацій та почали приборкуватися самою поліцією [97,     

с. 380]. Більше того, учасники праворадикальних організацій самі ставали 

об’єктом терору. Так, в березні 1908 року, згідно повідомлення Департаменту 

поліції, в Чернігівській губернії «в м. Бахмач кинута бомба в будинок голови 

місцевого відділу союзу, в м. Ніжин підпалений будинок голови союзу, 
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причому у вогні загинула вся сім’я, в с. Дом’янах убитий голова відділу, в 

Ніжині вбито двох голів відділів і т.д» [85]. 

Другий переломний момент – це третьочервневий переворот та поразка 

революції в 1907 р. Здавалось би, що це була перемога правого табору, але 

саме в цей час праворадикали постали перед вибором: істинно російський, 

традиційний, дореформений шлях розвитку чи стати на шлях тогочасних 

реалій – парламентаризму та визнання інших партій. Це вибір зумовив розкол у 

чорносотенному таборі, який фактично поділився за соціальною ознакою. Саме 

в цей час на території України почили створювати відділи РНСМА. Лише в 

Києві, крім губернської Палати РНСМА (голова А. Любинський), діяло три 

відділи загальною чисельністю понад 1000 осіб [394]. РНСМА, в порівнянні з 

СРН, не прагнув стати організацією, яка б об’єднувала в своїх лавах «низи» 

соціальної піраміди російського суспільства. Створенням свого Союзу                       

В. Пуришкевич намагався реформувати СРН в дусі часу і пристосувати 

монархічну організацію до політичної діяльності в умовах парламентської 

політичної системи. Але повноцінною заміною СРН РНСМА так і не став. 

Вірно зазначив історик І. Омельянчук, що не менш важливу роль у виникненні 

нової монархічної організації зіграв уряд, голова якого Петро Столипін вважав, 

що час вуличних маніфестацій пройшов, і зараз, для створюваної ним 

третьочервневої системи, необхідні політичні партії, здатні протистояти 

опозиції в стінах Думи. Керований ж О. Дубровіним СРН, з його невизнанням 

Державної Думи і бойовими дружинами для цього не підходив. Б. Пелікан 

пізніше писав, що П. Столипін, використовуючи підвищене честолюбство 

товариша голови СРН В. Пуришкевича, сприяв його суперечці з О. Дубровіним 

і створенню нової монархічної організації –  Союзу ім. Михаїла Архангела 

[215, с. 4]. 

Те, що не завжди ідейне спрямування праворадикалів в регіоні 

відповідало центральним, засвідчує той факт, що Одеська бойова дружина СРН 

перейшла до відділу СМА. Підкреслимо, що РНСМА заснував                                  

В. Пуришвкевич, прихильники якого змирилися з третьочервневою Думою, 
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розглядаючи її як вираження контрреволюції. За своїми поглядами РНСМА 

відкидав терористичну та іншу протилюдську діяльність. Та це було у 

Петербурзі. У місцевих чорносотенців було своє бачення, часто незалежне. Не 

дивно, що під юрисдикцію РНСМА переходили місцеві відділи інших 

монархічних організацій. Відділом РНСМА стала Київська філія «Товариства 

активної боротьби з революцією і анархією». В Одесі відділ, як ми зрозуміли, 

СМА виник в результаті розколу місцевої організації СРН.  

Києво-Солом’янський відділ, в одних документах місцевого охоронного 

відділення відносився до СРН, в інших – до Союзу Михаїла Архангела [394]. 

Лише в 1912 році він, нарешті, розділився, утворивши дві самостійні філії 

вищеназваних організацій. 

Після поразки революції СРН все частіше нагадували про завершеність 

його місії, наприклад, князь Володимир Мещерський, публіцист крайніх 

правих поглядів, писав: «… в дану хвилину я чую питання: революція 

придушена, Союз російського народу відіграв свою роль, – чи не варто йому 

тепер зійти зі сцени?». Але автор продовжував: «Зраділи тому, що в 

середовищі Союзу російського народу і в Петербурзі, і в Харкові, і в Києві 

проявились сумні внутрішні чвари і утворюються розколи» [161, с. 3]. Князь 

Мещерський в результаті окреслив мету усіх чорносотенних союзів після 

революції: «… якщо з дня свого початку він (СРН –О.О.) був покликаний до 

боротьби з одною лиш революцією, тепер він покликаний до боротьби на два 

фронти – з революцією, яка переможена, але далеко не знищена, і з 

Петербургом в особі трьох могутніх противників – бюрократії, великої 

більшості Думи (усі ліві, октябристи і більшість правих) і майже всієї преси» 

[161, с. 3]. 

Про відхід СРН на другий план після революції свідчить й критичне 

ставлення до його учасників окремих представників еліти, для прикладу 

викладачів університету. Коли студентська партія СРН хотіла легалізувати 

свою діяльність, рада професорів Київського університету відмовила у 

клопотанні, «так як жодна студентська політична організація не має права на 
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відкрите існування». Поряд з тим, причиною відмови слугували «образливі у 

свій адрес висловлювання» [266, с. 2]. Звичайно, студентам-чорносотенцям 

залишалось тільки скаржитись очільнику Союзу Дубровіну. 

Все ж велика частка союзників погоджувались, що їхня роль ще не до 

кінця зіграна, тому й не думали сходити з політичної сцени. Але внутрішні 

суперечки сильно далися взнаки. Наприкінці листопада 1911 р. О. Дубровін 

зібрав своїх прихильників на особливий з’їзд, де вони оголосили про 

створення Всеросійського Дубровінського Союзу російського народу і 

відмежувалися від СРН на чолі з Е. Коновніциним і Н. Марковим. Це 

знаменувало третій переломний момент в діяльності праворадикалів. 

Аналізуючи причини, що зумовили роздробленість правого табору, можемо 

вказати на політику П. Столипіна, який побоювався надмірного посилення 

«радикалів справа». Прем’єр-міністр за допомогою урядових субсидій і 

адміністративного ресурсу свідомо перешкоджав об’єднанню монархістів, 

штучно вносячи розкол в їх ряди і розпалюючи ворожнечу між їхніми 

лідерами. Слідчий, створеної в 1917 р. Надзвичайної слідчої комісії 

Тимчасового уряду М. Лебедєв, на підставі вивчення документів 

Департаменту поліції зробив висновок, що причиною «ворожнечі» між 

правими організаціями «були субсидії, що видавалися урядом цим 

організаціям ... Справа в тому, що зазначені гроші часто-густо витрачалися не 

на потреби Союзів, що викликало, звичайно, постійно непорозуміння» [75, с. 

139]. 

21 серпня 1912 р. офіційно був зареєстрований статут «Всеросійського 

Дубровінського Союзу російського народу» (ВДСРН) [96]. Як було зазначено 

в статуті, головною метою Союзу проголошувалося «збереження Росії єдиної 

і неподільної…, за необмеженості царського самодержавства і першості 

російського народу» [96, с. 3]. У документі детально прописувалися 

організаційні та процедурні питання [96, с. 5-15]. Тим самим, як зазначає 

історик С. Степанов, керівник ВДСРН О. Дубровін і його соратники прагнули 

не допустити повторення в союзі того, що сталося в СРН в 1909-1910 рр., 
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тобто нового розколу.  Вимоги статуту ВДСРН до членства в партії були 

такими ж, як і в статутах СРН і РНСМА. Разом з тим «дубровінці» включили 

до певних параграфів уточнюючі примітки, в одній з яких зазначалося: 

«Всеросійський Дубровінський Союз Російського Народу не робить різниці 

між великоросами, білорусами і малоросами» [297, с. 151]. 

Частково вплинув розкол СРН і на місцеві відділи. Наприклад, 

Південно-Західне районне Охоронне Відділення у своїх звітах 1911 року 

вказувало три організації з назвою «Союз російського народу»: Губернський 

відділ СРН, Київський відділ СРН, Київський СРН [5, арк. 87, 185, 192]. У 

переліку київських організацій за 1912 рік функціонувало також два 

Залізничні та два Києво-Лук’янівські відділи СРН [2, арк. 55]. У свою чергу, 

Південно-Східне охоронне відділення в 1909 році сповіщало, що в середині 

Харківського СРН стався конфлікт, в результаті якого було засновано 

«Харківський Національний Російський Союз» [31, арк. 1]. Проте автономна, 

а подекуди – незалежна діяльність філій СРН  на українських землях, 

зумовила недовершеність розколу на місцях. Місцеві чорносотенці ще з 1908 

р. могли обирати між РНСМА чи СРН. Деяка поляризація проявлялася в 

ставленні місцевих керівників до вище названих осіб. Наприклад, з 1911 р. в 

Києві було два виконуючих обов’язки голови губернської палати СРН [392, с. 

28], а в очільника Одеського СРН, згідно записів канцелярії Одеського 

градоначальника, явно були проблеми з так званим Дубровінським 

відділенням СРН [56, арк. 10]. 

Отже, після революції уряд та його голова П. Столипін взяли курс на 

ослаблення «правого руху», що неодмінно вплинуло на його подальшу долю. 

Це однозначно відчули центральні відділи, але провінційні центри розвивали 

іншу тенденцію. В Києві, наприклад, відбувались збори, з метою закласти 

єдину патріотичну чорносотенну організацію, і, що важливо, октябристи 

також направляли своїх делегатів у цю спілку [229, с. 2]. 

Зі спадом революційної хвилі, почала згасати й радикальна складова 

чорносотенних організацій, а войовничий націоналізм почав показувати свою 



131 
 

неефективність, тому майже вичерпав себе. Проте одиничні погроми та 

терористичні акти зберігалися навіть до початку Першої світової війни. 

Звичайно, чорносотенна пропаганда не завжди давала передбачувані 

результати. Для прикладу, вимагаючи виконання обіцянок засновників 

сільських відділень СРН, селяни нерідко вчиняли захоплення землі, 

розправлялися із заможними землевласниками, які вели індивідуальне 

господарство, переселялися на хутори. Натомість такі дії негативно 

розцінювалися  заможною частиною крайніх правих. Це, а також відсутність 

спільного бачення внутрішнього розвитку Російської імперії, зумовило 

стрімку кризу правого радикалізму, яка призвела до численних розколів і 

значного падіння впливу на маси ідей і гасел крайні правих. Та в результаті ця 

криза закінчилася практично повним зникненням радикального російського 

націоналізму ще до падіння самої монархії.  

Звісно, діяльність бойових дружин праворадикалів на території України 

потребує окремого дослідження. Та все ж, характеризуючи російський 

радикальний націоналістичний рух на цих територіях, можемо зробити 

висновок, що повставши проти революції, чорносотенці в першу чергу стали 

за російського царя, російську віру та російську націю. Чорносотенні 

організації першими пов’язали себе виключно з російським населенням, 

оголосивши свою монополію на патріотизм, закликаючи захищати російський 

народ від «інородної небезпеки», чого не робили організації лівого табору. У 

цьому і проявилася націоналістична сутність цього руху.  

З початком війни партійна діяльність правих завмирає. Про це свідчить 

і преса, і збережена документація як центральних, так і місцевих правих 

організацій, і прямі висловлювання деяких правих діячів. Так, Василь Орлов в 

листі видавцеві однієї з газет писав 1 вересня 1915 р.: «... Ми, праві, дійсно 

віддалися війні з самого початку оголошення такої, припинили партійну 

роботу, вірячи нашим політичним ворогам ...» [340, с. 216]. На це ж 

вказувалося в деяких повідомленнях губернських жандармських управлінь 

[340, с. 216]. Можемо виділити основні причини послаблення радикального 
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російського націоналістичного руху в Російській імперії: 1) в умовах війни 

проводити з’їзди і наради стало неможливо; 2) заборона регіональних зборів; 

3) зменшення чисельності складу організацій через мобілізацію;                            

4) зменшення фінансування в умовах війни (зменшився відсоток членських 

внесків через мобілізацію населення, а колишні пожертвування на партійні 

потреби спрямовувалися в роки війни на допомогу лазаретам, біженцям, 

сім’ям бідняків); 5) зміна якісного складу націоналістичних організацій, 

поступовий відхід дворянства, інтелігенції та робітників; зміна суспільно-

політичних поглядів великої частки учасників правих організацій. 

Отже, військова обстановка остаточно зупинила радикалізм російських 

націоналістів, особливо прифронтової зони.  

Якщо війна паралізувала практичну активність організацій, то 

ідеологічну, навпаки, підсилила. В контексті позиції щодо різних 

національностей, з початком воєнного стану, з новою силою почали звучати 

ідеї про зв’язок євреїв з антиросійськими силами. У серпні 1914 р. при 

Одеському СРЛ було відкрито відділ «євреї і війна» для зібрання свідчень про 

зв’язок євреїв з тогочасними подіями [54, с. 336]. Далі організація взялася за 

німців-колоністів в Галичині. 14 жовтня 1914 р. Одеський СРЛ виявив 

бажання включити у Всепіддане клопотання пункт про наділення землею 

селян в Галичині в результаті конфіскації цих земель у німців-колоністів [54, 

с. 336]. Щодо німців, то відкрита ворожнеча до них зростала із загостренням 

відносин Росії з Німеччиною та Австро-Угорщиною.  Війна викликала 

вибух енергії правих, а також цілий шквал звернень до царя [357, с. 34]. 

Отже, ми проаналізували радикальний російський націоналізм, який на 

українських землях проявився в діяльності таких організацій: «Російське 

Зібрання», Союз російських людей, Союз російського народу, «Двоголовий 

Орел», Союз імені Михаїла Архангела, Союз російських жінок. На основі 

наявної джерельної бази, ми можемо виділити основні ідеологічні постулати 

крайніх правих організацій: єдність і неподільність національно-державного 

устрою Російської імперії; першість російського народу як «збирача земель» і 
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творця держави; першість російської мови; унітарність державного устрою, 

єдиноначальність і порядок як основа існування різноплемінної держави; 

необхідність боротьби з «інородним засиллям» (тобто з прагненням інородців 

до сепаратизму і одночасно до захоплення вищих щаблів соціальної ієрархії в 

імперії); право інородців на обмежену політичну та економічну свободу. 

Таким чином, було реалізовано елементи уварівської тріади, яка стала 

національною ідеєю. 

Поряд з тим, співчуття населення українських губерній ідеям 

радикальних націоналістичних союзів можемо пояснити декількома 

чинниками: 1) поліетнічність українських територій, де російські 

землевласники, купці та чиновники відчували економічний, культурний та 

політичний тиск з боку польських поміщиків, єврейських купців; 2) в умовах 

Правобережної України, де основну масу великих землевласників становили 

поляки-католики, православна церква здавалась селянам захисницею їх 

інтересів, тому останні охоче вступали в лави крайніх правих, піддаючись 

промовам союзників-священників (майже в кожному селі на Поділлі й Волині 

був відділ СРН; як по селам не знаходилось охочих вступити  в лави СРН, 

«батюшки ставали говорити гарячі «істинно-російські» промови» і в такий 

спосіб відкривали відділи); 3) з метою залучення на свою сторону якомога 

більше прихильників, чорносотенці створювали професійні громадські 

об’єднання, які охоплювали представників численного підприємницького, 

робітничого та сільського прошарку; 4) прямий зв’язок практичних інтересів 

майбутніх членів з діяльністю чорносотенних союзів (показовим буде 

донесення начальника Київського губернського жандармського управління 

від 6 жовтня 1911 р. про «співбесіди» санітарного піклувальника по селах 

Бердичівського повіту Київської губернії В. Заборовского з селянами. У 

донесенні зазначалося: «Заборовський діяв головним чином на розум і уяву 

селян, аж ніяк не закликаючи їх до якоїсь активної діяльності, але селяни його 

судження розуміють кожен по-своєму і лише кажуть, що з відкриттям відділу 

СРН їм вже начальство не потрібно, бо вони самі начальство, а до того ж 
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Заборовський при кожній нагоді оголошував їм, що якщо вони мають які-

небудь скарги, то нехай звертаються до нього і до генеральші Маріуц-

Гриньової (опікунки відділів Союзу російського народу); 5) тісні стосунки з 

владою та покровительство поліції над правими організаціями, фінансова 

підтримка (заохочувати до вступу в лави союзів могли й «царські милості 

істинно російським людям», які дарували помилування тим, хто раніше 

втратив всі особливі права і переваги – козакам, міщанам, селянам; міська 

дума в Єлисаветграді на Херсонщині зменшила більш ніж на половину 

орендну плату за квартиру (із 1100 до 500 руб.), де розташовувався штаб 

відділу СРН). 

 

3.2. Помірковані російські націоналістичні організації на території 

українських земель  

Протягом 1905-1907 рр. поряд з праворадикальними угрупуваннями 

почали з’являтися праволіберальні, як в столиці Російської імперії, так і в 

регіональних центрах. Організаційному становленню поміркованого 

російського націоналізму в Російській імперії  сприяла поява в 1905 році Партії 

правового порядку, яка в спектрі політичних організацій була право-

ліберальною. Діяльність ППП характеризувалась вузьким націоналізмом: 

«Господар в Росії повинен бути одвічно російський» [196, с. 8], про що 

сповіщалось в оновленій програмі від 30 вересня 1906 року. Партія в своїй 

програмі проголошувала одну державну мову – російську, державну релігію – 

православ’я, єдину Росію, сильну самодержавну владу тощо.   

Власне на українських землях, в Києві, виник відділ Партії правового 

порядку (ППП), лідером якої став юрист та публіцист Анатолій Савенко. 

Завдання партії Савенко бачив в протистоянні як революції, так і реакції. «Для 

всіх зрозуміла необхідність реформ, – писав Савенко, – реформ, проведених з 

розумною обережністю ...» [413, с. 72]. Отже, організація виступала проти 

революції, як і крайні праві російські організації, але також за збереження 

самодержавства в його «конституційній» (тобто проголошеній маніфестом 17 
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жовтня 1905 р. та утвердженій Основними державними законами) формі, що 

було неприйнятним для праворадикального табору. За політичним 

спрямуванням ППП була праволіберальною та на початковому етапі 

спостерігалась ідейна близькість з «Союзом 17 жовтня», про що говорили самі 

члени ППП [51, арк. 1]. Цікавим є те, що на початку свого існування, Київська 

ППП навіть хотіла об’єднатися з Київською Конституційно-прогресивною 

партією. Все ж через питання автономії та систему виборчого права унія не 

відбулась.  

 Сучасний дослідник Д. Роусон в системі політичних партій Російської 

імперії вдало означив місце ППП – «правіше октябристів» [483, с. 135]. Про це 

говорили й самі «правопорядники», вказуючи на непатріотичність ліберальних 

партій, яка особливо проявилась у національному питанні, в лояльному 

ставленні до євреїв та визнанні за деякими окраїнами автономії. 

Програма ППП, згідно програмного документу, містила десять положень, 

які ми загалом можемо диференціювати на приватні (свобода слова, свобода 

зборів та союзів, свобода віросповідань, свобода особистості) та державні 

(єдність і неподільність Росії, сильна державна влада, облаштування життя 

селян та робітників, народне просвітництво, удосконалення воєнних сил Росії) 

[76, с. 102-103]. Звернемо увагу на державні, і власне на сильну державну 

владу, основу якої складає «не насильство і свавілля, а суворе дотримання 

закону» [76, с. 103]. Дотримання закону було необхідне не лише для 

вгамування революційних настроїв, а й для боротьби зі зловживаннями у 

вищих ешелонах влади. І в тому, і в іншому праві звинувачували інородців. 

Так, А. Савенко писав: «… скасування карності за службові злочини призвело 

до сильного засмічення правлячого класу порочними елементами… а карність 

за злочини все більше й більше слабшала» через «проникнення в правлячий 

клас інородців і взагалі людей байдужих до Росії» [413, с. 73]. 

На першому засіданні Київського відділу ППП, 12 листопада 1905 р., 

члени  організації склали телеграму на ім’я Вітте, в якій беззаперечно твердили, 
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«що ідеї права і порядку будуть підтримані … всіма силами і засобами, про що 

будьте ласкаві доповісти Його імператорської Величності» [156, с. 1, 11]. 

1907 року на передвиборчих зборах Адам Любинський, в свій час голова 

Київської ППП, в своїй промові про російський націоналізм вказав: «… партія 

наша з гордістю заявляє, що в основі діяльності наріжним каменем лежить 

російський націоналізм». Він пояснював: «російський націоналізм не має нічого 

спільного з антигуманним явищем, яке проявляється в намаганні будь-що 

обмежити, образити, асимілювати і навіть поглинути інші народності й 

національності, навпаки, російський націоналізм прагне лише захистити, 

оборонити й оберегти інтереси російської державності, російської 

національності і російської культури від нападів і посягань на них з боку 

революційно-інородньої навали» [184, с. 4]. З появою маніфесту Миколи ІІ, 

«правопорядці» зрозуміли, що їхнє завдання «полягає уже не в боротьбі з 

покореною й відкинутою бюрократією, а в дружньому сприянні Уряду до 

припинення в державі смути, яка не дозволяла здійснювати великі основи 

Маніфесту 17-го Жовтня» [184, с. 15]. 

Згідно протоколів засідань ППП, за перші місяці існування Київського 

відділу, його членами стали більше 1000 осіб (20 листопада – 700 осіб [184, с. 

7], 18 грудня – більше 1300 осіб [141, с. 10]). Все ж до 1907 р. початки 

ліберального російського націоналізму на українських землях у вигляді Партії 

правового порядку втрачають своє організаційне оформлення. Через ідейні 

суперечки частина її членів перейшла в табір октябристів, а інша частина – до 

правих партій. Учасник монархічного руху в Києві, колишній член ППП, 

Олександр Ертель, писав, що на думку А. Савенка, розкол серед правих партій 

відбувся в результаті «суперечки через партійні програми та особисті рахунки» 

[8, арк. 425]. Та згідно бачення О. Ертеля, який представляв крайні праве крило, 

питання розколу – «не на програмному ґрунті, а на ґрунті питання про майбутнє 

Росії» [8, арк. 426]. Автор надісланої в редакцію газети «Києвлянин» статті, 

пояснює, що починаючи з жовтневих днів, усю Росію хвилює одне слово 

«конституція». Саме навколо цього слова групуються партії та пишуться їхні 
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програми. Постало питання: «бути в Росії конституції, яка почне нову історію, 

чи залишиться необмежене самодержавство, яке вже створило Росію і її 

історію» [8, арк. 426]. Так як монархісти стояли за необмежене самодержавство 

і проти конституції, в блок з поміркованими вони об’єднуватись не хотіли. 

У 1906 р. в Петербурзі було засновано щотижневу газету «Окраїни 

Росії», довкола якої групувалися російські націоналісти. 30 березня 1908 р. це 

видання виступило ініціатором створення «Російського Окраїнного 

Товариства», створеного для боротьби з сепаратизмом на окраїнах імперії. В 

його склад увійшов і Дмитро Піхно, редактор й видавець «Києвлянина». Тут 

варто уточнити, що Д. Піхно після смерті видавця «Києвлянина» професора 

Київського університету В. Шульгіна, взяв на себе редагування і видання 

газети (з 1879 р.), продовжуючи національний курс, взятий В. Шульгіним: 

відстоювати національні інтереси російського народу. В свою чергу, головний 

ідеолог «Російського Окраїнного Товариства» Михайло Меншиков виступив за 

створення єдиної партії націоналістів. 18 червня 1908 р. в Санкт-Петербурзі 

відбувся установчий з’їзд Всеросійського національного союзу, який мав намір 

об’єднати в єдину Російську партію розрізнені помірковано-праві, 

консервативно-ліберальні, національно-орієнтовані об’єднання: Російську 

партію народного центру, Партію правого порядку, Партію помірковано-

правих, Тульський союз «За царя і порядок», Бессарабську партію центра, 

Київський клуб російських націоналістів, Кам’янець-Подільський клуб 

російських націоналістів та інших.      

Нова російська націоналістична організація остаточно оформилась в 1909 

р., хоча перші товариства з такими назвами виникли на території України ще в 

1905 р., зокрема в Києві, Аккермані й Херсоні [397, с. 25]. Головою її став 

великий подільський поміщик Петро Балашов. В результаті організація була 

перейменована на Всеросійський Національний Союз (ВНС), який об’єднав 

всіх російських націоналістів імперії та став їхнім організаційним та ідейним 

центром. Велику допомогу у створені партії націоналістів надав Петро 

Столипін. Це не дивно, адже в Російській імперії вплив державної влади на 
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розвиток консерватизму був вагомим, тут взагалі держава була його елементом 

ще з часів Миколи І, про що мова йшла в другому розділі. До цього активно 

співпрацюючи з чорносотенцями за для придушення революції, Столипін не 

міг продовжити співробітництво з огляду на неприйняття чорносотенними 

організаціями третьочервневої політичної системи та взятого курсу на 

здійснення реформ. Звичайно, чорносотенці дещо відрізнялися одні від одних 

ступенем свого неприйняття нових порядків. Але прем’єр-міністр, роблячи 

спроби залучити до співпраці ті чи інші групи чорносотенців, в результаті 

спровокував розкол чорносотенного табору. Потреба міцної опори для 

проведення реформаторського курсу зумовила спочатку орієнтацію на 

лібералів в особі октябристів, але згодом консерватизм Столипіна остаточно 

поєднав його з російським консервативним табором.  

На території України відділи ВНС було відкрито в Черкасах, Полтаві, 

Ніжині, Кременчуці, Ковелі, Сарнах, Чернігові, Переяславі [83, с. 69]. Так, 16 

жовтня 1911 р. в Черкасах відбулось відкриття відділу ВНС. На зібранні з 

доповіддю виступив уповноважений голова ради ВНС та активіст ККРН А. 

Савенко [83, с. 69]. 30 жовтня 1911 р. було засновано Полтавський відділ ВНС. 

Відкриття відділу відбулося за участі представників губернської та повітової 

адміністрації, міського управління та духовенства. Тут також з промовою 

виступив делегат головної ради ВНС А. Савенко та його колега граф В. 

Бобринський. 29 березня 1912 р. відділ ВНС було відкрито в Одесі, 15 серпня 

1912 р. – в Ніжині. В промові в Ніжині Савенко описав заповітну мрію 

Національного союзу – «бачити свою вітчизну великою та щасливою» [83, с. 

71]. Зі сказаного вище зрозуміло, що в Києві, столиці Малоросії, відділу ВНС 

не було. Це питання піднімуть на початку 1914 року. Натомість, згодом як було 

засновано ВНС  в Петербурзі, його діячі звернулись до А. Савенка (на той час 

він був головою Київської ППП) з проханням заснувати в Києві відділ. Проте, 

як згодом писав сам Савенко, він обрав ідею клубу [248, с. 2].  

Зі створення ККРН в м. Києві, яке відображало ситуацію на всіх 

українських землях в складі Росії, почалася активна діяльність за утвердження 
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російського елементу в усіх сферах життя. Особливо важливим для 

організаторів було відкинути інородницьку першість в управлінні містом, чи то 

прямому, чи то опосередкованому. Мова йде про поляків та частково – євреїв. 

Націоналісти самі усвідомлювали, що «Південно-Західний край і Білорусія не 

зможуть дати російської міської думи», що там «усі міські думи польські». «З 

тих пір, допоки польська курія не буде виокремлена, місту Києву не вдасться 

бачити в своїй міській думі патріотично налаштованих російських людей» 

[126, с. 4], – доповідав на засіданні ККРН відомий діяч правомонархічного 

руху Адам Любинський. Тому ККРН почав боротись куріальну систему за 

національною ознакою.  

Своєю метою ВНС проголосив сприяти пануванню російського етносу в 

межах Російської імперії, тобто перетворенню Росії в країну для росіян, 

формуванню свідомості російської народної єдності, розвитку російської 

культури, зміцненню російської самодержавної влади через єднання царя з 

народним законодавчим представництвом. В післяреволюційний період, в час 

реформ, велика кількість яких спрямована «поламати російське життя», як 

ніколи була потрібна партія, покликана «захистити рідну заповітну старину» 

[255, с. 84]. Головний ідеолог Меншиков мету ВНС бачив у створенні 

«національної аристократії» і «патріотичного середнього класу» [413, с. 21]. 

Отже, після спаду революції, у правому таборі знову визріла ідея елітарної 

націоналістичної організації. Вже скоро діяльність ВНС засвідчила його 

дворянсько-бюрократичний характер та нездатність розширити соціальну базу. 

Специфіка російського націоналізму після революції полягала у захисті 

інтересів поміщиків, які склали ядро ВНС. У 1911 році публіцист Михайло 

Балясний так описував одну з ключових проблем націоналістичного руху в 

Російській імперії: «Не можна не сказати, що теоретично майже безспірна 

вимога «йти в роботі рука в руку з народом» у практичній суспільній діяльності 

лише починає завойовувати собі місце навіть на передовому фронті російського 

націоналізму. Інколи ж помічається й поворот в інший бік від цієї вимоги, як це 

підтвердили недавні вибори в земство на Волині. Там більшість російських 
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землевласників, які вважають себе націоналістами… пішла на земських 

виборах рука в руку з поляками, чехами та німцями, і об’єднаними силами 

вступила в боротьбу з російською народною масою» [415]. 

Радянська історіографія, як і деякі сучасні науковці, зараховують ВНС до 

чорносотенних організацій, розцінюючи основні програмні положення 

(посилення ролі православної церкви, збереження самодержавства та 

російський націоналізм) як елементи доктрини чорносотенного руху. Проте, на 

відміну від крайніх правих, ВНС осмислював православ’я та самодержавство 

крізь призму націоналізму, як щось похідне з «властивостей та характеру самої 

нації». Навіть більше, «віра і нація – зовсім не одне й те саме», адже «релігійні 

й національні інтереси часто не тільки не співпадають, але різко розходяться» 

[245, с. 2], національна самосвідомість у багатьох випадках не має жодного 

зв’язку з тією чи іншою релігією. Помірковані не погоджувались з думкою, яка 

часто звучала від чорносотенних радикальних організацій , що «і російська 

народність, і російська держава створені православ’ям». Російська народність, 

опротестовував проросійський малорос А. Савенко на сторінках «Києвлянина», 

– «не є щось штучне, що можна було «створити»: наша нація веде свій початок 

з глибини віків і тисячоліть». Навіть більше, продовжував автор, «початок 

російській народності закладений задовго до появи грецького православ’я і 

навіть до Різдва Христового». Виходячи за межі розумного, помірковані 

запекло виводили на перше місце народність, серед тріади російських 

міфологем. Проте, якщо опротестовувалась думка про створення народності та 

держави православ’ям, то «об’єднанню різних племен російського народу», 

«зміцненню й возвеличенню російської держави», православ’я явно допомогло 

[245, с. 2]. 

Основною метою Союзу, на думку професора Харківського університету 

Миколи Куплеваського, було: 1) захист інтересів російського народу проти 

інородного засилля; 2) зміцнення російської державності, тобто боротьба з 

анархією й з соціальною революцією, яка руйнує корінні засади суспільства і 

держави [119, с. 1].  
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Ціль ВНС полягала у сприянні реалізації наступних ідей: а) панування 

російської народності у межах Російської імперії; б) зміцнення свідомості 

російської національної єдності; в) влаштування побутової самодопомоги і 

розвитку російської культури [261, с. 1]. Оголошувалось, що російський народ і 

всі російські національні союзи повинні турбуватися про економічні вигоди і 

зручності для російського населення. Під словом «російський» члени ВНС 

розуміли не лише «осіб, які носили російські прізвища», але й осіб, які 

«органічно злилися з російським народом», тобто такі, які безсумнівно віддані 

його інтересам» [261, с. 1]. Саме тому в Росії «усі національно-патріотичні діячі 

повинні свято охороняти панівне в державі становище православної церкви». 

В слово «панування» члени ВНС вкладали не поневолення інородців в 

дусі рабської чи кріпосної залежності, а «в сенсі політичному та 

економічному»: «політичне панування і найбільш вигідне економічне 

становище в Росії повинно належати росіянам» [261, с. 1]. Тому членами союзу 

могли бути як чоловіки, так і жінки, які належали «до корінного російського 

населення чи органічно злилися з російським народом» [83, с. 69]. Інтереси 

імперії, вдало підмітила дослідниця історії ВНС Санькова С., для націоналістів 

великою мірою співпадали з інтересами корінного російського населення [413, 

с. 53] (тобто великоросів). «Відомо ж, – писав А. Савенко, – що Всеросійський 

національний союз не робить жодної відмінності між лояльними інородцями та 

корінними росіянами» [250, с. 3]. 

Ліберальність ВНС була виражена таким чином: «Союз має на меті… 

сприяти «зміцненню російської державності на основах самодержавної влади 

царя в єднанні з законодавчим народним представництвом». Отже, ВНС 

визнавав закони, видані в період революційних подій, які, натомість, важко 

сприйняло радикальне крило російських націоналістів. Поряд з тим, у 

ліберального крила російських націоналістів зберігалась, характерна для 

радикалів, відданість ідеалам самодержавства, єдність самодержавства і 

російського народу: «…під приводом війни з царським самодержавством, 
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інородці ведуть боротьбу з російським народом, бажають звести російське 

населення і російську державу» [261, с. 1] на нищу ступінь розвитку.  

ВНС був відверто консервативним за своєю суттю. Про це говорив й               

А. Савенко у 1911 році: «останнім часом, коли хочуть провести побільше 

реформ і в результаті поламати російське життя, потрібна партія, яка прагне 

зберегти рідну, заповітну старовину» [83, с. 84]. 

Діяльність відділів ВНС на українських землях висвітлювала права газета 

«Києвлянин», не без пильної уваги до участі в їх діяльності представників іншої 

суто малоруської за складом націоналістичної організації «Київського клубу 

російських націоналістів» (ККРН).  

Київ з початку століття став одним з ідейних та організаційних центрів 

російського націоналізму. Ще 19 березня 1908 р. міська влада зареєструвала 

статут Київського клубу російських націоналістів (ККРН), який був  близьким 

до програми ВНС. Очолював Клуб спочатку педіатр Василь Чернов, а згодом – 

юрист Анатолій Савенко. Вже 1912 року А. Савенко згадуватиме, що вперше 

думка про необхідність національної організації, яка дала б російському народу 

те, що він потребує, «зародилась в середині київських суспільних діячів (в 1907 

році – О.О [240, с. 2]), наслідком чого стала  поява Київського клубу російських 

націоналістів» [255, с. 28]. Потребував російський народ, на думку 

проросійських українців, «розповсюдження в суспільстві ідей російської 

національної самосвідомості та об’єднання людей, які стоять на основі 

принципів національно-російської державності» [95, с. 1].  

ККРН за задумом засновників створювався як позапартійна національна 

організація клубного типу, в той час «коли націоналізм ще не був у моді… тоді 

іще в більшій моді був кадетизм» [248, с. 2], – писав через п’ять років                       

А. Савенко. Тому це була безпартійна організація, в якій працювали 

представники різних партій, а також безпартійні. «Будь-хто, хто вважав Росію 

російською державою, єдиною і неділимою, а російський народ – творцем і 

господарем цієї держави» міг стати членом ККРН [248, с. 2].  
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Вважаємо, що створення ККРН було спровоковане активізацією 

українства, його національно-культурними здобутками в першому десятилітті 

ХХ ст.  Російські націоналісти визнавали, що «як не фантастичні намагання 

«українців» створити «самостійну Україну», яка не знаходить співчуття у 

величезної більшості малоросійського населення, проте, за упертої 

настирливості вожаків українофільства українофільська пропаганда не 

лишається безплідною, а тому вимагає протидії» [162, с. 3]. Саме з цією метою 

в Києві виникла нова російська націоналістична організація, членів якої 

об’єднувала «російська національна ідея, служінню якій ставить завдання 

Клуб» [162, с. 3]. Програма організації містила лише п’ять пунктів. Суть 

діяльності ККРН, згідно бачення організаторів, полягав у «боротьбі 

культурними засобами проти українофільства, яке намагається внести розкол в 

російський народ і нанести таким чином, розкол в російській національній 

єдності» [162, с. 3].  

ККРН, елітарна за складом організація, «протиставляючи іншим 

націоналізмам російський націоналізм, продовжував енергійно й з більшим 

темпераментом вести оборонну боротьбу з войовничими інородцями» [255, c. 

16]. Проголосивши державні права росіян, народу, який створив «велику 

Російську державу», націоналісти наголосили й на неподільності Російської 

імперії: «нікому не повинні дарувати жодних автономій», «Фінляндія є 

нерозривною частиною Російської імперії, приналежною нам по праву 

завоювання», «Південно-Західний край є істинний і чисто російський край» 

[95, с. 1].  

Члени ККРН, згідно статуту, свою діяльність мали скеровувати на 

«розробку і проведення в життя ідей мирного політичного і культурного 

розвитку Росії», «вияснення нужд і потреб населення краю і всієї держави і на 

сприяння задоволення їх легальними способами», «проведення своїх 

кандидатів у всі виборні установи» [95, с. 2]. Таке розуміння своїх завдань 

утвердило ліберальні позиції ККРН, у порівнянні з іншими проросійськими 

організаціями. 
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Ґрунтовно члени ККРН підійшли до питань економічного розвитку на 

українських землях імперії, пропагуючи відродження російського 

«економічного націоналізму». До теоретичної розробки цього питання 

долучилися активні діячі ККРН – Д. Піхно, Т. Локоть, І. Невструєв. Саме 

Київ, говорив на одному із засідань клубу М. Садчиков, заклав основи 

російського «економіного націоналізму». Адже в Києві в 1909 р. було 

створено Київське Російське торгове товариство, а в 1910 р. – Київське 

торгово-промислове товариство взаємного кредиту – єдине в Росії, якщо не 

зважати на місцеве значення «Почаївського народного кредиту», 

підприємство для захисту торгівлі і промисловості християн [83, c. 72]. 

Найближчим завданням економічного націоналізму, на думку М. Садчикова, 

було сприяння «об’єднанню російських людей на економічній основі та 

підтримка російських фінансових та економічних організацій» [83, c. 74]. Для 

реалізації намічених цілей потрібна була націоналізація російської торгівлі, 

промисловості та кредиту, що активно пропагував ККРН, вболіваючи за 

економічне становище російського народу. 

«Київ сам створив цей клуб, не під захльостуванням Петербурга, 

неузгоджуючи з якими-небудь побажаннями начальства, а сам, раніше 

Петербурга і начальства. Не він брав з кого-небудь приклад, а з нього інші 

брали. Київський Клуб і зараз складає не відділення Петербурзького чи 

Всеросійського Національного Союзу, а живе й діє сам по собі, входячи в 

угоди і «блоки», якщо вважає за потрібне, і не входячи, якщо вважатиме це 

для своєї справи більш прийнятним» [255, с. 270-272]. 

В листопаді 1911 р. було створено Кам’янець-Подільський Союз 

російських націоналістів. Засновником Союзу вважається Іван Ракович, за 

походженням належав до полтавського дворянства, дійсний статський 

радник, член державної ради і переконаний монархіст. Союз декларував 

своєю метою «зміцнення і захист загальних російських інтересів в Західній 

Росії» [255, с. 270-272]. Будучи формально самостійною організацією, вона, 

тим не менш, трималася в руслі політики впливового Київського клубу 
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російських націоналістів. Союз об’єднував переважно православне 

дворянство Поділля, високий річний внесок (3 рублі) по суті, закривав його 

двері для малозабезпечених верств населення. У жовтні 1913 року в межах 

Союзу був створений «Російський національний клуб в місті Кам’янець-

Подільський», за аналогією з київською організацією названий «Кам’янець-

Подільський клуб російських націоналістів». Засновником Клубу була Рада 

Союзу в особі голови І. Раковича та членів Союзу Алмазова, Євтушевського, 

Жантіева, Лехновіч, Моралевіча, Саченко, Синегуба і Четверикова [392, с. 

46]. Активність Союзу, так само як і клубу, була високою в 1911-1914 рр. та 

спала до 1916-1917 рр. 

Члени ККРН були тісно пов’язані з ВНС, про що свідчить участь 

делегатів від Київського клубу в з’їздах представників ВНС [83, с. 78]. 

Правда, Савенко в 1914 році визнав, що ККРН в результаті примкнув до ВНС, 

але при цьому зберіг за собою повну автономію і повну свободу дій [248, с. 

2]. 

Незважаючи на свій російський етноцентризм, націоналісти не 

ігнорували багатонаціональність Росії. Програма щодо інородців була 

простою: «Ми хочемо їх зросійщення… Зросійщити – означає зробити 

інородців за своїми переконаннями російськими… Ні під яким виглядом ми 

не повинні давати інородцям більше прав, чим маємо їх ми, росіяни… 

Інородницька автономія, крім того, є першим ступенем до розпаду Росії» 

[265, c. 21-23]. 

Націоналісти не ставили перед собою завдання стати масовою, 

«народною» партією, навіть більше, вони ККРН чітко позиціонував себе як 

позапартійний національний клуб, відмежовуючись від слова «партія». Їх 

ряди складались в основному з інтелігенції, яка володіла хорошою освітою, 

політичним досвідом й здібностями, тому вони користувались авторитетом і 

здійснювали суттєвий вплив на результат виборів в Державну Думу. 

Доречно було б вважати, що саме ККРН сприяв формуванню ідейної 

концепції російського націоналізму не лише на українських землях, але й в 
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центрі імперії, впливаючи на пріоритети політичної лінії уряду стосовно 

українських окраїн. Мова йде про відносини київських націоналістів з 

очільником уряду Столипіним. Не дивно, що безпосереднім приводом до 

видання чи не єдиного документу початку ХХ ст. фактично прямої репресивної 

дії, щодо українського руху в його легальних формах – Столипінського 

циркуляру, послужила складена С. Щоголевим, не без впливу діячів 

«Київського клубу російських націоналістів», наприкінці грудня 1909 р. і 

відвезена на початку січня 1910 р. у Петербург київським губернатором                   

О. Гірсом доповідна записка «Про польські й малоруські просвітницькі 

товариства» [401, с. 116]. Згодом, у 1914 році Департамент поліції визнав 

Грушевського «одним з головних вождів мазепинського руху» і рекомендував 

генерал-губернатору Ф. Трепову (російський державний діяч, у 1908-1914 – 

київський, подільський і волинський генерал-губернатор) розглянути питання 

про «необхідне адміністративне вислання його з меж Південно-Західного 

краю», не без впливу А. Савенка та компанії.  

Наприкінці 1913 р. в середовищі ККРН відбувся розкол [350, с. 42], 

спровокований загальною кризою політичної системи «думської монархії». В 

Києві, як і в імперській столиці, частина Клубу виявила бажання зблизитись з 

крайніми правими, частина – за союз з октябристами та прогресистами. 

Більшість членів підтримали А. Савенка, виступивши за поміркований курс. 

Лояльність октябристам А. Савенку була характерна ще раніше. Про це навіть 

писав у спогадах Павло Курлов, при Столипіні – товариш міністра внутрішніх 

справ, завідувач справами департаменту поліції. Ось які враження справив на 

генерала Савенко: «Він працював в «Києвлянині» і, поки Д. Піхно (редактор 

газети, керівник Київського СРН та почесний член ККРН – О.О.) тримав 

газету в своїх руках, був не тільки правим, але доводив прояв своєї quasi-

правості до крайності. Беручи активну участь у виборах, він з’являвся до мене 

майже щодня, збуджено скаржачись на інтриги лівих партій. Незважаючи на 

всі завзяття, особиста кандидатура А. Савенко під час виборів до 2-ї 

Державної Думи мала дуже мало успіху, і тільки згодом йому вдалося пройти 
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в члени Державної Думи під правим прапором. Тут він скинув маску, став 

поступово лівішати, а потім став одним з видних діячів прогресивного блоку 

4-й Державної Думи» [172, с. 81]. Ще 10 вересня 1911 року на засіданні 

комітету, присвяченому питанням поточного державного життя, очільник 

ККРН ознайомив присутніх зі змістом випущеної «Союзом 17 жовтня» 

декларації і, говорячи про еволюцію октябристів вправо,  вказав, що 

націоналісти з охотою би підписались під декларацією [255, с. 59]. Цікаво, що 

й Д. Піхно, підкреслив, що об’єднання з правоцентристами необхідне, бо 

«євреї, поляки і не співчуваючі сильно будуть шкодити нам», «необхідно 

об’єднатися і не сваритися через дрібниці». Все ж в Державній Думі таке 

об’єднання відбулось. 

Стосовно кількісного складу, то на початку січня 1914 року на річному 

засіданні ККРН було присутніми 117 дійсних членів клубу [123, с. 4].  

«Взагалі національно російський рух йде головним чином з Малоросії, з 

Києва, з Волині», – стверджувала на своїх сторінках права газета «Тверское 

Поволжье» [393, с. 114]. Об’єктивною причиною цього стала поліетнічність 

краю, загострення національних протиріч, які проявлялись в боротьбі за 

національні інтереси. Досить чітко ця боротьба проявлялась під час виборів 

до Державної Думи. Загалом, після революції діяльність російських 

націоналістів більшою мірою була спрямована на участь у виборах. У 

Південно-Західному краї найбільшими їхніми противниками були поляки, які 

часто консолідувались з євреями. Зосереджуючи увагу переважно на 

українських селянах, потім – на поміщиках та колоністах, шукаючи важелі 

впливу, націоналісти віднаходили їх у православній церкві та її служителях. 

«Друк? Але ці люди газет не читають. Друковані прокламації? І їх не 

прочитають і не зрозуміють. Що залишається? Залишаються батюшки!» [114, 

с. 41], – згадував у спогадах В. Шульгін. Головне завдання, яке ставили перед 

батюшками націоналісти, – це побороти «абсентеїзм виборців», тобто їхню 

пасивність щодо участі у виборах. Для прикладу наведемо зміст листівки, яку 

надсилав В. Шульгін священикам: «У Вашій парафії, шановний отець такий-
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то, проживають такі-то особи. Їм належить прибути на вибори в Державну 

Думу туди-то тоді-то. Передвиборчий комітет просить Вас нагадати їх про 

цей їхній обов’язок в найближчий до виборів святковий день, після служби» 

[114, с. 41]. Загалом, ККРН, інколи разом з Союзом російських робочих 

(робітничою чорносотенною організацією), активно здійснював роботу зі 

збільшення кількості виборців, організовуючи збір заяв та подачу їх в міську 

управу про внесення жителів міста в списки виборців. Збирались і довіреності 

на участь у виборах [268, с. 3].  

Помірковані, а згодом і радикали, чітко зрозуміли основне завдання – 

перемога на виборах у Державну Думу. І до вирішення завдання вони все 

частіше підходили разом. У будь-якому випадку, така картина вимальовується з 

огляду газети «Києвлянин». Для прикладу, в серпні 1912 року відбувались 

зібрання об’єднаних правих організацій м. Києва. Однак, на цьому зібранні 

явними лідерами були дві організації – Київський СМА, до якого примкнуло 14 

організацій та ККРН, який об’єднав навколо себе 8 організацій [260, с. 3]. 

Подальші події не були на користь єдності правого табору. Мова йде про 

резонансну «Справу Бейліса» – судовий процес у Києві у вересні-жовтні 1913 

року проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з 

ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського. Цей процес 

активно був відображений у тогочасній пресі, проте, у нас немає на меті 

вдаватися в подробиці. Для нашого дослідження важливо зрозуміти, що 

«Справа Бейліса» була не лише мірилом адекватності російських 

націоналістичних сил, а й призвела до внутрішніх суперечок, адже тест на таку 

адекватність не пройшли крайнє крило націоналістів ККРН та ВНС (професор  

І. Сікорський, історик А. Стороженко, геолог П. Армашевський та інші). Своє 

відсторонення останні засвідчили заснуванням нової націоналістичної газети 

«Київ», на першій сторінці якої написали: «Через історичні й етнографічні 

умови, які склалися через те, що довго Київ належав до Польської держави, в 

Києві тепер доводиться боротися з найдужчими інородницькими домаганнями, 

а також з мазепинськими бажаннями одлюдків, що мріють про «самостійну 
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Україну» [160, с. 2]. Сам редактор «Києвлянина» В. Шульгін згадував: «28 

вересня 1913 роки я опублікував … критичний розбір добутки київської 

прокуратури у справі Бейліса. Можна собі уявити, яку реакцію це викликало в 

правих колах. На редакцію газети обрушився цілий потік найвідбірнішої лайки, 

причому чимало було звинувачень і в тому, що «Києвлянин» куплений 

жидами» [112, c. 137-138]. Вважаємо, що остаточний розбрат в серед 

націоналістів внесли слова: «Однак ми переконані, що і в середовищі 

маленьких людей знайдуться чесні люди, які скажуть правду навіть перед 

лицем грізного прокурора. Ми стверджуємо, що прокурор Київської судової 

палати таємний радник Георгій Гаврилович Чаплинський залякав своїх 

підлеглих і задушив спробу висвітлити справу з усіх боків. Ми цілком зважуємо 

значення слів, які тепер сказали. Ми повинні були їх сказати, ми маємо право 

говорити і будемо говорити» [160, с. 2]. 

Напередодні Першої світової війни правий табір перебував в стані 

кризи. Це стосувалося як крайніх правих, так і поміркованих правих – 

російських націоналістів. Так, у ВНС почали проявлятися дві лінії: одна на 

зближення з радикалами, інша – з октябристами. До октябристів тяжіли й 

керівники українських організацій російських націоналістів – А. Савенко та 

В. Шульгін. «Як же вийшло, – писали ліві націоналісти, – що націоналісти, 

які в ІІІ-й думі складали постійний блок з октябристами й разом з ними 

складали базу для думського життя й діяльності,…раптом дійшли до життя 

такого?...», «у нас національний союз дуже швидко покотився похилою 

площиною реакції і,… перегнав багатьох представників ортодоксальної 

крайньої правої» [350, с. 69]. Зібрання ККРН 4 січня 1914 року було досить 

показовим щодо ідейних розходжень в середині клубу. На зборах відбулися 

вибори посадових осіб клубу, які ознаменувались сильною агітацією «правих 

націоналістів» проти членів бюро клубу» [123, с. 4]. Звичайно, результати 

виборів показали, що більшість членів клубу довіряють його керівникам, але 

факт ідейного розколу ніхто не заперечував. Під посиленням реакції 

радикальні елементи ККРН намагались перетворити клуб в організацію 
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крайньоправу та партійну.  Такі наміри керівники не схвалювали, вказуючи 

на «Російське Зібрання», яке було у розпорядженні партійних правих; 

організація стара і досить поважна [248, с. 2]. 

Важливо підкреслити, що в цей час націоналісти все більше 

концентрувалися на партійно-політичній боротьбі всередині Державної Думи 

без широкої суспільної діяльності. Вважаємо, що це стало основною 

причиною руйнації та визнання різними течіями націоналістичного 

середовища організаційного краху ВНС. 

Таким чином, організації поміркованого російського націоналізму, в 

особі ККРН та ВНС, чітко окреслили націоналістичну складову в своїй 

ідеології та діяльності, протиставляючи іншим націоналізмам російський 

націоналізм. Відмінність поміркованих націоналістів від чорносотенних 

радикальних організацій й полягає у тому, що вони, серед тріади російських 

міфологем, на перше місце виводили народність. 

Поряд з тим, з початком війни слабне організаційна складова 

російських націоналістичних організацій. Натомість продукована ними ідея 

російського націоналізму продовжувала активно функціонувати. Подібне ми 

писали про радикальний табір. Стосовно поміркованих націоналістів, то вони, 

із загостренням міжнародної ситуації, також перейшли до «питання про 

німецький і взагалі іноземний вплив» [357, с. 36], не забували і про поляків та 

їхнє землеволодіння. З новою силою поставало питання «росіян Зарубіжної 

Русі». Також важливо констатувати зміну активності в правому русі до, під 

час та після революції. Якщо в період піку революційних подій в першості 

були безстанові організації крайні правих (СРН, Союз імені Михаїла 

Архангела), то після їх спаду – чисто станові організації дворян, 

поміркованих російських націоналістів – ВНС, ККРН.  

Отже, російський націоналізм був ідеологією, сформованою на основі 

образів та символів, які стосувались ідеї російської народності. Знайшовши 

підтримку серед політиків та інтелігенції в українських русифікованих містах, 

він, натомість, не зміг набути суспільного значення. Це, у свою чергу, свідчило 
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про те, що формування російського націоналізму випереджало поширення 

відчуття національної приналежності. Ми вияснили, що на активність першого, 

в межах українського простору, вплинула низка причин, починаючи від 

владного фактору, завершуючи індивідуально-прагматичним. Поряд з тим, не 

ставлячи за мету дослідження появи української нації, ми лише зазначимо, що 

український націоналізм початку ХХ ст. був рухом модернізаційним, тобто 

такий, що виникає з реалізації ідеологічного проекту. І у випадку 

життєдайності, він був сильнішим за проект російський. Причини такого 

розвитку подій ми аналізуватимемо з позиції останнього.  

1) Апелюючи до найгостріших питань соціального життя та давлячи на 

ключові точки (земельне, релігійне, національне питання), організації 

російських націоналістів не були готові (скоріше не мали відповідних 

повноважень та можливостей) реалізувати написане та озвучене перед 

громадськістю до логічного кінця. Подібне призводило до непорозумінь з боку 

членів таких організацій. Наприклад, селяни Київської губернії сприймали 

появу відділів СРН виключно для їхньої «економічної боротьби з місцевими 

землевласниками». А коли реалізації гасел про «економічну вигоду» та 

«роздачу панських земель» не було, селяни чи то самі почали здійснювати 

зазначене або виходили з організації, поповнюючи лави соціалістичних партій. 

2) Соціальний світ, який вибудовував російський націоналізм на 

досліджуваних територіях, у будь-якому випадку мав бути включеним в 

історичну та соціальну практику. Тут проблема полягала у тому, що реальність 

не завжди співпадала з описаним у прокламаціях, статтях та брошурах 

російських націоналістів.  

3) Прагматичними у своїх намірах були не лише ті, хто бажав стати 

членом якогось союзу чи організації, протегованих російською владою, а й ті, 

хто ці об’єднання створював. Зазвичай подібне проявлялось або вже в перші 

роки існування (невиправдана бухгалтерія Одеського СРН), або напередодні 

світової війни (у травні 1914 р. був закритий студентський відділ «Одеського 
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СРЛ», який «перетворився на засіб заробітку через влаштування концерт-балів» 

(залучення пожертвувань). 

4) Націоналісти важко конкурували з соціалістичними силами, які чітко 

виражали свою програму щодо зміни соціально-економічного устрою в 

державі. Лавірування між землеволодінням поміщика та селянським наділом, в 

середовищі націоналістів все-одно завершувалось на користь першого. 

5) Останнє криється у політиці самої імперії щодо українських земель та 

її відсталості. Швидше входження Росії в епоху реформ та модернізації, могло 

сильно обмежити розвиток національного українського проекту. Та поряд з 

тим, вкажемо ще одну обставину – «українське питання» все сильніше почало 

набувати міжнародного характеру. Будучи в складі двох конфліктуючих 

імперій, вони обидві розігрували подібні карти. Саме це істотно вплинуло 

спочатку на появу, а потім утвердження суто українського національного 

проекту. Російську гру ми проаналізуємо під кутом діяльності самих російських 

націоналістів у наступному розділі нашого дослідження.  
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РОЗДІЛ 4. 

«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОГЛЯДАХ РОСІЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

(1905-1914 РР.) 

4.1. Українці Наддніпрянщини в ідеології російського націоналізму 

В даному параграфі ми намагатимемось виокремити та проаналізувати 

складові елементи «українського питання» в ідеях російських націоналістів, які 

діяли на українських землях. З попередніх розділів зрозуміло, що українські 

землі в складі Російської імперії ще з ХІХ ст. унаслідували низку невирішених 

питань, які проявились в національному дискурсі на початку ХХ ст. Тоді, поряд 

з наростанням революційного руху, серйозна загроза самодержавству 

проявилась в національному русі, в тому числі українському, який почав 

вимагати культурної та політичної автономії. Незважаючи на певні зрушення у 

владних колах з початком революції в Російській імперії в сторону лібералізації 

режиму, принципи роботи на окраїнах залишались незмінними. Основою цих 

принципів залишився ідеологічний постулат, який проголошував українські 

землі «достеменно російським краєм». Концептуальний зв’язок самодержавства 

з принципами російського націоналізму зумовив розуміння останнім 

національних рухів як дії проти панування російської нації. Адже відчутною 

стала загроза краху так званої «великої російської нації», яка містила претензії 

росіян на панівне становище в процесі об’єднання з «малоросами та 

білорусами» в єдину російську чи загальноросійську націю. 

«Взагалі вся московська людність вороже ставилась до відродження 

української нації» [110, c. 253], – згадував український діяч Євген Чикаленко. 

«Крайні праві «чорносотенці», – продовжував Чикаленко, – гостро й брудно 

боролися з українством, виходячи з того, що в Росії повинен бути «один цар, 

одна віра, один народ» [110, c. 253]. Ця боротьба зазвичай йшла рука об руку з 

діяльністю влади та поліції. Попередні розділи підвели нас до думки, що 

поняття «російської народності/нації» набуло символізації. Символ, який в 

результаті на рівні почуттів намагались присвоїти також населенню 

українських територій, із загостренням національного питання на початку ХХ 

ст., все активніше звучав у публічних дискусіях.  
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Розглядаючи націоналізм як політичне застосування символу нації за 

допомогою дискурсу та політичної діяльності, в попередніх розділах в понятті 

російського націоналізму ми виділили його ключові елементи: російська 

народність – єдина; російська мова – єдина, загальнодержавна; інородницькі 

рухи – загроза єдиної Росії; православна церква – панівна; відданість ідеалам 

самодержавства. На цих ідеологічних принципах будувались відносини 

російського проекту з українським проектом нації. 

Члени Київського Клубу російських націоналістів, поміркований табір 

російського націоналізму, вважали, що українські землі є «достеменний і 

винятково російський край», а «російський народ існує лише один. (Ніякого 

малоросійського чи «українсько-руського (украиньско-руськаго)» народу нема, 

а є лише південно-російська гілка єдиного Російського народу» [95, c. 1-2]).  

Поряд з тим, українофільський рух розцінювався націоналістами як «явище в 

такій же мірі шкідливе, як і безпідставне». Союз російського народу, 

радикальне крило російського націоналізму, в російській нації бачив усі 

східнослов’янські народи. Так, в статуті цієї організації проголошувалось: 

«Союз не робить розрізнення між великоросами, білоросами та малоросами» 

[18, арк. 144]. Київський Союз російського народу в своєму статуті вказував, 

що основним завданням організації є «сприяти об’єднанню всіх російських 

людей, усіх прошарків та станів, для мирної спільної боротьби для блага 

вітчизни» [18, арк. 144]. В одному із пунктів розшифровується поняття 

російської народності, під яким «Союз розуміє все корінне російське населення 

в особі трьох племен: великоросів, малоросів та білоросів» [18, арк. 144]. 

Варто зазначити, що у своїх працях праві частіше використовували 

термін «народність», лише деякі використовували категорію «нація». Саме 

народність визнавалась правими однією з основ Росії. Це підкреслює історик               

І. Омельянчук, пишучи, що предикатом суб’єкта «народність» в працях 

російських націоналістів було слово «національний», а не «народний», що 

свідчило про явне змішування дефініцій [393, с. 403]. Так, представник 
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«Російського Зібрання» генерал М. Бородкін народність  трактував одночасно і 

як націоналізм, і як національність [276, с. 30]. 

Відстоюючи «єдину та неподільну» «Росію для росіян», праві все ж 

лишали за інородцями право на збереження національної самобутності та деяке 

самоуправління. Поряд з тим, українців взагалі не зараховували до інородців, 

вважаючи їх частиною одного російського народу, тому про хоч якісь права на 

самостійність мови йти не могло. Українську інтелігенцію, яка на початку              

ХХ ст. почала входити в політичний простір, вважали «маніакальними» 

«мазепинцями» чи «українофілами». Та посилення українського національного 

руху змусило правих з усією серйозністю ставитись до так званого 

«малоросійського сепаратизму». Ще в 1904 р. С. Шарапов стверджував, що «в 

Малоросії культурна боротьба закінчена на користь Російського елементу» 

[393, с. 415]. А. Вязигін, виступаючи на І Всеросійському з’їзді Російського 

Зібрання, заявив: «… в Слобідській Україні нема сепаратизму, і що окремі 

голоси, які часом звучать в такому напрямі, не можна вважати за голос усієї 

області. Ні, давній половецьких степ не думає і не бажає відокремлення» [393, 

с. 416].  

Та вже згодом російська адміністрація та проросійські сили зрозуміли 

масштаби українського руху, який все послідовніше починає домагатися 

ліквідації обмежень українського слова та відкриття українських шкіл. Такі дії 

наштовхувались на другу ідеологему російських націоналістів – єдину 

російську мову. Дії ж уряду в цьому випадку були на боці українського табору. 

Вже в грудні 1904 р. Комітет міністрів на чолі з С. Вітте провів перше засідання 

з питання відміни заборони на видання книг українською мовою [302, с. 212]. У 

лютому 1905 р. відбулось друге і кінцеве обговорення. Установи, які 

консультували уряд, рішуче підтримували зняття всіх заборон з українського 

друку, а Київський та Харківський університети незмінно вимагали дозволу 

перекладу Біблії, про що писав у своїх мемуарах  О. Лотоцький [183, с. 365-

377]. 25 лютого 1905 р. Микола ІІ висловив повну згоду з постановою Комітету 
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міністрів щодо відміни заборони на видання книг українською мовою. Таким 

чином, було нарешті знято заборону 1863 р. у формі Валуєвського циркуляру.  

Через орфографічні дискусії публікація української Біблії дещо 

затягнулась. Перше Євангеліє українською мовою (Євангеліє від Матвія) 

побачило світ в червні 1906 р. [302, с. 220]. Поряд з тим, українська еліта 

намагалися поширювати Біблію українською, перекладену П. Кулішем,                      

І. Пулюєм та Іваном Нечуй-Левицьким і видану у 1903 р. у Відні. В 1905 році 

професор Пулюй звернувся до російської влади з проханням дозволити йому 

«прислати безкоштовно для роздачі пораненим в Маньчжурії малоросам 2000 

екземплярів «Псалмів» в перекладі на українську мову» [236, с. 2-3]. З таким 

проханням він звернувся і в Японію за дозволом «роздати 1000 екземплярів 

«Псалмів» українською мовою вихідцям с Малоросії, яких захопили в полон і 

які проживають в Японії» [236, с. 2-3]. 

Явно негативне ставлення виражали проросійські та офіційні газети 

стосовно перекладу Біблії. Так, офіційна газета Київської єпархії РПЦ 

«Киевские епархиальные ведомости» вмістила лист священика                                   

Т. Лешенецького, який відображав несприйняття українського Євангелія 

місцевим населенням. Священик писав, що вирішив прочитати Євангеліє від 

Матвія та Марка малоросійською мовою на співбесіді в школі. «Після 

прочитання про подію Різдва Христового… встає один парафіянин і запитує у 

мене: «а ще по якому ви нам будете читати Євангеліє?», на що священик 

запитав, чи не подобається чоловіку на його мові? «Ні, вже краще по-

слов’янськи… На цій мужицькій мові ми і пусте говоримо, і сваримось… 

Божественне на нашій мові не добре слухати: це насмішка над нами» [210, с. 3]. 

Згідно свідчень священика, «все ж багато залишились невдоволеними виданням 

Євангелія малоросійським наріччям». Подібної тональності були статті про 

українську Біблію й на сторінках інших проросійських газет. В одній з них 

стверджувалось: «всупереч завиванням «української» кампанії, … народ не 

лише не гине від загальноросійської мови, але, навпаки, ставиться з 
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презирством до баловства паничів, які хочуть важливе й урочисте… викласти 

«балакаючим»  діалектом»
 
[270, с. 2]. 

Все ж після Маніфесту 17 жовтян 1905 р. українці взялися за розвиток 

власної преси. І тут проросійські кола, уособлені «Києвлянином», взялися за 

боротьбу з таким проявом «українського сепаратизму». Вважаємо, що російські 

націоналісти «український сепаратизм» розподіляли на «політичний» – намір 

української інтелігенції відокремити частину Російської держави для створення 

нового державного утворення (або для надання певній частині держави 

автономії) та «культурний» – проявлявся у формі особливого правопису, який 

поширювався в Малоросії. Підтвердженням цього будуть зауваження                       

С. Щоголєва, про поширення українського правописання та необхідність 

видання вибраних творів Т. Шевченка, які за своїм змістом відповідають 

інтересам російського народу, для народних шкіл [128, с. 4]. 

Рефлексії націоналістичного «Києвлянина» стосовно проблеми 

«українського сепаратизму» були відображенням поглядів усього 

проросійського табору українських земель. Тому доречно було б зупинитись на 

окремих вихідних аспектах такого світобачення. Зрозуміло, що ідентифікація 

малороса сприймала себе невід’ємною частиною однієї збірної ідентичності – 

російської. Тому будь-які відцентрові рухи сприймались як небезпека та кидали 

у вир раціональних та ірраціональних спростувань. Однозначно, першим 

пунктом була апеляція до «культурності мови». У мовному питанні 

притримувались думки, що малоросійська говірка не може бути мовою 

літератури, науки, преси, адже українських газет читачі не розуміють. Часто це 

переходило у відкрите глузування: «Ми сміливо стверджуємо, що малоруська 

трупа, яка буде ставити в Києві Гамлета по-«українськи», поб’є найзабавніші 

трюки всесвітньо відомого Макса Ліндера (відомий французький актор-комік, 

один з найпопулярніших «королів сміху» часів німого кіно – О.О.)» [270, с. 2]. І 

такий результат, на думку автора, цілком зрозумілий, адже «не можна 

простонародним говором передати культурне мислення». Все ж, 

унеможливлював процес трансляції культури й «кацапський» говір чи 
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великоруське наріччя центральних губерній. Основна причина у тому, що 

«простонародне  наріччя, яким розмовляє наш народ наших губерній, не 

розвилось у культурну мову». Культурну мову могли створити тільки культурні 

люди, верхи суспільства. Проте проблема південно-західного краю – у 

польському впливі, ополяченню культурного прошарку. Відповідно, вважали 

націоналісти, цей прошарок «весь свій геній» та «культурні сили», 

перетворившись в польську шляхту, віддав польському народу та польській 

мові. Далі було твердження, яке яскраво підтверджує наш підхід до розуміння 

поняття «русский» не в значенні «руський», а в значенні «російський». Адже 

основоположною мовою в «русском языке» проросійські малороси, як і росіяни 

загалом, вважали «северо-восточный русский», натомість «культурной южно-

русской речи» не утворилось [270, с. 2].  

Незважаючи на всі недоліки російського парламентаризму, він все-таки 

сприяв певній партійній консолідації українських сил, поставивши проблеми 

пригнобленої української нації на розгляд загальноросійського органу. 

Українська політична активність проявилась заснуванням українських 

парламентських фракцій у першій та другій Державних Думах. Українська 

фракція розробляла Декларацію про автономію України, яку М. Грушевський 

виклав у статті «Наші вимоги». Зокрема, українські депутати вимагали 

вирішення проблем національних прав українців у контексті перебудови всієї 

держави на принципах рівності народностей, областей і національно-

територіальної автономії, вважаючи їх складовою загальноросійських проблем. 

Не поділяючи народності на «зрілі» й «незрілі», українці вимагали під час 

вирішення національних справ виходити «з реального стану речей, із реальних 

потреб населення, а не з історичних фактів і довідок» [138, с. 271]. Все ж маємо 

визнати, що найбільшого розголосу та політизації «українське питання» 

отримало, що визнавало й українство, припали на період «темних та 

реакційних» ІІІ та IV Державних Дум. У період дебатних перепалок українська 

справа, яку намагались дискредитувати націоналістичні кола, набула великої 

політичної ваги. Ми не маємо на меті аналізувати діяльність Думи, проте 
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звернемо увагу на ключові питання відносин у напрямку «українство – 

націоналісти».  

В  роботі українців в ІІІ Державній Думі звертає на себе увагу 

законопроект 37 депутатів (1908 р.) «про мову викладання у початкових школах 

місцевостях з малоросійським населенням». Можемо вважати цей хід 

продовженням лобіювання українського питання, початого перекладом на 

українську мову Біблії. Заява депутатів була внесена на розгляд 29 березня  

1908 р. разом з пояснювальною запискою до пропозицій. Ми докладно 

розглянемо ці обидва документи, які зберігаються у фондах Російського 

державного історичного архіву та введені в науковий обіг істориком Р. Вільпіус 

[68; 70], щоб далі розуміти апеляцію російських націоналістів. 

Основні положення законопроекту були викладені у чотирьох пунктах. 

Перший пункт вказує початок дії законопроекту – з початком 1908/9 

навчального року, межі дії – в місцевостях з малоросійським населенням та 

об’єкт, на який будуть спрямовані дії – початкова школа. Далі в пункті другому 

підкреслювалося, що російська мова залишається обов’язковою для вивчення. 

Третій пункт – про застосування в початкових школах інструкцій, 

пристосованих до понять та умов життя й побуту місцевого населення. 

Останній, четвертий, пункт фактично скасовує всі попередні узаконення в 

цьому питанні [70, с. 332]. 

 У пояснювальній записці до законопроекту чітко аргументувались 

причини введення рідної мови на українських землях. Серед усього масиву 

тексту виділимо ключові. 1) Апеляція до безграмотності малоросів, у 

порівнянні з великоросами. Натомість автори зауважують, що «колись 

український народ дивував іноземців своєю високою культурністю». На 

підтвердження думки наводилась низка уривків з різних джерел ХVII-XVIII ст., 

а «головною причиною настільки вражаючого занепаду просвіти серед 

малоруського населення була відірваність тут школи від народу». Тобто, 

використання російської, а не живої та розмовної, мови в школах впливало на 

загальний рівень грамотності населення. 2) Навчання нерідною мовою, далі 
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зауважували автори, ускладнює й затримує загальний розвиток учнів. 

«Отримання знань мовою малозрозумілою призводить до чисто механічного їх 

засвоєння з малою участю розуму, міркувань, логіки…», як наслідок – 

«відсутність любові до знань, слабкий розвиток грамотності, рецидивізм 

безграмотності». 3) Неналежне вирішення питання народної освіти, найгіршим 

чином відображається на економічному розвитку народу. Причину такого стану 

речей депутати вбачали у відсутності книг з сільського господарства та 

медицини українською, народною мовою. Адже у переважній більшості селяни-

українці відмовлялися від книг, написаних незрозумілою, російською мовою. 

Низький культурний розвиток призводить до «низького розвитку його 

сільськогосподарської та промислової культури». 4) «Перепони для природного 

духовного розвитку малоруських школярів» будуть ліквідовані за умови 

введення їх рідної мови в школах, що також дасть можливість для більш 

ґрунтовного вивчення російської, державної мови, через пояснення її 

особливостей вже звичною для українця мовою. 5) Здавалось би, найбільш 

виграшний хід був в констатації вже існуючих здобутків в «українському 

питанні». Автори записки звернули увагу та наполегливо рекомендували 

Відомству народного просвітництва піти шляхом Святійшого Синоду у 

вирішенні даного питання,  «який ввів використання малоруської мови в 

школах малоруського району» (1904 року за клопотанням подільського духовенства на 

чолі з єпископом-українофілом Парфенієм  (Левицьким)  Синод прийняв постанову, «яка 

дозволяла усі домагання подільського духовенства щодо мови навчання в початковій школі 

та заведення українознавства в церковно-учительських школах та в семінарії». Див.: 

Лотоцький О. Сторінки минулого. У 3-х тт. – Варшава, 1932. – 289 с.; Т. 1. – Т. 1. – 

Варшава, 1933. – C.239.), «коли ним визнано необхідним видати малоруською 

мовою слово Боже, з метою істинного сприяння духовним інтересам місцевого 

населення» [70, с. 333-342].  

На такий хід української фракції одразу відреагували російські 

націоналісти Києва, які видали резолюцію, прийняту загальними зборами 

членів Клубу російських націоналістів 12 травня 1908 р. Резолюція наглядно 
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демонструє характер відносин російського та українського національних 

проектів. Тому нижче ми також докладно розглянемо й цей документ. 

Російські націоналісти одразу починають свою критику в дусі теорії 

триєдиної російської народності, спростовуючи 2й пункт українського 

законопроекту про російську мову, як державну. Вони стверджували, що 

державною ця мова є для поляків, німців, вірменів та інших інородців, але для 

«малоросів» та «білорусів» російська мова не лише державна, але й «рідна, 

близька дещо менше, ніж для великоросів». Поділивши історію формування 

російської мови на три періоди, націоналісти писали, що в XVІІІ-ХІХ ст. 

відбулось злиття західноросійської мови зі східноросійською та утворено одну 

загальноросійську мову, що стало результатом політичного об’єднання 

Малоросії з Московським царством. Незважаючи на те, що великоросійське 

наріччя (переважно московський говір) отримало гору в утворенні нової мови, 

ця мова увібрала в себе «немало стихій з малоруських та білоруських говорів». 

«Лише одиниці та невеликі партійні гуртки спростовують вірність цього 

погляду, який спирається на історію та свідомість всього російського народу». 

Стосовно української мови, про викладання якою клопотали українські 

депутати, писалось, що вона «була створена в останні десятиліття галицькими 

українофілами, з Грушевським на чолі». Думку про те, що «жителі південно-

російських сіл зовсім не розуміють цієї потворної мови» розвивали в руслі 

концепту штучності української мови, як «польської домішки, яка проникла в 

малоросійські говори під час багатовікового підкорення Малоросії та Південно-

Західного краю політичній першості Польщі, і не лише за духом, але й за 

словником, фразеологією і синтаксисом стоїть ближче до мови польської, ніж 

до російської». До того ж, існував страх звести нанівець обов’язкове вивчення 

загальноросійської мови, у разі реалізації першої вимоги українських депутатів, 

про викладання рідною, «тобто малоросійською», мовою. Твердження про 

гальмування росту освіти в народному середовищі через викладання 

російською мовою, націоналісти спростовували тезою про непопулярність книг 

та газет «робленою книжною «українською» мовою» не лише серед селян, але й 
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серед інтелігенції через її незрозумілість. Умова, за якої російська мова 

викладання просто необхідна в початковій школі – повноцінне влиття в ринок 

праці, що неможливо через «незвичність зі шкільного віку до російської мови». 

В результаті, основна думка зводилась до того, що за ініціативою 37-ми 

депутатів криються політичні, а не педагогічні цілі, сепаратизм, «мрії про 

«самостійну» Україну» та що будь-які поступки в українському питанні, в 

кінцевому рахунку, зіграють на руку полякам [77, c. 356-366].  

Не зважаючи на те, що ні слова в цьому проекті не було сказано про 

запровадження української мови і предметів українознавства в учительських 

семінаріях і вищих школах,  він зазнав невдачі. У 1909 р. законопроект про 

українську школу був переданий до комісії з народної освіти для остаточного 

висновку як складова частина загального законопроекту про початкову школу. 

Більшістю голосів, з невеликою перевагою, він був відхилений. Думська 

комісія виключила український народ з числа інородців, яким була дозволена 

національна школа, хоча б навіть у недосконалій формі. Таке право отримали 

латиші, литовці, німці, поляки, естонці, грузини, вірмени, чехи, татари [251, с. 

18-19]. 

Звичайно, загальноімперській громадськості потрібно було пояснити, що 

таке «українська мова» та «Україна», особливо з часу сильної політизації цих 

питань в стінах IV Думи. В одній із статей «Києвлянина» зауважувалось про 

хибність думки, що «українська мова» й малоруське простонародне наріччя 

одне й теж саме. Адже останнє «є людська мова, за допомоги якої розуміються 

один з одним мільйони простих людей». Натомість українська мова «це 

піднаріччя воланюка (штучної мови, набору незрозумілих слів – О.О.), яким 

виражається п. Грушевський зі своїми співробітниками» [203, с. 3]. Й на 

допомогу собі автор антиукраїнської статті скористався лінгвістичними 

напрацюваннями малороса Івана Нечуя-Левицького. Подібне не раз 

використовувала націоналістична преса, скоріше, щоб зіштовхнути між собою 

українське населення з різними ідентифікаціями. Щодо Нечуя-Левицького, то 

він належав до частини українських письменників, які виховували рідну 
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літературну мову, негативно ставлячись до іноземного впливу та  засвоєння 

запозичень, в тому числі не сприймав він вплив галицької мови. Мова                      

М. Грушевського, зауважував Нечуй-Левицький, «так само стала схожа під 

книжну галицьку мову, а не під українську народну» [192, с. 6]. Далі він 

продовжує, що «записок наукового товариства імені Тараса Шевченка ніхто не 

читає (та й не читатиме), окрім хіба вчених». Перейнявши в галичан мову, 

інтелігенція на чолі з Грушевським, підкреслював письменник, «не зауважили 

на те, що на Україні народний грунт живої мови інший, має свої основи, 

основні прикмети, … на Україні публіка інша, заздалегідь не підготовлена до 

галицької книжної мови». Така справа «наробила загалом українському 

письменству багато шкоди»
 

 [192, с. 6]. Проте варто розуміти, Нечуй-

Левицький знав мову як письменник, а його розуміння процесів розвитку мови 

було обмежене хоча б від того, що він не був кваліфікованим мовознавцем. Все 

ж його статті «Сьогочасна часописна мова на Украіні» (1907 р.) та «Криве 

дзеркало украінської мови» (1912 р.), присвячені критичним роздумам автора 

про вплив галицької мови на розвиток загальноукраїнської літературної мови 

на народній основі, неодноразово використовували місцеві російські 

націоналісти. 

Таким чином, у своїй пропаганді практики російського націоналізму 

намагались протиставити український народ та українську політичну еліту, 

наголошуючи на відсутності підтримки останньої ні в зрусифікованих містах, 

ні в селах, де селяни продовжували вважати себе «малоросами». Робилось це з 

однією   метою – збереження «малоросійського» простору в межах російського 

проекту. Так зване «мазепинство», на думку ідеологів ряду російських 

організацій, все ж могло відштовхнути частину «малоросійського» населення 

від загальноросійської ідеї, те населення, яке в певний час усвідомить себе 

самостійним українським народом. «Коли в саме тіло єдиного російського 

народу заб’ють клин, коли це тіло розщеплять на дві частини й кинуть один 

проти одного, – …тоді перед нами повстане серйозна і страшна реальна загроза 

для цілісності й величі Російської Імперії» [192, с. 297], – з трибуни говорив 
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російський націоналіст, українець за походженням, А. Савенко. Згодом він з 

острахом продовжував свою думку: «Мазепинці добре знають, що якщо у 

всезагальну свідомість увійде уявлення про малоросів як про зовсім 

самостійний народ, то все інше доробить неминуча історична еволюція» [248,  

с. 3]. Таким чином, російські націоналісти розглядали «мазепинський рух» як 

політичний рух, який несе реальну загрозу єдності і цілості Російської імперії. 

Термін «мазепинський рух» набув офіційності вже у 1910 році [65, с. 105-

174]. Поняття «мазепинці» з’являються в проросійському дискурсі ще                

1908 року, стараннями А. Савенка, на означення сучасному йому українству з 

нагоди 200-річчя страти гетьманом І. Мазепою генерального судді В. Кочубея 

та полковника І. Іскри [360]. Широко розповсюдження кліше набуло 1911 року.  

17 листопада 1911 року проросійська громадськість Києва мала змогу заслухати 

доповідь про походження та сутність українофільства, яку було видано 

окремою публікацією [231]. Розпочавши її проблематикою російської 

діалектології, підкреслено триєдність російської літературної мови, яку 

утворюють три головні групи наріч та говорів: великоруська, малоруська та 

білоруська, автор всіляко доводить неприродність українофільства, його 

чужість російській національній ідеї. Витоки українофільства, на думку 

доповідача, походять з 20-х років ХІХ ст. і пов’язані з уманським гуртком 

польської молоді, учасники якого вбачали в українському народові окрему 

гілку польського. Наступним етапом розвитку мазепинства стало Кирило-

Мефодіївське братство, в якому також спостерігався сильний вплив Польщі. В 

результаті, українофільство знайшло підтримку в Австрії, яка таким чином 

хотіла розширити власну територію. Висновок доповідача полягав у тому, що 

«мазепинство» – явище, яке не має історичних коренів в Малоросії і було 

принесене туди іншими державами з метою її приєднання [231, с. 57-58]. 

Така ж ідея звучала в промовах та публікаціях й інших членів ККРН.             

А. Савенко стверджував, що «мазепинці тягнуть нас під владу Габсбургів, 

тобто в польсько-німецьке ярмо, в страшне рабство» [350, с. 298]. В. Шульгін 

характеризував українських рух як «явну, безсумнівну, державну зраду, яка 
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мріє про те, щоб продати російські землі австрійській короні за ціну 

«автономії»…». Також В. Шульгін підтримував думку про необхідність 

розрізнення етнографічного націоналізму від націоналізму сепаратистського, 

автором якої був учасник ККРН Т. Локоть [83, с. 136]. «Невже можна вірити 

тому, що люди, які застерігають проти мазепинства, переслідують так зване 

«етнографічне українофільство»? …ми не лише не посягаємо на 

малоросійський говір, побутові історичні особливості та принаду української 

поезії, а ми охороняємо її та леліємо… Нам огидно чути й читати, як професор 

Грушевський і компанія ламають і псують чудове народне наріччя… Ми в 

цьому сенсі більші українофіли, ніж панове мазепинство» [350, с. 304]. 

«Малоросійський говір немилосердно перекручується і видається за 

повністю окрему, самостійну мову». «Доля «самостійної України» пов’язується 

не з Росією, а з Австрією, яка взяла мазепинський рух під своє рішуче 

покровительство і по-всякому підтримує його. Жертвуються гроші, видаються 

книги, брошури і газети, просякнуті лютою ненавистю до єдиної Росії і 

стремлінням до її руйнування» [83, с. 133]. 

Ненависному українському рухові ККРН присвятив низку зборів, «на 

яких з доповідями виступали А. Стороженко, Ю. Яворський,  А. Савенко і 

проф. І. Сікорський» [83, с. 133]. Особливо лютував один із організаторів та 

почесний член ККРН Тимофій Флоринський, автор відомої в російських колах 

брошури «Малоруська мова й «українсько-руський» літературний сепаратизм» 

[275]. Він неодноразово провокував судові процеси проти українців Києва, на 

основі доносів як приватних, так і в газеті «Києвлянин». Були в нього й 

особисті рахунки з українофільською інтелігенцією, які загострились після його 

невдалої спроби стати членом Петербурзької академії наук. Є. Чикаленко 

писав, що Флоринський звинувачував у такій ситуації Грушевського, наче він 

спеціально їздив до Санкт-Петербурга з агітацією проти нього [111, с. 96]. Так 

чи не так, але поліцейський нагляд за українською справою посилювався. 

Запекла дискусія розгорілась зборах ККРН 24 листопада 1911року, після 

виступу російського націоналіста демократичних поглядів, редактора правої 
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газети «Київ» Тимофія Локотя. Він не погодився з тезою основного доповідача 

Ю. Яворського, що з мазепинським рухом не слід боротися репресивними 

заходами: «Благодушності тут не повинно бути місця, і з громадськими 

явищами сепаратистського характеру ми повинні боротися всіма засобами, в 

тому числі і засобами репресивними, поліцейськими» [83, с. 136]. Проте            

Т. Локоть далі продовжував: «мазепинський рух тільки тоді міг би мати відому 

небезпеку, якби до руху цього приєднався сам народ»,  а «якщо здійснити цього 

не вдалося за часів Мазепи, то тепер це абсолютно неможливо». Далі 

виступаючий зауважував, що «ніхто, звичайно, не стане заперечувати ні 

існування двадцятимільйонного малоросійського народу, ні малоросійського 

наріччя» Але небезпеки, на його думку, в українофільстві немає, оскільки  «це 

націоналізм романтичний, етнографічний. Асиміляція малоросів з 

великоросами йде нестримно і безперервно». На завершення Т. Локоть вказав 

на те, що «ми не можемо за Австрією заперечувати права розпоряджатися на 

свій розсуд зарубіжними російськими, які волею долі потрапили під її владу» 

[83, с. 136-137]. Зрозуміти позицію професора можна з опублікованої ним ще у 

1910 р. статті, де підкреслювалось, що небезпеки в українському русі для 

єдності держави немає. На його думку, реальних сил у сепаратистів не було, так 

як вони представляли собою «лише невелику і слабку купку інтелігентів, 

відірвану від народу» [232, с. 4]. Подібні ліберальні висловлювання викликали 

жваві заперечення: А. Стороженко вказав, «що пізно говорити про український 

романтизм, який безповоротно зник і замість нього виступило мазепинство». 

Ю. Яворський «висловив здивування, що російський видатний громадський 

діяч і публіцист не помічає посилення мазепинського руху і його безсумнівного 

зв’язку з єврейством». На закінчення оратор здивувався легковажності і 

жорстокості професора Локотя, що віддає галицько-російський народ на 

свавілля польсько-австрійського уряду. А. Савенко доводив, що «професор 

Локоть помиляється, кажучи про «невинне етнографічне захоплення» 

українців, адже вони проповідують «самостійність Малоросії і вже це одне 

небезпечне для Росії» [83, c. 137]. Може стверджувати, що позиція стосовно 
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«українського питання» остаточно сформувалась у 1911 році. З цього часу 

націоналісти у своїх діях проти мазепинців максимально використовували усі 

засоби, в тому числі – тиск на владні кола. З цього часу починається активна 

боротьба за викорінення «мазепинського руху». 

У своїй антимазепинській пропаганді націоналісти, на підтвердження 

своїх думок, використовували посилання на авторитетних та відомих 

закордонних діячів, наприклад, Т. Масарика. У даному випадку націоналісти 

використовували зовнішньополітичну позицію чеських самостійників, які 

виступала проти пангерманізму та своїм союзником бачили Росію. Звичайно, 

відокремлення України могло, на думку Масарика, суттєво послабити Росію, 

яка виступала головною протидією німецькій експансії на Сході Європи. 

«Масарик… дивиться на справу єдності російського народу, осуджуючи 

українофільство в тій гострій формі, в яку воно вилилось під закликами 

мазепинців» [187, с. 4], – писав «Києвлянин». 

Море негативу, а подекуди, висміювань, продукували проросійські 

малороси щодо української преси, в тому числі до газети «Рада» – щоденної 

української газети ліберального напрямку. Кваліфікуючи усі лозунги якими 

«жонглює ця газета», ідейний противник, газета «Києвлянин», назвав їх 

«мріями», які «жодної основи не мають» [121, с. 5]. Проте саме ці «мрії» не 

давали спокою опонентам, чим самим провокували на газету та її дописувачів 

все нові, й нові обшуки, штрафи та ув’язнення. Незважаючи на означену 

загрозу «мазепинства», націоналісти явно намагалися її мінімалізувати, 

вказуючи на його «безпідставність», яка підтверджувалася байдужістю 

місцевого населення до української ідеї.  

Не дивно, що безпосереднім приводом до видання Столипінського 

циркуляру послужила записка проти діючих національно-культурних товарисв, 

переважно українських і польських, складена чиновником Сергієм Щоголевим 

наприкінці грудня 1909 року. Звичайно, не обійшлося тут без впливу Клубу 

російських націоналістів. Цю доповідну записку «Про польські й малоруські 

просвітницькі товариства» відвіз на початку січня 1910 року у Петербург 
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київський губернатор Олексій Гірс (який перебував під впливом російських 

націоналістів), в обхід генерал-губернатора Федора Трепова. 

Історик Олександр Реєнт звернув увагу, що столипінський циркуляр від 

20 січня 1910 р. був чи не єдиним документом (такою собі «білою вороною») 

початку ХХ ст. фактично прямої репресивної щодо українського руху в його 

легальних формах дії [409, с. 114]. Адже він не тільки значно ускладнив 

реєстрацію нових українських товариств, майже нанівець звівши саму цю 

можливість, але й призвів «до ретельного ознайомлення з діяльністю існуючих 

інородницьких товариств і в потрібних випадках порушення питання про їх 

закриття [91, с. 668]. Одним із наслідків таких рішень було закриття 8 квітня 

1910 р. потужної та впливової Київської «Просвіти». Цензор Щоголев у своїй 

записці, підтасувавши цитати з видань «Просвіти», доводив, що вона «вела 

соціал-демократичну пропаганду і проповідувала ворожнечу до російської 

держави, мріючи про самостійну Україну», а така діяльність несла «загрозу 

суспільній безпеці і спокою» [142, с. 2-3]. Його поплічники в особі ККРН на 

цьому не спинились, розпочавши кампанію проти інших «Просвіт» в Кам’янці-

Подільському, Харкові, Полтаві та інших містах, які «спокійнісінько 

продовжують існувати й виконувати свою антидержавну роботу, обурюючись, 

наче «в різних губерніях Росії діє не один й той ж уряд» [246, с. 2]. Наступним 

ходом А. Савенка було привернення уваги до «української академії наук» – 

Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ), головне завдання якого – 

«дати наукове обґрунтування українського сепаратизму, довести, начебто 

науковим шляхом, що «український» народ – це зовсім не гілка одного 

російського народу» [246, с. 2]. Не до снаги автору був і «Літературно-

Науковий Вісник» (ЛНВ), друкований орган НТШ, який видався набагато 

шкідливішим і небезпечним, ніж брошури «Просвіти». Кожна книга ЛНВ, на 

думку А. Савенка «від початку й до кінця проникнута палкою ненавистю до 

Росії і до всього російського», це була «суцільна пропаганда сепаратизму, до 

того ж більш небезпечна, ніж проповідь «просвіт», бо вона вбрана в наукову 

форму» [246, с. 2].  
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Отже, як писав Євген Чикаленко, «записка «націоналістів» таки досягла 

мети» [111, с. 95]. Та циркуляр спровокував ще один суспільний резонанс, 

визнавши українців інородцями: «серед інородницьких елементів, які 

населяють Росію, почав спостерігатись особливий рух до культурно-

просвітнього розвитку окремих народностей на основі пробудження 

вузьконаціонально-політичної самосвідомості й утворення цілого ряду 

товариств, з ціллю об’єднання інородницьких елементів па основі виключно 

національних інтересів», а тому припинити «реєстрацію інородницьких, в тому 

чисті і українських товариств» [91, с. 668]. Це було ударом по теорії триєдиного 

народу, тому російські націоналісти одразу відреагували протестом.  

Проблемним місцем для російських націоналістів стала постать                       

Т. Шевченка та його місце в українському наративі, який активно розробляли 

та пропагували українофіли. Звичайно, негатив до українського Кобзаря був 

притаманний правим не завжди, адже його твори чудово вписувалися в 

антипольську та антиєврейську агітації як націоналістів, так і царської влади (за 

умови, що цензура вилучила з нього все незручне). Згідні з думкою сучасного 

дослідника, що монархісти Російської імперії до 1910-х рр. не перешкоджали 

зростанню популярності поета і могли активно використовувати його твори в 

своїх цілях [448]. Часто чорносотенці апелювали до «Гайдамаків», які 

використовували під час антипольської пропаганди. Ситуацію повністю 

змінило перше офіційне видання Кобзаря 1907 р, в якому були надруковані всі 

відомі вірші та поеми Тараса Шевченка без цензурних вилучень. Завдяки 1-му 

масового безцензурному легальному виданню «Кобзаря» на українських 

землях, Російської імперії стали широко відомі антиросійські, антицарські та 

вільнодумні релігійні твори поета. Тому щорічно українці наштовхувались на 

спротив проросійських малоросів щодо святкувань шевченківського ювілею. 

Мета таких заходів, на думку останніх: «підняти «всю Україну» і показати, як… 

вся Малоросія шанує пам’ять співця української «самостійності» [247, с. 2]. 

При тому, вони вбачали, що «головні пружини всієї цієї агітації знаходяться за 

австрійським кордоном». Націоналісти пішли далі, вони публічно визнали на 
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сторінках «Києвлянина» особу Т. Шевченка ворогом своїм та 

загальноросійським. «Шевченко палко ненавидів єдину Росію й знущався над 

усіма великими історичними діячами єдиної Русі» [247, с. 2]. Враховуючи 

оприлюднені з недавніх пір повні тексти «Кобзаря», таке ставлення було 

логічним.  

Починаючи з 1908 р. російські націоналістичні газети неабиякої уваги 

приділяють «збору пожертв на встановлення пам’ятника». Особливо 

акцентувалась увага, що ці пожертви збираються на пам’ятник Шевченку не як 

поету, а як «борцю за «самостійну Україну» [162, с. 3]. Коли ініціатори 

озвучили місце спорудження цього пам’ятника, націоналістична преса 

вибухнула обуренням. «Що за знущання над російським почуттям, над 

російським розумом! В центрі древньої частини Києва… Таку пропозицію 

потрібно визнати образою російського національного почуття, зухвалим 

викликом, кинутим російській державній ідеї» [247, с.3]. Відтак, з’явилось 

багато проектів з іншими місцями [264, с. 5].  

Перше офіційне звернення про спорудження пам’ятника Шевченку з 

українських губерній до Міністерства внутрішніх справ надійшло від 

Золотоніської повітової земської управи. На засіданні 17 вересня 1904 р. було 

прийнято рішення «Славний в історії української літератури день – 25 лютого 

1914 року, – коли сповняється століття з дня народження українського поета 

Тараса Григоровича Шевченка відсвяткувати і одкрити пам’ятника» [460,                   

с. 182-189]. Того ж року на Полтавщині розпочався збір коштів, а наприкінці  

1906 року, зі згоди центральної російської влади, було створено «Комітет по 

збудуванню пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві». Проте київські чиновники не 

дуже переймалися справою з пам’ятником Т. Шевченку, часто дискутуючи та 

сперечаючись, на що неабияким чином вплинуло конкурування        

ідентичностей – української і російської/малоруської (варто враховувати, що 

членами Комітету були, серед іншого, представники російських 

націоналістичних організацій: Андрій Стороженко – російський історик, член 

київського Клубу російських націоналістів та Василь Чернов – професор 
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Київського університету св. Володимира, дійсний статський радник, 

організатор та голова Київського клубу російських націоналістів). 

Незадоволений роботою Шевченківської комісії, С. Єфремов через власну 

публікацію звертався до членів комісії зі словами: «майте, панове, совість і Бога 

в животі, зробіть велику ласку і одступіться од того діла, яке вас ні знобить ні 

гріє. Одкасніться од того, чому ви не тільки допомагати не хочете, а тільки 

перешкоди ставите своєю байдужністю. Дайте місце людям, для яких ім’я 

стражденного поета українського справді щось важить і які справді таки 

працюватимуть, щоб ушанувати достойно його пам’ять» [153, с. 1]. Зрозуміло, 

що вагомий вплив на просування справи з пам’ятником Кобзарю здійснили 

члени ККРН, особливо голова організації А. Савенко, який у газеті 

«Києвлянин» не раз писав про політичний мазепинський ореол навколо 

побудови пам’ятника. 

Вшанування пам’яті поета з кожним роком викликали більше ентузіазму 

в українському середовищі. Особливо він проявився в 1914 році, коли на всіх 

українських землях було налагоджено підготовку до святкування 100-ліття з 

дня народження Шевченка. З цього питання ККРН видав спеціальну 

резолюцію, опубліковану в «Києвлянині», де попереджав російське 

суспільство, «що табір мазепинців закордонних і російських, які є ініціаторами 

вшанування пам’яті Шевченка, вшановують останнього не як поета, а 

виключно як політичного діяча, запеклого ворога єдиної і неподільної Росії» 

[128, с. 4]. Резолюція застерігала, що з шевченкових урочистостей буде 

зроблена спроба демонструвати ріст ідей українського сепаратизму й показати, 

що все населення Малоросії уже просякнуте ідеалом Шевченка, тобто 

відторгнення від Російської імперії всієї Малоросії. Тому ККРН закликав 

російське суспільство протестувати проти політизації святкувань.  

Аналізуючи виступи націоналістів, присвячені вшануванню пам’яті 

Шевченка, можемо спостерігати певний конфлікт ідентичностей всередині 

цього середовища. Для прикладу, такий конфлікт, на нашу думку, був 

властивий А. Савенку. Його суть у суперечностях між малороською та 
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російською ідентичностями. Наведемо уривок з його промови на зборах ККРН: 

«Як чистокровний малорос (малороссъ – О.О.) за походженням, я гаряче люблю 

мою батьківщину – Малоросію і Т. Шевченко, як поет-лірик, який оспівав 

Україну, дорогий і близький моєму серцю. Але, люблячи свою батьківщину – 

Малоросію, я ще більше люблю свою вітчизну – Росію, – те єдине і неділиме 

ціле» [128, с. 4]. Відтак, підходячи до творчості Шевченка із загальноросійської 

точки зору, оратор приходив до висновку, що в його творчості наявні такі 

елементи, які не дозволяють російській людині з повагою ставитись до пам’яті 

поета. Тому А. Савенко, після цитувань «Заповіту» робив висновок, що у 

вшануваннях «поета-атеїста», який заперечував царську владу і глумився над 

представниками цієї влади, російські люди в жодному разі не можуть брати 

участь. Те, що в собі А. Савенка перемагла ідентичність російська, не заперечує 

факту: на українських землях напередодні Першої світової можемо 

констатувати три типи самоідентифікації населення: росіянин, малорос, 

українець. 

Натомість подібна резолюція про неучасть неповністю була сприйнята 

деякими націоналістами, що знову свідчить про різнорідність ідентичностей. 

Ю. Яворський та В. Іозефі запропонували доручити клубу самому організувати 

вшанування, але виключно як поета, вказавши низку заповітів «які дорогі, 

близькі і священні для кожного росіянина». Савенко ж заперечував подібну 

пропозицію [128, с. 4].  

Явно непокоїло посилення українського руху проросійських українців, 

які слідкували і обговорювали різні його напрямки: «в новоросійському 

університеті на основі «захватного права» почав читати лекції по-українськи 

приват-доцент Грушевський, в харківському теж саме проф. Сумцов, в 

київському хоче отримати кафедру голова нинішніх українофілів, львівський 

проф. Грушевський, брат одеського приват-доцента» [169, с. 4]. Звертали увагу 

й на українських меценатів Чикаленка і Симиренка, які «розплодять 

«українську» журналістику», та на «деяких сільських батюшок і мандрівних 
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студентів», які «завзято мовляють хохлів молитися «по-українськи», але хохли 

заявляють, що воліють молитися «церковною» мовою» [169, с. 4]. 

26 лютого 1911 р., у день 50-ліття смерті Т. Шевченка, в Академії наук 

відбулися урочисті збори, присвячені пам’яті поета.  

Врешті-решт, позиція російських націоналістів стосовно «українського 

питання» залишалась незмінною протягом усього періоду їх діяльності на 

території України. Російський націоналізм на українських землях полягав у 

постійній боротьбі за маси, яка сильно загострилась із становленням 

українського національного проекту. Адже розвиток останнього фактично 

унеможливлював існування власне російського проекту нації. 

В питанні відносин української національної інтелігенції та українських 

російських націоналістів є деякі цікаві моменти. З щоденника Є. Чикаленка за 

1908 рік довідуємось, що на одному зі з’їздів М. Міхновський «гаряче 

переконував», що «треба йти проти жидів та російської демократії, разом з 

націоналістами на чолі з Столипіним» та що тільки такою тактикою вони 

доб’ються пільг для українського слова від уряду. Натомість йому доводили, 

що «московський націоналізм виключає український», що Столипін пізніше й 

довів своїми циркулярами проти українського руху [111, с. 41]. Таку позицію 

Міхновського можемо зрозуміти, знаючи про протекцію російської влади над 

націоналістами. Проте, видається , що така коаліція, навіть за певних умов чи 

домовленостей, навряд чи мала позитивні результати для українського 

табору. З іншого боку, ситуація українців була настільки непевною, що їхні 

лідери бачили єдиний вихід у кооперації з противниками українства. До того 

ж, Міхновський, як видно, між євреями та українофобами обирав останніх. 

Такої ж думки була й Олена Пчілка. Звичайно, це була помилкова політична 

лінія українського націоналіста, адже російські націоналісти, протеговані 

Столипіним, апріорі не могли стати союзниками своїх українських опонентів. 

Варто зазначити, що боротьба російських націоналістів була 

спрямована й на конкретних представників українського середовища. 

«Українське питання» у членів націоналістичних організацій чітко 
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асоціювалося з постаттю М. Грушевського, який повчав «у своїх книга і 

брошурах, що росіяни і «українці» – два різні і чужі один одному народи» 

[244, с. 2], й сприяв поширенню «сепаратистських» настроїв. Уособленням 

сепаратизму для націоналістів була діяльність «наших українців», які «в 

умовах так званого визвольного руху і надання пресі широкої свободи… в 

якості певної політичної партії… без ніяковості відкрито виявили свої 

прагнення, спрямовані врешті-решт на повну руйнацію сформованої протягом 

віків національної, культурної, і політичної єдності російського народу» [398, 

с. 132]. Грушевський, як «вождь українства», став топ-фігурою обговорення 

на шпальтах правонаціоналістичної преси. Адже на той час фактом лишалось 

одне:  обґрунтувавши єдність української нації історичними аргументами,    

М. Грушевський виступив проти існування «єдиної російської нації». 

Логічно, що це тривожило як владу, так і провладні націоналістичні сили. 

«Протягом 1911 р. малоруська інтелігенція, натхненна сепаратиськими ідеями 

з-за кордону, досягла великих успіхів в сенсі пропаганди неправдивого 

вчення про походження України, яке проповідують такі історики, як 

Грушевський» [28, арк. 44], – доносив Київський губернатор. Щоб звернути 

увагу влади на «протизаконну» діяльність української інтелігенції, 

націоналістична газета «Києвлянин» була переповнена актиукраїнською 

тематикою чи звичайними доносами. Найбільшої популярності мала теза, до 

речі, властива і ліберальним російським організаціям, що український рух 

фінансується німецькими грошима. За новинку ніхто це не сприймав, хіба що 

місцева українська інтелігенція, адже навіть міністр закордонних справ 

Сазонов заявив у Державній Думі, що весь такий рух ведеться на німецькі 

гроші [110, с. 254]. Великого роздратування націоналістам причиняло те, що 

«некоронований король» мазепинців, львівський професор М. Грушевський, 

який перебував під російським підданством, «працює в Росії як затятий 

проповідник «самостійної України і за 25 років його діяльності російська 

влада ні разу не потурбувала п. Грушевського». Відповідно, націоналісти 

взялися за виправлення такого стану речей.  Від імені ради ККРН, А. Савенко 
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запропонував надіслати голові ради міністрів В. Коковцову, міністру 

внутрішніх справ М. Маклакову та міністру іноземних справ С. Сазонову 

телеграми з висвітленням пропаганди ідеї українського сепаратизму, яка 

ведеться в Західній і Південній Росії, «абсолютно не зустрічаючи жодної 

протидії з боку російського уряду» [128, с. 4].  

У 1914 році Департамент поліції визнав Грушевського «одним з головних 

вождів мазепинського руху» і рекомендував генерал-губернатору Ф.Ф. Трепову 

(російський державний діяч, у 1908-1914 – київський, подільський і волинський 

генерал-губернатор) розглянути питання про «необхідне адміністративне 

вислання його з меж Південно-Західного краю».  

Згодом М. Грушевський, відбуваючи заслання в Казані (Спочатку 

Грушевського хотіли відправити до Томська, але після низки заступницьких листів, його 

направили 19 лютого 1915 в Симбірськ. 5 квітня 1915 Грушевський за порадою свого брата 

звернувся з листом до президента Академії наук з проханням про скасування «наглядового» 

режиму. Заслання не було скасовано, однак Грушевського наприкінці вересня перевели в один 

з університетських центрів країни – Казань (за матеріалами переписки), писатиме В. 

Вернадському про неясність своїх справ, роздумуючи, за чиїм клопотанням він 

опинився в такій ситуації. Історик та громадський діяч припускав два варіанти, 

серед яких – вплив А. Савенка та інших російських націоналістів Києва на 

місцеву владу [94, с. 234]. Така думка, як видно з розгляду даного питання, 

виникла неспроста. 

Таким чином, наклепи та доноси на діяльність української інтелігенції 

річ звична для початку ХХ століття. Доносили й на чиновників, причетних до 

української справи. Їх, звичайно, не у всіх випадках гнали з посади, хіба що 

тоді, коли Союз русского народа почне людину ту цькувати і зверне на неї 

увагу начальства» [111, с. 57].  

Отже, «українське» чи «мазепинське питання» для проросійського 

табору на українських землях явно було проблемним. Запекла віра в 

одержавлену ідею російської народності не могла пробачити невеликому, але 

з кожним днем зростаючому, українському національному середовищу його 

бажання розвінчати цей майже столітній міф. Відчуваючи себе частиною 
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триєдиного народу, чи то спадково, чи то з вигоди, консервативні російські 

націоналісти, радикальні, а особливо помірковані, явно з острахом дивились 

на постреволюційну Малоросію. З одного боку – соціалісти та ліберали, з 

іншого – національні рухи, які нівелювали святими «самодержавством, 

православ’ям, народністю». «Столиця України стала столицею мазепинства», 

«Київ – мати міст українських», «Наше місто… стало головним центром       

українофільства», – слова, які стали звичними на сторінках російських 

націоналістичних видань з часу революційних перетворень. Все ж, ще більше 

тривожило російський націоналістичний табір наукове обґрунтування                 

М. Грушевським посягань українців на непорушну російську традицію. Адже 

А. Савенко сам писав, що «будь-яка пропаганда, яка прагне створити великий 

народний рух, повинна опиратись на сильні наукові висновки і положення, 

інакше вона буде висіти в повітрі». Українська інтелігенція цього також 

досягла. 

 

 

4.2. Західноукраїнські землі в поглядах російських націоналістів 

Процеси націотворень на рубежі ХІХ-ХХ ст. були початком чогось 

нового, але поряд з тим, вони загострили незникаючі протиріччя між етнічними 

та державними утвореннями. Західноукраїнські землі стали місцем зіткнення не 

лише інтересів двох імперій, а й представників різних національних проектів. 

Проблема місця українства Габсбурзької монархії у зовнішньополітичній 

діяльності Російської імперії на початку XX ст. належить до одних із 

найдискусійніших у сучасній історіографії. Натомість розгляд цього питання 

крізь призму діяльності російських націоналістів потребує більшого наукового 

осмислення. Цікаво, що в даному питанні російський націоналізм в особі ККРН 

та ВНС йшов пліч-о-пліч російського панславізму, чи неославізму. 

Для ідей та практики російського націоналізму на землях Західної Русі 

характерними були такі ключові положення: 1) землі Західної Русі – 

достеменно російські; 2) населення даних земель – частина єдиного російського 

народу, яку протягом віків пригнічувала айстро-німецька влада; 3) вождів 
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«мазепинства» в Галичині підтримують австрійський і німецький уряди, а 

також польські єзуїти (очільник галицьких мазепинців митрополит Андрей 

Шептицький). На нашу думку, ключовими принципами російських 

націоналістів, жителів підросійської України, щодо зарубіжного українства 

були: 1) солідарності; 2) прагматизму. Перший принцип був пов’язаний зі 

слов’янським рухом, єдність та солідарність якого була близькою до 

національного руху. В цьому напрямку головними завданнями були: сприяти 

культурному і національному зближенню Зарубіжної Русі (Східної Галичини. 

Північної Буковини та Закарпаття) та Державної Росії (Російської імперії); 

підтримка зарубіжних росіян в разі їх візитів до Києва, щоб поклонитися всім 

російським релігійним і національним святиням. Відповідно, основна 

діяльність зводилась до організації туристичних поїздок галичан в Росію, 

особливо в передвоєнний період, культурно-просвітницька робота, співпраця з 

проросійським населення Галичини, Буковини і Закарпаття. 

Другий принцип передбачав придушення активного українського 

«сепаратистського руху», так званого мазепинства, головним рушієм якого була 

Галичина.  

Для реалізації цих принципів російські націоналісти діяли спільно з 

російськими панславістами. Адже на початку ХХ ст. в Росії на порядок денний 

почало висуватись політичне вирішення слов’янських проблем. Поразка у війні 

з Японією 1904–1905 рр. посприяла змінам на міжнародній політичній арені та 

освіжила російський панславізм, який у 1905–1906 рр. видозмінився у вигляді 

неославізму. Його мета – схилити на бік Росії південних і західних слов’ян, 

активізувати нову співпрацю слов’янських народів з російським царатом на 

основі культурного синтезу, а не культурного панування, яке передбачав 

російський панславізм, культурна боротьба з германізмом. До речі, відновлення 

взаємодії російських суспільно-політичних діячів із зарубіжними слов’янами 

сталося завдяки ініціативі одеського громадського діяча та викладача 

цивільного права Новоросійського університету О. Борзенка, який вніс 
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пропозицію про скликання в Росії чергового всеслов’янського з’їзду [313, с. 

170-171].  

Загалом, політичний панславізм став апогеєм російського імперського 

націоналізму, який вплинув на ідейні підходи російських націоналістів 

(представників великоросійського національного проекту). Під впливом 

панславізму логіка дискурсу загальноросійської нації висувала кордони 

«російської національної території» за кордони імперії, в заселені східними 

слов’янами області Габсбурзької монархії. Але тут дискурс про Зарубіжну Русь 

принципово відрізнявся від панславістського дискурсу щодо слов’ян 

Габсбурзької та Османської імперій. О. Міллер, застосувавши теорію Гелнера, 

ідентифікував його як «дискурс націоналістичної ірреденти», який існував аж 

до падіння Російської імперії [364, с. 162-163]. Обговорюючи «українське 

питання», під впливом панславізму (та імперського націоналізму), в поле зору 

російських націоналістів неодмінно потрапляли українці за межами імперії. 

Росія, як «імперія-націоналізатор», протягом довгого періоду заглядала на 

західні рубежі Південно-Західного краю, вбачаючи в них істинно російські 

землі з істинно російським населенням. Саме таке твердження було в основі 

російського націоналістичного дискурсу щодо західноукраїнських земель. 

Стосовно австрійських українців, то їхня кількість нараховувала близько 4 млн. 

Проте,  до початку ХХ ст. всередині українців йшла боротьба стосовно власної 

ідентичності, яка розгорнулась на фоні легального організаційного оформлення 

національних рухів. Для австро-угорської частини України були характерні дві 

особливості, яких не було на той час в Росії: релігійна основа руської 

ідентичності та можливість активності й організації, що надавала австрійська 

конституційна держава. Але такі умови не одразу позначились на розвитку 

українського національного руху. Панували протилежні тенденції. На перший 

план, аж до 1870-х років, вийшов русофільський (пізніше москвофільський) 

напрямок, що розглядав русинів західноукраїнських земель як частину «великої 

російської нації». Саме вони підтримали панславістські мотиви російських 

консерваторів, приєднавшись до неославістського руху (серед москвофілів 
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особливо активними були Микола Глібовицький і Дмитро Марков). Своє 

представництво в русі вони розглядали не як репрезентацію українського 

народу чи відламу Східної Галичини, а як репрезентацію російського народу, 

представниками якого себе вважали. Участь в неославістському русі давала їм 

можливість дискредитувати своїх політичних противників перед 

всеслов’янською громадськістю [312, с. 227]. Противниками їхніми ж були 

українофіли, критично налаштовані до Росії. Активізації українофільського 

руху, який почав завойовувати нових прихильників серед русинів, була 

можливою через вплив українських прагнень у Російській імперії. Галицькі 

москвофіли були запрошені провідними російськими політиками до Петербурга 

для обговорення організаційних питань і політичних принципів руху, який 

організовувався зверху за розпорядженням офіційної Росії [312, с. 227]. Тоді ж 

було прийнято рішення скликати перший з’їзд неославістів у Празі у 1908 р. З 

російських націоналістів підросійської України до руху були активно долучені 

організатор Одеського відділу ВНС Петро Казанський, співробітник правої 

одеської газети «Русская речь», панславіст Іван Дусинський.  

Професор Казанський був переконаний, що «українці є … лише жертвами 

тонко розрахованих ходів європейської політики», спрямованої на можливе 

ослаблення або навіть загибель Росії. 

Далі погоджуємось з сучасним істориком, що на початку ХХ ст. проблема 

територіальної приналежності західноукраїнських земель переводиться в 

площину практичних рішень [322, с. 76]. Для цього створюються окремі 

організації панславістського спрямування, які займаються виключно 

проблемами західноукраїнських земель. Одним з найвідоміших таких товариств 

стало «Галицько-російське благодійне товариство». Йому передували 

слов’янські благодійні комітети, що діяли з кінця 50-х років XIX ст. у багатьох 

містах Російської імперії [322, с. 76]. Посилення гонінь на росіян «викликали в 

середовищі російського суспільства Русі Державної почуття братської участі до 

Закордонної уярмленої Русі» [82, с. 25]. Першим кроком в цій справі була 

організація допомоги Закордонній Русі графом Бобринським. В Петербурзі ним 
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було організовано Галицько-російське благодійне товариство, піднявши 

«священний стяг культурно-національного єднання всього російського народу» 

[82, с. 25]. В квітні 1910 року, в активну фазу українського руху як у Росії, так і 

в Австро-Угорщині, в Києві відкрили відділ Галицько-російського товариства 

[209, с. 2].  Мета товариства, згідно статуту полягала у: «сприяти культурному 

єднанню російських галичан, буковинців й угрорусів з російським народом в 

Росії і здійснювати різного виду матеріальну і моральну підтримку в їх 

стремліннях до просвітницького й економічного успіху». Серед засновників 

відділу були вже відомі нам члени ККРН: А. Савенко, Т. Флоринський,                   

А. Стороженко та інші [209, с. 2]. 

 За активну пропаганду неославізму взялися російські націоналісти в 

особі Всеросійського національного союзу та Київського клубу російських 

націоналістів, розглядаючи слов’янські рухи, які переслідують «цілі єднання і 

солідарності слов’янських народів» в близькому контексті з національним 

рухом, «оскільки в основі слов’янського руху лежить почуття національної 

самосвідомості і солідарності» [82, с. 23]. Окрім принципів солідарності, 

націоналісти переслідували прагматичну мету – подолати активний 

український «сепаратистський рух», так зване мазепинство. «До тих пір, поки 

гніздо цього (українофільського – О.О.) руху – Галичина – залишається поза 

нашим культурно-національним впливом, повний успіх у боротьбі з 

українським сепаратизмом немислимий» [350, c. 307], – говорив уже у 1909 

році А. Савенко. Адже важливим моментом російсько-українських відносин 

того часу було те, що важливу роль в українофільському русі Галичини 

відігравали представники підросійської України. «Доля «самостійної України» 

пов’язується не з Росією, а з Австрією, яка взяла мазепинський рух під своє 

рішуче покровительство і по-всякому підтримує його. Жертвуються гроші, 

видаються книги, брошури і газети, просякнуті лютою ненавистю до єдиної 

Росії і стремлінням до її руйнування» [83, c. 133]. Отже, за переконанням 

проросійського націоналістичного середовища, «мазепинці» поклали собі за 
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мету підготовити ідейно-організаційну основу для досягнення політичної 

автономії в складі Австро-Угорщини. 

На думку російського націоналістичного середовища, зусиллями 

мазепинців в Австро-Угорщині посилилися гоніння на росіян. Головна їхня 

мета, на думку теоретиків та практиків російського націоналізму, «можливість, 

засобом агітації галицьких українців, відділення усієї малоруської гілки 

російського народу від Росії» [163, с. 312]. Тому при цьому важливо було не 

допустити, щоб Галичина зіграла для російської України ролі, як П’ємонт у 

возз’єднанні Італії.  

Професор Казанський, будучи головою Одеського відділення «Галицько-

російського благодійного товариства», аналізуючи становище Червоної Русі, 

зазначав: «Стосовно національного, малоросам Галичини, Буковини й 

Угорської Русі завзято прививалась ганебна виразка мазепинства. Особливо 

заражена ним Галичина» [164, с. 511]. Брати-росіяни позбавлені всіх прав, їх 

«одночасно душать австрійський уряд, обласна польська влада і мазепинці. В 

Австрії росіянам заборонено бути росіянами. Росіяни, які визнають себе синами 

єдиного російського народу, оголошені державними злочинцями» [164, с. 507]. 

 «Мазепинство» у членів проросійських організацій по обидва боки 

кордону асоціювалося з постаттю М. Грушевського, «який повчає у своїх 

книгах і брошурах, що росіяни і «українці» – два різні і чужі один одному 

народи» [244, с. 2], й сприяв поширенню «сепаратистських» настроїв. 

Уособленням сепаратизму для націоналістів була діяльність «наших українців», 

які «в умовах так званого визвольного руху і надання пресі широкої свободи… 

в якості певної політичної партії… без ніяковості відкрито виявили свої 

прагнення, спрямовані врешті-решт на повну руйнацію сформованої протягом 

віків національної, культурної, і політичної єдності російського народу» [404,     

с. 132]. Грушевський, як «вождь українства», став топ-фігурою обговорення на 

шпальтах правонаціоналістичної преси.  

Отже, вагоме місце в проросійському ідейному полі українських 

губерній, поряд із звільненням російських земель (Галичини, Буковини і 
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Угорської Русі) від влади Австро-Угорщини, займало «мазепинство», так 

званий український сепаратизм. Товариш голови Київського Галицько-

російського товариства Ю. Яворський, говорячи про «засоби боротьби з 

мазепинством», перш за все назвав «підтримку російського культурного руху в 

Галичині» і лише згодом сказав про «енергійну боротьбу з мазепинцями в 

Росії» [83, с. 136]. 

Взявшись за справу, ККРН організував в Києві відділ Галицько-

російського товариства (ГРТ) і 5 травня 1910 р. в приміщенні клубу відбулось 

його відкриття [82, с. 25]. Перше загальне зібрання клубу відкрив А. Савенко. 

Головою зборів було обрано М. Стороженка (очільник товариства), а 

секретарем – Д. Чихачова. Завдання товариства – сприяти культурному та 

національному зближенню руських прикарпатських з руськими Державної Русі. 

Засобами досягнення цієї цілі поставлені: допомога російським навчальним 

закладам в Прикарпатті і тим росіянам з Прикарпаттям, які навчаються в Росії, 

а також висилання в Закордонну Русь російських книг». Та для Київського 

відділу ГРТ була спеціальна інструкція з Петербурга – усіма силами «сприяти 

закордонним росіянам у справі полегшення відвідування ними Києва – для 

поклоніння місцевим загальноросійським релігійним і національним святиням» 

[82, с. 26]. Урочисте відкриття відділу відбулося 24 жовтня, на що сама 

Галичина, скоріше за все її проросійське населення, «гаряче відгукнулася на 

національне святкування в Києві, справедливо бачачи в цьому дійстві ознаку 

пробудження всеросійської національної ідеї» [82, с. 28]. 

З певною іронією відгукувався на подібну діяльність київських 

націоналістів такий же націоналіст, але ліберально налаштований, Т. Локоть. З 

одного боку, він погоджувався, що «не можна не бажати, щоб мільйони 

галичан-малоросів тяжіли до Росії, переймалися б ідеєю своєї національної 

єдності з малоросами, які населяють Росію, і щоб вся згуртована маса галицько-

російських малоросів розуміла і всією душею відчувала б свою кровну, а також 

і політичну єдність з великоросами, тобто розуміла і відчувала б необхідність 

створення єдиної, сильної Російської держави» [181, c. 2]. З іншого боку,                 
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Т. Локоть стверджував, що створення «галицько-російських товариств» 

безглузде з практичної точки зору і є наслідком політичної наївності, і в цілому 

вважав політику Австрії природною і закономірною, оскільки вона прагнула 

боротися з місцевими сепаратистами аналогічно тому, як Росія бореться зі 

своїми. 

Натомість Київський відділ ГРТ та місцеві націоналістичні організації 

поринули в культурно-просвітницьку роботу. Проросійська періодика в 

передвоєнний час активно переправлялася у Під’ярмлену Русь, де там 

розповсюджувалась місцевими москвофілами. Тема історії, тобто 

приналежності Галицького князівства до системи держав Русі, стала 

центральним сюжетом. У кожній книзі, брошурі, памфлеті історичні події, які 

відбувалися в регіоні, були вбудовані в межі російської історії, а також 

описувалося відділення «колиски слов’янства» від російських земель як 

страждання для простого народу. Причинами мук населення Зарубіжної Русі 

стали завоювання і панування Польського королівства. Тому проблема 

історичної та культурної спадщини регіону, між поляками та російськими, 

стала центральною. 

Один із організаторів Одеського відділу ВНС, провідний учасник 

слов’янського руху Петро Казанський писав: «Російський народ не може забути 

того, що протягом віків рідні брати його в Червоній Русі жили під тяжким 

гнітом, що проти них велась винищувальна війна всіма засобами». «В нерівній 

боротьбі наші брати завжди звертались з надією на північ, до нас, й ми часто, 

надто часто лишали їх без допомоги, ми самі були безсилі» [164, с. 507]. 

Безсилість ця, на думку Казанського, була зумовлена низьким національним 

самоусвідомленням, відсутністю суспільної самодіяльності, бюрократичним, 

проникнутим космополітичними тенденціями, управлінням державою [163, с. 

311]. Та з початком нового століття, в Росії «поряд з інородницьким 

націоналізмом, з’явилася і російська народна свідомість, яка з кожним днем 

шириться… і не лише серед тих, яких поляки називають «москалями», ні: в 
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сенсі російського націоналізму малоруси і білоруси далеко випередили 

Москву», роздумував граф В. Бобринський [163, с. 312].   

Братерство з населенням Червоної Русі також полягало у їхній 

російськості. Підставою для суджень про російськість населення, на думку 

російських націоналістів, «може слугувати російська мова, уклад життя, 

російська віра й супроводжуючі їх звичайне народне усвідомлення 

приналежності до російського світу, і навіть одна свідомість» [164, с. 508]. 

Термінологією підживлювали цю ідею москвофіли. «Подібно того, як у  

російській мові існують слова болгарин, ізраїльтянин і т.п. для позначення 

однієї особи відомої національності, і один «русский» почав називатися 

«русин», вся нація отримала назву «русь», а область, яку населяє цей народ, 

називається «Росія» [186, с. 202]. Така плутанина означень понять, гра слів та 

назв легко вписувалась в російську націоналістичну концепцію, яка 

розширювала свої територіальні межі під впливом панславізму. 

Стосовно західноукраїнських земель націоналісти не були радикальними 

в питанні православної віри, зараховуючи до російського народу римо-

католиків, «які застосовують у приватному житті російську мову», уніатів, 

наприклад, жителів Угорщини, «які офіційно приписуються до словаків, але 

притримуються східного обряду, чи «російської віри» (уніати) і визнають свою 

приналежність до російського народу». Не завжди апелювали й до російської 

мови, зараховуючи до росіян селян, «на лівому березі Сяну, які говорять по-

польськи, але моляться по-російськи». Росіянами були й ті дворянські та інші 

роди, які, «втративши російську мову та віру батьків, під впливом сімейних 

переказів, усвідомлюють і відчувають себе росіянами» [164, с. 508]. 

Російські націоналісти за нагоди акцентували увагу на нібито 

проросійських настроях Червоної  Русі. До того ж цьому сприяли часті поїздки 

галичан в Росію, особливо в передвоєнний час. В березні 1912 р. в Київ прибула 

галицька співоча дружина і голова Галицько-російського благодійного 

товариства граф В. Бобринський. Окрім проведення «духовно-патріотичного 

концерту» російські галичани разом з київськими росіянами поклонилися 



185 
 

«загальноросійським святиням» [83, с. 144]. За що, згідно проросійської преси, 

австро-польська влада «піддає гонінням, переслідує, як злочинця, саджає у 

в’язницю» [82, с. 25]. «Хор галичанок і галичан, одягнутих в красиві костюми 

карпато-російських горців (гуцулів)» виконували духовні та світські пісні. 

Особливе враження у націоналістів Києва викликало виконання галицьких 

патріотичних пісень: «Вперед народ Русі Червоної» і «Дружина, дружина цвіт 

російської землі» [83, с. 144], «просякнутих усвідомленням гіркоти 

теперішнього становища і твердою вірою в майбутню перемогу над ворогами 

російської ідеї» [83, с. 144]. 

Таким чином, позиція стосовно українського населення Австро-Угорської 

монархії була категоричною. Під впливом політичного панславізму, питання 

про можливість приєднання Зарубіжної Русі до тіла імперії на початку XX ст. 

стає важливим пунктом російського націоналізму. Поряд з тим, активізація 

українського національного руху «головні пружини» якого знаходились в 

Галичині, ще більше скеровувала погляди членів російських націоналістичних 

організацій на захід. Вихід у боротьбі з рухом, який підривав основні принципи 

російського націоналізму, члени ККРН та ВНС бачили в ідейно-політичному 

впливі через активізацію співпраці з місцевим проросійським населенням 

Галичини, Буковини та Закарпаття.  

 Фактом було відносно легке утримування проросійського періодичного 

видання, у порівнянні з таким же українським, польським чи єврейським на 

українських землях. Маючи кошти та владну підтримку, «Києвлянин» міг з 

неймовірною швидкістю реагувати на події за кордом, в тому числі в Галичині. 

Мала газета можливості, не без допомоги москвофілів, аналізувати галицьку 

періодику. Звичайно, дописувачі «Києвлянина» слідкували за українофільською 

пресою, а саме – за газетою «Діло», пишучи часто обурливі статті про розвиток 

«українського» руху  в Закордонній Русі. Проте, як перемогу сприйняли 

київські націоналісти суперечки на шпальтах української («Діло») та польської 

(«Dziennik Petersburski») газет щодо напису на дипломі доктора права 

Коломійцева, з фракції москвофіла Володимира Дудикевича. Коли юристу 
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вручили диплом, у місці з позначкою «національність» зазначалось: «nattione 

ruthenus», але Коломійцев заявив, що він «nattione Russus» і що не прийме 

диплома до того часу, поки не буде вказаних ним змін. У результаті, таке його 

прохання університетом було виконано. «Діло», у свою чергу, почало 

звинувачувати поляків, що вони на зло українцям створюють «росіян». 

Звичайно, з цієї ситуації найбільше виграли, якщо не москвофіли Галичини, то 

російські націоналісти Росії, що підтверджувало думку про «уярмлений 

російський народ за західним кордоном імперії». 

В листопаді 1911 року вже відомий нам професор Локоть писав 

октябристу Ф. Гучкову: «Питання про «мазепинство» вже хилиться мало не в 

бік великого міжнародно-політичного значення, оскільки частина наших 

націоналістів і частина галицьких так званих «москвофілів» готові закликати 

Росію до війни з Австрією через розвиток в Галичині під заступництвом 

австрійського уряду «мазепинства», тобто протиросійської течії серед 

галицьких малоросів». На його погляд, така постановка питання була проявом 

ризикованої форми прояву російського націоналізму [459, с. 248-265]. 

Напередодні Першої світової війни, ККРН все більше своїх зібрань 

присвячував виключно питанню про становище російської справи у 

під’ярмленій Закордонній Русі. Найбільшими знавцями цієї тематики, які 

виступали з доповідями та промовами, були Т. Флоринський, В. Стороженко, 

А. Савенко [262, с. 3].  

Маючи своїх кореспондентів в Австро-Угорщині, газета «Києвлянин» 

була обізнаною й справою «російського» народу за кордоном. Повідомлялось, 

що у березні 1912 року посилювались гоніння проти росіян в Галичині: 

«обшуки й наруги православних святинь щодня», «арештовують священників 

виключно з метою, щоб позбавити їх можливості здійснювати богослужіння на 

Пасху» [136, с. 6]. Подібного змісту статті про утиски православних 

священників все частіше можна було зустріти на сторінках проросійської 

газети. І це не дивно, адже питання православних Галичини набуло 

міжнародного значення завдяки листу графа Бобринського у квітні 1912 року, з 
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назвою «Релігійні переслідування в Галичині. Історія боротьби» до редакції 

англійської газети «Таймс». Описуючи релігійну ситуацію Під’ярмленої  Русі 

граф стверджував, що «знаючі люди стверджують, що в Галичині буде стільки 

парафій, скільки знайдеться кандидатів в православні священики, настільки 

сміливих, щоб дивитися в очі в’язниці» [120, с. 47]. Звичайно, лист 

небезпідставний, але він не уточнював в ньому місця російського уряду та 

Російської православної церкви, які надавали фінансову підтримку 

православним місіонерам та москвофілам в Галичині. З кола підросійських 

малоросів підтримку православного руху на Галичині надавав архієпископ 

Антоній, активний російський націоналіст Волині. Він приймав до 

Житомирської семінарії вихідців з Австро-Угорщини і рукопокладав охочих до 

місіонерської праці в галицькому краї [428, с. 197]. З іменем архієпископа 

Антонія, зауважував дослідник А. Стародуб, пов’язана також реалізація ще 

одного важливого проекту, який мав би, з канонічної точки зору, узаконити 

діяльність по наверненню українських греко-католиків на православ’я [428, с. 

197].  

Питання закордонного російського народу особливо посилюється з 

початком Першої світової війни. Як праворадикали, так і поміркований табір 

російських націоналістів звернули свою увагу на потреби корінного 

російського населення. Вже в жовтні 1914 року на зібранні Одеський СРЛ 

постановив включити у клопотання до вищих органів влади пункт про 

наділення землями селян в Галичині, відібраних у німців-колоністів на користь 

галицьких селян [54, арк. 317]. Пильні погляди в сторону Зарубіжної Русі 

почали сконцентровуватись ще напередодні війни, коли австро-угорська влада 

вжила заходи з ліквідації москвофільського руху в Галичині, Буковині та 

Закарпатті, яке носило виражений загальноросійський характер. Ефективним 

елементом такої боротьби стали звинувачення в державній зраді і шпигунстві 

на користь Росії.  

Пильно російські націоналісти з українських земель слідкували за 

процесами над православними угро-русами кінця 1913 року в Мармарош-
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Сигеті, часто публікуючи допити православних у пошуках доказів проти 

Кабалюка та Воробчука, Геровського: Марії Щечки, яка перейшла у 

православ’я, бо «уніатські священики скорочують богослужіння, не вчать дітей 

молитвам», обвинуваченого Дмитра Андришка, який чув, «що граф 

Бобринський цікавиться рухом на користь православ’я і що граф Бобринський 

могутній, як міністр», Кирила Прокопа, який заявив, що «він з охотою став би 

православним» [233, с. 6], Іоана Хазі, який визнав себе винним, бо «влаштував 

у Великому Лучці православний молитовний дім, де Кабалюк здійснював 

богослужіння» [234, с. 5] та самого Андрія Кабалюка, православного місіонера, 

який визнав свою вину у «розповсюдженні православ’я» [235, с. 5]. На допитах 

неодноразово звучали імена графа Бобринського, очільника ГРТ та єпископа 

Антонія, які проявляли цікавість до угорських справ [238, с. 3]. Варто 

зазначити, що такі замітки були об’єктивними, без перекручувань, адже подібне 

писала в цей час українська газета «Рада» [271, с. 5; 272, с. 3; 273, с. 4]. 

Процес в Мармарош-Сигеті над православними, які були звинувачені в 

державній зраді «лиш за те, що мали сміливість сповідувати православну віру 

своїх предків і свято шанувати національне почуття рідного їм російського 

народу», – як розповідали оратори на засіданні молодіжної правої радикальної 

організації «Двоголовий Орел» [259, с. 3], – став топ-темою обговорення в 

середовищі російських націоналістів. Ще більше обурювало націоналістів те, 

що угро-русів безпідставно звинувачують «в зносинах з «київським 

патріархом» і обер-прокурором Св. Синоду графом Володимиром 

Бобринським». На засіданнях частими гостями стали представники галичан, які 

гаряче дякували російському суспільству «за любовно-спорідне, чисто братське 

ставлення до галичан». Звичним стало надсилання співчутливих телеграм у 

Мармарош-Сигет на ім’я підсудних угро-русів. 

Закарпатці, з позиції проросійських малоросів – «найбільш нещасний, 

забутий долею уламок російського народу», який шістсот років страждає у 

важкій неволі. На відміну від уярмлених галичан, які були територіально 

пов’язані з Росією, угро-руси були «Карпатськими горами, як кам’яною стіною, 
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відрізані від своїх братів» [127, с. 4]. Галицький киянин Юліан Яворський, який 

приєднався до ККРН, зауважував, що «духовенства, яке є оплотом народної 

національної культури у галичан, у угро-русів не було, так як угорський уряд… 

лишив їх і духовних вождів» [127, с. 4]. Роблячи історичний екскурс у церковне 

життя на Закарпатті, описуючи важке становище російського православного 

духовенства, оратор звернув увагу й на відсутність в краї російських учителів. 

Лише в пошуках заробітку та виїзду в Америку, «угро-руси підіймали голову, 

вступили в розмови з російськими емігрантами, пробуджували своє 

національне почуття». Вже після цього, повертаючись на батьківщину, 

самосвідомі закарпатці мимоволі передавали свій настрій народній масі угро-

русів [127, с. 4]. У такий спосіб Ю. Яворський підвів публіку до ключових 

причин процесу в Мармарош-Сигеті. 

Турбував проросійську публіку й інший бік закарпатського питання. У 

націоналістів були свідчення, що наче угорський уряд для повного стирання 

національно-культурних принципів єдності слов’янства, планував «відкрити 

галицький кордон з метою пустити в Угорську Русь українських діячів, 

українську літературу». В результаті, непокоїлись націоналісти, «мазепинська 

пропаганда може пустити коріння на закарпатській землі, і угро-руси «замість 

православних російських людей зробляться уніатами». Це означало б, що 

замість схиленням перед Росію, закарпатці перетворяться на запеклих її 

противників. Поряд з тим, у січні 1914 року загальні збори членів Клубу 

російських націоналістів, у зв’язку з процесом в Мармарош-Сігеті, надіслали 

голові Ради міністрів телеграму, в якій звертали увагу уряду на значний ріст 

української пропаганди в Росії з боку зарубіжних антиросійських сил: «в той 

час, як австро-угорський уряд загрожує графу Володимиру Бобринському 

арештом в разі прибуття його в межі Австро-Угорщини, закордонні вожді 

мазепинства вільно приїжджають в Росію для агітаційної та організаційної 

роботи і користуються у нас повною недоторканністю і гостинністю» [65, с. 

105-174].  
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Для галичан, з приміткою «російських», в редакцію газети «Києвлянин» 

передавались пожертвування для боротьби з голодом [124, с. 2]. Для прикладу, 

було зібрано 1000 руб. та передано в січні 1914 року голові Київського відділу 

ГРТ Н. Стороженку для відправлення за призначенням [259, с. 3]. 

Схильні вважати, що питання угро-русів в трактуванні націоналістів 

виходило за межі російського націоналізму. В промовах та доповідях 

закарпатці розглядались не лише в контексті єдиного російського народу, але й 

як частина слов’янства, а саме – австро-угорського слов’янства. Тут намагались 

розіграти вже знайому історії карту Росії-захисниці слов’ян та православних. 

Ореолу святості в цьому контекстів набував граф Бобринський. У цій ситуації 

чітко зрозуміло, що як Росія використала цю ситуацію на свою користь, так і 

російські націоналісти. Про подібне писала українська газета «Рада» [274, с. 3]. 

Таким чином, позиція російських націоналістів стосовно українського 

населення Австро-Угорської монархії була категоричною. Під впливом 

політичного панславізму та іредентизму, питання про можливість приєднання 

Зарубіжної Русі до тіла імперії на початку XX ст. стає важливим пунктом 

російського націоналізму. Поряд з тим, активізація українського національного 

руху, «головні пружини» якого знаходились в Галичині, ще більше скеровувала 

погляди членів російських націоналістичних організацій на захід. Рух, який 

підривав основні принципи російського націоналізму, члени ККРН та ВНС 

вирішили побороти через ідейно-політичний вплив та активізацію співпраці з 

місцевим проросійським населенням Галичини, Буковини та Закарпаття. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання 

наукової проблеми, що виявляється у комплексному вивченні російського 

націоналізму на теренах підросійської України, який реалізувався через 

діяльність російських націоналістичних організацій на початку ХХ ст. У 

результаті проведеного наукового дослідження зроблено такі висновки: 

1. Витоки російського націоналізму беруть початок з часу зародження ідеї 

народності як ключового принципу в російському суспільно-політичному житті. 

Відтак, за умови входження «російської ідеї» в націоналістичний дискурс та 

розширення кола її прихильників у середовищі вищих прошарків російського 

суспільства, стало можливим становлення поняття російської народності (нації). 

Декілька етапів розвитку російської національної свідомості, у вигляді 

слов’янофільських та панславістських ідеологій, зумовили формування традиції, 

з якої вибудувався російський націоналізм з центровим поняттям російської 

народності. Поряд з тим, на розвиток націоналістичного дискурсу в Російській 

імперії вплинув прямий зв’язок консервативних кіл з самодержавством, яке 

стало на шлях націоналізації, підтримавши націоналістичний дискурс освічених 

консервативних кіл. 

2. Передумовами, які вплинули на виникнення російського націоналізму 

на українських землях, були: 1) ідеологічні, які полягали у підміні понять та 

традицій російським владним середовищем, одержавленні вже усталеної 

східнослов’янської спільноти, яка ідентифікувала себе як русько-православна та 

перетворення цієї русько-православної ідентичності у російсько-імперську, 

підміні конфесійно-цивілізаційної «руськості» етнополітичною «російськістю», 

проектуванні «Росії» як династичної і територіальної спадкоємиці «Русі», 

дихотомії самоідентифікації населення Наддніпрянської України, яка була 

підсилена російською владною рукою; 2) практичні, які полягали у культурній, 

церковній та економічній русифікації російською імперською владою через 

політику асиміляції, у лояльності до загальноросійських цінностей та норм 

поведінки осіб, які долучились до імперського публічного простору, у потребі 
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співпраці українського та російського елементів для боротьби з польським 

рухом на Наддніпрянській Україні. Ці процеси вплинули на активне сприйняття 

російського національного проекту українцями Наддніпрянської України.  

3. Протягом 1905-1914 рр. набули поширення два різновиди російського 

націоналізму – радикальний та поміркований. Представники обох напрямків 

прагнули різними методами «сконструювати» російську націю, впливаючи на 

процеси соціальної та національної ідентифікації місцевого населення та 

втілюючи у життя єдиний принцип російського націоналізму. Спільним для них 

було бажання утвердження єдності російського народу та його верховенства над 

усіма іншими народами Росії, причому до складу російського народу 

зараховувались не лише росіяни, а й українці та білоруси. В основу нашої 

класифікації поставленні методи боротьби представників цих націоналістичних 

течій за реалізацію ідейних положень та власне націоналістичної ідеї в 

Російській державі, тобто типологія за характером дії. Якщо так звані 

«чорносотенні організації» (СРН, СРЛ, СМА, «Двоголовий орел») ми 

зараховували до радикальної течії, то партію російських націоналістів, право 

лібералів (ВНС, ККРН) – до поміркованої течії. Відмінність поміркованих 

націоналістів від націоналістів табору «чорної сотні» полягала в тому, що перші 

займалися захистом інтересів російської нації та питаннями розвитку її 

добробуту, пов’язуючи цей розвиток з тими чи іншими демократичними 

перетвореннями, а для других важливішим було збереження монархії та 

традиційного способу життя із частим застосуванням жорстких, нерідко 

насильницьких, недемократичних методів. Поряд з тим, організації 

поміркованого російського націоналізму, в особі ККРН та ВНС, чітко окреслили 

націоналістичну складову в своїй ідеології та діяльності, протиставляючи іншим 

націоналізмам російський націоналізм. Відмінність поміркованих націоналістів 

від чорносотенних радикальних організацій і полягає у тому, що вони, серед 

тріади російських міфологем, на перше місце виводили народність.  

4. Виявлено, що в історії російського праворадикального руху на початку 

ХХ ст. було три переломні моменти, які вплинули на характер дій його 
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учасників. Перший момент (17 жовтня 1905 року) зумовив радикалізацію 

правомонархічних націоналістичних організацій, другий (3 червня 1907 року) – 

кризу та відхід від радикалізму його частини, а третій (листопад 1911 року) – 

загальну поміркованість. 

5. Російський націоналізм, знайшовши підтримку серед політиків та 

інтелігенції в українських русифікованих містах, натомість, не зміг набути 

суспільного значення. Причини поразки російського національного проекту на 

українських землях полягали у наступному: 1) апелюючи до найгостріших 

питань соціального життя, організації російських націоналістів, з одного боку, 

не були готові, а з іншого – не мали  відповідних повноважень та можливостей 

реалізувати написане та озвучене перед громадськістю; 2) соціальний світ, який 

вибудовував російський націоналізм на українських територіях, у будь-якому 

випадку мав бути включеним в історичну та соціальну практику. Проблема 

полягала у тому, що реальність не завжди співпадала з описаним у 

прокламаціях, статтях та брошурах російських націоналістів; 3) прагматичними 

у своїх намірах були не лише ті, хто бажав стати членом якогось союзу чи 

організації, протегованих російською владою, а й ті, хто ці об’єднання 

створював. Зазвичай подібне проявлялось або вже в перші роки існування, або 

напередодні світової війни; 4) націоналістам було важко конкурували з 

соціалістичними силами, які чітко сформулювали свою програму щодо зміни 

соціально-економічного ладу в державі; лавірування між землеволодінням 

поміщика та селянським наділом в середовищі націоналістів все-одно 

завершувалось на користь першого; 5) становлення українського національного 

руху та політизація «українського питання», яке набуло міжнародного 

характеру.  

6. Позиція російських націоналістів стосовно «українського питання» 

остаточно сформувалась у 1911 році та їй були притаманні наступні риси: 1) 

апеляція до «культурності мови»: у мовному питанні притримувались думки, що 

малоросійська говірка не може бути мовою літератури, науки, преси, адже 

українських газет читачі не розуміють; 2) намагання протиставити український 
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народ та українську політичну еліту, наголошуючи на відсутності підтримки 

останньої ні в зрусифікованих містах, ні в селах, де селяни продовжували 

вважати себе «малоросами», з метою збереження «малоросійського» простору в 

межах російського проекту; 3) розуміння «мазепинства» як чинника, який міг 

відштовхнути частину «малоросійського» населення, яке в певний час 

усвідомить себе самостійним українським народом, від загальноросійської ідеї; 

4) використання методу тиску на владні кола у боротьбі з українським рухом; 5) 

асоціювання «українського питання» з постаттю М. Грушевського, який 

обґрунтувавши єдність української нації історичними аргументами, виступив 

проти існування «єдиної російської нації»; 6) використання в антимазепинській 

пропаганді посилання на авторитетних та відомих закордонних (Т. Масарик) і 

місцевих (І. Нечуй-Левицький) діячів; 7) проблемність постаті Т. Шевченка та 

його місця в українському наративі, який активно розробляли та пропагували 

українофіли. Поряд з тим, можемо констатувати наявність конфлікту 

ідентичностей всередині російського націоналістичного середовища на 

українських землях, суть якого – у протиріччях між малоруською та російською 

ідентичностями.  

7. Під впливом політичного панславізму та іредентизму питання про 

можливість приєднання Зарубіжної Русі до тіла імперії на початку XX ст. стало 

важливим пунктом російського націоналізму. Ключовими принципами 

російських націоналістів, жителів підросійської України, щодо зарубіжного 

українства були: 1) принцип солідарності; 2) принцип прагматизму. Перший 

був пов’язаний зі слов’янським рухом, єдність та солідарність якого була 

близькою до національного руху. Другий же передбачав придушення 

активного українського «сепаратистського руху», так званого «мазепинства», 

головним рушієм якого була Галичина. Для реалізації цих принципів російські 

націоналісти діяли спільно з російськими панславістами, адже на початку ХХ 

ст. в Росії на порядок денний почало висуватись політичне вирішення 

слов’янських проблем. 
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Важливо розуміти, що глибокий і комплексний аналіз суспільно-

політичного розвитку сучасної  України неможливий без врахування впливу і 

вивчення проблеми російського націоналізму, який протягом століть впливає на 

історичну долю українського народу та його культуру, а сьогодні, як і раніше, є 

дієвим ідеологічним компонентом українського суспільного простору. 
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1. Спр. 172. Газета «Двуглавый Орел». Неділя 29-го квітня 1912 р. № 70, 

1912 р., арк. 8в. 

 

Ф. 274 Київське губернське жандармське управління. 1829–1917 рр. 

Оп. 4. 

2. Сп.209. Список монархічних, націоналістичних і академічних організацій 

в м. Києві, 1912 р., 56 арк. 

 

Ф. 275 Київське охоронне віділення 1902–1913 рр. 

Оп. 1 

3. Сп.2534. Список відділів «Союза русского народа» в м. Києві й Київській 

губернії 1911 р., 96 арк. 

 

Оп. 1. Т.  1. 

4. Од. зб. 1123. Листування з Департаментом поліції про збір свідчень про 

Київську організацію «Русское братство», 1906 р., 460 арк. 

 

Ф. 276. Південно-Західне районне Охоронне відділення. 1907–1914 рр. 

Оп. 1 

5. Спр. 244. Звіти  Південно-Західного районного Охоронного відділення за 

1911 рік, 1911,  292 арк.  

6. Спр. 469. Листування з помічником начальника Київського ГЖУ, 1910-

1911 рр., арк. 424-439. 
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7. Спр. 1664. Розпорядження Подільського губернатора про посилення 

нагляду за діяльністю відділів Союзу Російського Народу в Подільській 

губернії, 1913, арк.10-22. 

Ф. 296. Редакція газети «Киевлянин». 1890–1919 рр. 

Оп. 1. 

8. Од.зб. 2. Оригінали статей про події суспільного та політичного життя в 

Росії та закордоном; про страйки робочих, виступи селян, про студентські 

заворушення, про соціал-демократичні фракції в Державній Думі; відкритті 

листи реакційних політичних партій к царю, Столипіну, імператору 

Вільгельму, суспільству, 1896-1910 рр., 425 арк.  

 

Ф. 301. Жандармські установи Подільської губернії. 1833–1917 рр. 

Оп. 1 

9. Спр. 916. Справа про проведення дізнання та дізнання про діловода 

Балтської військової присутності Мельникова Г.С. та інших обвинувачених у 

поширенні серед населення м. Балти брошур «Союзу російського народу» 

«Селяни», 32 арк. 

10. Спр. 1483. Листування з Департаментом поліції та помічниками 

начальника Подільського ГЖУ про політичні настрої у повітах губернії , 78 

арк. 

11. Спр. 1631. Про наявність відділів Союзу російських націоналістів в 

Подільській  губернії зі списку організацій та товариств Подільської губернії з 

вказівкою кількості членів, їх національності, членів правління й напрямки 

діяльності організації, 1913 р., 93 арк. 

12. Спр. 1663. Справа про розслідування причин селянських заворушень в 

Ольгопільському у. і з'ясування діяльності місцевих відділів «Союзу 

російського народу», 371 арк. 

13. Спр. 1664. Листування з Подільським губернатором, помічниками 

начальника Подільського ГЖУ в повітах і іншими установами про 

заворушення селян і сільськогосподарських робітників в Ольгопільському і 
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Ямпільському повітах і про організацію серед селян відділів «Союзу 

російського народу», 351 арк. 

 

Ф. 335. Одеський тимчасовий генерал-губернатор 

Оп. 1. 

14. Од. зб. 39. Чорносотенні відозви в м. Одесі про євреїв, 66 арк. 

 

Ф. 336. Харківське губернське жандармське управління 

Оп. 1. 

15. Спр. 241. Про затвердження статуту «Харківського союзу російського 

народу. Зі списку легальних професійних організацій і кооперативів в м. 

Харкові та Харківській губернії, 1908 р., 57 арк. 

 

Ф.385 Жандармське управління м. Одеси. 1839-1917 рр. 

Оп.1.  

16. Сп.2995. Повідомлення в Департамент поліції про діяльність в м. Одеса 

монархічних союзів, 1907, 892 арк. 

 

Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

 

Оп. 636 

17. Сп. 647, ч. 1. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1906 р., 1158 арк. 

18. Спр. 647, ч.2. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1907 р., 926 арк. 

19. Спр. 647, ч. 5. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1910 р., 926 арк. 

20. Спр. 647, ч. 6. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1911 р., 850 арк. 
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21. Спр. 647, ч. 8. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1912 р., 224 арк. 

22. Спр. 647, ч. 9. Про товариства і спілки, засновані на підставі закону 4 

березня 1906, 1913 р., 1287 арк. 

 

Оп. 639 

23. Од. зб. 767. Лист Волинського губернатора від 31 грудня 1909 

24. Спр. 819. Постанова про з’їзд представників російського населення 9 

західних губерній, 4-6 жовтня 1909, арк. 5-8. 

 

Оп. 857. 

25. Спр. 253. Справа про Житомирський відділ Союзу Російського Народу, 

1907, 7 арк.  

 

Оп. 861. 

26. Спр. 102. Справа про створення Союзу Російського Народу в Київській 

губернії, 1911-1914 рр., 176 арк. 

27. Спр. 259. Про наявність в Києві монархічних організацій, 1912, 47 арк. 

28. Спр. 259. Ч. 1. Про існування в м. Києві декількох монархічних 

організацій: «Союзу російського народу», «Михаїла Архангела», «Союзу 

російських людей» та інших та про їх діяльність. Про повідомлення 

Київського цивільного губернатора в Департамент поліції від 18 січня 1912 р., 

1912 р., 27 арк.  

29. Спр. 337. Справа про підготовку Київським СРН єврейських погромів, 7 

арк. 

Оп. 863. 

30. Од. зб. 79. Листування з міністром внутрішніх справа і київським 

губернатором про скликання з’їзду сільських відділів Союзу російського 

народу в Київській губернії, 1913-1914 рр., 79 арк. 
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Ф. 705. Південно-Східне районне охоронне відділення. 1905–1914 рр. 

Оп. 2. 

31. Спр. 107. Рішення Департаменту поліції від 9 вересня 1912 р. про 

організацію в Харкові Союзу російських націоналістів, 1912, арк. 1-2. 

 

Ф. 838. Колекція нелегальних видань. 1897–1923 рр. 

Оп. 4. 

32. Спр. 5. Листівка Київського відділу «Російського Зібрання», 1905 р., арк. 

1. 

33. Спр. 44. Союз Російського народу, 1907 р., 1 арк. 

34. Спр. 49. Союз Російського народу, б.д., 4 арк. 

35. Спр. 59. Листівки Харківського відділення «Союзу російських людей», 

б.д., 4 арк. 

36. Спр. 62. Листівки Одеського «Союзу російських людей», 1911 р., 1 арк. 

37. Спр. 69. Листівки «Русского братства», листопад 1905 р., 2 арк. 

38. Спр. 79. Листівки південно-російського патріотичного товариства «Білий 

двоголовий орел», 1907 р., 1 арк. 

 

Ф. 1335. Волинське губернське жандармське правління. 1846–1917 рр. 

Оп. 1. 

39. Спр. 1546. Листування з повітом справником особами про збір свідчень 

про Союз Російського Народу при Почаївській Лаврі, 1913, арк. 24-34. 

40. Спр. 1635. Листування з волинським губернатором, прокурором 

Житомирського окружного суду та іншими особами про збір свідчень про 

ставлення селян до «Союзу російського народу»; список легальних організацій 

Волинської губернії, 24 арк. 

 

Ф. 1439. Чернігівське губернське жандармське управління 

Оп. 1. 
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41. Спр. 919. Справа про Союз Російського народу в Чернігівській губернії, 

1908 р., арк. 1-8. 

42. Спр. 1377. Програма Всеросійського національного союзу, 1912 р., 1 арк. 

43. Спр. 1481. Про наявність відділів Союзу російських націоналістів в 

Чернігівській губернії із зазначенням голови та членів правління зі списку 

організацій, зареєстрованих Чернігівською губернською у справах організацій 

установою, 1913, 13 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

 

Ф. 41. Єврейські політичні партії і організації 

Оп. 1.  

44. Спр. 2. Відозва Центрального Комітету і Бердичівського комітету Бунду 

до єврейських робітників у зв’язку з єврейським погромом в Кишиневі в квітні 

1902 р. і страйком бердичівських робочих в червні 1903 р., 1902-1903 рр., 6 

арк. 

 

Федеральна державна установа «Російський державний історичний 

архів» (ФГУ РГИА) 

Ф. 1057. Смоленский Илья Леонидович. 1872 – не ранее 1919. 

Оп. 1  

45. Д. 29. Письма (3) председателя Одесского союза русских людей (подпись 

«Н.Р.») Смоленскому И.Л. об организации при Союзе Комиссионно-

справочного бюро, 8 нояб. 1913г. – 10 янв. 1914г. [Електронний ресурс у 

форматі pdf], 3 лл. – Режим доступу: http://www.fgurgia.ru/object/150392721 

 

Ф. 1276. Совет Министров. 1905-1917. 

Оп. 3 

46.  Д. 183. Приговоры сельских и волостных отделов Союза русского народа 

Волынской губернии о запрещении торговли в воскрестные и праздничные 

http://www.fgurgia.ru/object/150392721
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дни в целях предотвращения собраний и агитации среди крестьян и 

воспитания в крестьянах религиозности. февраль - март. [Електронний ресурс 

у форматі pdf], 471 лл. – Режим доступу: http://www.fgurgia.ru/object/90856129  

 

Ф. 1287. Хозяйственный департамент МВД 

 Оп. 20  

47. Д. 1981. Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. 1904 

г. 3 стол 2 отделения Хозяйственного департамента Министерства внутренних 

дел. О назначении денежного пособия учрежденному Киевским губернским 

отделом Союза Русского Народа дневному детскому приюту имени святой 

Ольги [Електронний ресурс у форматі pdf], 1 л. – Режим доступу: 

http://www.fgurgia.ru/object/1177031889 

 

Ф. 1405. Министерство юстиции 

Оп. 539  

48. Д. 430. Министерство юстиции. Щегловитов И.Г. 1907 г. План и два 

фотоснимка Таможенной площади и Карантинного спуска в городе Одессе - 

приложение к делу о столкновении портовых рабочих с членами Союза 

русского народа 4 апреля 1907 года [Електронний ресурс у форматі pdf], 3 лл. 

– Режим доступу: http://www.fgurgia.ru/object/1177054095 

 

Державний архів Вінницької області 

 

Ф. 192. Прокурор Вінницького окружного суду. 

Оп. 1.  

49. Спр. 75. Матеріали про політичні настрої серед селян і діяльності «Союзу 

російського народу» в Ольгопільському повіті, 1914 р., 226 арк. 

Оп. 3. 

http://www.fgurgia.ru/object/1177054095
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50. Спр. 68. Провадження прокурора Вінницького окружного суду у справі 

Токаря Василя Івановича в агітації проти орг. «Союзу російського народу» і 

царя Миколи, що підтримує «Союз російського народу», 1911-1912 рр., 25 арк. 

 

Державний архів Миколаївської області 

 

Ф. 167. Миколаївський комітет партії  «Правового порядку», м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії. 1840-1916 рр. 

Оп. 1.  

51. Спр. 1. Протокол засідання комітету з питання з’ясування ставлення 

населення до створення Державної Думи і передвиборчої агітації; стаття в 

газеті «Русская мисль» у зв’язку зі смертю А. П. Чехова , 1912 р., 17 арк. 

 

Державний архів Одеської області 

Ф. 2. Канцелярия Одесского градоначальника. 1802–1819 гг. 

Оп. 7 

52. Спр. 299. Статут Одеської Першої робітничої артілі «Імені Михаїла 

Архангела». 1909-1913, 193 арк. 

53. Спр. 509. Піклування про бідних і їх дітей при Одеському відділ «Союзу 

Російського Народу», 1913-1915 рр., 18 арк.  

Оп. 11 

54. Спр. 216. Статути й листування про діяльність товариства «Одеський 

Союз Російських Людей», 1907 р., 358 арк.  

55. Спр. 220. Статут Благодійного Гуртка Одеського Відділення Союзу 

Російського Народу, 1908-1913 рр., 52 арк. 

56. Спр. 222. Про збори «Товариства Одеського Союзу Російських Людей», 

1908-1910 рр.,  40 арк.  

57. Спр. 223. Заяви, скарги та листування з засновниками та особами про 

конфлікти в Одеському відділенні СРН, про студентський відділ, про 

відкриття ремісничої школи та ін, 1910-1911 рр., 344 арк.  
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Оп. 13 

58. Спр. 6. Про ревізію діловодства та грошових сум Одеського Відділу 

Союзу Російського Народу і пов’язаної з ним «Робочої організації СРН» і 

«Російського Товариства Робочих членів СРН», 1910 р., 329 арк.  

 

Державний архів Харківської області 

Ф. 29. Харківська губернська у справах організацій та союзів присутність 

Оп. 1. 

59. Од. зб. 90. Про затвердження статуту Харківського товариства російських 

жінок, 1909 р., 141 акр. 

60. Од. зб. 307. Про затвердження проекту статуту Товариства споживачів 

Купянського відділу Харківського Союзу Російського народу, 1912 р., 45 арк. 

61. Од. зб. 344. Про затвердження проекту статуту «Харківського 

Національного Російського Союзу», 1912 р., 26 арк. 

62. Спр. 363. Про утворення Харківського російського Зібрання, 1905 р., 12 

арк. 

63. Од. зб. 680. Відділ Російського Народного Союзу імені Михаїла 

Архангела, 1915 р., 5 арк. 

 

ІІ. Опубліковані документи і матеріали  

Збірники документів 

64. Всероссийская этнографическая выставка. Славянский съезд в мае 1867 

года. – М., 1867. – 474 с. 

65. Записка об украинском движении за 1914-1916 годы с кратким очерком 

истории этого движения как сепаратистко-революционного течения среди 

населения Малороссии // «Украинская» болезнь русской нации. – М., 2004. – 

С. 105-174. 

66. Материалы к вопросу о земельной политике на Украине // Украинский 

Коммунист. – №1. – 1919. – С. 39. 

67. Нация и империя в русской мысли начала ХХ века. – М., 2004. – 352 с. 
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68. Обьяснительная записка к предложению 37 членов Государственной 

Думы о пользовании малорусским языком в начальных школах местностей с 

малорусским населением (РГИА, ф. 1276, оп. 4, д. 701, лл. 28-30 об.) // 

Вильпиус Р. Украинский язык и школьное обучение в позднеимперский 

период / Пер. с нем. Э. Каплуновской // Ab Imperio. – 2005. – №2. – C. 333-342. 

69. Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей 

переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. – СПб.: Тип.лит. Н.А. 

Ныркина, 1905. – Вып. 7. –  Наличное население обоего пола по уездам и 

городам с указанием числа лиц преобладающих родных языков. 1905. – 38 с. 

70. О языке преподавания в начальный школах месностей с малорусским 

населением (РГИА, ф. 1276, оп. 4, д. 701, лл. 28-30 об.) // Вильпиус Р. 

Украинский язык и школьное обучение в позднеимперский период / Пер. с 

нем. Э. Каплуновской // Ab Imperio. – 2005. – №2. – C. 332. 

71. Партия правового порядка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ecsocman.hse.ru/data/991/685/1219/004Partiya_pravogo.pdf  

72. Первая мировая война в оценке современников: власть и российское 
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