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ВСТУП 

 

Успіх процесу становлення та розвитку суверенної і незалежної 

Української держави на сучасному етапі безпосередньо залежить від 

дотримання визнаних світовою спільнотою демократичних і гуманістичних, за 

своїм змістом і спрямованістю, міжнародних стандартів. Державотворення 

повинне відбуватися на глибоких знаннях історичного минулого, злагоді, 

організації і здійсненні діяльності органів влади та посадових осіб у повній 

відповідності до правових настанов. У зв’язку з цим, важливого значення 

набуває переосмислення історичного минулого, врахування уроків історичної 

правди. 

У ХХІ ст. тероризм – глобальна проблема людства. Теракт, скоєний у 

США 11 вересня 2001 р., став умовним початком нового періоду світової 

історії. Саме тому зараз значний інтелектуальний потенціал гуманітарних 

наук спрямований на дослідження тероризму. Однак вивчення різномаїття 

його форм і проявів досі не дало змоги виробити засоби якісної протидії. Це 

підтверджують численні факти тероризму в країнах Азії та Африки. Гучні 

теракти сколихнули Францію. На жаль, Україна також «інфікована» однією з 

форм діяльності терористичних організацій. Внутрішньою проблемою нашої 

держави стали так звані «ДНР» та «ЛНР». Наша країна зіткнулася також із 

проблемою державного терору з боку сусідньої країни – Російської Федерації. 

Красномовним свідченням актуальності проблем, пов’язаних із 

насиллям, є той факт, що вони червоною ниткою проходять через усю історію 

гуманітарних наук. Буденність «насилля» викликає в середовищі людей не 

лише байдужість до нього, але й бездумність в оцінках його шкідливості чи 

користі. В історії суспільно-політичної думки дефініція «насилля» отримувала 

різноманітні оцінки та трактування. Людство неодноразово робило спроби 

регламентувати цей «феномен», вигадуючи різні способи приборкання 

всередині суспільства насильницької стихії. Для розв’язання проблеми 

насилля використовуються засоби морально-етичного та законодавчого 



5 

впливу, проте, вони не стали «панацеєю» від цієї «хвороби людства». Ці, 

свого роду превентивні заходи лише дають можливість дещо обмежити 

насилля всередині суспільства, адже існування вище перелічених 

«запобіжників» не означало, що їх дотримувалися. 

У Наддніпрянській Україні в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 

траплялися різні форми прояву насилля, зокрема революційне та етнічне. 

Дослідження насильницьких практик та їх відображення в українській 

суспільно-політичній думці дозволить комплексно осмислити цей феномен.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка «Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в Україні від 

найдавніших часів до сьогодення» (номер державної реєстрації 0110U004634). 

Об’єктом цього дослідження є суспільно-політичне життя 

Наддніпрянської України в 1870-ті – 1914 рр. 

Предметом дослідження є насилля в суспільно-політичній думці та 

політичних практиках Наддніпрянської України. 

Географічні межі дослідження охоплюють Наддніпрянську Україну в 

складі 9 губерній: Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, 

Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Вихід за 

рамки географічних меж відбувається для висвітлення питань чи подій, які 

відбувалися в столицях або інших регіонах Російської імперії і мали відгомін 

на теренах України. В інших випадках це спричинено тісними 

взаємовідносинами осередків народницьких організацій, політичних партій із 

центральними установами та організаціями, які поширювали свою діяльність 

на всю імперію. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період з початку 1870-х рр. по 

1914 р. Нижня хронологічна межа пов’язана з появою перших народницьких 

організацій. У 1870 р. були видані «Исторические письма» П. Лаврова, у яких 

проголошувалися програмні постулати для прихильників народництва, які в 

1874 р. здійснили «ходіння в народ» із метою підготувати соціальну 
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революцію в країні. Верхня визначається початком Першої світової війни, на 

якій зосередився фокус уваги суспільства. Проте саме війна спричинила 

величезні трансформації соціуму та революцію 1917 р., що поклала початок 

новій хвилі насилля. 

Мета дисертаційної роботи: полягає в комплексному дослідженні ролі 

насилля в суспільних практиках та їх відображенні в громадсько-політичній 

думці Наддніпрянської України в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Виходячи із зазначеної мети, були визначені наступні завдання: 

– розкрити стан історіографічного вивчення проблеми; 

– дослідити джерельну основу дослідження, з’ясувати рівень її 

репрезентативності;  

–охарактеризувати процес зародження та поширення його ідей в працях 

ідеологів народницького руху та серед прихильників у Наддніпрянській 

Україні і розробити періодизацію застосування насилля; 

– з’ясувати зміст терористичної діяльності народовольців в 

українських губерніях та роль вихідців із Наддніпрянщини в 

загальноімперських революційних гуртках; 

– висвітлити ставлення української громадськості до терористичної 

діяльності революційних народників; 

– з’ясувати місце революційного насилля в ідейно-теоретичній та 

практичній діяльності суспільних течій і політичних партій на межі ХІХ та 

ХХ ст.; 

– визначити розмах застосування насильницьких методів політичної 

боротьби під час першої російської революції 1905–1907 рр. та в добу реакції; 

– висвітлити ставлення суспільства до проявів революційного та 

етнічного насилля на початку ХХ ст. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

полягають у розкритті місця і ставлення до насилля в суспільно-політичному 

житті Наддніпрянської України. У дисертації вперше: 

- висвітлено причини виникнення і генезу тероризму в українських 

губерніях Російської імперії; 
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- комплексно дано оцінку ставленню до проблеми насилля в суспільно-

політичній думці Наддніпрянської України в 1870-х – 1914 рр.; 

- запропоновано періодизацію процесу насильницьких практик та 

ставлення до них суспільства Наддніпрянської України в 1870 – 1914 рр.; 

уточнено: 

- характер діяльності народницьких організацій і політичних партій 

у Наддніпрянській Україні; 

отримало подальший розвиток: 

- дослідження політичної історії Наддніпрянської України. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що вона може бути 

використана при дослідженні суспільно-політичної історії України останньої 

третини ХІХ – початку ХХ ст., написанні узагальнюючих праць, монографій, 

посібників, підготовці спецкурсів, проведенні лекційних і семінарських занять 

у вищих навчальних закладах. 

Достовірність отриманих результатів забезпечена поглибленим 

вивченням наукової літератури, неупередженим аналізом використаних 

джерел, застосуванням низки принципів і взаємодоповнюючих методів 

дослідження, які відповідають меті, предмету та завданням дисертаційної 

роботи. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії України 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Результати роботи були оприлюднені на звітних наукових конференціях 

викладачів та аспірантів університету, наукових конференціях молодих 

вчених, ІХ Міжнародній Буковинській краєзнавчій конференції (м. Чернівці, 

9 листопада 2013 р.), Х Міжнародній інтеграційній конференції для студентів, 

аспірантів і докторантів «Школа відкритого розуму» (м. Кам’янець-

Подільський, 16-21 червня 2013 року), всеукраїнських науково-практичних 

конференціях із міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід» 

(м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.; м. Кам’янець-Подільський, 

25 травня 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження було 

відображено у 16 наукових публікаціях, 7 з яких надруковано у фахових 

виданнях, затверджених ДАК МОН України, в тому числі 3 публікації 

опубліковані у виданнях, внесених у міжнародні наукометричні бази. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження, 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів (дев’яти 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури. Основний 

зміст дослідження викладено на 190 сторінках. Загальний обсяг роботи – 

283 сторінки. Список використаних джерел і літератури налічує 867 позицій. 
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РOЗДIЛ 1 

IСТOРIOГРАФIЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕOРЕТИКO-

МЕТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖЕННЯ 

  

1.1. Історіографія проблеми 

  

Для успішного виконання поставлених завдань необхідно опрацювати 

науковий доробок дослідників із визначеної проблеми. Враховуючи сформо-

вані істориками наукові історіографічні традиції та вплив суспільно-політич-

них факторів на історичну думку, запропоновано групування та аналіз літера-

тури з задекларованої тематики, яка передбачає хронологічно-проблемний 

поділ. Він базується на розгляді історіографії до дисертації за хронологічним 

принципом по трьох періодах: 1) праці дореволюційного часу – 1890-ті–

1917 рр.; 2) дослідження 1917–1991 рр.; 3) роботи істориків після розпаду 

Радянського Союзу – 1991–2015 рр. 

Комплексний аналіз історіографії дореволюційного часу дає змогу 

виділити в ньому дві основні групи праць. До першої належать роботи 

присвячені народництву, а до другої – історії революційного терору та 

етнічного насилля початку ХХ ст. 

Вивчення революційного тероризму розпочалося майже одночасно з 

появою перших терористичних актів у Російській імперії. Перша група 

дореволюційної історіографії репрезентує публікації, які належали 

представникам трьох концепцій терору «Народної волі»: народницької, 

ліберальної та охоронної. 

У 1894 р. учасник народницького руху Е. Сєрєбряков, згодом правий 

есер, написав короткий нарис історії «Землі і Волі» [704]. В основу роботи 

лягли спогади активного діяча цієї організації – О. Аптекмана. Для цієї праці 

характерні значні неточності, бо автор оперував малою кількістю матеріалів 

та джерел. Зокрема, з тексту складається враження, що «Чигиринська змова» 

стала наслідком пропаганди землевольців [704, с.26]. Не уточнено, що в 

1877 р., коли В. Осинський пропонував землевольцям ввести до програми 
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політичний терор, то він уже не належав до їх організації. Проте 

Е. Сєрєбряков правильно відзначив, що тероризм у Російській імперії 

розпочався з її Півдня. Однак автор помилково назвав Д. Лизогуба та 

В. Осинського членами дезорганізаторської групи «Землі і Волі» [704, с.38-

39]. Оскільки ця праця присвячена історії «Землі і Волі», то, на нашу думку, в 

ній описано діяльність наддніпрянських революційних народників, які в 

жодному разі не входили до цієї організації.  

Книга німецького поміркованого ліберала А. Туна [745] присвячена 

історії революційної пропаганди та діяльності народовольців. Історик 

засуджував дії царизму, але й не підтримував точку зору революціонерів, 

вважаючи теорію народників нездійсненною. Як і попередній автор, він подав 

чимало фактів діяльності українських революційних народників у 1877–

1879 рр., вірно оцінивши роль українців у Липецькому та Воронезькому 

з’їздах, відзначив їхній «слід» у вбивстві імператора Олександра ІІ. 

На початку ХХ ст., у часи відносного плюралізму в Російській імперії 

вийшли праці В. Богучарського [391, 392], Б. Глинського [436] та інших, які 

започаткували ліберальну концепцію у дослідженні революційного руху. Її 

прихильники констатували вимушений характер народницького терору і його 

практичну неспроможність. Указані автори в своїх розвідках покладали 

відповідальність за тероризм на уряд, який, на їх думку, підштовхнув 

революціонерів до радикальних дій. Вони вважали, що в самодержавних 

умовах суспільство мало моральне право на схвалення терористичної 

діяльності. В. Богучарський і Б. Глинський описали революційну діяльність, в 

Києві, Одесі та Харкові в 1870-х рр. Так, В. Богучарський один із перших 

приділив увагу ставленню суспільства до діяльності «Народної волі». Також 

він описав настрої, які охопили консервативну частину суспільства під час 

терористичної кампанії та зробив низку висновків, які актуальні й сьогодні. 

Б. Глинський розмежував склад революційних елементів на столичні та 

провінційні. Його робота цікава тим, що поряд із викладом революційних 

фактів та інтерпретацій, автор підсилював документами таємної дружини в 

Чигиринському повіті (грамота, статут, текст присяги), прокламаціями гуртків 
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В. Осинського та І. Ковальського, витягами зі столичних газет тощо. 

Б. Глинський детально описав процес над В. Засулич та ставлення до нього 

російського суспільства. Загалом автор розглянув терор 1870–1880-х рр. у 

Російській імперії як систему боротьби проти представників влади, що була 

продуктом революційних «гуртків півдня» [436, c.261]. 

Автори «охоронної історіографії» (А. Мальшинський [589] та 

Л. Тихомиров [340]) звертали увагу на те, що виникненню стійких 

терористичних груп, як правило, передував тривалий період пропаганди ідей 

терористичної боротьби, а ключову роль у цьому процесі відігравали 

представники інтелігенції. Її послідовники зображували терористичну 

кампанію як конфлікт між владою і «бунтівниками», при цьому у всіх 

можливих випадках поняття «влада» і «суспільство» автори писали через 

кому. Л.Тихомиров відповідальність за революційний терор покладав на 

ліберальне суспільство, яке «виховало» терористів і допустило царевбивство. 

Представник «охоронної концепції», генерал-майор жандармерії 

А. Спиридович [718-720], розкрив процеси зародження, зростання та 

діяльності революційних партій Російської імперії. У його роботах міститься 

чимало матеріалів із історії становлення соціал-демократів та неонародників у 

Наддніпрянській Україні. Його праці започаткували стереотип про ПСР як 

інтелігентсько-терористичну організацію. 

Зазначений період представлений також працями, що були пов’язані із 

загостренням у державі так званого «питання про інородців». Цій проблемі 

присвятили свої увагу А. Алекторов [371], А. Будилович [212], С. Щєголєв 

[803]. Загалом автори або підтримували урядову політику, або сприймали її із 

незначними застереженнями. Інші праці належали представникам 

ліберального напрямку суспільної думки (М. Гредескул [452], Г. Євреїнов 

[484]), що, дотримуючись інтересів національної єдності та цілісності Росії, 

все ж бачили її по-іншому, ніж уряд, пропонуючи йому свої варіанти для 

вирішення цього питання. 

У Наддніпрянській Україні до перших історичних нарисів, у яких сти-

сло прослідковані основні етапи виникнення, становлення, суспільної діяль-
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ності партійних угруповань самостійницького, соціал-демократичного та лі-

берального спрямувань, слід віднести праці С. Єфремова [487], В. Дорошенка 

[476]. Зокрема, С. Єфремов, близький до поглядів М. Драгоманова, не 

схвалював революційні процеси, віддаючи перевагу мирній діяльності. Однак 

він погоджувався з тим, що перебудова суспільних відносин не стане 

результатом мирного процесу, і тому допускав можливість збройного 

повстання [487, c.19]. 

У дослідженнях 1917–1991 рр. є підстави виокремити такі 

історіографічні етапи: 1) 1917 – початок 1930-х рр., 2) середина 1930-х – 

перша половина 1950-х рр., 3) середина 1950-х – 1991 р. 

У радянській історіографії індивідуальний політичний терор засуджу-

вався не як насилля, а як прояв дрібнобуржуазного індивідуалізму в «класо-

вій боротьбі». Йому протиставлялися масові форми руху пригноблених про-

шарків населення, а тероризм подавався як найдієвіший спосіб вирішення со-

ціальних суперечностей. «Дрібнобуржуазному» індивідуальному тероризму 

протиставлявся масовий «пролетарський терор» [816, c.98]. 

Першою історіографічною працею післяжовтневого періоду з історії 

революційного тероризму стала книга, видана ПСР у 1918 р. «Боевые пред-

приятия социалистов-революционеров в освещении охранки» [393]. Особлива 

увага в ній приділялася характеристиці книг О. Спиридовича та особистості їх 

автора. 

На початку 1920-х рр. у радянській історіографії була апробована теза 

про «дрібнобуржуазну» суть індивідуального політичного терору. Питанню 

есерівського та анархістського терору присвятили праці А. Луначарський 

[306], В. Мещеряков [598], А. Платонов [647], С. Сльотов [711], Ю. Стєклов 

[722], Я. Яковлєв [807]. Недоліком їх змістової частини стало намагання 

авторів дискутувати зі своїми опонентами з соціалістичного табору. У 

вказаних роботах описано характер діяльності місцевих організацій ПСР в 

українських губерніях імперії та особливо в період революції 1905–1907 рр. 

Згодом з’являються перші дослідження, присвячені історії та становле-

нню анархізму, – у роботах Б. Горєва [448], В. Залежського [496], М. Равича-
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Черкаського [669], Л. Сиркіна [729]. Ними створено образ анархіста як 

молодика-хулігана, що в багатьох випадках відповідало дійсності. Вказані 

праці висвітлювали історію поширення анархістських ідей у Російській 

імперії, діяльність анархістських груп різних напрямків, їх ставлення до 

застосування терору тощо. Так, В. Залежський справедливо відзначав, що 

анархістські ідеї М. Бакуніна мали значний вплив на революційних 

народників (зокрема «південних бунтарів» – Авт.). 

Перший етап (1917 – початок 1930-х рр.) став у фактографічному аспе-

кті найбільш багатим періодом у вивченні російського революційного теро-

ризму. На післяжовтневий період припало видання найбільш відомих на цей 

час документальних, епістолярних і мемуарних матеріалів, які висвітлюють 

проблеми індивідуального терору [816, с.96], водночас історичні дослідження 

з цього періоду менш широко представлені [520, 797]. Зокрема, розвідки з 

історії революційних рухів у Наддніпрянській Україні належать О. Гермайзе 

[433], А. Рішу [673], П. Христюку [781], М. Яворському [806]. Праці 

зазначених авторів багаті на фактологічний матеріал з історії революційної 

боротьби в Україні, який важливий для визначення основних форм діяльності 

місцевих організацій революційних партій.  

Другий етап радянської історіографії характеризувався суттєвими змі-

нами в розвитку історичної науки. У зв’язку зі становленням у СРСР тоталі-

тарного режиму та культу особи «вождя» Й. Сталіна, вивчення історії партій 

фактично призупинилося. Ідеологічний тиск з боку держави на дослідників 

досяг свого апогею. Історичні факти, що суперечили офіційній доктрині чи 

ставили під сумнів її постулати, фальшувалися або просто відкидалися.  

На початку другого етапу помічався інтерес до революційного минуло-

го у зв’язку зі святкуванням 50-річного ювілею «Народної волі» в 1935 р. 

Однак після цього запроваджена фактична заборона на її дослідження, яка 

тривала до хрущовської відлиги. На відміну від дореволюційних істориків, які 

при вивченні терористичної кампанії 1879–1881 рр. ставили не лише наукові, 

але й етичні питання, розмірковуючи про допустимість терору і відпові-

дальність суспільства, дослідники радянського періоду змістили акценти. В 



14 

центрі їх уваги стали проблеми класової суті «Народної волі», ефективності 

терору як методу революційної боротьби й історичного значення цієї партії. 

У радянській історіографії до середини 1930-х рр. домінувала «школа 

М. Покровського». В цей час робилися спроби пояснення феномену револю-

ційного тероризму з точки зору економічного детермінізму. Вона полягала в 

тому, що причиною терактів було погане економічне становище народу. Так, 

поширеним поясненням причин початку есерівської пропаганди тероризму 

був голод у центральних губерніях Російської імперії, однак, ця теза виявила-

ся хибною. Оскільки, якщо порівняти хроніку терактів і динаміку економіч-

ного становища імперії, то виявляється, що політичні вбивства здійснювали-

ся як у роки економічного занепаду, так і підйому. Крім того, в умовах госпо-

дарської кризи представники радикальних організацій починали апелювати до 

народу і відповідно віддавали пріоритет у тактичному відношенні масовим 

формам революційної боротьби, тоді, як у роки економічного зростання, 

залишалося покладатися на індивідуальні методи боротьби. Після засудження 

«школи М. Покровського» економічне пояснення сутності тероризму замінено 

соціологічною інтерпретацією. На думку прихильників такого підходу, 

терористичні методи боротьби в першу чергу визначалися особливостями 

політичної тактики «дрібної буржуазії» [816, с.99-100].  

Через те, що терористичні аспекти діяльності більшовицької партії бу-

ли небажані для вироблення ідеологічного канону, більшість досліджень і 

спогадів 1920 – початку 1930-х рр. згодом забулися. З ініціативи Н. Крупсь-

кої значну кількість дореволюційної літератури, в якій були об’єктивно опи-

сані революційні процеси, було знищено [578]. Застій у вивченні історії 

російського революційного тероризму зумовлений листом Й. Сталіна до 

журналу «Пролетарская революция» в 1931 р. і публікацією «Короткого курсу 

історії ВКП(б)». Суть ідеологічної позиції зводилася до двох тез: 1) єдиною 

партією, яку необхідно вивчати, є ВКП(б); 2) всі інші партії – 

дрібнобуржуазні, буржуазні, поміщицькі є реакційними та консервативними 

як за своїм складом, програмними документами, так і за тієї роллю, яку вони 

відіграли в історії Росії. А тому немає потреби в їх спеціальному дослідженні 
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та висвітленні в літературі». Після вбивства С. Кірова 1 грудня 1934 р. 

вивчення історії революційного тероризму на довгі роки стало забороненою 

темою, бо партійне керівництво побоювалося, що в терористів можуть 

знайтися послідовники [816, с.128-131]. 

У 1930–1950-х рр. значно зменшилася кількість дослідженнь з історії 

ліворадикальних партій. У цей час їх презентують роботи А. Панкратової 

[637], В. Парфенова [640], Є. Ярославського [812], які не виходили за 

ортодоксальні межі, хоч часом і мали несхожі висновки. 

Окремі аспекти досліджуваної теми знайшли відображення в українсь-

ких емігрантів: П. Гайдалемівського [425], В. Дорошенка [474-477], 

О. Назарука [612], М. Шаповала [791, 792]. Так, останній значну увагу 

приділяє висвітленню значення терору та дослідженню передумов його 

виникнення в діяльності російських та українських політичних організацій, 

зокрема партій соціалістичного спрямування, які діяли в Україні. У своїй 

роботі він послуговувався порівняннями з історії революцій в інших країнах 

Європи, аналізом спільних програмних засад різних теоретиків революційного 

терору. 

Третій етап радянського періоду пов’язаний із настанням «відлиги» в 

середині 1950-х рр. У цей час вийшли роботи українських радянських істори-

ків Л. Жилінської [490] та М. Рудька [679], присвячені революційному 

народництву в Україні. У роботах Ю. Фоміна [774, 775], який дослідив участь 

української молоді у Східній кризі 1870-х рр. закцентовано увагу на тому, що 

народники отримували досвід у балканських конфліктах для майбутньої 

революційної боротьби на батьківщині. У дослідженні Х. Гуревича [460] про 

ідейну спрямованість «Південно-російського робітничого союзу в Києві» 

відображено, що його організатори відстоювали фабричний терор проти 

господарів та адміністрації фабрик і заводів [460, c.65]. Діяльність 

народницьких гуртків у Кам’янці-Подільському описана С. Сосновчиком 

[717] та О. Чернущенком [785]. Дослідники М. Пивоваров [644] та Р. Іванова 

[512] звернули увагу на участь П. Мирного та М. Драгоманова у суспільно-
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політичному житті та їх зв’язок із народницьким рухом, продемонстрували їх 

неприйняття радикальних ідей революціонерів. 

Революційний народницький рух глибоко досліджений плеядою радян-

ських істориків: Б. Ітенбергом [509 – 511], В. Твардовською [730, 731], 

Н. Троїцьким [742 – 744]. Ця проблема також знайшла своє відображення в 

роботах Г. Алєксєєвої [370], А. Бєлкіна [384], С. Волка [412], Б. Козьміна 

[539], Ш. Левіна [564, 565], М. Сєдова [702], П. Ткаченка [738], Р. Філіпова 

[770] та інших. Так, Б. Ітенберг констатував, що одеський 

«Південноросійський союз робітників» став першою робітничою 

революційною політичною організацією в Російській імперії, в статуті якої 

стверджувалося, що робітники можуть домогтися визнання своїх прав лише за 

допомогою насильницького перевороту. Н. Троїцький дослідив особливості 

поведінки обвинувачених перед царським судом у політичних процесах 1866–

1882 рр. Зокрема, дослідник визначив, що під час судових процесів над 

українськими народниками в 1879 р., вони прагнули перетворювати лаву 

підсудних у трибуну для викриття існуючого ладу та пропаганди революції. 

Вони відзначалися безкорисливістю та самовідданістю, прагнучи керуватися 

інтересами «революційної справи». Радянський історик Ш. Левін у статті «Дві 

демонстрації» [564] акцентував особливу увагу на важливому значенні 

одеської «справи Ковальського» для радикалізації революційного руху. 

Ставлення селянства Наддніпрянської України до революції частково 

висвітлене в працях українських радянських істориків-аграрників М. Лещенка 

[576] та Д. Пойди [653]. Важливими працями в радянській історіографії 

дослідження партії соціалістів-революціонерів стали роботи К. Гусєва [462]. 

Дослідник подав загальний нарис історії партії, приділивши належну увагу її 

терористичній діяльності. 

Діяльність царизму в боротьбі з революційним рухом та його крайніми 

проявами знайшла своє відображення в працях А. Авреха [366], 

П. Зайончковського [494, 495], Н. Єрошкіна [485], І. Оржеховського [630]. 

Формування та діяльність першої Державної думи описані в роботі 

С. Сидельникова [707]. Український радянський історик В. Попик [657] 
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дослідив виборчий процес до ІІІ Державної думи. У вказаних працях дотично 

розглянуті питання ставлення до революційного терору в Російській імперії. 

Разом із здобуттям Україною незалежності у вітчизняній історіографії 

почалося переосмислення минулого, з’явилися ґрунтовні дослідження з полі-

тичної історії. Українська історіографія переорієнтувалася на позиції об’єк-

тивності та історизму. Основною ознакою періоду стало критичне осмислен-

ня історіографічної спадщини, розширення джерельної основи досліджень, 

зближення і поглиблення методологічних підходів, тематичне розмаїття. 

Проблема насилля перестала бути об’єктом захоплення дослідників. 

Пріоритетним напрямком історичних, політологічних і філософських 

розвідок став розгляд національних проблем. Так, у працях П. Магочія [585], 

Г. Касьянова [522], Н. Шип [799] та інших, окрім суто національних питань, 

побіжно розглянуті аспекти ставлення української інтелігенції до 

революційного терору тощо. 

У 1990-х рр. якісні зрушення відбулися у дослідженні історії радикаль-

них політичних партій та організацій Наддніпрянської України. Представни-

ки нової генерації істориків підготували кваліфіковані монографічні та дисе-

ртаційні праці з багатьох аспектів проблеми. Окремі риси насилля, такі, як 

тероризм, також частково відображені в працях про політичні партії, зокрема 

у С. Гелея [429], О. Голобуцького [441], В. Головченка [442], А. Голуба [443, 

444], В. Гошовської [450], Т. Гунчака [459], Ю. Левенця [563], І. Самарцева 

[690], С. Світленка [698-701]. Так, у праці В. Головченка вперше у сучасній 

вітчизняній історіографії висвітлений процес зародження, становлення та 

еволюції української соціал-демократії в Російській імперії. Автор описав 

основні напрямки діяльності РУП, УСДРП, інших українських соціал-

демократичних організацій, в тому числі не оминув їх ставлення до тероризму 

та відобразив створення бойових дружин РУП для протидії єврейським 

погромам. У праці В. Гошовської розкрита проблема ставлення українських 

соціал-демократів до терористичних засобів. Революційне народництво в 

Україні стало об’єктом досліджень С. Світленка, який прослідкував еволюцію 

їх поглядів від пропагандистських до терористичних. 
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В узагальнюючій праці 15-томного видання «Україна крізь віки» [692] 

В. Сарбей висвітлив період ХІХ – початку ХХ ст., коли стрижнем історично-

го процесу на українських землях стало національне відродження в націона-

льно-етнічному, політичному, духовно-культурному проявах. Однак у моно-

графії мало уваги приділено проблемі політичного насилля в Наддніпрян-

ській Україні. Однією з перших спроб комплексного дослідження історії 

політичних організацій, що діяли на межі ХІХ-ХХ ст., є монографія А. Павка 

[634]. У ній автор з’ясував передумови, закономірності та особливості 

утворення політичних партій і організацій, проаналізував їх еволюцію, 

програмні засади тощо. В дослідженні розглянуті основні проблеми історії 

політичних партій в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.  

Чимало інформації про політичне насилля в досліджувану добу ми 

отримали з праць дослідників, присвячених різним історичним постаттям, у 

яких йдеться зокрема, про О. Кістяківського – Г. Антипенко [372, 373] та 

О. Музичка [610], О. та С. Русових – Т. Демченко [470, 471], О. Рахна [670], 

М. Ковалевського – Ю. Яковлєва [808], В. Антоновича – В. Ульяновського 

[754], М. Драгоманова – А. Круглашова [553, 554], С. Подолинського – 

М. Остропольської [632] і Ю. Марцинішина [593], П. Куліша – Є. Нахліка 

[620], І. Петрункевича – Н. Котельницького [549] та О. Мироненка [600], 

С. Єфремова – Л. Могильного [604], М. Міхновського – О. Овсієнка [624] та 

Ф. Турченка [747-751], М. Василенка – С. Рудька [680], В. Мальованого – 

М. Шитюка [800], О. Павловича – О. Григорука [453], Є. Щепкіна – 

С. Ковальчука [536]. Дуже цінні праці про О. Кістяківського, С. Русову, 

І. Петрункевича та С. Подолинського, тому що в них побічно висвітлене 

питання їх ставлення до проблеми політичного терору в Російській імперії 

наприкінці ХІХ ст. 

Діяльність діячів громад ґрунтовно висвітлена у працях Н. Побірченка 

[650], А. Катренка [523-525], Л. Чорної [786] та інших. Так, Л. Чорна 

розглянула особливості українського громадівського руху 60 – 70-х рр. 

ХІХ ст. як складової частини другого етапу українського національного 
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відродження. У дослідженнях указаних авторів розглядається питання 

ставлення громадівців до насильницьких практик.  

Анархістський рух у Наддніпрянській Україні дослідили О. Бабічева 

[379], С. Зеленцова [498-499], В. Савченко [683-687], В. Мороко [608, 609] та 

інші. Так, О. Бабічева проаналізувала причини та умови, які сприяли 

виникненню анархістського руху на початку XX ст. та розглянула перші 

терористичні акти анархістів. С. Зеленцова подала характеристику 

програмних та організаційних документів анархістів 1903–1914 рр. і 

визначила особливості та специфіку їх походження, проаналізувала програми 

різних напрямків анархізму. В. Савченко дослідив анархістські федерації, які 

діяли в Наддніпрянській Україні. Розглянув спроби анархістів за допомогою 

економічного та політичного терору, страйку підняти повстання в Одесі у 

1907 р., боротьбу анархістських груп проти погромників і СРН та інші 

аспекти. Чорносотенний рух досліджували О. Кривобок [551], О. Кульчицька 

[556], І. Омельянчук [628, 629], О. Федьков [762] та А. Якуніна [809, 810]. Так, 

О. Кривобок розглянув генезис, виникнення і діяльність СРН на Чернігівщині, 

а також інших правих партій, з’ясував основні фактори та обставини, які 

сприяли або перешкоджали успіхам цих політичних сил. Деякі аспекти 

діяльності чорносотенців на півдні України на початку ХХ ст. висвітлені в 

статті О. Кульчицької. А. Якуніна розглянула діяльність впливових 

представників монархічних організацій. Цінними дослідженнями 

чорносотенного руху є праці І. Омельянчука. Його монографії, видані на 

основі кандидатської та докторської дисертацій, є найбільшими за обсягом і 

цінністю матеріалу дослідженнями історії «чорної сотні» в Україні. У них 

вміщені матеріали про чисельність і соціальний склад руху. Велику увагу 

приділено дослідженню діяльності на місцях, проблемі єврейських погромів і 

участі в них монархістів. 

У численних роботах О. Федькова простежено різні аспекти стосунків 

політичних партій та селянства Правобережної України [479, 760-769]. Автор 

охарактеризував особливості аграрних відносин регіону, а також діяльність 

політичних партій та селянських громадських організацій у період революції 
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1905–1907 рр. У контексті зазначеної проблеми, він подав чимало фактів 

ставлення місцевих осередків ПСР, РСДРП та українських політичних партій 

до аграрного терору, а також відобразив вплив різних політичних сил на 

напруженість міжетнічних взаємин на Поділлі. 

Діяльність есерівських організацій у Наддніпрянській Україні розкрили 

О. Плахотніченко [648], Є. Романенко [674], Н. Сіталова [710], С. Сусоров 

[726], А. Хоптяр [780, 839] та інші. Так, Н. Сіталова висвітлила основні форми 

і методи терористичної діяльності комітетів ПСР на півдні України в 1902–

1907 рр. тощо. У своїх дослідженнях С. Сусоров торкається таких проблем, як 

ставлення ПСР до столипінської аграрної реформи, царського Маніфесту 

17 жовтня 1905 р., а також думської тактики партії та її місцевих комітетів. 

Діяльність організацій ПСР на Правобережній Україні висвітлив А. Хоптяр, 

дослідив особливості форм та методів діяльності есерівських організацій, 

охарактеризував найактивніші партійні організації та чимало уваги приділив 

опису їх терористичної діяльності. Значне використання архівних матеріалів 

при дослідженні історії політичних партій на Поділлі характерне для С. Ткача 

[732-737]. Так, дослідник на основі архівних джерел та наукового доробку 

вчених у своїх роботах проаналізував формування та діяльність політичних 

партій у Подільській губернії на початку ХХ ст., визначив основні зміст та 

форми діяльності, в тому числі терористичну. 

Значну частину матеріалу про ставлення суспільства до насилля ми 

отримали з праць істориків про діяльність Державних дум Російської імперії, 

зокрема, А. Глушковецького [437], О. Коника [543, 544], В. Милька [599], 

М. Циганюка [782]. Праці вказаних авторів є прикладом зростання наукового 

інтересу до діяльності українців у Державних думах. У їх дослідженнях 

подано грунтовний матеріал про діяльність українських депутатів у думах і їх 

ставлення до проблеми революційного терору в імперії на початку ХХ ст. 

Окремі аспекти єврейського питання в Наддніпрянській Україні дослід-

жували в часи незалежності України М. Гаухман [426, 427], І. Погребінська 

[651], І. Рибак [672], О. Симчишин [708, 709] та інші. Так, М. Гаухман 

висвітлив ставлення української громадськості до резонансної «справи 
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Бейліса», а І. Рибак описав та вияснив причини єврейських погромів на 

Поділлі в 1882 р. 

Події 11 вересня 2001 р. в США та інші терористичні інциденти 

актуалізували та зумовили пожвавлення дослідження теоретичних аспектів 

політичного насилля. З праць «після 11 вересня» варто виділити дослідження 

А. Бабієвої [378], А. Бобрової [390], Д. Метілки [596, 597], В. Ярошовця [813] 

та інших. 

Дослідженням різних аспектів тероризму на території України на 

сучасному етапі історіографії займалися Д. Вєдєнєєв [407], В. Волковинський 

[413 – 422], К. Гіроакі [435], О. Дудар [482], О. Лебеденко [562], Л. Левченко 

[566], Є. Назарова [611], В. Смірнов [712, 713], Л. Стромилюк [725], 

О. Філонов [773] та інші. В монографії В. Волковинського розглянутий 

революційний тероризм Російської імперії другої половини XIX – початку 

XX ст., описані найвідоміші теракти скоєні на території Наддніпрянської 

України. Дослідник приділив увагу масовому есерівському терору початку 

XX ст., учасниками якого були переважно українці. В статтях 

В. Волковинського про «чорносотенство» та про есерів, історик намагався 

відтворити настрої прихильників обидвох ідейних течій. Беручи за основу 

ліберально-демократичні цінності, які сповідував автор, у роботах ґрунтовно 

реконструйована історія цих радикальних рухів у Наддніпрянській Україні. 

Загалом автору були притаманні неупереджені оцінки щодо програмних і 

практичних площин діяльності політичних партій на початку ХХ століття. 

О. Філонов розглянув фактори суспільно-політичного життя Російської 

імперії другої половини XIX – початку XX ст., які зумовили зародження 

ліворадикальних суспільно-політичних рухів і партій, що застосовували у 

своїй діяльності екстремістські методи досягнення політичних цілей. Він 

підкреслив, що організації, які сповідували терористичні методи політичної 

боротьби для досягнення своїх цілей, здобули значну популярність. 

Підсумком тривалої роботи, здійснюваної українськими істориками 

впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів щодо проблеми 

терору і тероризму в Україні є колективна монографія Інституту історії 
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України НАН України за редакцією академіка В. Смолія «Політичний терор і 

тероризм в Україні ХІХ – ХХ ст.» [655]. У ній, зокрема в теоретичному вимірі 

описана проблема терору й тероризму, висвітлений процес формування 

терористичних організацій у Наддніпрянській Україні, участь українців у 

вбивстві Олександра ІІ та масовому тероризмі початку XX ст., а також низка 

інших аспектів, що виходять за хронологічні рамки цієї роботи. 

Історію державних установ, їх боротьбу з насиллям народників і діячів 

лівих партій заради політичної стабілізації суспільства та «умиротворення» 

соціалістів досліджували О. Сарнацький [694], В. Шандра [784, 785], 

О. Ярмиш [811] і інші. Реакцію каральних та судових органів влади на 

тероризм та їх боротьбу із революціонерами висвітлено в працях 

Ф. Кашарського [527], О. Овсієнка [624], Н. Панченкової [639], Р. Савуляка 

[682], Ю. Холода [775], П. Щербини [804]. 

Дослідження ставлення суспільства до насилля в українській історіо-

графії започатковані у працях Л. Козуб [538], Ю. Магась-Демидас [586] та 

О. Ткаченко-Плахтій [739, 740]. Так, Л. Козуб розкрила погляди 

М. Драгоманова на народницький рух у Російській імперії. У статті 

О. Ткаченко-Плахтій проаналізовані характерні риси та основні тенденції в 

суспільній думці південноукраїнських губерній щодо розвитку революційного 

терору на початку ХХ ст. 

Значний внесок у дослідження проблеми революційного тероризму 

зроблений зарубіжними істориками. Після розпаду Радянського Союзу в Росії 

діяльності есерів присвятили свої праці Р. Городницький [449], К. Гусєв [461], 

П. Кошель [550], М. Леонов [569, 570], К. Морозов [607], Б. Ніколаєвський 

[623] та інші. Зокрема, М. Леонову вдалося комплексно висвітлити історію 

партії есерів у період Першої російської революції, охарактеризовано 

ідеологічні, організаційні засади та практику есерівського тероризму. В ній 

містяться також дані про чисельність та соціальний склад українських 

комітетів ПСР. Терористичній діяльності есерів значна увага приділяється у 

роботі П. Кошеля. У праці К. Морозова є окремі факти про терористичну 

діяльність Київського комітету ПСР. 
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Чимала кількість робіт присвячена правомонархічним організаціям. Ця 

тема представлена у роботах В. Острецова [631], С. Степанова [723], 

У. Лакера [561], Е. Джарджа [472]. Єврейське питання висвітлене у 

фундаментальній монографії «Западные окраины Российской империи» [497] 

та роботі Е. Барнаві [382]. Автори розглянули проблему етнічного насилля, 

зокрема питання про причини, зміст та наслідки єврейських погромів. Чимало 

даних, які стосуються нашого географічного регіону, подано в монографії 

С. Степанова. Він описав структуру та склад чорносотенних союзів, які на 

певному етапі дореволюційної Росії були найчисленнішими, розглянув 

боротьбу чорносотенства з революційним рухом шляхом погромів і терору, 

проаналізував причини краху «чорної сотні». 

Ліберальний рух у Російській імперії описаний у монографії 

В. Леонтовича [574] та інших [675]. У 1996 р. В. Шелохаєв видав монографію 

«Либеральная модель переустройства России», в якій здійснив системний 

аналіз цієї програми суспільної перебудови Росії на початку ХХ ст., подав 

аналіз і систематизував тактику та стратегію найвпливовіших ліберальних 

партій – Партії народної свободи та «Союзу 17 Октября», а також зафіксував 

зміни у їх програмах, які були спричиненні чималою популярністю лівих 

партій у суспільстві Наддніпрянської України. 

Сучасний етап розвитку історичної науки відзначається значною ува-

гою у дослідженні народницького напрямку, зокрема, в зарубіжній історіо-

графії цю проблему досліджували А. Алафаєв [369], Б. Балуєв [381], Г. Кан 

[518], Г. Мокшин [606], Ю. Пелевін [641] та інші. Вивченню проблеми 

революційного терору значну увагу приділили Ю. Антонян [374, 375], 

О. Будницький [397 – 400], В. Булдаков [401], Г. Гейфман [428] і інші. Так, 

Ю. Антонян у своїх працях розкрив суть, природу і мотиви тероризму. Автор 

навів багато прикладів терактів, яким надав психоаналітичне трактування. 

Фундаментально до вивчення проблеми революційного терору підійшли 

О. Будницький та Г. Гейфман. Особливу увагу в них зосереджено на 

дослідженнях причин тероризму, генезі терористичних ідей, етичному та 

психологічному аспектам діяльності лівих радикалів. Також різні аспекти 
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революційного терору розглянуті у роботах І. Горбачової [447], О. Квасова 

[528], М. Литвинова [578], М. Одеського [627], Т. Цимріної [783] та інших. 

Державні думи Російської імперії дослідили такі російські історики, як 

В. Дьомін [468], І. Лукоянов [581], Н. Портнягіна [659-662] та інші. Так, 

Н. Портнягіна в своїх роботах аналізує ставлення до терору та терозизму 

представників різних політичних сил. Вона показала, що оцінка тероризму 

депутатами Державних дум ставала засобом тиску на уряд, тому політичний 

тероризм сприймався ними не як злочин, а як героїчний засіб боротьби за 

свободу. Діяльність правоохоронних органів влади в боротьбі з терористами 

висвітлена в роботах З. Перегудової [643] та Л. Прайсмана [664]. 

Ставлення суспільства до насилля в Російській імперії досліджували 

історики М. Бурчин [402], Р. Ібатуллін [501], Л. Кацис [526], І. Сибіряков 

[706], І. Туріцин [746] та інші. У вказаних працях описане ставлення до 

революційного насилля представників різних ідейно-політичних напрямків, в 

тому числі діячів із Наддніпрянської України.  

Таким чином, історіографічний огляд дає змогу використати досвід 

попередників при розкритті проблеми насилля в суспільно-політичній думці 

та політичних практиках Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. Підсумовуючи, доводиться констатувати, що попри досить 

велику кількість історичної літератури, в якій розглянута діяльність 

політичних партій, досі недостатньо деталізованими є багато питань, які 

чекають своїх дослідників. Аналіз історіографії за темою дослідження дав 

підстави стверджувати, що в історичній науці ще не існує комплексного 

наукового дослідження, яке б висвітлювало зростання політичного 

радикалізму в українських губерніях в останній третині ХІХ – на початку 

ХХ ст. та ставлення суспільства до нього. 

 

1.2. Джерельна база 

 

Прoблема пoширення насилля та суспільної реакції на нього 

представлена значною кількістю історичних джерел. При написаннi рoбoти 
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викoристанo рiзнoманiтні опубліковані та неопубліковані джерела. Серед 

останніх у рoбoтi використані архівні джерела, як комплекс документів, що 

зберігаються в ЦДІАУК – 14 фoндiв, ДАДО – 5 фондів, ДАПО – 3 фонди, 

ДАХмО – 1 фонд, НБУ імені В. Вернадського – 3 фонди. Всього використано 

документи та матеріали з 26 фондів, 170 справ. 

У фондах ЦДІАУК містяться джерела судово-слідчих органів, матеріали 

ГЖУ, програмні документи, листівки, партійна преса, брошури політичних 

партій та організацій, які діяли в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – 

на початку XX ст. Ці документи містяться в таких фондах: Канцелярія 

київського, подільського і волинського генерал-губернатора (№ 442), Київське 

ГЖУ (№ 274), Подільське ГЖУ (№ 301), Одеське ГЖУ (№ 385), Полтавське 

ГЖУ (№ 320), Харківське ГЖУ (№ 336), Херсонське ГЖУ (№ 349), Прокурор 

Київської судової палати (№ 317), Прокурор Одеської судової палати (№ 419), 

Управління Київського навчального округу (№ 707), Київського, Одеського та 

Харківського військово-окружних судів (№ 316, 347, 733), Військових 

прокурорів Київського, Одеського, Харківського військово-окружних судів 

(№ 315, 346, 734), Київської та Одеської судових палат (№ 318, 348), 

Південно-західного, Київського, Миколаївського, Одеського, Харківського 

охоронних відділень (№ 276, 275, 359, 386, 304) інших установ та особистих 

фондів. Фонди НБУ імені В. Вернадського представлені матеріалами її 

структурних підрозділів: відділу газетних фондів, відділу стародруків та 

рідкісних видань, інституту рукопису. Всі разом вони розкривають історію 

суспільно-політичних рухів Наддніпрянської України в 1870–1914 рр.  

Згiднo з пoширенoю сучаснoю джерелознавчою класифiкацiєю, нами 

використані такі джерела: 1) актові та діловодні документи; 2) періодична 

преса та публіцистика; 3) документи особового походження [516, c.345-355]. 

Численну групу джерел становлять актові та дiлoвoднi дoкументи. Вони 

містять чималу кількість інформації, різноманітної за формою і структурою. 

До неї належать документи органів державної влади (законодавчої, 

виконавчої та судової) різних рівнів, громадських організацій та політичних 

партій, різні правові документи тощо [516, c.357-374]. 
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Діловодна документація представлена у вигляді архівних справ із 

фондів, описаних нами вище. Діловодна документація – це матеріали, які 

укладалися в процесі попередніх політичних дізнань, слідств та судочинства. 

З цієї групи джерел нами використані циркуляри Департаменту пoлiцiї [18, 26, 

104, 111] та Головного управління у справах друку [19], які дають змогу 

побачити офіційну позицію імперії та її представників упродовж окремих 

історичних етапів. 

Цiннoю для цього дослідження є дiлoвoдна дoкументацiя правоохорон-

них oрганiв Рoсiйськoї iмперiї: МВС, ГЖУ та oхoрoнних вiддiлень. Вказанi 

устанoви нагромаджували, аналiзували та узагальнювали iнфoрмацiю прo 

дiяльнiсть ревoлюцiйних організацій і пoлiтичних партiй в Рoсiйськiй iмперiї, 

зoкрема в Наддніпрянськiй Українi. Одним із різновидів діловодних 

документів є щорічні «Огляди політичних дізнань» та «Відомості дізнань» [6-

11, 29-41, 43-45] за 1881–1900 рр., які укладали чиновники Департаменту 

поліції. Вони друкувалися та розсилалися для службового користування 

визначеним органам влади, зокрема в ГЖУ. У них відображені 

найрезонансніші справи, що стосуються історії революційного руху, 

охарактеризовано основні програмні документи та подано важливі свідчення 

затриманих революціонерів.  

У дисертації нами використано матерiали дoсудoвих слiдств (дiзнання, 

справи) [3, 14, 51, 53, 56, 60, 66]. Вoни дали змогу пoчерпнути iнфoрмацiю як 

прo дiяльність ревoлюцiйних oрганiзацiй, так і oкремих революціонерiв, 

ставлення їх до насильницьких методів. Зокрема, при пiдгoтoвцi дoслiдження 

нами викoристанi дiзнання пo справі І. Іванова, який у Києві входив до 

об’єднаного народовольського гуртка М. Попова в 1879–1880 рр. [51]. Нами 

взяті до уваги дізнання по «справі Ковальського» [66, 67], яка набула 

чималого розголосу в 1878 р. Після замаху В. Засулич на Ф. Трєпова в Києві 

відбулася серія терактів, організована групою В. Осинського, які також 

використані нами в цій роботі [57, 78] тощо. 

Більшість діловодних документів укладено в установах і органах, які 

пильно стояли на сторожі інтересів самодержавства, тому їх зміст 
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просякнутий ворожим духом щодо представників революційних організацій 

та тенденційний у висновках. Загалом офiцiйне листування мiж владними 

устанoвами Рoсiйськoї iмперiї є цiнним джерелoм iнфoрмацiї про ревoлюцiйну 

дiяльність наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

У 1870-х рр. серед революційних організацій Наддніпрянської України 

користувалися популярністю та позитивно оцінювалися програми «Землі і 

Волі» та «Народної волі». Навколо останньої тривалий час відбувався процес 

об’єднання революційних організацій Російської імперії. Тому, враховуючи 

такий вплив, ми не можемо на неї не зважати. У 1878 р. члени групи 

В. Осинського уклали проект власної терористичної програми. Однак через їх 

арешт вона так і не була схвалена, проте, радянський історик С. Волк 

висловив думку, що виклад її останнього параграфу зберігся в справі студента 

І. Розовського [412, c.70]. Загалом весь комплекс діловодних документів має 

велике значення для нашого дисертаційного дослідження. 

Друга група джерел – перioдична преса та публiцистика. В свoю чергу 

вoна пoдiляється на такі типи: 1) oфiцiйну; 2) кoнсервативнo-мoнархiчну; 

3) лiберальну; 4) пресу соціалістичних партiй та oрганiзацiй. У 

Наддніпрянській Українi oфiцiйні видання в oснoвнoму iгнoрували дiяльнiсть 

ревoлюцiйних oрганiзацiй. Iнфoрмацiя, яка стосувалася революційної 

діяльності, подавалася побіжно та супроводжувалася негативними oцiнками 

[386]. Подібно до офіційної, консервативно-монархічна преса також критично 

ставилася до oцiнки ревoлюцiйних процесів у Російській імперії. На початку 

ХХ ст. найвпливовішою серед них стала газета «Киевлянин» [202-206]. 

Лояльною до самодержавства була мoнархiстська чoрнoсoтенна газета 

«Пoчаевский листoк» [238], яка через свою діяльність спровокувала есерів до 

спроби пiдiрвати друкарню Пoчаївськoї лаври влітку 1907 р. 

Ліберальна преса в своєму ставленні до революціонерів виходила з 

принципів неупередженості, зокрема до цього типу належала газета 

«Киевскoе слoвo» [207]. Преса українських політичних партій була 

представлена газетами «Селянин», «Громадська думка», «Рада» та інші. 

Найiнфoрмативнішою для цього дисертаційного дoслiдження стала преса 
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революційних організацій та партій. Рiзнi аспекти ревoлюцiйнoї дiяльнoстi 

активнo висвiтлювали народницькі газети «Земля і Воля», «Народна Воля», 

«Листок Народної Волі» та ін. [239] Членами їх редакцій часто були українці, 

друкувалася кореспонденція з України. У 1886 р. на постанові з’їзду 

південних народовольців його учасники вирішили відновити випуск 

«Народної Волі». Передові статті 11-12 номера були відредаговані на з’їзді 

[322]. На початку ХХ ст. серед революціонерів користувалася популярністю 

партійна преса есерів – «Ревoлюциoнная Рoссия» [210], соціал-демократів – 

«Вперед» [199, 200]. У них регулярнo публiкувалися замiтки iз ревoлюцiйнoгo 

життя тoщo, охарактеризовано зміст революційної (насильницької) діяльності 

та ставлення соціалістів до обраних форм і методів боротьби.  

Нами використана значна кількість публіцистичних творів, зокрема, 

кoнсервативних авторів: П. Вановського [214], В. Веножинського [213], 

Д. Піхно [237], В. Шульгіна [363] та інші, які акцентували увагу на згубному 

впливі насильницько-терористичної діяльності для Російської держави. 

Ревoлюцiйна публіцистика представлена працями М. Бакуніна [211], 

П. Лаврова [235], а також В. Засулич [224], І. Ковальського [222, 223], 

С. Кравчинського [232], В. Малавського [234], М. Морозова [236] та іншими 

[240]. Зазначені праці дозволяють з’ясувати розуміння революційними 

народниками ролі насилля в зміні існуючого ладу та їх ставлення до 

терористичних методів боротьби. Також взяті до уваги твори діячів 

ліберального спрямування М. Драгоманова [215-221], Б. Кістяківського [225], 

В. Короленка [226-230] та М. Костомарова [231]. Використання зазначених 

праць дало змогу висвітлити в дисертації проблему насилля з точки зору 

репрезентантів різних ідейно-політичних рухів. 

Сьогодні багато вчених визнає, що теорія терористичної боротьби була 

народжена в XIX ст. і формувалася за активної участі російської інтелігенції. 

Роботи М. Бакуніна [211] та інших ідеологів російського тероризму другої 

половини XIX ст. користувалися популярністю як у Росії, так і за її межами. 

Вони вплинули на розвиток багатьох радикальних політичних рухів і 

організацій, стали своєрідним ідеологічним фундаментом для нового 
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покоління російських прихильників терору, що вступили в політичну 

боротьбу на початку ХХ ст. Суттєво зміцнили народництво твори П. Лаврова 

[235], С. Степняка-Кравчинського [232], Л. Тихомирова [340] і ін. Народники 

оцінювали політичний тероризм як історично та морально виправдане явище. 

До цієї групи джерел також входить агiтацiйнo-пропагандистська 

література (публіцистичні джерела, партійна нелегальна, періодична та 

неперіодична преса, брошури, листівки, прокламації та відозви). Вони 

знаходяться в справах правоохоронних та судових органів. Значна колекція 

листівок зібрана в ЦДІАУК (Ф. №838). Нами використані прокламації з 

фондів відділу рідкісних видань НБУ імені В. Вернадського. В них 

представлені як листівки революційного, так і монархічного «охоронного» 

політичних напрямків. Ці матеріали є цінним джерелом для визначення 

ставлення до насилля в тактиці революційних організацій та партій. 

Дoкументи oсoбoвoгo пoхoдження (мемуари, спогади, щоденники, 

особисте листування та автобіографії) склали особливу групу джерел. Саме 

завдяки їм нам вдалося висвітлити питання про ставлення до проблеми 

революційного та етнічного насилля в суспільстві. Нами використано чималу 

кількість спогадів, які дозволили зсередини розкрити погляди революціонерів 

різних поколінь та ставлення до насилля відомих наддніпрянських суспільно-

політичних діячів. 

Зокрема в роботі використані спогади діячів революційного руху 1870–

1880-х рр.: П. Аксельрода [243], О. Аптекмана [244, 245], М. Ашенбренера 

[248], Н. Буха [256], С. Ковалика [289], К. Котова [292], П. Кропоткіна [293], 

П. Лаврова [296], М. Попова [326, 327], С. Синегуба [335], В. Фігнер [344-

346], Н. Чарушина [356], С. Чудновського [359]. У них відображені настрої 

революційного середовища, селян і робітників, що дало змогу суттєво 

доповнити архівну джерельну базу. Це дозволило повніше описати ставлення 

різних суспільних верств Наддніпрянської України до проблеми насилля та 

простежити, як вони змінювалося щодо насильницьких методів боротьби 

всередині революційного народницького руху. 
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Особливо цінними для нашого дослідження стали спогади колишніх 

членів гуртка «південних бунтарів» В. Дебогорій-Мокрієвича [269], Л. Дейча 

[271-274], М. Фроленка [349-355], який діяв у середині 1870-х рр. Їхні спогади 

сповненні як цінним фактологічним матеріалом, так і цікавими роздумами про 

характер народництва та його відмінності в Наддніпрянській Україні, причини 

і обставини переходу до тероризму. Цінності цим спогадам додає той факт, 

що більшість із них надзвичайно мало використовувалася в радянський час. 

Це пояснюється тривалою забороною досліджувати тероризм у Російській 

імперії. Навіть після того, як у середині 1950-х рр. стали з’являтися праці з 

проблеми, дослідниками «заплющувалися очі» на численні праці, в яких 

проливалося світло на коріння російського тероризму. Спогади В. Дебогорія-

Мокрієвича, Л. Дейча, М. Фроленка та інших мемуаристів найперші 

показують, що тероризм Російської імперії бере свій початок в Україні. 

Чималий внесок у накопичення великої кількості інформації про 

революційний тероризм у Російській імперії, і в тому числі Наддніпрянській 

Україні, зробило «Общество бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев». 

Указана організація сприяла виданню більшості спогадів революціонерів 

1860–1880-х рр., видавала журнали «Каторга и ссылка» та «Летопись 

революции», в яких публікувалися спогади діячів революційного підпілля про 

власну нелегальну діяльність та своїх побратимів. У часописах публікувалися 

перші наукові розвідки революційного руху, які не були ідеологічно 

заангажовані. Однак уже з початку 1930-х рр. їх зміст почав змінюватися, і 

журнали стали наповнюватися публікаціями про роль соціал-демократії, її 

діяльність під час революції 1905–1907 рр. тощо. Згодом указані видання були 

закриті, а з часом літературу «Общества» почали знищувати та забороняти 

доступ науковців до них, тому колекції цих видань збереглися лише у великих 

книгосховищах. 

Після довгого часу домінування народників у революційному русі їх 

змінили представники марксистського напрямку. Нами використані спогади 

соціал-демократів: Б. Ейдельмана [364], Ю. Конарського [317, 318], 

А. Луначарського [306], П. Тучапського [341] та П. Шаурова [361]. У вказаних 
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роботах з’ясовані проблеми становлення соціал-демократії в Україні, а також 

висвітлене ставлення марксистів до терору на прикладі їх теоретичної 

полеміки з неонародниками. 

Зі спогадів соціалістів-революціонерів у роботі використані праці 

В. Бурцева [255], Г. Гершуні [266], В. Зензінова [285], Б. Савiнкoва [333], 

В. Чернoва [357]. Однак згадки про Наддніпрянську Україну в них поодинокі. 

Oкремих аспектiв функцioнування Українськoгo oбласнoгo кoмiтету ПСР 

тoркнувся в свoїх мемуарах В. Зензiнoв. Спогади Г. Гершуні цінні тим, що він 

тривалий час перебував у Наддніпрянській Україні, коли організовував 

терористичні акти. Також заслуговують на значну увагу спогади журналістки 

соціал-демократичних переконань А. Тиркової-Вільямс [342], яка працювала 

кореспондентом у Державних думах. 

Мемуари лібералів також привертають значну увагу. В нашій роботі 

використано спогади діяча земського руху І. Петрункевича [324]. Серед 

ліберальних діячів варто відзначити спогади кадета М. Карєєва [286], 

В. Маклакова [310-312], П. Мілюкова [315], В. Оболенського [321]. Зазначені 

автори негативно ставилися до терористичної діяльності соціалістів, 

уважаючи, що «свобода повинна добуватися такими методами, щоб не бути 

заплямованою». 

Із представників «охоронного» консервативного табору ми використали 

спогади В. Новицького [320], О. Спиридовича [336]. Мемуари державних 

діячів представлені роботами П. Валуєва [258], С. Вітте [261-263], П. Курлова 

[295]. На особливу увагу заслуговують оцінки ренегата революційного руху 

Л. Тихомирова [264]. Діяльність Державної думи в спогадах висвітлили 

колишній «Трудовик», а згодом російський націоналіст Т. Локоть [302], 

В. Шульгін [363]. Ці праці дають змогу побачити революційний процес очима 

прихильників монархічної влади. 

Значну цiннiсть для повнішого висвітлення нашої теми мають спогади 

українських громадських і пoлiтичних дiячiв, зoкрема соціал-демократа 

М. Галагана [265], ліберальних демократів С. Єфремoва [282] і Є. Чикаленка 

[358], соціалістів Ю. Колларда [290] і М. Шаповала [360], ліберала О. Русова 



32 

[329], близької до народницьких поглядів С. Русової [330-332] та 

громадського діяча В. Приходько [328]. У роботі використані також 

щоденники професора Київського університету О. Кістяківського [287, 288]. 

Доповнюють картину спогади євреїв С. Дубнова [281], А. Марголіна [313], які 

допомогли краще розкрити проблему єврейських погромів. Аналіз цієї групи 

джерел свідчить, що не всі вони рівнозначні. Серед них чимало важливих, що 

містять багато точних і важливих даних, критичні роздуми, обґрунтовані 

висновки. Частина спогадів має спорадичну цінність, однак, загалом вони 

дозволяють повніше та ширше висвітлити поставлені перед нами завдання. 

Таким чином, дисертантом виявлено та використано різноманітні за 

походженням, значимістю та змістом джерела. Здійснений аналіз джерельної 

бази дослідження свідчить, що інформація, яка в ній міститься, дає змогу 

належно розкрити зазначені у вступі мету та завдання проблеми. Вказані 

джерела дозволили дослідити питання ставлення офіційної влади та 

прихильників різноманітних ідейно-політичних течій до проблем 

революційного та етнічного насилля, які не вивчалися під таким кутом зору, 

як це зроблено у цьому дисертаційному дослідженні. 

 

1.3. Теоретико-методологічні основи та термінологічно-понятійний 

апарат дослідження 

 

Входження Наддніпрянської України до складу Російської імперії та 

русифікаторська політика останньої спричинила процеси асиміляції українців. 

В умовах русифікації культурного і духовного життя, національного 

гноблення створювалася ситуація поступового посилення національного руху. 

Однак на культурницькому етапі українського національного відродження, 

молодь, яка була радикальнішою, ніж їх лідери, почала активно вливатися в 

русло російського революційного народництва. Саме в період «класичного» 

народництва в 1870-х рр. українці спрямовували зміну тактики від форм 

агітації та пропаганди до індивідуального терору. В цьому проявляється певна 

двозначність. В той час, коли український національний рух мав мирний 
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культурницький характер, незначна частина української молоді, яка не 

знайшла себе в діяльності українських гуртків, долучилася до іншого ідейного 

руху та змінила його зсередини.  

Науково-пізнавальний процес складається з трьох компонентів: об’єкта, 

суб’єкта (науковця) і методу пізнання [535, c.14]. Важливим етапом у цьому 

процесі є вибір методів проведення дослідження, які слугують інструментом 

для отримання достовірного, несуперечливого знання про об’єкт дослідження 

[540, c.52; 486, c.7]. При цьому обсяг і глибина нових знань залежать від 

ефективності використовуваних методів. Зрозуміло, що сам по собі метод не 

гарантує нового знання, оскільки він може бути використаний правильно чи 

неправильно. В той же час без нього неможливе наукове пізнання [535, c.14]. 

Професійне володіння методикою та методологією історичного дослідження 

дає змогу правдивіше реконструювати історичне минуле і не спотворювати 

його зміст [716, c.132].  

Характер теми, мети, завдання, специфіка джерел, які містять необхідну 

для аналізу та осмислення інформацію дисертаційної роботи, зумовили 

орієнтацію автора на органічне та системне поєднання загальнонаукових і 

напрацьованих низкою суспільно-гуманітарних наук принципів та методів 

наукового пізнання, використання яких сприяє об’єктивному та комплексному 

висвітленню порушеної проблеми.  

Виходячи з методологічних засад у висвітленні обраної теми, ми 

керувалися передусім принципом історизму, який передбачає обов’язковість 

вивчення подій та явищ минулого в тісному зв’язку з конкретними 

історичними умовами їх існування, тобто в певному державно-політичному і 

суспільному просторі [716, c.127]. Принцип історизму дав змогу цілісно та 

послідовно охарактеризувати розвиток суспільно-політичної думки 

Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., виявити її 

характерні риси та поділ на різні течії. 

Важливу роль для достовірного відтворення історичних процесів 

відіграє принцип об’єктивності, який під час написання дисертації 

зобов’язує науковця добирати ті джерела, які б дали змогу всебічно 
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висвітлити та глибоко проаналізувати досліджувану тему. Він передбачає 

неупереджено підходити до аналізу змісту джерел і літератури, зіставляючи 

різні факти. Принцип об’єктивності змушує не спотворювати змісту 

історичних джерел та не здійснювати їх тенденційного підбору, лише на цій 

основі формувати аргументовані висновки [516, c.72]. Використання 

принципу об’єктивності в дисертації дозволило уникнути упереджених 

суджень та оцінок щодо громадсько-політичних рухів, які існували в 

Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Принцип системності, що передбачає врахування багатофакторності 

історичного процесу та орієнтує на комплексне його осмислення, дає змогу 

розкрити мотивацію поведінки суспільства [535, c.173-179]. 

Під час написання роботи ми послуговувалися проблемно-

хронологічним, історико-типологічним, порівняльним, історико-системним та 

термінологічним методами. Важливу роль у дослідженні відіграли 

проблемно-хронологічний та історико-типологічний методи [716, c.128; 

535, c.190-193], які обумовили структуру роботи. Вони дозволили виокремити 

в темі дослідження основні проблеми. Був здійснений поділ предмету 

дослідження на окремі параграфи в межах двох основних розділів. Це 

дозволило викласти науковий матеріал у чіткій та логічній послідовності. 

Порівняльний (компаративістський) метод полягає в синтетичному 

зіставленні подібних за низкою критеріїв явищ. Він допомагає розкрити суть 

історичного процесу, його тенденції і особливості, виявити паралелі, загальні, 

спільні та відмінні риси тощо [716, c.127; 535, c.186-190]. Його застосовування 

зумовлене необхідністю порівняння масштабу насилля в різних суспільно-

політичних умовах Наддніпрянської України наприкінці ХІХ і на початку 

ХХ ст. Він дав змогу побачити відмінні риси в ідеології народників, соціал-

демократів, лібералів, анархістів, чорносотенців та інших. Порівняльний 

аналіз народницького рухів у Наддніпрянській Україні і Росії дав можливість 

зробити аргументовані висновки про те, що він в різних регіонах мав як 

спільні, так і відмінні риси.  
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Історико-системний метод, який базується на структурно-функціона-

льному аналізі, забезпечив комплексне висвітлення генези проблеми насилля 

як цілісного процесу, сукупності подій і явищ, взаємозв’язку, ставлення до 

нього державних органів влади і суспільства.  

Біографічний метод допоміг дослідити участь та ставлення провідних 

діячів різних суспільно-політичних рухів до проблеми тероризму, єврейських 

погромів тощо. У дисертації використовувалися також синхронний та 

діахронний методи. Перший передбачає вивчення предмету дослідження в 

горизонтальній часовій площині (одночасний аналіз подій і явищ в 

обмеженому проміжку часу без звернення до історичної ретроспективи чи 

перспективи), а другий – у вертикальній (дослідження подій та явищ, що 

відбуваються в різні хронологічні періоди). Водночас діахронний метод дав 

змогу виявити генетичний зв'язок між певними подіями та явищами, їхні 

витоки, фактори, поступальність розвитку тощо. 

При дослідженні порушеної проблеми важливе значення мав 

термінологічно-понятійний апарат. Вивчаючи історичні події другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. дослідник стикається з історичними 

термінами, яким властива багатозначність. Задля недопущення плутанини 

нами використаний метод термінологічного аналізу. Його застосування 

сприяло змістовному тлумаченню таких важливих термінів, як: насилля, 

тероризм, терор, революція, суспільство, революційне народництво, 

українофільство, земський рух та інші. 

Для названих дефініцій у працях зарубіжних і українських істориків, 

політологів, соціологів, філософів існує значна кількість визначень – як 

схожих, так і суттєво відмінних. У зв’язку з цим у дисертації враховано 

полісемантичність окремих ключових термінів, відображено, від яких 

визначень ми відштовхувалися при написанні роботи. Потреба роз’яснення 

термінології пояснюється тим, що більшість понять мають широкий зміст і не 

може бути використана нами для позначення явищ досліджуваного часу. 

Однією з ключових категорій дисертаційного дослідження, якій 

неможливо дати загальноприйняте наукове визначення, є насилля. Саме воно 
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поряд з екологічною та демографічною кризами є глобальною проблемою 

людства. Свідченням актуальності цього питання є той факт, що воно 

червоною ниткою проходить через всю історію людства.  

У різні часи в провідних філософських і світоглядних течіях насиллю 

давалися різні оцінки, змінювалося ставлення до нього. В даній роботі автор 

послуговується баченням насилля як закономірної властивості, притаманної 

кожній людині, і загалом будь якому суспільству. Насилля в політиці є 

результатом накопичення негативу в суспільстві у відношенні до чинної 

влади, і її діяльності, в умовах відсутності легітимної змоги впливати на стан 

справ у державі. 

Важливим є тлумачення змісту дефініції «тероризм», єдиного 

визначення якого досі ще немає. Це пояснюється різноманіттям його проявів у 

різний історичний час та країнах. Щоб уникнути термінологічної плутанини, в 

літературі прийнято розділяти це поняття на: 1) «терор» – зі сторони 

«сильного»; 2) «тероризм» – насилля зі сторони «слабкого». Терор і тероризм 

– злочинні дії, спрямовані на залякування організації або неорганізованої 

спільноти з метою домогтися очікуваного результату. Такі дії стали 

можливими вже з появою суспільства, а їх розрізнення – з появою держави, 

тому поняття «терор» пов’язують саме з діями держави, а «тероризм» – з 

діяльністю недержавних організацій або окремих осіб. Цей поділ визначає 

головний зміст відповідного явища: в терорі – це репресії, а в тероризмі – 

теракти [854, c.72]. 

Терор є нелегітимним насильством, спрямованим на нав’язування 

громадянам потрібних недемократичній державі форм життєдіяльності, 

світогляду, поведінки, моральних цінностей та норм [854, c.72]. В якості 

синоніма до поняття «тероризм» у літературі використовується 

словосполучення «індивідуальний терор», яке з’явилося наприкінці ХІХ ст., 

хоча останнє не завжди точно відображає історичні реалії [398, c.6]. 

Термін «тероризм» багатозначний і постійно зазнає трансформацій. Так, 

до тероризму відносять викрадення літаків, захоплення заручників, 

захоплення територій незалежних держав тощо. У сучасній політології існує 
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чимало визначень тероризму. В роботі ми використовуємо визначення, 

запропоноване британським дослідником Д. Хардманом: «Тероризм – це 

метод або теорія, обгрунтовуюча метод, завдяки якому організована група або 

партія прагне досягти проголошених нею цілей переважно завдяки 

систематичному використанню насилля [814]. Це дозволяє розглядати 

тероризм як систему ідей та конкретних актів політичного насилля. Таке 

пояснення суті тероризму найкраще підходить для опису цього явища в 

зазначених нами хронологічних рамках роботи. 

Серед інших визначень тероризму варто виокремити визначення 

англійця Б. Крозьє: «Тероризм є мотивованим насиллям з політичними 

цілями». Також заслуговує на увагу тлумачення швейцарського дослідника 

Г. Денікера: «Тероризм – це систематичне залякування урядів, населення та 

цілих народів шляхом одного або багатократного застосування насилля для 

досягнення політичних, ідеологічних або соціально-революційних цілей та 

прагнень» [398, c.7]. 

Сучасний американський вчений У. Лакер вказує, що не існує загальної 

наукової теорії тероризму, бо вона «a priori» неможлива, тому, що в цього 

феномену занадто багато різноманітних причин і проявів, які по-різному 

проявляються в різних країнах залежно від багатьох факторів, які 

ускладнюють спроби дати загальне наукове визначення тероризму [398, c.8]. 

Сучасний тероризм важко зіставити з тероризмом 1870-х рр. у Російській 

імперії, так само «індивідуальний терор» цього часу відрізняється від того ж 

«анархічного терору». 

Сучасники революційного терору кінця ХІХ – початку ХХ ст. вживали 

словосполучення «терор» і похідні від нього: «революційний терор» та інші. 

Дефініція «терор» в політичне життя 1870–1880-х рр. Російської імперії 

прийшла з Великої французької революції і тут набула нового змісту [398, 

c.10] для визначення нового явища – «революційного тероризму», коли терор 

став системою дій революційної організації «Народна воля». На початку 

ХХ ст. до революційного терору депутати Державних дум вживали термін 

«політичне вбивство», а «політичний терор» та «русский террор» 
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застосовували щодо дій уряду під час революції [662, c.147]. Виникнення 

російського революційного тероризму дослідники пов’язують з боротьбою за 

соціальну революцію. Однак на початку ХХ ст. у Російській імперії були 

представлені інші види тероризму – анархістський і національно-визвольний. 

Таким чином, тероризм в Російській імперії не зникав з політичної і 

суспільної площини тривалий час. Незважаючи на катастрофічні наслідки, 

кожне із поколінь революціонерів зверталося до нього як у теоретичній, так і 

практичній площинах. 

Поряд із ключовими дефініціями цієї дисертації такими, як насилля та 

тероризм, потребує розкриття термін – революція. Революція – це переломний 

момент або період у розвитку суспільства, насильницький переворот з метою 

здійснення змін у державному апараті з одночасною зміною при владі 

политичної еліти та з наступними більш-менш значимими змінами в 

суспільних відносинах [864, c.789]. Така термінологія стала широковжива-

ною в працях теоретиків революційного народництва – М. Бакуніна та 

П. Лаврова. Термін «революція» з’явився з публікацією в 1543 р. книги 

М. Коперника «Про обертання небесних сфер». Він мав декілька визначень – 

обертання, поворот, переворот [853, c.148-153]. Для теоретиків народництва 

М. Бакуніна та П. Лаврова проблема революції була центральним пунктом. 

Обидва революційних вчення передбачали активне застосування насилля для 

знищення існуючого державного ладу [26, арк.45]. П. Лавров писав, що 

революція супроводжується «жорстокою боротьбою, насиллям, кривавими 

протистояннями, революційною диктатурою, боротьбою за владу, чисельними 

жертвами» [511, c.39]. Від терміна «революція» походять такі 

словосполучення, як «соціальна революція», «політична революція» і 

«революційне насилля».  

Під час «ходіння в народ» відбувся значний розвиток та зріс масштаб 

революційної народницької агітації та пропаганди. Під агітацією ми 

розуміємо поширення ідей, теорій, концепцій, програм тощо. Це одна з форм 

політичної або просвітницької діяльності різними способами переконувати у 

чому-небудь людей, спонукати їх до певних дій – страйків, мітингів, 
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демонстрацій, революцій тощо [861, c.144-145]. Пропаганда – діяльність, що 

передбачає системне поширення, поглиблене роз'яснення соціально-

політичних, економічних, правових поглядів, ідей, теорій та забезпечує 

формування у суспільстві певних настроїв, закріплення у свідомості громадян 

тих чи інших цінностей, орієнтацій, уявлень з метою максимального 

розширення кола прибічників відповідної ціннісної системи. Пропаганда 

завжди сприяє політизації та ідеологізації суспільного життя [863, c.534]. 

У дисертації розглядаються ідейні суспільно-політичні течії, поширені в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема народництво, 

неонародництво (соціалісти-революціонери), марксизм, соціал-демократію, 

земський рух, правомонархізм, анархізм та інші.  

Народництво – це ідеологія та громадсько-політичний рух, що охопив 

вихідців із дворянства та різночинної інтелігенції Російської імперії в 1860–

1880 рр. В основі народницької ідеології була віра в селянство як носія «вищої 

життєвої мудрості» [851, c.499-500]. У досліджуваний період 

найвпливовішими народницькими гуртками була мережа «чайківців», які 

спочатку з’явилися в Петербурзі та Москві, а згодом свою діяльність 

поширили в Одесі та Києві. Чайківці перейшли від ідеї революційного 

просвітництва до підготовки «ходіння в народ», виношували плани селянської 

революції в Російській імперії. У Наддніпрянській Україні під час «ходіння» 

найвпливовішими народницькими гуртками були гурток братів Жебуньових, 

«київська комуна», «південні бунтарі», гурток Ф. Волховського. 

Термін з’явився на початку 1860-х рр. серед російських демократів, під 

яким розуміли демократично налаштованих, схильних до реформаторства 

людей, прихильників «народної справи», симпатиків народу. Певний час 

термін трактувався досить вузько та використовувався для позначення 

особливої «фракції» (течії) в російському революційному русі поряд із 

«бунтарями», «пропагандистами», «общинниками», «лавристами» тощо [852, 

c.187-190]. 

Народництво в 1870-х рр. складалося з двох течій – лавризму та 

бакунізму. Різниця між ними полягали в різниці в засобах досягнення 
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революції. Лавристи на перший план ставили пропаганду в народі 

соціалістичних ідей, яка мала підготувати народ до соціальної революції. 

Натомість бакуністи визнавали лише «бунтарський» шлях. На їх думку, будь-

який бунт революціонізував народ і міг призвести до всенародного повстання 

– революції [269, c.82]. 

Лібералізм – ідеологія, що відстоює життєво необхідний мінімум прав 

особистості. Відповідно до того, дефіцит яких прав (економічних, соціальних, 

політичних, релігійних, демографічних та інших) особливо відчутний для 

такого суспільства, змінюється конкретна програма лібералів, а почасти й 

соціальна база лібералізму, який, таким чином, є індикатором стану 

суспільства, насамперед середніх верств, для яких характерне прагнення до 

змін у кращу сторону і несприйняття крайніх методів, які загрожують втратою 

прав особистості, котрими вони вже володіють [864, c.527]. Історична функція 

лібералізму в Російській імперії полягала в боротьбі за громадянське 

суспільство і правову державу. Ліберали прагнули введення конституції, щоб 

вивести країну із політичної кризи [864, c.529, 531]. Земський рух – загальна 

назва неоднорідних за спрямуванням політичних рухів, поширених серед 

інтелігенції, представлених в земських установах і комісіях [861, c.549]. 

Марксизм – суспільно-політична течія, яка передбачає, що істинне 

народовладдя можливе винятково за умов подолання приватної власності на 

основні засоби виробництва, їх усуспільнення та знищення всіх інших видів 

відчуження, досягнення у суспільстві повної соціальної справедливості, 

побудова нового суспільно-політичного та економічного ладу на 

соціалістичних принципах досягається мирними засобами або у результаті 

збройного повстання народу [863, c.193]. Натомість соціал-демократія 

безперервно намагається змістити центр ваги діяльності суспільства в бік 

«соціальної справедливості», яка полягає в зрівняльному розподілі 

матеріальних благ. Ці намагання з одного боку мають бути найважливішим 

елементом ліберального суспільства, а з іншого – можуть стати нереальними з 

точки зору економічних можливостей [377, c.473]. 
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Анархізм – це соціально-політичне вчення, яке заперечує позитивну 

роль держави та пропагує звільнення особистості від усіх форм політичної, 

економічної й духовної влади [415]. Анархізм виступає проти централізованої 

влади [862, c.17]. Соціально-політичне вчення, яке заперечує позитивну роль 

держави та пропагує звільнення особистості від усіх форм влади [415]. 

Терористична практика залежала від її обгрунтування в суспільно-

політичній думці. В дисертації суспільство розглядається як одне з 

фундаментальних понять політичної філософії лібералізму нового і новітнього 

часу [864, c.670]. У широкому розумінні відособлена від природи частина 

матеріального світу, що є формою життєдіяльності людей; сукупність 

відносин між людьми, що складаються у процесі їх спільної діяльності. У 

вузькому значенні застосовується до освіченої частини населення певної 

країни чи історичної території [863, c.648]. У нашій роботі застосовуються 

обидва значення поняття. 

Суспільна думка – це сукупність позицій та оціночних суджень щодо 

окремих процесів і подій. Вона контролює та регулює соціальні взаємодії 

через формулювання норм суспільних відносин, засудження, схвалення тощо. 

Також мобілізує колективну думку через формулювання певної колективної 

позиції. Вона виступає для лібералів як одна з форм прояву самостійності 

суспільства відносно держави, його здатності на формування незалежних 

оцінок і суджень.  

Таким чином, при написанні роботи використано методологічні 

принципи, методи та термінологічно-понятійний апарат як історичної науки, 

так і суміжних з нею соціально-гуманітарних наук. Окреслення методології та 

принципів написання роботи, роз’яснення термінологічного апарату роботи 

дають змогу розкрити поставлені мету і завдання дисертаційного 

дослідження.  
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Висновки до першого розділу 

 

Проаналізувавши історіографію проблеми та його джерельну базу, 

можемо зробити висновок, що у комплексі вони є достатньо репрезентативні 

для відображення процесу зародження та розвитку ідей насилля, 

насильницьких політичних практик у Наддніпрянській Україні та ставлення 

до них суспільства у 1870–1914 рр.  

Здійснена пошукова робота дає змогу використати в дисертаційному 

дослідженні значний науковий пласт різноманітної літератури, яка 

стосувалася безпосередньо досліджуваних нами аспектів та опосередкованих 

до неї історичних тем. Нами зроблено висновок, що, попри чималу кількість 

опрацьованої літератури, у вітчизняній та зарубіжній історіографії, немає 

праці, яка б одночасно охоплювала всі порушенні питання, які зазначені в меті 

та завданнях дисертаційної роботи. 

Різноманітні джерельні матеріали, які зберігаються в архівах і 

бібліотеках України, допомогли глибше проаналізувати досліджувані нами 

аспекти проблеми насилля. Використані матеріали є репрезентативними та 

дозволяють простежити насильницькі політичні практики та реакцію на них 

суспільства в Наддніпрянській Україні. Інформація, що міститься в 

історичних джерелах, суттєво доповнює змістову складову наукового доробку 

дослідників, що використаний у роботі. 

У сучасній науці аналіз значного комплексу джерел і наукової 

літератури передбачає застосування сучасної методологічної бази, принципів і 

методів, та термінологічно-понятійного апарату. Вони дозволили нам 

виконати дослідження з врахуванням аспектів сучасного розвитку історичної 

науки та її новітніх методологічних принципів. 
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РОЗДІЛ 2 

НАСИЛЛЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

РУХІВ У 1870–1890-Х РР. 

 

2.1. Насилля в ідеології та агітаційно-пропагандистській роботі 

народників 

 

У другій половині ХІХ ст. самодержавна влада впровадила низку 

реформ, які мали на меті модернізувати Російську імперію. Проте їх втілення 

не призвело до усунення в країні гострих суперечностей. Частина суспільних 

діячів продовжила критикувати чинні порядки. Все це відбувалося в умовах 

жорсткої боротьби влади з бунтівним народницьким рухом, учасники якого 

пропагували усунення самодержавства. Народники, натхненні революційними 

подіями в Європі та бажаючи помсти за переслідування, обрали методом 

політичної боротьби терор. Вибір відкритого протистояння з владою став 

причиною гучних політичних замахів та судових процесів. Це призвело до 

такої ситуації в суспільстві, коли політичне вбивство стало буденністю. 

Одним із засобів наукового аналізу є періодизація, використання якої 

дозволяє виділити в історичних процесах певні схожі та якісно відмінні риси. 

У радянський час набула поширення «ленінська» концепція періодизації 

історії народництва. У народництві XIX ст. В. Ленін виділяв два періоди – 

«старе» народництво (1860–1870-і рр.), яке він кваліфікував як переважно 

революційне, та «нове» (1880–1890-і рр.). В основі ленінської періодизації 

історії народництва лежав принцип «революційності», що розглядалася як 

показник прогресивності ідеології. «Блискучу плеяду» революціонерів  1870-х 

він цінував саме за прихильність до насильницького вирішення соціальних 

проблем і протиставляв їх так званим ліберальним народникам [507, c.106]. 

Сучасна періодизація історії російського народницького руху виділяє в ньому 

три періоди: 1) так зване «раннє» народництво 1860-х рр.; 2) «класичне» 

народництво 1870–1890-х рр.; 3) неонародництво кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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[616, c.5] Вказана періодизація корелюється з основними етапами генези 

насилля в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України. 

Основними критеріями, які служать нам при поділі історії насилля на 

періоди, є його масштаб, ставлення до нього суспільства та реакція влади. Цей 

поділ не враховує схвального ставлення до терору його адептів та їх 

упереджених оцінок щодо прихильності до ідей насилля в суспільстві, які на 

початку ХХ ст. слугували аргументами для неонародників, щоб відновити 

терор, а також дали б змогу героїзувати тероризм більш ніж на століття. 

Відповідно до того, ким застосовувалося насилля, ми виділили два 

періоди в його розвитку: народницький (1870–1887) та період насилля, 

пов’язаний із діяльністю політичних партій (1901–1914). У народницькому 

періоді перший етап – зародження ідей насилля (1870–1878 рр.) – бере свій 

початок із другого періоду поширення народницького руху – початку   1870-

х рр. Він пов’язаний із підготовкою до «ходіння в народ», оскільки перший 

замах на Олександра ІІ в 1866 р. не мав впливу на події останньої третини 

ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні. З цього часу до початку 1878 р. ідеї 

насилля лише генерувалися в середовищі революційного народництва. 

Молодь Наддніпрянської України сприйняла ідеї М. Бакуніна, що знайшло 

своє вираження у «бунтарстві», «Чигиринській змові» та перших убивствах 

шпигунів. Отже, у першому періоді зустрічаються поодинокі прояви ідей та 

актів насилля, що не мали системного характеру, не були поєднані між собою. 

Вони залишалися мало чим помітними для «суспільного ока». 

Другий етап був короткочасним і охоплював час здійснення перших 

терактів, які отримали схвалення в суспільстві (січень 1878 – квітень 

1879 рр.). Він пов’язаний із надрезонансними подіями в житті Російської 

імперії – замахом В. Засулич на петербурзького градоначальника Ф. Трєпова 

та виправдальним вироком у судовій справі над учасницею київських 

народницьких гуртків (комуна, «бунтарі»). Цей період відзначився найбільш 

схвальним ставленням до дій терористів у суспільстві. Головним мотивом 

замахів терористи називали помсту. Слово «помста» було вжите у всіх 

прокламаціях цього та наступного періодів. Під час другого періоду 
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відбувалася політизація народницького руху, зокрема була створена «Народна 

воля», яка визначила своєю метою вбивство Олександра ІІ.  

Третій – етап подальшої політизації народництва та «полювання на 

імператора» (квітень 1879 – 1 березня 1881 рр.) – розпочався разом із 

замахом О. Соловйова на царя. В цей час народовольці здійснили 7 замахів на 

Олександра ІІ. Більша частина суспільства хоча й розуміла причини вказаних 

дій, але не схвалювала таку завзятість терористів. Це був час піднесення 

насилля в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. Декілька замахів 

готувалося в Наддніпрянській Україні, окремі з яких були реалізовані. Серед 

керівництва терористів перебувало чимало українців і вихідців з українських 

губерній. 

Четвертий – етап осуду та помсти терористам (1881 – 1887 рр.) –

період суспільної та державної реакції після вбивства Олександра ІІ та до 

ліквідації «Народної волі». Суспільство негативно поставилося до вбивства 

імператора. Саме під час цього періоду в смузі єврейської осілості відбулася 

низка погромів, які не в останню чергу спричинила усталена думка про 

«єврейський слід» у вбивстві Олександра ІІ. Отже, кульмінацією 

терористичної діяльності «Народної волі» можна вважати поштовх 

суспільства до етнічного насилля. 

Між періодами народницького та партійного насилля був окремий 

перехідний етап (1 березня 1887 р. – 14 лютого 1901 р.). Під час нього активна 

революційна діяльність у Наддніпрянській Україні не відбувалася. Натомість 

центром теоретичного осмислення проблем революції в Російській імперії 

стала політична еміграція. На перехідний етап припав час створення 

політичних партій у Російській імперії, в тому числі й Наддніпрянщині. Тоді 

ж у відкриту боротьбу із самодержавством вступило студентство, чий протест 

проти університетського статуту 1884 р. закінчився вбивством міністра 

народної освіти М. Боголєпова колишнім студентом Київського університету 

П. Карповичем. Таким чином, цей теракт слугував у нашому дослідженні 

вихідною точкою початку періоду партійного насилля в Наддніпрянській 

Україні. 
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Перший етап другого періоду – етап великих терактів – тривав з 

14 лютого 1901 р. до вбивства на початку першої російської революції, 

4 лютого 1905 р., великого князя Сергія Олександровича. Теракт, здійснений 

П. Карповичем у 1901 р., налаштував лідерів есерів до систематичного терору 

проти високопосадовців імперії. На фоні осуду державної політики, 

відсутності реформ, політичні замахи отримали широку підтримку 

суспільства. Поряд із новим масштабом тероризму започаткували своє 

формування інші крайні радикальні рухи – анархізм та чорносотенство. 

Другий – додумський революційний етап (4 лютого 1905 р. – 27 квітня 

1906 р.) – припадає на час піднесення першої російської революції. Упродовж 

цього періоду значно зросло революційне, етнічне та аграрне насилля. Велика 

кількість терактів, єврейських погромів, підпалів поміщицьких садиб та 

грабунки їхнього майна поширилися по всій Наддніпрянській Україні. 

Суспільство охопила паніка, яка спричинила значний кредит довіри 

Державній думі. 

Третій – думський революційний етап (27 квітня 1906 р. – 3 червня 

1907 р.) – пов’язаний із часом, коли великі надії суспільство покладало на 

діяльність обраних ним депутатів Державних дум (на І та ІІ скликаннях – 

Авт.). Думська діяльність депутатів значною мірою спрямовувалася на 

зниження рівня ескалації насилля в імперії. Однак, діяльність Думи для 

самодержавства стала лише маневром для заспокоєння революційних настроїв 

та завдання вдалого контрудару по лівих політичних силах. 

Четвертий – етап післяреволюційного «умиротворення» (3 червня 

1907 р. – 1914 р.) – розпочався з контрреволюційного перевороту і тривав до 

початку Першої світової війни, яка зосередила всю увагу суспільства на 

зовнішніх проблемах імперії. Тоді ще тривали акти терористичного насилля, 

проте вони були придушені засобами державного терору. На цьому етапі в 

суспільстві не проявлялися симпатії до терористів, і, як наслідок, його адепти 

також відмовилися від його застосування. 

Таким чином, запропонована періодизація насилля, показує, що піки 

терористичних актів і схвалення тероризму суспільством не збігалися. Це 
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повністю спростовує поширений неонародництвом міф про значну підтримку 

суспільством тероризму та революціонерів у другій половині ХІХ ст. Указана 

періодизація суперечить успадкованим до нашого часу стереотипам про 

революційний терор 1870–1880-х рр. та початку ХХ ст., підтверджує, що 

громадськість після періодів ейфорії швидко відкидала насильницькі форми 

боротьби. Така позиція відображає духовність, моральність, демократичність 

та прагнення до мирних перетворень українського суспільства. 

Суспільно-політичне життя на межі 60–70-х рр. ХІХ ст. сприяло 

формуванню нової ідейної течії – народництва, яке передбачало перехід до 

боротьби за інтереси народу. Його прихильники були переконані, що 

радикальне вирішення всіх соціальних проблем може вирішуватися 

революційним шляхом і силами народу під керівництвом революційної 

(народницької) організації. 

Основи російського народництва сформулював на рубежі 40-50-х рр. 

ХІХ ст. російський публіцист і філософ А. Герцен. Він разом із публіцистами 

М. Добролюбовим та М. Чернишевським виступив ідеологом і основополо-

жником цього суспільно-політичного руху [667, c.251-252]. 

М. Чернишевський у 1863 р. на сторінках журналу «Современник» [286, 

c.310] опублікував знаменитий роман «Что делать?». В ньому відстоювалася 

ідея необхідності створення революційної організації. Він вважав, що селян 

можна підняти на повстання шляхом розповсюдження серед них прокламацій. 

У романі був створений образ революціонера-професіонала [467, c.17-19]. 

Погляди М. Чернишевського та А. Герцена мали домінуючий вплив на 

народників 1860–1870-х рр. [456, c.317]. 

Незважаючи на закладений із самого початку революційний зміст 

народництва, покоління 1870-х рр. не мало ніяких бунтарських традицій [289, 

c.39]. Про існування на початку попереднього десятиліття таємних організацій 

«Земля и воля», «Великорос», «Молодая Россия» майже ніхто із його 

представників не знав. Їх учасники тоді відбували каторгу, а легальні преса та 

література про них нічого не писали [467, c.30]. На відміну від покоління 
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1860-х років, яке цікавилось природничими знаннями, їх наступники більше 

захоплювалися соціальними науками [289, c.44]. 

На етапі зародження ідей насилля популярними авторами були 

німецький філософ і економіст Ф. Лассаль, англійський утопічний соціаліст 

Р. Оуен, а також французький соціолог, утопічний соціаліст А. Сен-Сімон і 

його співвітчизник, один із теоретиків анархізму, П. Прудон. Погляди 

останнього підготували основу для сприйняття ідей М. Бакуніна [510, c.116].  

Для прихильників російського революційного народництва 

керівництвом до дії стали твори П. Лаврова і М. Бакуніна [289, c.44]. Крім 

того, їх світогляд формували революційні демократи: Д. Писарєв, 

М. Михайловський, В. Берві-Флеровський [245, c.129]. Праця останнього 

«Положение рабочего класса в России» мала значний вплив на молодь [385]. 

Вона поклала початок цілеспрямованому вивченню революційними 

народниками життя робочого люду напередодні «ходіння в народ» [819]. 

Найбільший вплив на формування революційної думки російського 

народництва на початку 70-х рр. ХІХ ст. мав П. Лавров. У 1870 р. він видав 

«Исторические письма» [235], які до того часу друкувались у нелегальному 

журналі «Неделя». Ця книга стала визнаним «Євангелієм народницької 

інтелігенції» [539, c.683]. На ній виховувалося ціле покоління народницької 

молоді [289, c.44]. 

За словами впливового народника С. Ковалика, теорія П. Лаврова: 

«... піднімала енергію мислячого інтелігента і скріплювала в ньому віру в свої 

сили, штовхала його на боротьбу з застарілими формами» [289, c.45]. Проте 

його ідеї не задовольняли всіх потреб революційних народників. Вони 

прагнули практичної роботи, а не навчання, як це пропонував теоретик. Їм 

здавалось, що «лавризм» відвертає від революційного шляху та переносить на 

невизначений термін революційну справу, якій вони хотіли себе присвятити 

[243, c.111]. Саме тому першість популярності П. Лавров утримував лише два-

три роки [467, c.24] і втратив її після виходу книги М. Бакуніна 

«Государственность и анархия» [211].  
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Праця М. Бакуніна краще відповідала настроям радикальної молоді. 

Вона вирізнялася простотою та прямолінійністю, радикальним вирішенням 

питань [243, c.111]. Лише російських народників стосувалось «Прибавление 

А». Пізніше саме воно стало засадничим для діяльності київського 

революційного гуртка «Південні бунтарі». У вказаній частині праці автор 

пропонував «йти в народ» для організації бунтів. Проте необхідність самої 

масової акції, завдяки «Историческим письмам», була більш-менш 

зрозумілою, але до самої діяльності ставились по-різному [269, c.130]. 

Народницькій молоді пропонувалось підштовхнути селян для 

пробудження їх революційної енергії та допомогти організуватися. Їх 

завдання зводилося до необхідності «йти в народ» та бути з ним там, де 

«виривається на поверхню прихована в ньому революційна сила». Це було 

потрібно для того, щоб викликати й організувати бунти та завдяки їм підняти 

дух народу. За допомогою поодиноких бунтів планувалося об’єднати 

найбільш передові революційні елементи та готувати загальноросійську 

організацію для всенародного повстання [243, c.112]. Таким чином, у 

революційному народницькому середовищі сформувалось два основних 

ідеологічних напрямки: «лавризм» і «бакунізм».  

Центральним пунктом теоретиків народництва була проблема 

революції. Обидва були противниками політичної боротьби. М. Бакунін не 

схвалював завоювання політичних свобод, а П. Лавров кінцевою метою бачив 

знищення будь-якої державної організації, тому вони відстоювали ідею 

«соціальної революції». Суттєва різниця в їх поглядах полягала в баченні 

тривалості підготовки. П. Лавров вважав, що до революції ніхто не готовий, а 

тому необхідно проводити систематичну та тривалу пропаганду серед селян. 

Натомість М. Бакунін вірив, що вони інстинктивні революціонери, готові до 

негайних бунтів. Таким чином, останній закликав до негайного бунту, а його 

ідейний опонент наполягав на тривалій пропагандистській роботі, яка з часом 

мала підготувати народ до соціальної революції. Зрозуміло, що енергійна 

молодь обрала «швидший» план дій. 
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Обидва революційних вчення передбачали активне застосування 

насилля для знищення чинного державного ладу [26, Apк.45]. П. Лавров 

зазначав, що революція супроводжується «жорстокою боротьбою, насиллям, 

кривавими протистояннями, революційною диктатурою, боротьбою за владу, 

чисельними жертвами» [511, c.39]. Тому молодь, яка поділяла 

«пропагандистські» ідеї П. Лаврова та «бунтарські» М. Бакуніна, де-факто 

погоджувалася з насильницьким шляхом своєї революційної діяльності. 

А тому «ходіння в народ», яке в історіографії традиційно вважається мирним 

передбачало підготовку соціальної революції, якій притаманний 

насильницький характер. 

На початку 70-х рр. ХІХ ст. Київ мав репутацію одного з найбільших 

революційних центрів імперії. В цьому плані місто мало більше значення, ніж 

Москва. Суспільно-політичне життя відбувалося в ньому майже самостійно і 

без значного впливу петербурзьких гуртків. Протягом десятиліття 

народницький рух проходив у Києві ті самі етапи розвитку, але вони 

окреслювалися більш рельєфно, ніж це було в Петербурзі [289, c.77]. Серед 

молоді створювалися різноманітні гуртки [269, c.74-75]. Схожі процеси 

відбувалися в інших університетських містах українських губерній: Одесі та 

Харкові.  

Влітку 1871 р., завдяки об’єднанню гуртків М. Натансона та 

С. Перовської, в Петербурзі виникло «Большое общество пропаганды», 

більше відоме як «гурток чайківців». У 1872 р. був створений київський відділ 

«чайківців», а наступного року такий з’явився в Одесі. Обидва були в 

федеративних відносинах із петербурзьким гуртком. Їх діяльність полягала в 

поширенні наукової та публіцистичної літератури серед молоді та робітників 

[758, c.100]. Крім того, «чайківці» поставили собі за мету вироблення 

свідомих і стійких елементів серед молоді для майбутньої революційної 

діяльності [245, c.70]. До одеського відділу належали: Ф. Волховський, 

А. Желябов, М. Ланганс, В. Лопатін і С. Чудновський. До київського – 

П. Аксельрод, В. Емме, М. Колодкевич, Н. Лопатін, Л. Миколаєвська і інші 
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[467, c.35]. Саме вони, а також створена у вересні 1873 р. київська «Комуна» 

склали кістяк учасників «ходіння в народ» у Наддніпрянській Україні. 

Початок підготовки до нього припав на осінь 1873 р. Тоді 

С. Кравчинський та Д. Рогачов здійснили короткочасну спробу пропаганди в 

Тверській губернії, яка, на їх думку, була вдалою. Новина про успіх 

«пробного ходіння» швидко стала відомою в середовищі народництва всієї 

Російської імперії. Це дало поштовх до початку підготовки масової акції 

революційної молоді, відомої як «ходіння в народ» [354, c.54].  

Представники «бакунінського» напрямку народництва взимку 1873 р. 

вибороли в «лавристів» першість у запланованій на весну акції. 

Найвідчутніше прихильники М. Бакуніна домінували
 
в Києві та Одесі [467, 

c.24]. Уже тоді на півдні імперії була помітною тенденція до радикалізації 

серед українських прихильників російського народництва. Водночас у 

Петербурзі і Москві цей суспільний рух мав більш мирний, 

пропагандистський характер.  

Заради того, щоб піти «в народ», окремі студенти та гімназисти 

залишали навчання. За словами сучасника, вони говорили: «Ми й без того 

знаємо так багато, що якби передати народу хоч десяту частину того, ... то 

Росія б стала першою країною в світі, тому ... ми зобов’язані спішити 

поділитися своїми знаннями, своїми ідеями з народом ... потрібно закликати 

його до революції» [349, c.11]. Однак дискусія про доцільність «ходіння» 

тривала. В багатьох закрадалися сумніви, чи можна буде цією акцією 

викликати революцію [349, c.12]. Проте прихильники масового руху в село 

переконали скептиків у його доцільності. Ними була сформульована думка: 

«Весною потрібно вирушати в села і ... спробувати знайти грунт, подивитися, 

хто такий селянин, як він відгукнеться на заклик, чи захоче повстати, чи 

можлива з ним революція?» [349, c.13]. 

В історіографії рух 1874 р. прийнято вважати стихійним. Однак 

напередодні нього всередині народницьких гуртків велись численні дебати 

про організацію та координацію діяльності [667, c.275]. Проте він так і 

залишився без загальної організації та керівного центру [243, c.277; 565, c.367; 
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510, c.365]. Рух був нецентралізованим і хаотичним, відбувався 

неорганізовано та непродумано [269, c.121]. Члени розрізнених гуртків діяли 

на свій розсуд і в міру можливостей [244, c.133]. Зв’язки між собою 

підтримували завдяки обміну інформацією та особистих знайомств [268, c.57; 

356, с.150, 152].  

У Наддніпрянській Україні пропаганда велася у всіх губерніях [181, 

c.272]. «В народ» пішли «бакуністи», серед них київська «комуна» та гурток 

І. Кабліца («спалахопускачі») з Петербурга [289, c.133]. Лавристський 

напрямок народницької ідеології представляли київські та одеські «чайківці» 

[289, c.133]. Частина пропагандистів не належала до жодного з гуртків. Вони 

йшли «в народ» самостійно. З Петербурга їхали студенти, які тут народились 

або мали знайомих. Більшість – «бакуністи» – пішла в села організовувати і 

очолювати бунти, а «лавристи» – готувати народ до соціальної революції. 

Революціонери вели пропаганду ходячи з села в село або селилися на одному 

місці [289, c.137]. 

Частина пропагандистів йшла винятково в місцевості, де в минулому 

вже відбувались повстання, зокрема в Київську губернію, де в народу 

зберігалася пам’ять про гайдамаччину. Серед них траплялись такі, які йшли 

підбирати позиції для артилерії, бо в середовищі народників склалась думка, 

що революція відбудеться протягом 3-х років [349, c.13]. 

Головний контингент «ходіння» склали учасники гуртків самоосвіти 

[641, c.71]. «Бакуністи» прагнули негайних дій шляхом бунтів, які мали б 

розбудити селян краще, ніж книжкова пропаганда. «Спалахопускачі» вважали, 

що народ давно готовий до повстання і «тому варто лише запалити сірник, як 

запалає всенародна пожежа» [356, c.201]. Вони романтизували насилля й 

вірили, що будь-який бунт завжди корисний. Багато пропагандистів ідейно не 

визначилися. Вони поділяли лише ті ідеї з «лавризму» і «бакунізму», які їм 

подобалися та відповідали революційним планам [641, c.71]. 

У 1874 р. народники не знали, як будуть організовувати селян. Вони 

сподівались викликати дрібні бунти, але, як це правильно зробити, не уявляли 

[269, c.203]. Гасло «В народ!» передбачало розповсюдження друкованих 
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видань та усну пропаганду для поширення революційних ідей [181, c.268]. 

Література транспортувалася нелегальними шляхами. Гуртки, які вели 

пропаганду в українських губерніях, мали зв’язки з контрабандистами, а 

також користувались каналами, прокладеними «чайківцями» [289, c.127; 243, 

c.120]. Народники усіх ідейних спрямувань намагалися у великій кількості 

доставляти книги в місцевості, які були центрами пропаганди [641, c.73]. На 

випадок небезпеки пропагандисти часто мали револьвери, а в «Комуні» 

виробили план збройного опору владі при арешті [181, c.275]. 

Серед великої кількості літератури переважали книги та брошури, які 

закликали до бунтів і повалення чинного державного ладу в імперії [181, 

c.269]. Так, ефективний вплив на селян забезпечили твори С. Кравчинського: 

«Сказка о копейке», «Сказка Мудрицы Наумовны» та «Из огня да в полымя» 

[641, c.72]. Бунтівного спрямування була брошура «О Стеньке Разине». В ній, 

як подвиги заради захисту пригніченого народу, описувалася діяльність 

ватажка селянського повстання XVII ст. До соціальної революції закликали 

селян «История французского крестьянина», «Сказка о четырех братьях», 

«Сборник новых стихов и песен», «Хитрая Механика» та відозва «Чтой то 

братцы» [35, арк.10]. Вони мали яскраво виражений революційний характер і 

закликали до відкритого повстання проти влади [181, c.274]. Проте ці книги 

часто були малозрозумілими для українських селян, бо були написані 

російською мовою, тому пропагандисти переказували їх зміст українською. 

Кілька перекладів такої літератури українською мовою здійснив 

С. Кравчинський. Користувалися популярністю книги Т. Шевченка та інших 

діячів [692]. 

Пропагандою народники палко бажали поширити серед населення 

революційні ідеї. Вони не вважали згаяним час, якщо вдавалось наштовхнути 

селянина чи робітника на революційну думку або лише посилити його 

незадоволення своїм становищем [289, c.136]. В. Дебогорій-Мокрієвич писав, 

що вони прагнули дізнатися, де відбувалися селянські бунти в минулому і їх 

причини. Як виявилось, вони активізувалися на рубежі 50-60-х рр. ХІХ ст. 

Починаючи з середини 1860-х рр. і до середини 1870-х їх майже не було. Це 
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дало можливість зрозуміти, що наївна віра «бакуністів» у готовність народу 

до повстання та близькість соціальної революції була упередженою. 

Селянство не мало революційних настроїв [269, c.135-136]. 

Віра в революційність народу, його могутність та непереможність стала 

слабкою стороною народництва [268, c.35; 327, c.125]. Представник цього 

руху С. Ковалик вважав, що на селян треба діяти лише шляхом реальних 

фактів – бунтів, а не бесідами чи розповсюдженням і читанням книг та 

брошур революційного змісту [359, c.82]. Також він зазначав, що серед селян 

було мало готових до бунту. На заклики до активної боротьби вони 

відповідали, що лише підтримають тих, хто її розпочне. При цьому одні 

очікували її від «царя», інші – від революціонерів [289, c.136]. Такий настрій 

селян не становив небезпеки для держави. Шансів викликати бунт чи 

повстання фактично не було [344, c.147], тому всі спроби проповіді соціальної 

революції виявилися марними [269, c.181]. 

У Наддніпрянській Україні революційні народники наштовхнулись на 

серйозну проблему. Поштовхом до селянського повстання стало бажання 

селян подушного поділу землі. Це відверто суперечило соціалістичним 

ідеалам, які сповідували народницькі гуртки. Для українців община не могла 

стати вихідною точкою революційної програми, оскільки вона була слабко 

поширена [269, c.136; 579, c.85-86; 502, c.176-214; 454, c.475]
1
. 

Ще однією причиною невдачі «ходіння» стала наївна вірність царю. 

Після реформ селяни були йому віддані, а свої негаразди пов’язували зі 

свавіллям чиновників на місцях. Єдине, що їх бентежило – це земля. Вони 

вірили, що імператор Олександр ІІ «відбере землю в панів і наріже» її 

селянам. Вони казали: «Накаже цар – прийдуть землеміри і поділять між 

всіма» [269, c.137]. В пореформений час селяни часто проявляли вияви 

«вірності й любові до єдиновірного Царя-Визволителя». Зокрема, в роки 

царювання Олександра ІІ, вони досить часто купували портрети «найяснішої 

                                                           
1
 Українські селяни до общини ставилися з особливою неприязністю. У Російській імперії селянська община була нижчою 

адміністративною одиницею і економічним об’єднанням. Однак, общинні порядки в Україні були менш розвинені. В 
Наддніпрянщині общинне землеволодіння не мало російського характеру, бо загальний переділ землі тут не проводився, 
і вона перебувала в постійному і незмінному подвірному землекористуванні. Українські селяни з особливою неприязністю 
ставилися до общини. 
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особи» за власний кошт та розміщували їх у церквах. Саме так зробили жителі 

Моринців на Київщині та Олексинців на Поділлі та десятків інших сіл [666, 

c.338], тому народники були змушені зважати на цю думку [269, c.139]. Також 

по селах поширювалися чутки, начебто в інших губерніях уже ділять землю. 

Через це селяни чекали. Отже, підняти їх на бунт було марною справою. Вони 

вірили, що отримають землю з волі «царя» безкоштовно та без бунту, до якого 

їх закликали революціонери [269, c.138]. 

Таким чином, сподівання негайно підняти селянство на соціалістичну 

революцію, навіювані М. Бакуніним, не збігалися з дійсністю. Масове 

«ходіння в народ» 1874 р., в якому взяли участь як «лавристи», так і 

«бакуністи», зазнало невдачі. 31 травня в Саратові розпочалося слідство [6, 

арк.1], яке стало початком репресіям та арештам народників. Отже, 

недосконалість народницької доктрини та пропаганди, яку селяни не 

сприйняли, переслідування пропагандистів як правопорушників, призвели до 

провалу усіх мрій та планів революційного народництва. 

Незважаючи на це, в 1875 р. розбитий рух знову відродився. Цього разу 

він не був масовим. Більшість зрозуміла, що селянство не мало революційних 

настроїв [269, c.178], тому «ходіння» з цього часу почало набирати нових 

форм, а саме народництво переживало перехідний етап. У Наддніпрянській 

Україні народники остаточно відмовились від соціалістичної пропаганди. 

Завдяки отриманому досвіду, на перший план висунули ідею боротьби за 

права селянства та стали готуватися до збройного виступу. Замість 

розповсюдження нелегальної літератури почали навчатися стрільбі [510, 

c.338]. 

Дещо раніше, восени 1874 р., у Києві наддніпрянські народники 

організували гурток «Південні бунтарі». Основою поглядів його членів були 

ідеї «бакунізму» [26, арк.46]. Вони стали очікувати, коли селяни самі 

розпочнуть бунт або повстання, щоб приєднатися як союзники. Загалом 

«бакуністи» спромоглися на найуспішнішу спробу революційних народників 

Російської імперії – підняти селян на бунт. Нею стала «Чигиринська змова» 

1877 р. У Чигиринському повіті Київської губернії їм вдалося створили 



56 

таємну селянську організацію, з допомогою якої вони хотіли підняти селян на 

повстання [667, c.276]. 

Весною 1875 р. в Одесі члени гуртка «Південні бунтарі» В. Дебогорій-

Мокрієвич та Я. Стефанович вирішили організувати селянський бунт, 

використовуючи сфальсифікований царський маніфест. У його основі лежала 

селянська патріархальна віра в «доброго царя». Прецендентом такого рішення 

була «Київська козаччина» 1855 р. [269, c.204], про яку вони дізналися під час 

свого перебування «в народі». Тоді селяни багатьох сіл Київської губернії 

повстали під приводом чуток про існування «царського маніфесту», який 

надавав селянам «козацькі вольності» [269, c.142]. Насправді ж, селяни на свій 

лад сприйняли маніфест імператора Миколи І від 14 грудня 1854 р. і заклик 

про народне ополчення. Саме він спричинив чутки про те, що всі «ополченці», 

по закінченні військових дій (у Кримській війні (1853–1856 рр.) – Авт.), 

стануть вільними, а тому участь в ополченні трактувалась як «запис у козаки». 

Селяни оголошували себе вільними від усіх поміщицьких повинностей і 

відмовилися підкорюватися місцевій владі, вимагаючи повної свободи від 

кріпосної залежності [787, c.199-324]. Зважаючи на це, народники вирішили 

саме царським маніфестом спровокувати селян на бунт і самостійний поділ 

землі [269, c.140]. 

Влітку київські народники почали оселятись у Корсунській волості. 

В. Дебогорій-Мокрієвич пізніше писав: «Ми вірили, що єдиний шлях до 

встановлення соціалістичного устрою був шлях революційний, кривавий. Для 

втілення соціальної революції єдиним шляхом визнавався «бунтівний», який 

уявлявся альфою та омегою всього, а бунт в народі можливо було 

організувати тільки від імені царя» [269, c.205]. 

Оскільки селяни наївно вірили, що Олександр ІІ згоден із їх бажанням 

про подушний переділ землі, то народники вирішили цьому не суперечити. 

Отже, було вирішено організувати на Корсунщині повстання, використовуючи 

фальшиві грамоти. Проте невдовзі в Чигиринському повіті Київської губернії 

селяни кількох волостей відмовились сплачувати податки, розігнали сільські 

та волосні органи влади та створили свій орган управління. Восени цей бунт 
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був придушений, а найактивніші учасники заарештовані [653, c.127-128]. 

Селянським заворушенням зацікавились «Південні бунтарі». Вони його 

сприйняли як «готову справу», до якої лише залишалось приєднатись [269, 

c.209].  

Чигиринці в 1875 р. посилали ходаків до «царя» в Петербург, аби ті 

поскаржились йому на їх становище. Однак вони були заарештовані поліцією 

та відправлені назад. З ними наприкінці року в Києві познайомилися 

Я. Стефанович та В. Дебогорій-Мокрієвич [269, c.209-313]. Взимку 1875–

1876 рр. вони налагодили зв’язок із ув’язненими в київській в’язниці 

учасниками бунту. Видаючи себе за селянина, Я. Стефанович пообіцяв їм піти 

до «царя» та розповісти про несправедливий поділ землі, через який вони 

страждають. Він прагнув використати наївну віру селян у царя в цілях 

революції [653, c.220]. 

У 1876 р. Я. Стефанович склав, а потім видрукував у підпільній 

друкарні фальшиві «Высочайшу тайну грамоту» і «Статут». У таємній 

«Грамоті» селяни проголошувалися вільними та наділялися землею за рахунок 

поміщицьких володінь. У ній закликалося повстати проти дворян, щоб 

скинути з себе ярмо [177, c.257-259]. «Статут» став основою створення 

таємних дружин для підготовки повстання, знищення повинностей і податків, 

відновлення свободи [178, c.259-261]. Таким чином, підняти селян на бунт 

Я. Стефанович і В. Дебогорій-Мокрієвич планували шляхом обману. 

Чигиринські селяни, які відбували ув’язнення, повірили документам. 

Повстання планувалося не пізніше 1 жовтня 1877 р. Влітку «Таємна дружина» 

налічувала уже близько 1000 осіб [320, c.112]. Однак про підготовку стало 

відомо місцевій владі. Почалося розслідування, після якого відбулися арешти 

учасників селянської дружини. Згодом до рук правосуддя потрапили 

організатори та кілька київських народників, не причетних до змови [679, 

c.134]. Крім «Чигиринської справи» та спроби пропаганди в Канівському 

повіті, революційні народники у 1877 р. спробували поширювати 

революційну літературу серед селян кількох сіл Гайсинського повіту 
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Подільської губернії Однак, суттєвого впливу на селян така пропаганда не 

мала [653, c. 234]. 

До організації «Чигиринської змови» були причетні лише 

Я. Стефанович, Л. Дейч та І. Бохановський [234, c.8]. Решта в 1876 р. нічим 

особливим не виділилася [26, арк.46]. На початку наступного року криза 

продовжилася. Пригнічення настроїв стало наслідком розчарування від 

«ходіння» та репресивної політики влади щодо його учасників. Пропаганда, 

від якої чекали майже миттєвої революції, не дала очікуваних результатів і 

була дискредитована [299, c.14]. За визначенням А. Желябова, це призвело до 

того, що «час рожевих мрій завершився» [240, c.6]. Отже, невдачі 

революційних народників у спробах спровокувати селянські бунти спонукали 

їх до застосування відвертої брехні заради досягнення своєї основної мети. 

Діяльність у народі не давала бажаних результатів. Кризові умови, які 

склалися в другій половині 1870-х рр. у Наддніпрянській Україні, призвели до 

терористичного періоду революційного народництва. Для розуміння його 

появи ми детально проаналізуємо історичні обставини та умови, в яких він 

з’явився, а також мотиви, котрі підштовхнули до радикальних дій перших 

терористів. Проблема тероризму не постала вперше в другій половині 70-х рр. 

ХІХ ст. У Російській імперії першим терористичним актом (у класичному 

значенні цього слова) став, здійснений 4 квітня 1866 р., невдалий замах 

Д. Каракозова на імператора Олександра ІІ. Цей теракт вплинув на 

формування революційних поглядів відомого революціонера С. Нечаєва [398, 

c.39], який обов’язковим атрибутом революційної організації вважав тероризм 

[398, c.39]. Його авторству належала праця «Катехизис революционера» 

(1869 р.), в якій виправдовувалося будь-яке зло, якщо воно корисне для 

революційної справи. Згідно з «Катехизисом», в листопаді того ж року він 

організував вбивство члена свого гуртка «Народная расправа» студента 

І. Іванова.  

З метою дискредитації революційного руху влада влаштувала показовий 

суд над членами нечаєвського гуртка [758, c.100], який відбувався 1-15 липня 

1871 р. у петербурзькій судовій палаті. «Правительственный вестник» 
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друкував стенографічні матеріали судових засідань [269, c.64], що надало 

справі великого розголосу в імперії. Суд над С. Нечаєвим відбувся на початку 

1873 р., коли його як кримінального злочинця видала Швейцарія. Головний 

фігурант судового процесу – С. Нечаєв, окрім скоєного вбивства, планував у 

1870 р. створити бойові загони, знищувати представників влади та 

конфісковувати приватний капітал [758, c.140]. 

Однак тоді більшість революціонерів не схвалила методи, які 

пропагував С. Нечаєв [758, c.145]. «Нечаєвщина», за словами російського 

історика О. Будніцького, «викликала алергію в російських революціонерів до 

тероризму майже на десять років» [398, c.43]. Тоді були популярними 

«Исторические письма» П. Лаврова, які стали одним із стримуючих факторів 

розвитку тероризму, бо пропагували мирну діяльність у народі. Зокрема, в 

Харкові ставлення молоді до С. Нечаєва було принципово негативним. 

Більшість не характеризувалась революційною налаштованістю, а тому заклик 

до революції їх лякав і відкинув далеко від революційного шляху – до мирної 

діяльності в народі [245, c.60]. Окрім того, суспільно-політичні питання лише 

починали цікавити молодь [510, c.180]. 

Водночас у ставленні до «нечаєвщини» були також винятки. Частина 

суспільства схвально поставилася до діяльності С. Нечаєва. Вбивство 

запідозреного в шпигунстві члена нечаєвського гуртка І. Іванова схвалив 

майбутній народник В. Дебогорій-Мокрієвич. На його думку, ця подія була 

найважливішою серед питань у «справі Нечаєва», бо стосувалася проблеми 

засобів, які допускались для досягнення мети. І хоча він негативно поставився 

до містифікації, яку практикував лідер гуртка, однак у питанні вбивства 

погодився зі справедливістю принципу «ціль виправдовує засоби» [269, c.64] 

та з логікою вбивць: «Одну людину можна вбити ... якщо таким чином можна 

врятувати 20 чи 30 людських життів» [269, c.65]. Як зазначав революційний 

народник Л. Дейч, справа неабияк вплинула в основному на молодь 

українських губерній. З того часу схильність до радикальних методів, поряд із 

надмірною байдужістю до теорій та програм, тут почала проявлятись 
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найбільше. На його думку, «саме ці властивості мали значний вплив на 

подальший хід революційної діяльності» [467, c.35].  

Таким чином, «справа Нечаєва» загалом підтвердила негативне 

ставлення революційних народників до тероризму. У тих умовах він не 

знайшов підтримки. Більшість із них «нечаєвщина» надихнула на мирну 

пропаганду. І хоча окремі визнали правильним революційне гасло «Шляхом 

крові до народного блага» [269, c.65], однак воно не мало практичних 

наслідків. Тоді народники були утопічними соціалістами. Прагнення до 

політичної свободи вони розглядали як зраду соціалістичних ідеалів, бо 

вважали, що політична свобода викличе капіталізм, який вони прагнули 

оминути [367, c.5]. 

Необхідні умови і обставини для поширення тероризму склалися в 

1876–1877 рр. Саме тоді в Наддніпрянській Україні з’явилася тенденція до 

політичної боротьби, і революційний рух став на новий шлях. Тоді в 

середовищі революційних народників зростали сумніви в можливості 

викликати соціальну революцію. Навіть «Чигиринська змова» – єдина спроба 

селянського повстання, полягала в свідомому обмані його рушійної сили – 

селян – і все заради утопічної мети народників. 

У 1877 р. Київ став одним із центрів поширення конституційних ідей. 

Ця обставина дозволила висловити Л. Дейчу думку, що якби всі ті 

конституційні наміри були реалізовані, то Російська імперія перетворилась у 

найдемократичнішу державу в світі. В цей час у Києві під керівництвом 

І. Ювеналієва діяв студентський «Конституційний гурток», який перебував у 

центрі молодіжного руху. Основною метою його діяльності була агітація на 

користь конституції і пропаганди політичних ідей. Студенти збиралися 

подавати імператору петицію з вимогою конституційної реформи. Київська 

атмосфера вплинула на В. Осинського, який після знайомства з ідеями гуртка 

став палким прихильником політичної боротьби. Він почав виступати за 

теракти з політичним наміром. Вважав, що чиновників треба трохи полякати, 

а вже потім добитися конституції [269, c.320]. Однак тероризм розглядався 

ним не як самоціль, а як засіб, метою були політична свобода та 
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демократизація держави [783, c.75]. 

У той час розгортався впливовий земський рух. Наприкінці 1870-х рр. 

він набрав політичного характеру. Опозиційна діяльність земств в основному 

мала легальний та мирний характер. Вони були носіями ідей лібералізації 

Російської імперії, виступали за впровадження конституції та демократизацію 

суспільного життя. Не визнаючи революційних форм і методів боротьби, в 

основу їх діяльності був покладений принцип пошуку компромісу з 

правлячими колами. Українські осередки належали до найбільш впливових і 

радикальних [547, c.112-113; 424, c.21-23]. 

Народництво з українофільством діяли поряд, взаємодіючи між собою. 

Значна частина українофілів, в основному радикально налаштована молодь, 

тісно співпрацювала з народниками. Їм подобалася активна діяльність 

народників, тоді як останні перейняли ідею політичної боротьби. Цей 

взаємовплив не залишився поза увагою представників влади. Тимчасовий 

одеський генерал-губернатор Е. Тотлебен у листі до харківського колеги 

М. Лоріс-Мелікова, аналізуючи відносини та зв’язки «соціал-революційної та 

українофільської партій», 27 листопада 1879 р. писав, що «українофільська 

партія має значний вплив на соціальний рух у Росії», і «з українофілів 

виходять відмінні народники». Про це зауважував також М. Драгоманов: «... в 

Україні тільки нелогічний народник може не стати українофілом і навпаки» 

[701, c.48]. Це свідчить про те, що розвиток двох ідейних течій доцільно 

розглядати комплексно.  

Звичайно, про єдність не можна говорити, але ці відомості вказують, що 

в діячів українського національного та загальноросійського народницького 

рухів існували тісні стосунки [525, c.92]. Погляди українофілів, 

конституціоналістів і земців вплинули на революційних народників, що 

підштовхнуло їх на шлях політичної боротьби. Саме з вибором останньої 

мемуаристи та дослідники революційного руху того часу пов’язують перехід 

народників до тероризму. Радикально налаштовані з них дійшли висновку про 

теоретичну слабкість більшості ідей «бакунізму» [391]. А тому одним із 

питань, яке почало турбувати людей із їхнього середовища, була проблема 



62 

політичної революції.  

У 1876 – 1877 рр. народницький рух переживав кризу. «Ходіння в 

народ» зазнавало невдачі. Селяни скаржились на непомірну важкість податків, 

малоземелля, гніт поміщиків, свавілля поліції та інше. Вони погоджувались з 

агітаторами, що цього не повинно бути, але їм і не спадали на думку 

повстання чи бунт, тому в 1877 р. у Наддніпрянській Україні народники вже 

остаточно зневірилися в можливості організації селянського повстання. Всі 

контакти з селянством відтепер обмежувалися знайомством із його побутом 

[299, c.16-17]. 

Увінчана скромними результатами агітаційна та пропагандистська 

діяльність народників спричинила масові арешти прихильників цієї ідейної 

течії. В результаті тиску та репресій з боку влади відбулася зміна настроїв і 

поглядів народників. Навіть селяни інколи ставилися з недовірою до них, бо 

вважали, що ті є «панами», які хочуть їх закріпачити. Однак народники лише 

відмовилися від ідеї «соціальної революції», а не від «роботи в народі». Вони 

як «слуги народу» на перший план діяльності висунули здобуття свободи для 

селян в інший спосіб. Розчарувавшись в можливості спонукати їх до боротьби 

за свої права, весь тягар і відповідальність за втілення та реалізацію планів 

було покладено на власні сили.  

У Наддніпрянській Україні склались сприятливі умови для тероризму. 

«Чигиринська змова» 1877 р. стала останньою спробою революційних 

народників, в межах «ходіння в народ», підняти селян на бунт. За словами 

В. Дебогорія-Мокрієвича, після «ходіння в народ» у суспільстві почали 

зароджуватися нові світоглядні течії. Революційні народники вирішили 

добиватися політичної свободи, яку бачили необхідною умовою 

соціалістичного перевороту. Перехід революційного руху в Наддніпрянщині в 

бік політики, в тому числі й поширення терористичної течії, став проявлятися 

в 1877 р. [269, c.313, 317]. Важливою умовою, яка сприяла переходу до 

тероризму, була відсутність міцної та авторитетної революційної організації. 

В існуючих гуртках традиційно не визнавалися програми і статути. Через це 

вони були недисципліновані, а їхні члени не боялися висловлювати власні 
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думки [269, c.317]. Таким чином, тут існувала свобода мислення, незалежна 

від програмних документів. Нікого не стримували стратегія і тактика 

діяльності гуртка. Це сприяло кращому проникненню нових ідей у 

народницьке середовище.  

Протягом 1877–1878 рр. відбувалася російсько-турецька війна. Вона 

сильно сколихнула суспільство – «воно прокинулось» [116, арк.5]. Першими 

терористами стали колишні учасники народницьких гуртків Києва та Одеси. 

Також внаслідок переслідувань в українських губерніях від арештів 

переховувалося багато революціонерів з Петербурга та Москви. Вони, як 

ніхто, краще відчули суттєву різницю між централізованим революційним 

середовищем столиць та недисциплінованими революційними центрами 

Наддніпрянської України. Свобода та відсутність організованості сприяли 

тому, що пітерці-пропагандисти (зокрема, українці В. Осинський, Д. Лизогуб 

та інші) ставали палкими прихильниками терору [269, c.317]. 

Проте до того часу, коли тероризм став засобом політичної боротьби, 

передував складний процес, під час якого насилля лежало в іншій площині. 

Його застосування пояснювалося бажанням помсти. На зміну «старих» 

народників прийшло покоління молодих, готових до жорстоких методів 

боротьби. Вони прагнули помститися за своїх скривджених попередників і 

пильно стежили за антиреволюційною діяльністю представників різних рівнів 

влади. 

На початку 1878 р. у середовищі революційних народників стався 

розкол. З нього виокремилася нова течія – терористична [269, c.323]. 

Наприкінці 1877 р. Г. Попко, який також відвідував збори гуртка 

конституціоналістів, поставив перед Д. Лизогубом і В. Осинським питання 

про тероризм як засіб помсти і зміни політичного устрою держави. Обидва 

погодились, що він необхідний, але було вирішено, що потрібно діяти не 

відкрито, а таємно, аби уникати арештів [338, c.187].  

Ветеран терористичного руху М. Фроленко вказував на обставини, в 

яких поширювався тероризм. У 1876 р. в Київській губернії багато 

революціонерів почали переїжджати в села не з метою пропаганди, а в надії 
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дочекатися селянського повстання. Тоді вони здобували зброю і вчилися 

стріляти, їздити верхи, прагнули створити власний військовий загін, який би 

очолив будь-який бунт. Але оскільки спроба обманом підняти чигиринських 

селян на повстання зазнала краху, то бунтарі вимушено покинули села та 

перебралися в міста. Маючи зброю, вони почали її активно використовувати: 

розправлятися зі шпигунами, чинити збройний опір арештам, влаштовувати 

втечі з тюрем, нападати на представників влади [350, c.5-6]. Таким чином, 

пошук нових методів боротьби за наявності зброї наштовхнув революціонерів 

на терористичні дії і, за словами М. Попова, призвів до різкого повороту на 

новий шлях революційної діяльності [327, c.103]. Таким чином, 

революціонери пояснювали перехід до тероризму бажанням помсти за дії 

влади проти революційного руху. 

Мотивуючи здійснення політичних замахів, терористи часто в 

прокламаціях вказували на важке становище революціонерів, репресії та 

неможливість ведення ними легальної мирної роботи в народі [67, арк.1-6]. 

Зокрема, в прокламаціях «Виконавчого комітету» В. Осинського, 

розповсюджених після теракту на М. Котляревського, було вказано, що замах 

є формою протесту проти безправ’я і тяжкого становища російського 

суспільства. В них зазначалося: «... вся діяльність прямо або побічно 

передбачає відстоювання інтересів нашого обібраного та затурканого народу і 

переслідується нелюдським чином ... Це жахливе цькування, зганьбивши наш 

уряд, триває вже кілька років. Сотні людей хочуть мирних речей, такі, як 

звернення до народу, книжки, вся злочинність яких нерідко полягає тільки в 

тому, що в них пояснювалося народу його тяжке становище, – сотні людей 

тільки за це потрапляли до в’язниці, йшли в заслання, на каторгу, 

замуровувалися в центральних в’язницях...» [49, арк.35]. В іншій терористи 

заявляли: «... уряд, який душить весь народ і випиває з нього всі сили, 

переслідує нас – захисників народу, як диких звірів. Нас хапають, душать у 

тюрмах і каторгах. По всіх кінцях Росії гинуть тисячі наших товаришів» [73, 

арк.2]. 
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Російський революціонер-ренегат Л. Тихомиров деякий час у 1878 р. 

перебував у Києві. Це дало йому можливість познайомитися з місцевими 

терористами. І тому в своїх спогадах він залишив міркування про 

терористичний рух. Він зробив висновок, що тероризм був спробою почати 

революцію наявними в революціонерів силами. Тоді в їх середовищі 

вважалось, що суспільство мало революційний настрій, тому в них з’явилась 

думка підштовхнути народ спробою активної боротьби, яка могла викликати 

співчуття та нові сили, щоб штовхнути його на боротьбу за повалення уряду. 

Конспіративна діяльність збільшувала шанси зробити її вдалою. Тероризм був 

тією партизанською боротьбою. Л. Тихомиров писав, що самі терористи по-

різному розуміли суть своїх вчинків, а у всіх масових, стадних рухах люди 

завжди погано розуміють точний сенс того, до чого їх штовхає не 

колективний смисл, а колективний інстинкт [264, c.104]. 

П. Дурново, як згадував Л. Тихомиров, вважав, що тероризм дуже 

отруйна ідея, яка створила з безсилля силу. Проте сам Л. Тихомиров, який 

розчарувався в революційних ідеях, ставився до тероризму не як до ідеї, а як 

до безглуздя. Він писав, що тероризм не міг викликати революцію. Терористи, 

на його думку, діяли не розумом, а емоціями. А інстинкт не міг їм підказати 

нічого отруйнішого за тероризм. Він став найпрактичнішим способом 

тимчасово підтримати «фікцію», яка не могла змінити факту. А тому, 

підсумовував автор спогадів, тероризм був лише крайнім, вищим пунктом 

розвитку безглуздих думок і суджень [264, c.104-105]. 

Л. Тихомиров вважав перші терористичні акти випадковими та 

особистими, викликаними обставинами, а не теорією чи ідеєю. Зокрема, він 

справедливо зауважував, що всі революціонери-змовники вбивають шпигунів, 

зрадників і погрожують ворогам. Збройні опори арештам він вважав 

зрозумілими без теорії: «краще загинути зі зброєю в руках, ніж піти в тюрму 

чи на каторгу» [264, c.105]. Зі зростанням популярності ідей тероризму 

виникла потреба теоретичного осмисленсня їх діяльності. Таким чином, 

з’явилися перші спроби теоретично обгрунтувати і систематизувати тероризм. 

Першим прихильником систематичного тероризму Л. Тихомиров вважав 
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В. Осинського, який, на його думку, «заснував терористичний шлях» [264, 

c.105-106]. 

Таким чином, революційне народництво було суспільно-політичною 

течією, яка передбачала застосування насилля. Під час «ходіння в народ» 

агітаційно-пропагандистська діяльність наддніпрянських народників полягала 

в поширенні революційних ідей та намірах спонукати селян до бунту або 

повстання, тому за «мирною» пропагандою стояв задум підняти народ на 

насильницькі дії проти чинного державного ладу. Однак пропаганда та 

агітація не дали очікуваних результатів і були дискредитовані. Внаслідок 

цього рух переживав ідейну кризу та зневіру можливості реалізації 

народницької програми, яка відобразилася в пошуках нових засобів для 

виклику революції. Саме тому «бунтарі» почали готуватися до збройного 

повстання, а з часом наддніпрянськими революціонерами був апробований 

обман селян («Чигиринська змова») заради нездійсненої мрії – «соціальної 

революції». Отже, на практиці теоретичні настанови П. Лаврова та 

М. Бакуніна так і не дали очікуваних результатів, тому в народницькому 

середовищі почала відбуватися поступова зміна настроїв. Ця криза згодом 

призвела до терористичного періоду революційного народництва. 

 

2.2. Тероризм – організоване політичне насилля революційних 

народників у Наддніпрянській Україні 

 

Кінець 1870 – початок 1880-х рр. стали часом найвищої активності 

революційних народників. Суспільство Російської імперії сколихнуло 

влаштоване «Народною волею» полювання на Олександра ІІ, яке завершилося 

його трагічним вбивством. На цей час припали найактивніші етапи першого 

періоду розвитку насилля. Політичні замахи були скоєні революційними 

народниками в умовах самодержавної політики через почуття образи і помсти, 

а згодом на перший план виступив інший мотив – засіб психологічного 

впливу на суспільство. Розпочав другий етап замах київської «бунтарки» 

В. Засулич на петербурзького градоначальника та виконувача обов’язків 
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начальника столичної поліції [194, c.12] генерала-ад’ютанта Ф. Трєпова, 

скоєний 24 січня 1878 р. Дівчина вистрелила в нього з револьвера, чим 

завдала важкого поранення. Після скоєного В. Засулич не робила ніяких спроб 

втекти з місця злочину і її заарештували [194, c.12]. В день замаху на 

градоначальника інша «бунтарка» – М. Колєнкіна – планувала вбити 

прокурора В. Желіховського, який був головним обвинувачем на «процесі 

193-х» (жовтень 1877 – січень 1878 рр.), проте в дверях його квартири її 

зустріли дружина й діти прокурора. Ця обставина «умиротворила» 

революціонерку, і тому вона не скоїла злочину [271, c.25-26]. Незабаром, 

4 серпня, в Петербурзі був здійснений найзухваліший теракт у 1878 р. У 

центрі міста С. Кравчинський смертельно поранив шефа жандармів 

М. Мезенцева [314, c.99]. 

Невдовзі після невдалого замаху на Ф. Трєпова, В. Осинський у Києві 

зібрав навколо себе групу революціонерів, здатних на радикальні революційні 

дії. Жертвами терористичної групи стали прокурор М. Котляревський та 

жандармський офіцер Г. фон Гейкінг – головні фігуранти «Чигиринської 

справи» з боку правоохоронних органів.  

Всі зазначені теракти були спричинені прагненням помститися за 

заподіяні революціонерам образи. Так, на замах Ф. Трєпова революціонерів 

підштовхнув інцидент, який стався 25 липня 1877 р. в Петербурзькій в’язниці 

попереднього утримання [269, c.323]. Там учасника демонстрації біля 

Казанського собору 6 грудня 1876 р. О. Боголюбова, покарати 25 ударами 

прутів наказував безпосередньо генерал-ад’ютант. Тут варто додати, що 

ініціатива здійснення замаху на Ф. Трєпова належала не лише В. Засулич. За 

помсту градоначальнику одними з перших висловилися члени нелегальної 

організації «Земля і Воля» В. Осинський та О. Баранніков [271, c.23]. 

Виконати їх задум мали наддніпрянські народники – І. Волощенко, Г. Попко і 

М. Фроленко [271, c.23], проте, їх випередила саме В. Засулич, яка разом із 

С. Чубаровим стежила за градоначальником. 

Замахи в Києві були актами помсти за розслідування «Чигиринської 

змови». Формальним приводом для замаху на М. Котляревського стала звістка 
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від народника В. Малавського, що начебто прокурор наказав роздягнути 

революціонерок А. Калініну та Ю. Крюковську, чим образив їх гідність [269, 

c.329]. Після невдалого замаху на прокурора 23 лютого, в Києві розпочалися 

активні пошуки виконавців. Це призвело до масових арештів серед 

студентства. В таких умовах об’єктом атентату для В. Осинського став Г. фон 

Гейкінг. Приводом до його вбивства були заходи жандармів з пошуку 

організаторів «Чигиринської змови», підозрюваних у замаху на 

М. Котляревського та «придушення» березневих протестів студентства в 

Києві. 24 травня Г. Попко вбив офіцера. Втікаючи, революціонер застрелив 

селянина, який наздоганяв його, та поранив городового. Крім того, в ніч з 

26 на 27 травня була влаштована втеча з в’язниці організаторів «Чигиринської 

змови». Таким чином, революціонери-терористи з групи В. Осинського 

здійснили три акції, пов’язані з Чигиринщиною: звільнили їх організаторів та 

здійснили два терористичних акти проти посадовців правоохоронних органів, 

причетних до її розкриття [269, c.359]. 

Так само, як і у випадку з київськими правоохоронцями, при вбивстві 

М. Мезенцева у С. Кравчинського була причина та формальний привід для 

скоєння політичного вбивства. Їх терорист детально описав у брошурі 

«Смерть за смерть». Приводом була страта 2 серпня 1878 р. одеського 

революціонера І. Ковальського [232, c.3; 65, арк.1-23; 66, арк. 1-120]. Сам 

замах готувався як помста за численні арешти народників-пропагандистів і 

тенденційний суд над учасниками «процесу 193-х». Задовго до страти 

І. Ковальського петербурзькі терористи стежили за шефом жандармів і 

детально вивчили його розпорядок [299, c.24]. Таким чином, вирок суду за 

«процесом 193-х» дав своєрідний поштовх для зміни тактики революційних 

гуртків, спрямувавши її у бік терористичної діяльності. 

У середовищі народників терористичні акти не завжди отримували 

схвальні відгуки. Більшість радикалів, які знали про підготовку замаху на 

М. Мезенцова, не підтримала його [335, c.221]. Значна частина тих, хто 

називав себе «соціалістами-революціонерами», взагалі не схвалювала 

тероризм і наполегливо намагалася відмежуватися від діяльності «Комітету» 
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В. Осинського [264, c.106]. Навіть перебуваючи в ув’язненні, Я. Стефанович і 

Л. Дейч, за яких мстилися терористи, не схвалили замах на прокурора 

М. Котляревського та негативно відреагували на наміри терористів 

розправитися із Г. фон Гейкінгом уже після їх звільнення [271, c.29]. Майже 

всі революціонери Одеси негативно відгукнулися на скоєний замах на 

М. Гориновича [256, c.133]. Загалом з приводу цього невдалого «почину кари 

шпигів» почалася чимала хвиля осуду в пресі. Такий стан справ змусив 

Я. Стефановича написати лист М. Драгоманову, який був опублікований у 

«Листку громади» (інформаційний додаток до збірника «Громада» – Авт.). В 

ньому революціонер-народник дуже жалкував за скоєний вчинок, не в 

останню чергу тому, що такий інцидент дав можливість показати 

революціонерів у вкрай непривабливому для них світлі [233, c.23-24]. 

С. Кравчинський всю провину за скоєне ним вбивство покладав на 

уряд. У брошурі «Смерть за смерть» він писав: «Сам уряд штовхнув нас на 

той кривавий шлях, на який ми стали. Сам уряд дав нам у руки кинджал та 

револьвер» [232, c.5]. При цьому революціонерів він зобразив 

високоморальними та етичними особистостями. Визнаючи, що «вбивство – 

річ жахлива», розкрив намір переходу до системного терору: «... ми 

зважилися на низку вбивств, і зводимо їх у систему» [232, c.6]. Таким чином, 

першими об’єктами атентату терористів ставали чиновники та працівники 

правоохоронних органів. Це були особи, які своєю відданістю роботі 

добивалися значного кар’єрного зростання на службі і становища в 

суспільстві.  

Для підтримки в місцевого населення інтересу до політичних питань 

група В. Осинського застосовувала розклеювання та розсилання прокламацій 

поштою [74, арк.1-20], доки поліції не вдалося схопити двоюрідних братів   

В. і Г. Ізбіцьких [271, c.29]. Так, у середині березня 1878 р. у В. Осинського 

визріла ідея надрукувати першу прокламацію з поясненням причини замаху 

на прокурора М. Котляревського. Щоб збити з пантелику слідство і надати 

своїй діяльності масштабності, друковані зверенння видавалися з підписом 

«Виконавчий Комітет Російської Соціально-Революційної партії» [269, c.332-



70 

333]. У прокламації «По поводу покушения на жизнь киевского товарища 

прокурора М.М. Котляревского» йшлося, що будь-яка діяльність 

революціонерів, спрямована в інтересах народу, переслідувалася. Через 

поліцейських і чиновників вони не мали ніякої надії на можливість мирного 

ведення своєї справи, тому революціонери застосували засіб, який за інших 

умов вважався б не прийнятним [49, арк.35]. Члени групи були переконані, 

що теракт – форма протесту проти безправ’я і тяжкого становища 

суспільства, але вимог політичних свобод ще не висували. Також у 

прокламації йшлось про вбивство шпигуна А. Ніконова, якого група не 

скоювала [271, c.29]. 

Члени групи В. Осинського прагнули зайнятися вбивствами 

«шкідливих осіб», які, на їх думку, заважали революційній діяльності. Під 

«шкідливими» вони розуміли: зрадників, жандармських слідчих, прокурорів 

тощо. Нововведенням В. Осинського стало те, що частина революціонерів 

мала займатися винятково терористичними актами [269, c.333]. 

2 серпня в Одесі розстріляли І. Ковальського, що 30 січня разом із 

іншими членами свого революційного гуртка чинив збройний опір 

жандармам і поліцейським чинам, які намагалися їх арештувати. В цей час 

серед одеських революціонерів панувала жага помсти. Члени «Виконавчого 

комітету» вирішили взяти на себе ініціативу. В. Осинський вважав за 

необхідне здійснити замах на одеського градоначальника В. Семеку. Однак 

реалізація задуму зірвалася через арешт Д. Лизогуба і Г. Попко, а також 

кількох одеських революціонерів [269, c.364]. Те, що не вдалося зробити 

В. Осинському, зробив С. Кравчинський, вбивши шефа жандармів 

М. Мезенцева.  

З початком застосування терористичних атак щодо представників 

органів влади нагальним стало питання про формулювання терористичної 

програми. На початку 1879 р. у Києві планувався з’їзд для обговорення нової 

програми революційної діяльності В. Дебогорія-Мокрієвича та В. Осинського. 

Вона вважається загубленою. Однак радянський історик С. Волк висловив 

думку, що виклад її останнього параграфу зберігся в справі студента 
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І. Розовського. У ній революціонери висловлювали намір шляхом 

тepoристичних замахів і бунтів досягти дискредитації уряду в очах народу 

[412, c.70]. 

У 1879 р. також не було жодних гарантій для безпеки представників 

влади. Велику паніку в Харкові та губернії викликало вбивство харківського 

губернатора князя Д. Кропоткіна [194, c.39]. Головним мотивом для скоєння 

теракту була помста. «Смерть за смерть, страта за страту, терор за терор…», 

[194, c.39] – йшлося в прокламації стосовно вбивства, поширеній в 

Петербурзі через 2 дні після теракту. Причиною вбивства названо те, що 

князь був головним винуватцем суворих заходів, ужитих до політичних 

в’язнів у централках Харківської губернії [350, c.6], а також 14 грудня 1878 р. 

жорстоко придушив студентські заворушення в Харкові [194, c.39]. Ідея 

замаху належала Г. Гольденбергу. Однак до її втілення він приступив лише 

після схвалення вбивства харківського губернатора в середовищі київських 

прихильників тероризму [194, c.38-39]. 

Третій етап розпочався 2 квітня 1879 р., коли О. Соловйов стріляв у 

імператора. У народницькому періоді він став часом найвищого «розквіту» 

насилля в Російській імперії. Фактично терористи відмовилися від замахів на 

високопосадовців, зосередивши всі наявні ресурси на підготовці вбивства 

Олександра ІІ. Після замаху були запроваджені нові генерал-губернаторства, 

які мали намір швидко відреагувати на актуальні виклики владі [789, c.160]. 

Зокрема, в Одесі посаду генерал-губернатора обійняв генерал Е. Тотлебен, а в 

Києві – генерал М. Чєртков. У середовищі революційних гуртків визріла ідея 

скоєння замахів на цих високопосадовців. Так, члени київського гуртка мали 

організувати вбивство М. Чєрткова [25, c.274-275], а одеського – графа 

Е. Тотлебена. Однак від цих планів відмовилися, щоб замахи на генерал-

губернаторів не зашкодили підготовці вбивства Олександра ІІ [353, c.21]. 

Після багатьох страт революціонерів у 1879 р. і активної боротьби з 

тероризмом ідея вбивства імператора набула значного поширення, тому було 

вирішено сконцентрува-тися на зведенні рахунків з «головним винуватцем 

всезагального лиха» [350, c.7-8] – імператором. 
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Одним із перших революціонерів, хто виношував думку про корисність 

«царевбивства», був В. Кабліц. На початку 1870-х рр. його ідея в 

революційному середовищі категорично відкидалася суто з тактичних 

міркувань. Царевбивство, як вважали народники, мало викликати репресії, які 

могли б знищити їх ще не зміцнілий рух. Втім, це питання на «сходках» навіть 

не обговорювалося. В. Кабліц пропагував ідею вбивства імператора. Але 

поширювались чутки, що він, з метою підготовки якогось терористичного 

акту, їздив у Лондон, куди йому було переведено понад 3000 рублів [289, 

c.65], щоправда, достовірність цього не підтверджена.  

Ідея вбивства самодержця в 1878 р. з’явилася у В. Осинського після 

розправи з М. Мезенцевим. Незабаром він вирушив до столиці, щоб 

переконати петербурзьких революціонерів у необхідності вбивства 

Олександра ІІ для досягнення політичної свободи [271, c.35-36]. Народникам 

уявлялося, що результатом царевбивства стане омріяна свобода, що й було 

для них головним мотивом для скоєння низки замахів на імператора, а не 

помста за численні страти і переслідування революціонерів [365, c.9], але 

існували й ризики. М. Фроленко в брошурі «1881 год» писав, що коли в 

1879 р. з’явилася ідея вбити Олександра ІІ, вона знайшла багато противників 

серед революціонерів, які боялися, що вбивство імператора не знайде 

підтримки в селян, і ті почнуть вороже ставитися до пропагандистів [350, c.3, 

8]. 

Після кількох судових процесів над революціонерами, що завдали 

чималих втрат революційному руху, в Наддніпрянській Україні продовжувала 

діяти розгалужена мережа революційних гуртків, кількість членів яких 

збільшувалася. Загалом у період після замаху О. Соловйова на імператора 

підготовка замаху на нього була спричинена політичними мотивами їх 

діяльності. Так звана «дезорганізаторська діяльність», як спочатку її називали 

переважно землевольці, все більше почала нагадувати політичну боротьбу, а 

тероризм все менше був допоміжним засобом [398, c.49]. 

Після невдалого атентату прихильники царевбивства вважали за 

необхідне завершити почату справу до кінця [352, c.67]. 14 червня вийшов 
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шостий номер газети «Листок Земли и Воли», в якому було надруковано 

передсмертний лист В. Осинського. У ньому акцентувалася увага на 

необхідності тероризму й тому, що «ні до чого більше по-нашому партія 

фізично не може вдатися» [392, c.28]. За висловом С. Кравчинського, цей лист 

став його «політичним заповітом». Він пропонував всі сили спрямувати на 

тepoризм. Однак в опублікованому варіанті, згідно зі свідчень одеського 

народовольця К. Маслова, був пропущений новий план організації, який став 

настановою для «Народної волі» [412, c.71]. 

У 1879 р. в «Землі і волі» виокремилася група прихильників політичної 

боротьби і визнання тактики тероризму. Прихильники нового напрямку, щоб 

організуватися в окрему групу та забезпечити собі перемогу на загальному 

з’їзді землевольців у Воронежі [353, c.21], ініціювали свій з’їзд у Липецьку 

Тамбовської губернії. Там вони узгодили спільну позицію щодо тероризму і 

здійснення вбивства імператора. На нього були запрошені прихильники 

замаху на Олександра ІІ [353, c.21], зокрема чимало представників з України, 

де тероризм і поширення ідеї політичної боротьби значно випереджали 

основні революційні центри імперії. На з’їзд прибули неарештовані члени 

«Виконавчого комітету» В. Осинського – М. Фроленко та М. Колодкевич, 

учасник вбивства князя Д. Кропоткіна – Г. Гольденберг, а також А. Желябов. 

Усього кількість учасників з’їзду склала 11 осіб.  

17-21 червня в Липецьку був визначений шлях насильницького 

перевороту за допомогою змови [182, c.66]. Учасники створили «Виконавчий 

комітет» – організацію, яка згодом очолила революційний рух [391, c.35]. Тоді 

в загальних рисах було розглянуте питання про замах на життя Олександра ІІ 

[391, c.34], фактично тоді йому винесли смертний вирок через страту 

революціонерів у Одесі, Києві та Миколаєві. 

Відомий революціонер Р. Стеблін-Каменський вказував, що ідея 

подібного з’їзду прихильників тероризму з’явилася вперше в Україні. До 

арешту членів київського «Виконавчого комітету» його планували провести в 

серпні 1878 р. в Одесі, але через страту І. Ковальського і наступний погром 

жандармами революціонерів, передбачений з’їзд не відбувся. На ньому 
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планували сформувати програму дій і створити терористичну організацію, в 

яку б увійшли революціонери Києва, Одеси, Харкова та колишні землевольці 

[338, c.192]. Отже, ініціювання з’їзду в Липецьку стало можливим завдяки 

поширенню ідей, які зародилися в Наддніпрянській Україні. 

Остаточний розкол «Землі і Волі» відбувся наприкінці літа в Петербурзі 

[391, c.37; 327, c.33-34]. 15 серпня ідейні противники через несумісність своїх 

принципів розділилися на дві організації – «Народну волю» і «Чорний 

переділ» [758, c.120]. 26 серпня постановою «Виконавчого комітету» було 

вирішено не продовжувати підготовку замахів на генерал-губернаторів, а всі 

сили і увагу сконцентрувати на вбивстві Олександра ІІ [391, c.42-43]. 

З перших чисел вересня 1879 р. А. Желябов знаходився в Харкові, де з 

Г. Гольденбергом і М. Колодкевичем влаштовував сходки університетської 

молоді, пропагуючи ідею царевбивства [27, c.8]. В Києві члени об’єднаного 

гуртка народовольців і чорнопередільців, які знали про підготовку замаху на 

імператора, в разі вдалого теракту, ухвалили план влаштування робітничої 

демонстрації для пояснення причин замаху. Щоб не допустити ймовірного 

побиття демонстрантів, вони приступили до виготовлення розривних бомб, 

якими мали випередити дії поліції [252, c.74]. 

У 1880 р. терористи здійснили кілька невдалих замахів на Олександра ІІ. 

А. Желябов, який став фактичним керівником «Виконавчого комітету», 

влаштував справжнє «полювання» на імператора. Він вважав, що честь партії 

вимагає того, щоб Олександр ІІ був убитий [520, c.219]. У другій половині 

квітня терористи знову взялися за підготовку замаху [27, c.12]. 27 лютого 1881 

р. А. Желябова заарештували в петербурзькій квартирі керівника одеських 

народників М. Трігоні, тому здійснення запланованого теракту на Олександра 

II очолила С. Перовська. Вночі перед замахом М. Кибальчич нашвидкуруч 

виготовив бомби для М. Русакова, Г. Гриневицького, Т. Михайлова та ін. 

1 березня 1881 р. було здійснено вдалий замах. Першим кинув бомбу 

Т. Русаков, але вибух лише пошкодив карету. Олександр II вийшов з неї 

неподалік місця, де стояв Г. Гриневицький, і підійшов до Т. Русакова, якого 

схопили. Коли Олександр II оглядав місце вибуху, Г. Гриневицький кинув 
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йому під ноги ще одну бомбу. Так був скоєний смертельний теракт, який 

забрав життя російського імператора Олександра ІІ [655, c.56-57]. 

Таким чином, разом із вбивством Олександра ІІ завершилася доба 

політизації народництва та «полювання на імператора». Натомість наступив 

етап осуду терористів та помсти їм, який тривав до 1887 р. Процес над 

учасниками теракту 1 березня 1881 р. привернув особливу увагу 

громадськості. Значний інтерес до суду виявили революційно налаштовані 

студенти, які читали рукописні тексти виступів А. Желябова, С. Перовської, 

М. Кибальчича на процесі, переказували їхній зміст один одному. На суді 

А. Желябов виступив з промовою, в якій засудив Олександра II і жорстокість 

його політики щодо революціонерів. Він сказав, що його особиста ціль 

полягала в служінні загальному благу народу. Довгий час працювавши для 

цього мирним шляхом, він тільки потім вимушений був перейти до насилля: 

«... від терористичної діяльності я … би відмовився, якщо б змінилися 

зовнішні умови» [182, c.67]. Йому на суді довелося відхрещуватися від ідей 

М. Морозова, викладених у брошурі «Террористическая борьба» (1880 р.) 

[392, c.235]. Творець метальних снарядів для замаху на життя імператора 

М. Кибальчич на суді пояснював, що «... якби обставини склалися інакше, 

якби влада поставилася до діяльності партії патріархальніше, то ні крові, ні 

бунту тепер не було б. Ми всі не звинувачувалися в царевбивстві, а були б 

серед міського та сільського населення» [182, c.67]. 

3 квітня А. Желябова, С. Перовську, М. Кибальчича, Т. Михайлова і 

М. Русакова повісили. З п’яти страчених троє були українцями: А. Желябов, 

С. Перовська та М. Кибальчич. Взяли участь у теракті «спольщений 

українець» Г. Гриневицький, а також єврейка Г. Гельфман, яка довгий час 

проживала в Києві [655, c.60]. 

Тимчасовий харківський генерал-губернатор Д. Святополк-Мирський 

4 березня в листі до міністра внутрішніх справ М. Лорис-Мелікова виклав свої 

переконання, що, зважаючи на настрої суспільної думки, необхідно вжити 

швидких заходів для визначення позитивного характеру нового царювання 

[113, арк.3]. Він вважав, що революційний рух є лише радикальним 
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вираженням, яке не зупиниться і спробує тиснути на нового імператора 

погрозами, тому висловлював думку високопосадовець, необхідно не йти на 

компроміс, бо будь-який уряд, а особливо самодержавний, повинен уникати 

вимушених поступок і попереджати їхню необхідність [113, арк.3, 4]. За його 

словами, в Харкові тоді не було випадків «порушення громадського спокою і 

законного порядку» [113, арк.4]. 

М. Драгоманов, який підтримував тісні стосунки з народовольцями, а 

особливо з А. Желябовим, висловив жаль і докір на адресу українців-

учасників царевбивства, бо ніхто з них не вважав за потрібне в своїх 

декларативних прокламаціях згадати про тяжке становище українського 

народу. Не виступили вони й месниками російським деспотам за кривди, 

заподіяні українцям [655, c.60]. 

Теракт спричинив у Києві чутки про те, що Олександра II вбили за те, 

що він відібрав у панів їх кріпаків. Щоб роз’яснити народові справжню мету 

теракту проти царя, київські народовольці випустили 4 березня звернення «До 

всіх добрих людей» [655, c.60]. Після отримання в Києві звістки про смерть 

імператора солдат І. Левинський чекав, що в Петербурзі спалахне повстання і 

тому, місцеві революціонери були постійно напоготові [28, c.31]. 

Народовольці сподівалися, що після вбивства імператора народ підніметься на 

боротьбу проти самодержавства, повалить чинну владу і доб’ється свободи та 

незалежності. Уряд також чекав на появу революційних виступів та бунтів, 

проте нічого подібного не сталося. Єдине, що сколихнуло Російську імперію, 

це єврейські погроми. У офіційній та консервативній пресі представники 

місцевих органів влади, а також консервативно-патріархальне селянство 

відкрито заявляли, що смерть Олександра ІІ – «справа єврейських рук» [655, 

c.60]. Хоча селяни здебільшого замість того, щоб обговорювати звістку про 

вбивство «государя», не зраджували одвічній темі – «завжди чомусь про 

землю» [666, c.335]. 

Незважаючи на дії жандармів та поліції щодо народовольців, після 

страти учасників теракту 1 березня, лави терористів постійно поповнювалися. 

Так, організатор народовольського гуртка в Одесі А. Б’яловеський написав 
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власну революційну програму. Вона містила ідею радикальної зміни чинного 

державного і суспільного ладу. Досягнути її передбачалося за допомогою 

політичних, економічних і соціальних «ударів» [30, c.40]. Під «політичними 

ударами» малися на увазі терористичні акти. Вони визнавалися такими, що не 

досягають мети, оскільки можуть загальмувати успіх революційної справи, 

сприяючи згуртуванню державних елементів країни. Єдиним вигідним 

наслідком терактів для революціонерів визнавався підрив авторитету влади 

серед народу. «Економічні удари», які б спрямовувалися проти державного 

кредиту, він вважав дієвішими. Їх передбачалося робити завдяки 

виготовленню у великих кількостях фальшивих кредитних квитків. 

Результатом такої діяльності, на думку автора програми, мало бути негайне 

народне повстання. «Соціальні удари» – це усна і друкована пропаганда та 

влаштування життя на нових засадах [30, c.40-41]. А. Б’яловеський вважав за 

необхідне діяти усіма трьома «ударами», мотивуючи їх використання 

суспільно-політичними обставинами. В революційних колах Одеси цю 

програму вважали незрілою і не вірили в її втілення [30, c.41]. 

Восени 1882 р. А. Б’яловеський замислив організувати терористичний 

гурток. Його членів він передбачав розділити на три категорії: довірених, 

частково довірених і випробовуваних. У гурток мало входити 16 осіб, а за 

необхідності – 30. Якщо під час коронування не буде здійснено теракту щодо 

особи імператора, то А. Б’яловеський мав намір разом із своїми однодумцями 

увірватися в Гатчинський палац і здійснити на нього замах [30, c.41-42]. 

З розпадом «Виконавчого комітету» соціально-революційні групи 

втратили зв’язок не лише з центром, а й між собою. Найсильнішими за 

якісними та кількісними характеристиками були Харківський і Київський 

осередки [31, c.4]. Після петербурзьких арештів 5 червня 1882 р. головна 

революційна група переселилася в Харків [31, c.29]. Наприкінці вересня її 

керівник В. Фігнер зайнялася обговоренням основ реорганізації 

народовольської організації. Було сформульовано програму, яка передбачала, 

що «Народна воля» повинна складатися з окремих гуртків, поширених всією 

імперією. Їх завдання полягало у пропагуванні в суспільстві ідей політичної і 
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економічної свободи, а у визначений «Виконавчим комітетом» момент вони 

мали стати зі зброєю в руках до лав повстанців. Майбутній терористичний 

відділ «Виконавчого комітету» планувалось відсторонити від справ, що не 

входили до його спеціалізації [31, c.5-6]. 

Виконання терактів керівництво «Виконавчого комітету» не наважилося 

покладати на нових членів, сумніваючись в їх готовності і побоюючись 

зрадництва, тому вербувати терористів вирішили з числа офіцерів, частина 

яких входила до «військової організації». Відновити зв’язки з нею мав 

С. Дегаєв [31, c.7-8]. 

Наприкінці серпня була створена київська організація партії «Народна 

воля». Контакти з центром відновилися через посередництво В. Фігнер. У 

статуті організації визначалося, що її місцевий відділ не повинен 

влаштовувати масштабних терористичних дій без відома і згоди 

«Виконавчого комітету» [249]. Та, попри декларацію намірів здійснювати 

теракти, ніяких конкретних дій тоді не робилося. Під час зустрічі з В. Фігнер у 

січні 1883 р., представник київських народовольців А. Бах, говорив лише про 

організаційні питання і пропаганду. Про тероризм мови не було, оскільки він 

не був у революціонерів на порядку денному [249]. 

Нова організація народовольців під керівництвом В. Фігнер досягла 

значних успіхів [31, c.12], але 10 лютого її, а потім і значну частину інших 

революціонерів було арештовано. Згодом відбулося викриття С. Дегаєва. Це, а 

також арешти, підірвали організаційну роботу революціонерки. Наслідком 

цього став розпад «Виконавчого комітету» на окремі групи, які на власний 

розсуд діяли в різних місцевостях. З них, незважаючи на численні арешти, 

традиційно найбільшими залишалися Київська, Петербурзька і Харківська [31, 

c.13]. 

Після арештів і викриття провокаторства С. Дегаєва деякі з членів 

петербурзького гуртка, які уникнули переслідувань поліції, почали діяти у 

Києві. Учасники київських революційних гуртків завжди зберігали достатні 

сили для організації революційних актів [32, c.2]. Значну кількість осіб, які 

уникнули арештів, згуртував навколо себе М. Шебалін у Києві [32, c.4]. Тим 
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самим відновив діяльність київської народовольської групи, а згодом 

приєднав її до «Молодої партії «Народної волі»», в яку входили М. Васильєв, 

П. Дашкевич, В. Панкратов та інші. 

Київські народовольці в 1883 р. видали два номери «Листка Народної 

Волі». Очевидним було те, що вони мали намір продовжувати скоювати 

замахи, вважаючи тероризм єдиним засобом впливу на державу [209]. Великі 

надії покладалися на використання динаміту, який «може служити тільки 

слабкому в боротьбі з сильним, тільки справі свободи і більше нікому» [208]. 

Народовольці на чолі з М. Шебаліним були переконані, що їх терористична 

діяльність неминуче призведе до локальних заворушень і аграрного терору. 

Перехід до терористичних дій у робітничому середовищі вважався 

необхідною передумовою для створення міцної робітничої організації, яка б 

координувала стихійні протести [208]. 

 Ставлення революціонерів до тероризму після 1 березня 1881 р. 

коливалось в основному між трактуванням цієї проблеми в програмі 

«Виконавчого комітету» і брошурі М. Морозова. Як стверджує російський 

історик О. Будніцький, єдиним серйозним «зигзагом» стали ідеї, 

сформульовані в програмі «Молодої партії «Народної волі»» 1884 р. [398, 

c.79]. Відштовхуючись від того, що окремі прояви тероризму тільки 

протиставляли революціонерів народу, члени організації вважали, що 

«Виконавчий комітет» не досяг результатів, які ставилися в їх політичній 

програмі, тому вона повинна бути доповнена поширенням соціалістичної 

пропаганди серед робітників. В їх програмі відводилося місце аграрному і 

фабричному терору як важливому агітаційному засобу, спрямованому проти 

безпосередніх «експлуататорів» – поміщиків та фабрикантів. Такі 

терористичні дії мали бути зрозуміліші народу і ближчими до потреб та 

інтересів робочого люду [398, c.79]. При цьому аграрному терору відводилася 

другорядна роль, натомість на фабричний дивилися як на могутній засіб 

пропаганди ідей соціалізму [32, c.17-18]. 

У програму «молодих народовольців» вводилося поняття «бойова 

дружина» як особлива складова. До неї мали входити особи, які бажають і 
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зможуть вести виключно терористичну діяльність. Їх передбачалося шукати 

серед революціонерів, які входили до місцевих груп. Інші революціонери, 

таким чином, відгороджувалися від терористів. Вважалося, що загибель члена 

бойової дружини не могла спричинити жодних наслідків для революційної 

справи. Визнаючи тероризм важливим агітаційним засобом, «Молода партія 

«Народної волі»» відводила йому активну роль лише у виняткових випадках 

[32, c.19]. За ідею створення «бойових дружин» на чолі з головним комітетом 

у Києві восени 1881 р. після втечі з військової служби агітував київський 

народоволець І. Левинський [29, c.47-48], однак тоді його ідею не підтримали. 

У 1884 р. у Харкові при обшуку в керівника народовольського гуртка 

В. Бочарова жандарми вилучили цікаві документи: «Статут південно-

російської бойової дружини», «Статут дружини робітників», «Проект 

народної організації». У «Статуті південно-російської бойової дружини» 

передбачалося, що її члени мали зібрати людей, які стануть в перших рядах 

революції та зможуть влаштовувати всі терористичні акти, необхідні для 

перемоги ідей «Народної волі» і безпеки її членів [33, c.9]. «Статут дружини 

робітників» найближчою ціллю вбачав залучення робітників до організації та 

підготовку масового повстання [33, c.9]. У «Проекті народної організації» 

визнавалася необхідність фабричного і аграрного терору. Здійснення терактів 

покладалося на місцеві революційні групи [33, c.10]. 

Після розгрому «Народної волі» в 1881 р. у Києві разом із спробами 

М. Шебаліна і В. Караулова відновити народовольство діяли гуртки лікаря 

М. Фокіна, педагога М. Ковалевського, лікаря Сонгайла і інших, які згодом 

перейшли до соціал-демократичної програми [317, c.8]. В організації 

М. Фокіна, яка діяла з середини 1880-х рр., програму «Виконавчого комітету» 

переглянули і розкритикували. Було змінено ставлення до насилля та визнано 

недоцільною кількість жертв перед царевбивством [318, c.23-24]. Планувалася 

тривала діяльність і підготовка революційних сил до народної революції. 

Після її виконання передбачалося створення сильної бойової організації, яка б 

скоювала замахи на представників центральної влади для її дезорганізації та 

захоплення [317, c.11].  
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Визнаючи центральний тероризм одним із найсильніших засобів для 

нападу і дезорганізації уряду, таємна організація М. Фокіна відсунула цей вид 

революційної боротьби на період, коли мова йтиме про безпосередній напад 

на представників влади для її захоплення. На час підготовчої стадії «змови» 

від тероризму відмовилися. Так само, з тактичних міркувань, не велася 

відкрита революційна пропаганда і агітація [318, c.27-28]. Загалом 

«якобінській» організації М. Фокіна вдалося проіснувати майже 8 років. У 

1891–1892 рр. вона саморозпустилася. 

Ідея терористичної боротьби продовжувала міцно триматися в 

свідомості революціонерів. У середині 1880-х рр. у всіх революційних 

програмах розглядалось по-новому питання про тероризм. Він перестав 

вважатися «вимушеним» і «небажаним», а постав як самостійний засіб 

боротьби. Пропаганда в такому випадку відсунулась на другий план. 

Розрахунок робився на молодь, оскільки відкритий тероризм заманював її 

скоріше, ніж повільна і ризикована пропагандистська робота [35, арк.8]. 

Найсерйозніша спроба відновити «Народну волю» на основі старої 

програми була зроблена з ініціативи євреїв: В. Богораза, Б. Оржиха та 

Л. Штернберга [412, c.150]. Це сталося в Катеринославі в середині вересня 

1885 р. на з’їзді представників південних народовольських гуртків. У 

створеній там «Південноросійській організації «Народної волі»» також не 

збиралися відмовлятися від терористичної діяльності [322]. На ньому 

вирішили об’єднати місцеві народовольські групи в єдину організацію, 

відновити терористичну діяльність і видання газети «Народна воля» тощо. 

Для нової організації програмну брошуру «Политический террор в России» 

написав Л. Штернберг. Її схвалили на з’їзді. В ній тероризм обґрунтовувався 

як єдина можлива форма боротьби проти деспотизму. Селянське повстання 

вважалося приреченим на невдачу через існування багатомільйонної 

дисциплінованої армії, його стихійність та відсутність у народу симпатій до 

інтелігенції [398, c.80-81]. Метою автора було повалення царизму і довіра мас. 

Засоби – систематичні вбивства імператорів і найголовніших ворогів народу 

та інтелігенції [398, c.81]. Великий вплив на Л. Штернберга мали ідеї 
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М. Морозова. Деякі міркування були переказом ідей з його «Терористичної 

боротьби» [398, c.83]. 

Головним пріоритетом для революціонерів висувалася боротьба за 

політичну свободу, становлення якої вважалося необхідним на шляху до 

соціалізму. Брошуру Л. Штернберга підтримав робітник Петрович-Ясевич, 

який вважав, що тероризм є основним важелем боротьби і завоювання 

політичної свободи – це необхідна умова, без якої не можна обійтися для 

«соціалістичної роботи» [362]. 

Основним противником програми Л. Штернберга на з’їзді став 

революціонер народницьких поглядів В. Бражников. Для нього політична 

свобода здавалася синонімом «буржуазії», яку він вважав для селянства більш 

небезпечною, ніж саме самодержавство [362]. Однак він еволюціонував у 

своїх поглядах щодо тероризму та політичної боротьби, коли в 1886–1887 рр. 

у Харкові став організатором і учасником терористичних замахів та був 

пов’язаний зі справою замаху на Олександра III 1 березня 1887 р. [276]. 

За постановою з’їзду південні народовольці випустили 11-12 номер 

«Народної Волі». Передові статті були відредаговані на з’їзді. Вони вирішили, 

що не потрібно зупинятися і слід продовжувати терористичну діяльність. 

Однак для активної наступальної боротьби з урядом треба спочатку об’єднати 

сили, а вже потім здійснювати систематичні і серйозні теракти [322]. Проте 

організація «південних народовольців» проіснувала недовго. У грудні 1886 р. 

вона була розгромлена. З арештом Б. Оржиха і В. Богораза зникли останні 

гуртки і групи, спадково пов’язані зі старою «Народною волею» [412, c.150]. 

Тоді, за словами В. Богораза, закінчилася історія «Народної волі» [253, c.158]. 

Таким чином, починаючи з В. Фігнер і закінчуючи діяльністю 

Б. Оржиха та В. Богораза, основна увага революціонерів була прикута до 

об’єднання сил і відновлення «Народної волі». Хоча тероризму в програмах 

відводилася важлива роль, проте через слабкість революційних організацій 

його не застосовували, а ставка на фабричний і аграрний терор не дала 

очікуваних результатів. 

У середині 1880-х років революціонери здійснили кілька спроб 
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відродити осередки «Народної волі». Влітку 1886 р. у Харкові була створена 

група, яка прийняла за основу програму народовольського «Виконавчого 

комітету». Очолювали гурток С. Рашін, М. Уфланд і Г. Шур. Основним 

напрямком її діяльності стала революційна пропаганда і розповсюдження 

забороненої літератури серед учнівської молоді. Їх програма ставила за мету 

здійснювати теракти шляхом вбивств урядових осіб і зрадників, підпалювання 

та підривання державних і жандармських установ тощо, однак їхні наміри так 

і залишилися нездійсненими. Через це вони налагодили контакти з 

терористичним гуртком учнів Харківського реального училища на чолі з 

І. Мейснером. У липні 1887 р. революціонери поштою розіслали розривні 

пакети з вибуховою сумішшю начальникам Харківського і Петербурзького 

ГЖУ, які при необережному розкритті могли спричинити невеликий вибух 

[81, арк.8], однак жоден пакет не вибухнув, і в тому ж році їх арештувала 

поліція. 

У Харкові в 1886 р. студенти В. Бражников, В. Денисенко та Кохман 

[35, арк.40] організували революційний гурток. Вважаючи роботу серед 

народу безперспективною справою, вони не покладали надій на аграрний і 

фабричний терор. Діяльність серед робітників обмежувалася невеликими 

гуртками, а практичних питань з фабричного терору не висувалося. Такий 

настрій пояснювався його нерозумінням серед робітників. Так, коли на одній 

із сходок робітникам, які донедавна були послідовниками народників, 

запропонували прийняти програму «Народної волі», то вони негативно 

поставилися до проголошеного в ній тероризму. Після цього на зборах гуртка 

більше місяця тривали дебати про тероризм. У результаті теоретично як 

самозахист і фактор дезорганізації царського уряду, документ був схвалений, 

але й після цього ще довго обговорювалися деталі його практичного 

застосування [276]. 

На початку 1887 р. у Харкові жандарми виявили гектографовану 

програму «народовольців-терористів». Єдиною формою боротьби в ній 

передбачався систематичний терор. Згідно з програмою, він не міг бути 

помстою або несвідомим протестом відчаю. Тероризм розглядався як 
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тимчасова і свідома боротьба революціонерів проти деспотизму та визнавався 

найбільш сприятливою формою діяльності в тих умовах [35, арк.3]. Загалом 

після замаху на Олександра III 1 березня 1887 р., разом зі зникненням із 

політичної сцени революційних народницьких груп і організацій, 

завершується народницький період у розвитку насилля. 

Після вбивства імператора Олександра ІІ Російську імперію сколихнула 

хвиля єврейських погромів. «Юдофобія» – явище характерне не лише для 

України. Намагаючись пояснити несприймання єврейства у всьому світі, 

відомий сіоніст В. Жаботинський дійшов до висновку, що «… розвіяний по 

світу єврейський народ бродить всюди, як тінь, як привид нації, як мертвий 

серед живих, і тому всі його бояться» [281, c.240]. Проте таке містичне 

пояснення недостатнє і має під собою глибше соціокультурне підгрунтя. 

Основними учасниками єврейських погромів були українські селяни, що 

абсолютизували моральність важкої фізичної праці на землі. Саме вона, на 

їхню думку, виступала справедливою основою добробуту та багатства. Однак, 

оскільки євреї займалися переважно посередницькою торговельною 

діяльністю, то така форма праці селянством не схвалювалася [579, c.80-81].  

Народ землі обітованої, який проживав на території смуги осілості, 

постійно потерпав від насильств. Євреї нажили собі погану славу також через 

заможний прошарок своїх представників, які повсюди контролювали сферу 

дрібного і середнього кредиту. Часто юдеї були вправними ремісниками і 

продавали свої вироби та послуги дешевше за ремісників корінного 

населення. Крім того, селяни ненавиділи євреїв, бо вони орендували в 

поміщиків великі площі земель. Після чого малоземельні та безземельні 

селяни були змушені брати її в суборенду, яка була економічно не вигідною 

[72, арк.4]. Фактично більшість іудеїв використовувала землю паразитично. 

Вбивство Олександра ІІ поклало край ліберальній політиці щодо євреїв [395, 

c.120]. Саме тому єврейські погроми при першій нагоді могли стати 

реальністю для-будь якого містечка населеного євреями. 

Ненависть до євреїв, зазначалося в одному документі, «...засвоювалася з 

молоком матері, тому необхідна була іскра, щоб все прорвалося на поверхню» 
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[102, арк.147]. Нею став погром 15 квітня 1881 р. в Єлисаветграді [102, арк.1]. 

Звістка про нього спричинила те, що 29 квітня аналогічні події повторилися в 

Києві [107, арк.2]. Згідно чуток багато погромників для побиття євреїв 

прибуло з Москви. Також участь брали підбурювані народниками кияни, які 

хотіли тим самим розбудити криваві інстинкти натовпу, а потім спрямувати їх 

проти панівних станів і загалом проти уряду [107, арк.3-4]. В окремих 

випадках погромниками керували вихідці з інтелігенції, так звані «коноводи» 

[107, арк.4]. Єврейські погроми відбулися також в Одесі, Жмеринці, Конотопі, 

Ніжині, Смілі, Борисполі, Переяславі, в багатьох містечках Київської та 

Чернігівської губерній. До літа 1881 р. погромники вчинили насилля в більше, 

ніж 100 єврейських общинах південно-західних регіонів імперії [655, c.61]. 

Через політичну пропаганду було поширене явище, коли одні й ті самі 

погромники «гастролювали», і тому такі прецеденти послідовно переходили в 

інші населені пункти [102, арк.178, 458]. 

Оскільки погроми супроводжувалися пограбуваннями, то чимало селян 

прагнуло отримати з цього матеріальну користь. Так було 2 травня в 

Переяславі Полтавської губернії, коли 10 тис. селян з навколишніх сіл 

приїхали з пустими возами, щоб скористатися з погрому, який так і не 

відбувся через введення в містечко військ [102, арк.252]. Такий рух становив 

небезпеку для держави, тому уряд і місцева влада будь-що прагнули не 

допустити [71, арк.39] і припинити погроми [102, арк.2, 3, 20, 24, 119]. 

Таким чином, участь у погромі для селян була в їхньому розумінні 

засобом відновлення справедливості за «експлуатацію» їх євреями. У 

суспільстві панувала думка, що євреї заслуговують на вуличну розправу [102, 

арк.8, 223]. При цьому багато погромників, послуговуючись чутками, 

вважали, що їх ініціювали і схвалили в уряді [102, арк.8, 153; 103, арк.23].  

Отже, наприкінці 1870–1880-х рр. у Наддніпрянській Україні насилля як 

інструмент політичної боротьби відігравало ключову роль у революційній 

діяльності організацій і груп народницького спрямування. Тероризм у своїх 

формах (вбивства високопосадових осіб, фабричний і аграрний), розглядався 

як початковий етап повалення самодержавного ладу. Такі погляди не просто 
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були поширенні, а навпаки періодично саме на українських землях діяли 

основні гуртки, які де-факто очолювали загальноімперський революційний 

рух. Після вбивства Олександра ІІ відбулася хвиля єврейських погромів. До 

них призводила ненависть до єврейського населення, яке часто експлуатувало 

селянство. Не останню роль відігравав фактор низького культурного рівня 

селянства, тому будь який конфлікт міг викликати насильницькі дії щодо 

євреїв. 

 

2.3. Ставлення до народовольства в українському суспільстві 

 

Діяльність представників загальноросійського революційного 

народництва завжди отримувала оцінку в середовищі інших ідейних течій 

Наддніпрянської України. «Ходіння в народ», застосування політичних 

замахів на життя спочатку високопосадовців, а потім і акцентоване 

«полювання» на імператора Олександра ІІ – все це знаходило в суспільстві 

непоодинокі відгуки. Опрацювання останніх дає змогу краще оцінити дії 

народників і простежити еволюцію ставлення до народовольства в 

середовищі української культурної та політичної інтелігенції. 

На вагомість дослідження саме цього аспекту вказує той факт, що після 

розгляду і виправдання судом присяжних В. Засулич 31 березня 1878 р. [194, 

c.14], замах на градоначальника Ф. Трєпова отримав схвальні відгуки серед 

лібералів Російської імперії. Відомий факт, що після «процесу Засулич» 

політичні справи були вилучені із ведення суддів присяжних, а вирок був 

касований [391, c.317]. Однак з того часу урядова політика була спрямована в 

бік дескридитації народницького руху в очах суспільства.  

Варто відзначити, що теракти 1878 р. отримали значну підтримку 

суспільства. Починаючи від замаху В. Засулич і закінчуючи вбивством 

жандармського офіцера Г. фон Гейкінга, в деяких прошарках суспільства 

помічені значні симпатії на користь терористів [324, c.106]. Саме на цьому 

хронологічному відрізку, згідно з введеною нами в роботу періодизацією 

насилля, відбувався етап перших терактів. З цього часу аж до замаху 



87 

О. Соловйова суспільство максимально схвально відгукувалося на тероризм, 

покладаючи на нього надії щодо покращення суспільно-політичної ситуації 

всередині Російської імперії. Проте, коли на третьому етапі, наприкінці 1870 – 

початку 1880-х рр., «Народна воля» ввела ідею «проповіді царевбивства», а 

після досягнула своєї цілі, сталося те, чого ніхто не очікував, – перед жахом 

скоєного багато як індиферентних, так і співчуваючих революційному руху 

прошарків суспільства відвернулися від терористів [225, c.17]. 

Ветеран народництва М. Фроленко у своїх спогадах писав, що питання 

вбивства Олександра ІІ було продиктоване думкою частини суспільства, яка 

стала головним поштовхом поставити на порядок денний це питання [353, 

c.22]. Захищаючи це твердження, він констатував, що в Одесі майбутній 

прокурор Д. Желтоновський, дізнавшись про підготовку замаху на імператора, 

вручив йому (М. Фроленку – Авт.) тисячу рублів на цю справу [353, c.22]. 

Однак варто зазначити, що більша частина суспільства не підтримувала ідеї 

терористів, хоча й були ті, які прихильно ставилися до політичного тероризму 

[655, c.48]. 

Після вбивства Олександра ІІ і процесу над «царевбивцями», в 1882–

1883 рр. у суспільстві все ще побутувала думка, що «Народна воля» 

залишалася сильною. Про реальний стан справ у партії і як насправді все було, 

знало хіба що її керівництво [225, c.21-22]. 

Суспільно-політична палітра думок Наддніпрянської України в 70-х рр. 

ХІХ ст. була представлена кількома ідейними течіями. Схильність окремих 

адептів народництва до тероризму оцінювалася як схвально, так і критично в 

їх ідейних опонентів і водночас колег по опозиційному руху – діячів громад 

(радикальних та ліберальних демократів) – і в земському русі тощо [808, 

c.161-162]. Саме тому в цьому параграфі ми подамо відомі нам коментарі, 

оцінки та відгуки на прояви революційного насилля у суспільстві. 

У 1860-х рр. виникли перші напівлегальні громади [798, c.27-28]. У 

1870-х рр. в Київській громаді провідну роль відігравали колишні кирило-

мефодіївці, суспільно-політичні погляди яких зазнали певної трансформації 

[525, c.69]. Українські громади не були організаційно міцними осередками. 
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Громадівці діяли злагоджено, але їх діяльність не регламентувалася статутом. 

Хоча постійно відбувалися дискусії щодо програмних ідей, але вироблення 

спільної програми дій стало неможливим через розбіжності в світогляді 

провідних діячів київської громади [786]. Різне ставлення сформувалося й 

щодо проблеми насилля, зокрема до революційного народництва і його 

терористичної діяльності. Отже, світоглядні розбіжності серед провідних 

діячів Київської громади спричинили неможливість формулювання в першій 

половині 1870-х рр. загальних принципів і підходів до їх діяльності. 

За словами активного діяча Київської громади П. Житецького, громадівці 

в національному питанні не йшли далі тієї мети, яка визначалася потребою 

самооборони: «Дуже гидкий нам був як польський, так і московський 

націоналізм з інстинктом державного насильства» [650, c.18]. Молодий 

громадівець В. Синьогуб казав, що серед її членів не було єдності у виборі 

шляхів для досягнення мети. Так, він «бажав революції, безпорядків і 

поширення письменності використовувати для прикриття своїх справжніх 

цілей» [798, c.29]. Цілком іншої позиції дотримувався П. Чубинський, який 

схилявся до мирного, ненасильницького шляху боротьби [798, c.29]. 

Громадівець націонал-консервативних поглядів П. Куліш [698, c.112-113] 

визнавав доцільність існування політичного радикалізму, оскільки імперська 

влада, в силу своїх функцій мусить бути консервативною. На переконання 

письменника, суспільний прогрес повинен забезпечуватися постійною 

боротьбою радикалізму й консерватизму [620, c.73]. Політико-історіософські 

ідеї П. Куліша сформувались завдяки вивченню історії. Його уявлення про 

шляхи боротьби за національне визволення зумовили несприйняття 

революційної ідеології, яка, на його думку, загрожувала антисуспільними 

акціями [620, c.57]. Він вважав, що руйнівний алгоритм збройних народних 

повстань, заданий самою їхньою суттю та логікою перебігу, призводить до 

непоправних наслідків для економіки та культури [620, c.59]. Вивчаючи 

«Хмельниччину», інші козацькі війни та повстання, а також Французьку 

революцію, він дійшов висновків, що чим радикальніша збройна революція, 

тим більше вона може звести нанівець її високу мету [620, c.60-61]. 
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П. Куліш у 1870–1890-х рр. дотримувався ліберальних переконань та 

водночас обстоював консервативні [620, c.60], проте, противник 

революційних методів, листувався з радикальними діячами – М. Павликом і 

М. Драгомановим [620, c.452]. У результаті спілкування з останнім у 1882–

1883 рр. П. Куліш симпатизував йому й відчував певну подібність їх життєвих 

шляхів та поглядів зокрема на тероризм, як неприйнятний засіб політичної 

боротьби та на польське повстання 1863 р. [301, c.171]. 

Видатному кирило-мефодіївцю М. Костомарову належала сатирична 

повість «Скотской бунт», написана влітку 1880 р. і вперше опублікована після 

його смерті в 1917 р. у журналі «Нива». Одна з причин того, чому повість не 

була надрукована за життя автора, полягала в гостроті сатири на тему 

революційних подій [866, c.442]. Історик за допомогою зображення «бунта 

скота и домашней птицы» [231] як пародії на революційні події 1879 р. 

показав негативні наслідки дій революціонерів і уряду для суспільства. Термін 

«бунт» він використав для викриття крайнощів з боку як революційного руху, 

так і влади [866, c.68]. 

Під впливом громадівців сформувалися суспільно-політичні та наукові 

погляди О. Русова, який став продовжувачем ідей федералізму 

М. Драгоманова [670, c.132]. Він, за свідченнями Л. Жебуньова, «ніколи не 

був революціонером і водночас вкрай неспівчутливо ставився до 

революційних народників тому, що вважав цей рух легковажним і 

позбавленим ґрунту [471, c.130]. Натомість його дружина С. Русова, під 

впливом того ж Л. Жебуньова, М. Маковєєва та М. Ланганса приєдналася до 

народницького руху [670, c.133]. Щоправда найбільше їй імпонували 

революційна пропаганда й агітація в умовах зближення з селянством завдяки 

спільному проживанню в сільській місцевості [471, c.1], проте вона з 

розумінням ставилася до терористичних дій народників.  

Про М. Ланганса, учасника «процесу 193-х», вона писала, що той «був 

революціонер-фанатик, послідовник раз сприйнятої ідеї до кінця» [332, c.280; 

330, c.77]. Радикальні погляди «Народної волі» захопили С. Русову так, що 

вона почала вбачати в ній навіть «рятунок, визволення Росії, а з нею разом і 
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України» [329, c.58]. С. Русова захоплювалася М. Лангансом як особистістю 

героїчного плану, яка заради високої мети пожертвувала особистим щастям 

[471, c.131]. Вона була ідейно та організаційно близькою до народовольців і 

не просто поділяла їхні переконання, але й була готова розділити їх долю 

[471, c.132]. Її брат, земський діяч, О. Ліндфорс украй негативно ставився до 

народницьких уподобань С. Русової, яку 18 серпня 1882 р. було заарештовано 

в Одесі та ув’язнено [670, c.133]. Категорично не погоджувався з 

радикальними ідеями дружини й О. Русов [329, c.58]. 

Причиною затримання С. Русової 3 травня 1882 р. у Києві були свідчення 

К. Маслова про те, що в неї зберігається друкарський станок. Крім того, в 

С. Русової знайшли рукопис, в якому вона викладала свої погляди на 

діяльність народників, де визнавала повну непридатність та несвоєчасність 

конституційного правління. Так, вона писала: «... не будемо вбивати царя та 

вбивати тим самим всяке співчуття до себе в народу, а будемо наполегливо 

добиватися самої необмеженої свободи думки та свободи совісті» [30, c.62-

63]. 

Старогромадівці О. Кістяківський та М. Драгоманов загалом не 

заперечували діяльність революційних народників, але скептично ставилися 

до їх сподівань. Відзначаючи демократизм переконань, самовідданість у 

боротьбі, вони вказували на їхні прорахунки, вважаючи, що надмірний 

радикалізм закінчиться для них каторгою, в’язницею або засланням у «місця 

віддалені і не дуже віддалені» [525, c.92]. 

Хоча О. Кістяківський індиферентно ставився до народницького руху, але 

відчував до нього неприязнь [287, c.51]. У прагненні викликати «революцію 

заради революції» бачив спробу створення зворотньої сторони 

самодержавства, тому відзначав: «Сьогодні ми маємо ІІІ відділення від 

самодержавства; дозвольте радикалам сісти на плечі народу, хоч на день, хоч 

на годину, – і ми отримаємо ІІІ відділення від радикалізму...» [287, c.521] 

Таким чином, професор мав на увазі, що прихід до влади завдяки 

застосуванню насилля може призвести лише до створення насильницької 

моделі управління країною. 
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Певні зміни в його ставленні до народництва відбулися після страти 

революціонерів 22 серпня 1879 р., які проходили в «справі 28-и». Професор-

правник вважав рішення Одеського військового суду абсолютно 

несправедливим. Його дуже вразила смерть Д. Лизогуба, з родичами якого він 

особисто був знайомий [287, c.483]. З приводу обставин вини і страти 

останнього між ним та його колегами з Київського університету відбувались 

часті бесіди [287, c.524]. Зрештою в приватній розмові з прокурором 

В. Стрельниковим, професор добився визнання свого твердження, що 

Д. Лизогуб не заслуговував на смертний вирок [287, c.510].  

О. Кістяківський був незадоволений тим, що справу розглядав військовий 

суд: «Військовим не звикати до крові та знищення людей. Вони до цього 

звикли...» [287, c.483]. Будучи істориком права, він вважав смертну кару 

несправедливою і такою, яка з врахуванням прогресу людства поступово 

замінюється поміркованішими покараннями [117, арк.2]. Також, на його 

думку, смертний вирок Д. Лизогубу був наслідком легковажності суспільства 

та уряду до політичних звинувачень і вироків. Страту називав результатом 

урядового беззаконня, легковажності та наляканості суспільства [287, c.525]. 

Після здійсненого замаху на імператора 19 листопада 1879 р., він з жалем 

відзначав, що народники «...по своїй слабкості, єхидності і підлості...» 

використовують тероризм як засіб зміни державного ладу в імперії [287, 

c.529]. Його вражала зухвалість радикальних елементів суспільства в боротьбі 

з самодержавством. Таку поведінку революціонерів учений пояснював 

прагненням домогтися ухвалення конституції та розширення для народу 

громадянських прав. Однак методи для досягнення поставлених цілей не 

схвалював [287, c.607, 616]. Він засуджував індивідуальний терор як засіб 

протистояння владі, проте, після загибелі імператора Олександра ІІ з 

відчутною симпатією писав у щоденнику про його вбивць, особливо щодо 

М. Кибальчича [288, c.339]. 

Таким чином, О. Кістяківський намагався вникнути в суть конфлікту між 

радикальними елементами суспільства та самодержавством. Не схвалюючи 

народництво та агресивну політику уряду, він вказував на занадто реакційну 
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боротьбу державних структур із народниками. Водночас він не бачив нічого 

позитивного в прагненні останніх прийти до влади завдяки насиллю, оскільки 

вважав, що з цього нічого доброго не вийде. Проте водночас відзначав 

дезорганізаторську силу революціонерів: «Інша справа руйнівна сила 

радикалів; я в неї починаю вірити» [287, c.616]. 

Упродовж 1872–1873 рр. відбувалося значне збільшення кількості молодих 

членів Київської громади. Поступово студенти почали організовувати свої 

гуртки. Окремо вони здійснювали активну пропагандистську та освітню 

роботу, поширювали популярну літературу, яку отримували від Ф. Вовка. Ці 

організації отримали назву «Молода громада», а Київську громаду стали 

називати «Старою». Серед її членів значна частина вороже ставилася до 

революційних народників [650, c.20]. Однак у діяльності громад також почала 

брати участь молодь із революційними поглядами, проте, усвідомлюючи, що 

мають спільного ворога – самодержавство – вони не могли змиритися з тим, 

що народники дуже мало приділяли уваги національному питанню [524, 

c.111].  

Згодом ідеї українофілів почали набирати рис соціально-демократичного 

спрямування. Характеризуючи політичні ідеали «української соціально-

демократичної партії» (українофілів – Авт.), С. Подолинський у листі від 

4 травня 1875 р. до одного із редакторів газети «Вперед!» зауважував, що вона 

не має чіткої організації і програми, а «має більше схожості з анархістами 

Західної Європи» [679, c.128]. 

У 1870-х рр. М. Драгоманов, С. Подолинський, Ф. Вовк долучилися до 

ідейного становлення й організаційного оформлення гуртків громадівської 

молоді. Молодь, виявляючи певну самостійність у діяльності, здебільшого 

була налаштована радикально. Її члени проводили окремі збори, брали участь 

в розповсюдженні народницької літератури, безпосередньо підтримували тісні 

зв’язки з народниками, вели агітацію серед українських робітників [524, 

c.111], тому через схильність молоді до радикальніших методів практичної 

діяльності між ними інколи виникали непорозуміння. Вони були переконані, 

що настає пора громадських борців іншого типу. Вимушена лояльність до 
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царизму та поміркованість старшого покоління, яку вони виявляли після 

Емського указу, відштовхнула від них радикально налаштованих 

«молодогромадівців» [681, c.144; 679, c.126; 650, c.21]. 

Варто відзначити, що утримання старогромадівців від активної політичної 

діяльності наприкінці 1860-х – на початку 1870-х рр., призвело до 

відмежування від українського національного руху значної кількості діячів 

українофільських гуртків. Такі діячі, як Д. Лизогуб, Я. Стефанович, 

Д. Кибальчич та інші влилися в загальноросійський народницький рух [786]. 

Різниця в ідеології «Старої» і «Молодої» громад була велика [650, c.17]. 

Представники Молодої громади найбільше контактували з революційними 

народниками. З поширенням у 70-х рр. ХІХ ст. революційного народництва 

частина української молоді потрапляла під вплив цієї загальноросійської 

ідейної течії. В порівнянні з політичними та соціальними гаслами, які 

пропагували російські революціонери, українські культурно-просвітні 

постулати видавалися для декого занадто скромними. Після кирило-

мефодіївців значну частину молодого покоління приваблювала практика 

тероризму і втягувала її в русло цієї боротьби [829, c.14-15]. 

Після звільнення М. Драгоманова з університету в 1875 р. [172, c.345] 

деякі громадівці зібралися на квартирі в В. Антоновича, де було прийняте 

рішення про організацію видання за кордоном українського журналу [650, 

c.22]. Цим мав зайнятися безпосередньо М. Драгоманов. Деякі члени Одеської 

громади вимагали заснування такого органу, який би на зразок бакунінських 

видань проповідував анархістсько-бунтарські ідеї. Інші – вважали, що журнал 

повинен пропагувати соціально-політичні ідеали та залучати громадськість до 

боротьби з реакційними та консервативними силами, висвітлювати та науково 

обґрунтовувати «українську справу» [650, c.22], тобто більшість вбачала 

поміркованим зміст майбутнього видання. З метою остаточного досягнення 

згоди щодо журналу був створений «Комітет 12-ти» [650, c.22], який мав 

виробити формат майбутнього видання. 

Одеська громада, попри тісні стосунки із народниками, не погоджувалася 

визнавати таємні вбивства шпигунів, зрадників, чиновників та інших. Вона 
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визнавала лише самооборону і відкриті напади на політичну владу. Питання 

царевбивства в українських гуртках могло знайти схвалення лише подібне до 

замаху Березовського як борця проти тирана своєї Батьківщини з виданням 

відповідних прокламацій до українського народу і промовами на суді, які б 

могли справити неабияке враження на українське населення [218, c.19]. 

В Одеську громаду, як і в Київську, входили як молоді, так і старші члени. 

З молоді, передусім Є. Борисов і В. Мальований, мали дуже близькі контакти 

з революційними народниками [525, c.91; 523, c.87; 808, с.158]. 

Радикальні погляди молодих людей, яких підтримував М. Драгоманов і ще 

дехто із радикально налаштованих членів громади, бентежили більшість 

громадівців [650, c.21]. Представники старшого покоління вважали, що 

революційна пропаганда – це пуста справа, а революційних народників 

називали «губошльопами» [172, c.225]. Розходження між молодими і 

старшими українофілами постійно загострювались. Останні вимагали більшої 

уваги до драгоманівської діяльності за кордоном, тоді як молодші не 

вдовольнялись культурницькою роботою [650, c.28]. У лютому 1878 р. було 

організовано зібрання «старших» і «молодших» громадівців, на якому 

формально досягнули згоди, але, насправді, відбувся розкол на «стару» і 

«молоду» громади [681, c.145]. 

Через активну революційну пропагандистську діяльність молодих 

громадівців, адміністративних переслідувань зазнала і Стара громада. Їх 

називали «мирними революціонерами», але вважали надзвичайно 

небезпечними для уряду [650, c.28], тому П. Житецький подав записку 

начальнику III відділення генералу О. Дрентельну, в якій він охарактеризував 

напрямки діяльності українофілів. Він наголошував, що «українофіли, люди 

мирного прогресу, зігріті чуттям родинолюбства», і переконував, що 

українофільство не має нічого спільного з політикою і соціально-

революційним рухом (народницьким – Авт.). Громадівець стверджував, що ця 

ідейна течія – явище більш загальне, аніж українофільство, і що цей 

революційний струмінь виявляє себе не тільки в українському, а й в 

російському та польському суспільстві [650, c.29]. 
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Щоправда навіть П. Житецький підтримував стосунки з народниками. Так, 

у 1879 р. він планував облаштувати друкарню для видання літератури 

українською мовою. З цією метою він придбав її за кордоном і перевіз, але 

його заарештували та заслали до В’ятки. Звідти П. Житецький написав листа, 

в якому наказав віддати її гуртку М. Попова, що й було зроблено [326, c.22]. 

М. Попов згадував, що дружина П. Житецького зі сльозами на очах згадувала 

про В. Осинського [327, c.226]. 

У 1878 р. в Женеві з’явився перший випуск неперіодичного журналу 

«Громада». Перед від’їздом М. Драгоманова з Києва існувала домовленість з 

громадівцями, що в ньому міститимуться статті теоретично-програмного 

характеру, твори письменства та хроніка українського життя тощо. Загалом 

вийшло 5 томів журналу [577, c.246]. Часопис став позацензурною трибуною 

українства за кордоном, якою сповна скористався цей видатний український 

мислитель. 

М. Драгоманову належить помітний слід в оцінці умов, у яких зародилися 

основні причини переходу частини народників від пропаганди ідей до 

аморального вбивства. Видаючи в Женеві «Громаду», він не раз звертався до 

оцінки проблеми тероризму в Російській імперії. Попри прихильне ставлення 

до перших терактів, скоєних В. Засулич та «Виконавчим комітетом» 

В. Осинського, вчений став категоричним противником переростання 

практики політичного терору в доктрину [538, c.50]. Він був першим і довгий 

час єдиним авторитетним публіцистом у політичній еміграції, який 

заперечував тероризм і обґрунтовував його згубність для самого 

народницького руху [820, c.10]. Цьому аспекту в доробку вченого історики 

присвятили чимало спеціальних праць [500, c.46-58; 777, C.80-85; 554, c.47-

57]. 

М. Драгоманов значну увагу приділив з’ясуванню причин переходу 

російських революційних народників до скоєння політичних терористичних 

актів. На його думку, ними були: боротьба з опозицією (інколи більш 

надуманою, ніж реальною), релігійні (в країні налічували 12 млн 
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«розкольників») та національні переслідування (40 млн «немосковського 

населення»), існування «інституту урядників» у селі та інші [221, c.351-352]. 

У 1880 р. в Женеві вийшла стаття М. Драгоманова, присвячена тероризму 

в Росії: «Терроризм и свобода, муравьи и корова». У ній висловлювалася 

думка автора щодо серйозних речей: поширення політичних вбивств та 

оголошення війського стану в імперії. Також зазначалося, що «велика 

заслуга» у збільшенні числа політичних вбивств належала самому Олександру 

ІІ, особливо після «справи Засулич». Публіцист стверджував, що імперський 

уряд самостійно створив атмосферу свавілля і озлоблення і якби не постійні 

переслідування політичної та соціальної опозиції, не була б викликана в 

суспільстві огида до уряду і влади загалом. Зважаючи на це, не дивно, що 

з’явилось таке явище як політичні вбивства [220, c.7-8].  

М. Драгоманов писав, що 60-80-і рр. ХІХ ст. були часом розгулу каторги, 

заслань, арештів, шпигунства, прокурорів, «трепових»: «терпіти – це означало 

потурати їм». У непотуранні він вбачав причину появи політичних замахів у 

Російській імперії. Тероризм з’явився стихійно, не всупереч переслідуванням 

опозиції, а якраз під їх впливом. Коли «спіраль закрутилася», то розгул 

насилля ніякими переслідуваннями і кулаками вже не спинити. Тож не дивно, 

що вчений з розумінням поставився до такого «розгулу насилля» в 

суспільстві. Адже, якби була політична свобода, не було б політичних 

вбивств. Також його дивувала нечисленність терористів та їх пізня поява [221, 

c.346]. 

М. Драгоманов як прибічник «чистих засобів» у здійсненні суспільних 

перетворень рішуче й принципово не визнавав терористичних методів 

боротьби, політичних вбивств, але як тверезий і практичний політик розумів, 

що терор – це крайній захід. За словами історика П. Федченка, саме таке 

ставлення дозволяло йому не лише прощати, а й возвеличувати подвиги 

В. Засулич, С. Степняка-Кравчинського та А. Желябова [759, c.130-131]. Так, 

він писав, що Ф. Трєпов справедливо отримав кулю від В. Засулич [217, c.1]. З 

приводу вбивств Ф. Трєпова і М. Мезенцева, В. Дебогорій-Мокрієвич 

підтверджував, що М. Драгоманов їх сприйняв схвально [538, c.50]. Крім того, 



97 

ще тоді вчений висловив влучну думку, що опір народництву зробить його 

небезпечнішим та кривавішим [217, c.14]. Український мислитель схвалював 

такі напади на систему, оскільки розцінював їх як спроби збройного захисту 

від «розбійників» ІІІ-го відділення. Але ніколи їх не пропагував, розуміючи, 

що зважаючи на обставини, Росія від системи «терору для терору» нікуди не 

втече [221, c.346]. Проте все ж він не полишав надії на мирний хід революції, 

адже вважав, що згодом всі принижувані елементи населення зможуть 

об’єднатися, і тоді відбудеться «всезагальний вибух», який призведе до 

зменшення кривавого характеру революції та вирве владу в «придворно-

монархічної партії» [220, c.6]. А поки що, писав він, у боротьбу вступили 

найбільш постраждалі і, розуміючи свою слабкість для відкритої боротьби, 

вони спочатку інтуїтивно, а потім свідомо і систематично стали на шлях 

політичного вбивства [221, c.352]. 

М. Драгоманов писав, що не бачить причин припинення розгулу насилля в 

суспільстві, яке було викликане діяльністю імператора та свавіллям його слуг 

[221, c.354]. Після звістки про вбивство імператора близький до вченого 

С. Подолинський схвалив цей замах на деспотизм, а галицький громадсько-

політичний діяч М. Павлик наполіг, щоб М. Драгоманов як 

найавторитетніший український діяч повинен написати прокламацію із 

закликом до українського народу [759, c.208]. Натомість М. Драгоманов 

залишався на позиціях несприйняття тероризму, і в статті під назвою «Смерть 

Александра ІІ» написав: «Ми не прихильники вбивств, в тому числі і 

тирановбивств. Але ми вважали замах на вбивство Олександра ІІ справою 

повністю природньою, невідворотною. Правитель, який наполегливо не хотів 

поступитися царським і чиновницьким свавіллям... сам притягував «гарячих» 

людей на шлях вбивства» [219, c.341-342].  

Після цього вбивства М. Драгоманов почав рішучіше висловлюватись 

проти політичного терору, став активно доводити доцільність використання 

легітимних засобів у політичній боротьбі: декларування своїх позицій, 

подання петицій, висловлення в пресі прогресивних думок та ін. 

Дотримуючись кредо «чиста справа вимагає чистих засобів», пояснював, що 
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справедливе суспільство неможливо створити насильницьким шляхом. Згідно 

з його баченням, державно-централістичне самодержавство терором подолати 

не можна, тому що він може призвести до механічного переходу старої 

системи Російської імперії «в інші руки», але не зруйнує її «централізовану 

машину» [215, c.216]. Драгоманов вважав, якщо представники «освічених 

станів» вслід за скорботою не почнуть вимагати політичної свободи й амністії, 

то в Росії продовжиться імператорська реакція, яка призведе до 

започаткування «школи крові» з усіма її негативнимим наслідками [219, c.342-

343]. Однією з причин несприйняття тероризму в політиці була думка 

М. Драгоманова, що політичні замахи вносять плутанину в суть політичної 

боротьби і водночас нічого не дають натомість [220, c.11].  

Проживаючи в Женеві та контактуючи з багатьма теоретиками 

«бунтарства» та маючи змогу відвідувати їхні публічні збори, М. Драгоманов 

переконався в безпечності абстрактних інтернаціонально-бунтарських ідей у 

демократичних умовах Європи. Автор доводив, що в умовах демократії такі 

ідеї втрачали будь-яку привабливість і не могли знайти аудиторію 

прихильників. Він писав, що при повній свободі слова в Женеві, бажання 

закликати народ до бунту зникло в найпалкіших прихильників бунтарства 

(адже нікому не хотілось бути смішним). «Все їх бунтарство зводилось до 

закликів: «Робітники, зрозумійте нарешті, що вас експлуатують, 

організуйтесь! Тобто до речей, які можуть вважатися бунтом лише в таких 

країнах, як Росія» [216, c.689]. 

Оцінюючи російський тероризм, М. Драгоманов приділяв велику увагу 

моральному аспекту проблеми: «Таємне вбивство можна пробачити або 

зрозуміти його причину, або, дивлячись на такі явища як історик, можна 

зрозуміти користь, яку вона дала тим, що звернула увагу суспільства на 

причину, якою воно викликане. Але возвеличувати таємне вбивство, брати 

його як взірець і систему не можна» [220, c.4]. У продовження теми він 

відзначав, що навіть якщо в суспільстві до тероризму поставляться з 

розумінням, то політичні замахи, які стануть «системою», суспільство відкине 

з моральних міркувань, навіть якщо причини таких дій не зникнуть. 
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М. Драгоманов протестував проти намірів перетворювати вбивства в 

доктрину. Саме в цьому він вбачав небезпеку для революціонерів у 

майбутньому [221, c.346]. М. Драгоманов обґрунтовував згубність тероризму 

для самого народницького руху, наголошуючи, що його застосування 

призводить до падіння їх моральних орієнтирів і суспільства загалом [555, 

c.340-345; 820, c.10]. 

Теракти, за М. Драгомановим, – найтяжчі злочини проти прав і свобод 

людини. Він вважав, що вони з часом обернуться проти тих, хто їх застосовує, 

бо у відповідь реакційні сили вдаються до розправ над виконавцями та їх 

однодумцями. Політичні замахи, за його словами, якщо забути про їх 

моральну незручність, мають тільки негативне значення. Вони підривають 

монархічний принцип, принижують і деморалізують адміністрацію, 

позбавляють самодержавство останнього престижу, не знищуючи остаточно і 

не даючи нічого на заміну [221, c.346; 220, c.289], а після кожного такого 

політичного вбивства свавілля знову набирає сил і стає жорстокішим [221, 

c.352]. 

Таким чином, М. Драгоманов був прихильником легітимних методів 

політичної боротьби. Він високо оцінював самовідданість та героїзм 

народників, але неухильно доводив необхідність використання суто «чистих» 

засобів, розумів, що вони стали на шлях терористичних замахів інтуїтивно, 

після несприйняття народницьких ідей у суспільстві і за умов жорстоких 

урядових репресій та утисків. А про вину в тому, що пошук нових засобів 

політичної боротьби призвів до вибору аморального вбивства, приписував 

особисто Олександру ІІ. Проте вчений був проти переростання практики 

політичного тероризму в доктрину, оскільки вважав, що політичні замахи 

лише вносять плутанину в суть політичної боротьби. 

На його думку, самодержавний суспільно-політичний лад необхідно 

змінити, але й нове та справедливе суспільство неможливо створити 

насильницьким шляхом. Будучи прихильником реформування Російської 

імперії, зокрема одним із найвідоміших прихильників федералізму, вбачав у 

терактах майбутню небезпеку як для самих революціонерів, так і суспільства. 
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Не відкидаючи можливості революційного сценарію, М. Драгоманов був 

категоричним противником переростання практики політичного терору в 

доктрину, бо вважав вбивство найтяжчим злочином проти прав і свобод 

людини. При цьому в оцінці політичних заходів незмінно дотримувався свого 

«етичного кредо»: «Чиста справа вимагає чистих засобів». 

Відомий вчений С. Подолинський протягом життя сильно еволюціонував у 

своїх поглядах. Політичну діяльність розпочав в редакції журналу П. Лаврова 

«Вперед!», після чого долучився до роботи в друкованому органі громадівців 

«Киевский телеграф» [703, c.136-144]. У праці «Парова машина» (1875 р.) 

центральною була ідея «слушного часу», згідно з якою селяни України 

пов’язували свою мрію про насильницький перерозподіл землі [691, c.154]. 

У тому ж році в листі до одного із редакторів «Вперед!» В. Смирнова, 

С. Подолинський писав, що «... українофіли будуть говорити мужикам ... різне 

й по-різному, але все зводиться ось до чого: земля наша, заводи та ін. також, 

засіб – захоплення шляхом революції» [679, c.129]. Фактично цю ж думку він 

ввів у програму «Громади» (1880 р.). Вона відображала прагнення 

українських громадських діячів у політичній, економічній та культурній 

сферах [632, c.14]. У ній була закладена думка, що докорінні зміни не 

дозволять «простому народу на Україні обійтись без добровільного бою і 

повстання (революції)» [201, c.4]. 

С. Подолинський критикував революційних народників за застосування 

ними тактики індивідуального терору [514, c.156-157]. Тероризм, як «пекуче 

питання», його сильно хвилювало. Про діяльність «найсимпатичніших 

мучеників соціальної справи», таких, як В. Осинський, С. Віттенберг, писав, 

що вони ризикують бути викритими і потрапити до в’язниці або на каторгу. 

Таємні політичні вбивства він не вважав моральними і корисними, вказував на 

підступний та жорстокий «азіатський характер деяких терористичних актів». 

Натомість виправдовував збройні опори жандармам, повстання, агітацію в 

армії заради революції. Ставився до них як до святого обов’язку кожного 
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революціонера, поки в Російській імперії існує деспотично-авторитарний 

режим [652, c.184-185]. 

Він був переконаний, що для утвердження соціалістичної свідомості треба 

кілька поколінь розвитку думки і, якщо перемога соціалізму вимагає смерті 

сотень людей, то краще почекати і готувати її мирним шляхом [593, c.72]. 

С. Подолинський категорично заперечував вбивство, тероризм, насилля та 

нелегальні дії. Він відкидав тактику індивідуального терору як методу 

реалізації соціалістичних ідей [593, c.73], тому писав: «Я не визнаю вбивства 

серед дозволених засобів, і я вважаю, що успіх, досягнутий таким шляхом, 

спричинить більше лиха, ніж добра» [192, c.229, 300]. 

За кордоном з М. Драгомановим познайомився один із керівників 

«Південноросійського союзу» І. Присецький. Політичні переконання цього 

діяча сприяли його зближенню з «Народною волею», проте, він не був 

прихильником терористичної боротьби. Восени 1881 р. у ліберальній газеті 

«Вольное слово» І. Присецький закликав усі опозиційні сили об’єднатися 

навколо «Народної волі» для боротьби за політичні права й свободи, що, на 

його думку, зробить зайвим тероризм, який був вимушеним засобом, через 

бездіяльність суспільства [800, c.127]. Він вважав, що обрані способи дій 

повинні бути прийнятними для всіх учасників опозиційного руху, адже це 

сприятиме об’єднавчому процесу. Оскільки підбурювання до народного 

повстання і систематичний терор не здатні консолідувати всі прогресивні 

сили, то він закликав підтримати в суспільстві протест проти чинного ладу за 

допомогою організованої громадської думки, роз’яснюючи народу залежність 

перетворень в усіх сферах державного життя від політичних реформ у країні 

[800, c.160]. 

З І. Присецьким підтримував стосунки колишній член одеської громади 

В. Мальований. Його Г. Лопатін у листі до П. Лаврова (жовтень 1883 р.), 

характеризував як терориста і одночасно націонал-федераліста. Однак, 

незважаючи на народовольські погляди, він не брав участь у підготовці або 

здійсненні жодного теракту. Особливості громадсько-політичної діяльності 
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В. Мальованого на початку 1880-х рр. зумовлювалися, насамперед, його 

нелегальним становищем. В. Мальований був переконаний, що діяльність 

«Народної волі», спрямована на завоювання політичної свободи, не 

суперечить українським національним інтересам [800, c.109-110]. 

Після завершення російсько-турецької війни, чернігівські ліберали на чолі 

з І. Петрункевичем зрозуміли, що війна не дасть російському суспільству 

свободи, тому вирішили перейти до нелегальної агітації. Після вбивства 

О. Мезенцева, І. Петрункевич зустрівся з О. Ліндфорсом. Вони вирішили 

розпочати публічну пропаганду в суспільстві щодо відмови від силових дій. 

На їх думку, терор «знизу» і терор «зверху» розвалить державу. 

І. Петрункевич вважав, що терористи бажали неможливого [549, c.133], тому, 

потрібно обрати шлях консенсусу, оскільки були переконані, що радикали не 

мали соціальної бази і суспільної підтримки [549, c.131]. І. Петрункевич 

говорив, що суспільство однаково налаштована проти тероризму і проти 

свавілля влади. Тероризм був свідченням слабкості держави і всього 

суспільства. Воно зобов’язане засудити як терор, так і державну систему, яка 

не відповідає інтересам народу і штовхає його частину на революційні акти. 

Водночас земський діяч закликав владу провести кардинальні реформи і, 

таким чином, мирно нейтралізувати терор [549, c.133]. 

Після вбивства О. Мезенцева, І. Петрункевич у своїх спогадах писав, що 

це було дуже важливо для успіху терористів. Уряд звернувся до суспільства з 

закликом підтримати рішучі дії в боротьбі з тероризмом. Більшість земців 

вважала, що саме їм належить право відповіді. І. Петрункевич згадував: 

«Перед усіма нами стояв у ті роки вибір: або добровільно зараховувати себе в 

армію поліцмейстерів, або захищати свободу – як проти самодержавства, так і 

проти терору» [600, c.86; 676, c.389]. 

І. Петрункевич констатував, що освічена частина суспільства ставиться 

однаково негативно до будь-якого терору, бо знає, що таким шляхом дійти до 

свободи та конституції неможливо, тому що нереально так досягти спокою та 

порядку в країні. З цього приводу він писав: «Настане момент, коли 

суспільство зобов’язане буде висловитися прямо, що воно не схвалює 
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терористичних вбивств революціонерів і так само ставиться до діяльності 

уряду, який повинен розпочати реформування держави і тим самим зробити 

все від нього залежне, щоб мирно зупинити тероризм» [676, c.389]. 

Наприкінці 1870-х рр., на етапі найбільшого схвалення революційного 

терору, І. Петрункевич став загальнодержавним лідером ліберальної 

ініціативи, а його ідеї: намагання об’єднати прогресивні опозиційні політичні 

течії та демократичну інтелігенцію, спроба переговорів з революційними 

народниками щодо припинення терористичних акцій – були сприйняті 

громадськістю позитивно [549, c.133]. 

Саме в цей час І. Петрункевич передбачив можливість у майбутньому 

«боротьби червоного і білого терору» і висловив готовність «принести будь-

які жертви, щоб замінити цей жахливий вид боротьби більш людськими її 

формами». З метою попередження кривавого терору і одночасного знищення 

самодержавства розпочав самовіддано працювати як провідний організатор та 

ідейний натхненник руху земців-конституціоналістів на теренах всієї 

Російської імперії [600, c.85-86]. 

Восени 1878 р. було порушено питання про об’єднання опозиційної 

діяльності революційних народників і земців. Цю думку особливо 

підтримував І. Петрункевич. Натомість чимало народників негативно 

ставились до об’єднання з земцями. Проте всі сторони хотіли висловити свої 

думки і почути опонентів [329, c.55-56]. О. Ліндфорс ставився до цієї ідеї з 

недовірою. Він казав: «Ми, земці, можемо працювати, лише йдучи шляхом 

еволюції і заховуючи певну пошану до державних законів. Молодь ніколи не 

вдержиться на цьому шляху, ніколи не буде щирою з нами, легальними 

діячами, і в кожний момент може вибрикнути який-небудь революційний, а то 

й терористичний акт, і тоді загине й усе те, що ми розпочали» [329, c.55-56]. 

3 грудня на квартирі В. Беренштама в Києві відбулася нарада 

опозиціонерів. Від «українофілів» були присутніми: В. Антонович, 

В. Беренштам, П. Житецький, О. Русов, М. Старицький, від земців – 

О. Ліндфорс, І. Петрункевич, від народників – І. Волошенко, В. Дебогорій-

Мокрієвич, М. Ковалевська, В. Осинський. Земські конституціоналісти 
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намагалися переконати народників відмовитися від терористичних методів 

боротьби. Так, І. Петрункевич порушив питання про можливість тимчасового 

припинення актів насилля з боку терористів, які залякували не лише уряд, а й 

суспільство. За цей час ліберали обіцяли об’єднати земський і громадівський 

рухи в протест проти урядової політики і сформувати вимоги суттєвих 

перетворень. Кінцевою метою І. Петрункевич вважав встановлення 

конституційного ладу. Він наголосив, що необхідно спочатку використати всі 

легальні форми боротьби: петиції, мирні демонстрації, агітацію через пресу. 

Таким чином, усі могли виступити спільним фронтом проти самодержавства. 

Терористи не сприйняли такого підходу. Вони відкинули пропозиції лібералів, 

і нарада, в якій брали участь всі опозиційні сили, закінчилась безрезультатно. 

Домовленість про спільні дії була досягнута тільки між земцями і 

громадівцями [324, c.101-102; 549, c.133]. 

Про з’їзд опозиціонерів О. Русов писав у листі до дружини 4 грудня: 

«Якась упертість з усіх боків нeзpoзумiла, cамe тoдi, коли Батькiвщина cтoгнe 

та pидає. Це навіть не poзмoва партій, як ïx пocтiйнo возвеличували, це 

небажання просто подивитися на життя, на тoй наpoд, який ми з тoбoю на 

xутopi бачили... Бoжe ж мій, та просвіти ж ці голови, одкрий ти ці очі! Xай дiм 

божевільних зміниться на зібрання розсудливих людей» [329, c.63]. 

Таким чином, радикальні ідеї народництва в українському суспільстві 

найперше схвалювалися серед молоді. У зв’язку з тим, що українофільство 

мало культурницький характер і було далеким від політичної діяльності, 

частина молоді не могла в його умовах реалізувати свої амбіції. Все це вони 

знаходили в народництві, тому в 1870-х рр. спостерігався їх значний відтік 

саме в народницькі організації. Такі тенденції серед молоді не знаходили 

підтримки в середовищі старогромадівців і вважалися хибними, хоча перші 

одиничні теракти інколи знаходили слабку підтримку. Пізніші страти 

терористів наприкінці 1870-х рр. засуджувалися. Найяскравіша особистість 

суспільної думки того часу М. Драгоманов, ставився до революційного 

народництва з розумінням. Однак у жодному разі не схвалював прагнення 

частини народників до систематичних актів насилля.  
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Висновки до другого розділу 

 

Таким чином, революційні народники з самого початку своєї діяльності 

намагалися підняти селян на бунт і соціальну революцію, тобто їхня 

діяльність передбачала насильницький характер. Важливо відзначити, що під 

час агітаційно-пропагандистського етапу народники не здійснювали 

безпосередньо насильницьких дій, а лише поширювали революційні ідеї, 

закликали до непокори владі, повстання, бунту, соціальної революції. 

Ідеологія, розвинена П. Лавровим та М. Бакуніним, готувала адептів 

революційного народництва до того, що революція не обійдеться без 

людських втрат, тому молодь, яка приєднувалася до руху, мусила 

усвідомлювати, що її діяльність буде спрямована на антидержавну боротьбу, 

яка спричинить жертви. 

В умовах кризи, що була спричинена крахом наївних міркувань та 

діяльністю правоохоронних органів щодо народників-пропагандистів, відчай 

революціонерів призвів до тероризму. Завдяки тісному контакту в 

Наддніпрянській Україні революційних народників із представниками гуртків 

інших ідейних спрямувань тут уперше були висунуті політичні ідеї, а 

ідеологія набула рис організованого політичного насилля. Ці тенденції згодом 

мали доленосний вплив на весь народницький рух Російської імперії. 

Скоювані в Наддніпрянській Україні теракти були одні з перших в імперії, 

проте, незважаючи на те, що тероризм поширився саме з України, а багато 

українців ставало активними членами терористичних організацій, суспільство 

нетривалий час схвалювало їх дії. Ця тенденція чітко простежується в 

середовищі української інтелектуальної еліти. На те, що тероризм був 

справедливим, з точки зору мотивів, указував М. Драгоманов. Проте, 

відштовхуючись від морально-етичних міркувань, видатний мислитель 

засуджував українську молодь за схвалення тероризму, а також критикував 

громадівців за вкрай культурницьке спрямування їх діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЛЯ ТА СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО 

СУСПІЛЬСТВА НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХІХ СТ. –  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

  

3.1. Теоретичний та практичний аспекти проблеми насилля в 1887 – 

1904 рр. 

 

Наступним спалахом насилля стала перша російська революція 1905–

1907 рр. Вона, на думку українського вченого Б. Кістяківського, була 

рецедивом діяльності «Народної волі». Як уже йшлося (див. підрозділ 2.3. – 

Авт.), марксистський та ідеалістично-конституційний рухи звільнили 

російську прогресивну молодь від хибної і упередженої думки, що шляхом 

змов, конспірацій і скоєння терактів можна добитися політичної свободи [225, 

c.19-20].  

Починаючи з 1887 р., відбулося кілька етапів розвитку насилля. Після 

1887 р. у Російській імперії не існувало міцної революційної організації, 

здатної до серйозної антиурядової діяльності [35, арк.1], а активність опозиції, 

в основному спрямовувалася на теоретичну роботу заради об’єднання 

розрізнених гуртків і груп навколо єдиної програми [35, арк.1; 10, с.3]. З цього 

часу до 14 лютого 1901 р., згідно з нашою періодизацією, відбувся перехідний 

етап у розвитку насилля. Активна революційна діяльність під час нього в 

Україні не відбувалася. Натомість центром теоретичного осмислення 

проблеми революції стала політична еміграція. Водночас у цей час у 

Російській імперії відбувався процес формування політичних партій.  

У другій половині 80-х рр. ХІХ ст. політичний настрій ліберальних 

прошарків суспільства і студентства був апатичним [38, c.72]. Тероризм здав 

позиції відносно мирної роботи. Так, у Харкові в 1887 р. діяла невелика група, 

яка допускала застосування тероризму як засобу самозахисту і відповіді на 

репресії, рівносильні іншій діяльності [38, c.70-71]. Натомість зародилася нова 

течія марксистського напряму. В 1887–1888 рр. діяв народницький робітничий 
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гурток на чолі з І. Родштейном і Д. Бекарюковим. Вони займалися мирною 

пропагандистською діяльністю, використовуючи легальну літературу, і 

відкидали тероризм. Такий підхід виявився настільки незвичним, що окремі 

робітники йшли від них у гуртки терористичного спрямування [348, c.361]. 

Теоретична і літературна діяльність Д. Бекарюкова надала гуртку серйозного 

спрямування. У своїх поглядах, він схилявся до марксизму і при перегляді 

програми «Народної волі» ознайомив з ним багатьох членів гуртка [848]. 

Першою марксистською політичною оганізацією Наддніпрянщини став 

«Південноросійський союз робітників», який виник у Одесі в 1875 р. На 

формування його статуту мали вплив матеріали Міжнародного товариства 

робітників – І Інтернаціоналу, написані К. Марксом. Статут пропагував ідеї 

визволення робітників «з-під гніту капіталізму і привілейованих класів» та 

встановлення справедливого порядку насильницьким переворотом, який 

знищить усі привілеї і зробить працю основою добробуту [692, c.220]. Кінець 

1880-х рр. – час створення чималої кількості гуртків з вивчення і поширення 

творів К. Маркса і Ф. Енгельса [615, c.25]. Упродовж наступного десятиліття 

виникла низка марксистських груп і об’єднань, на основі яких сформувалися 

соціал-демократичні партії [758, c.120]. Цей суспільно-політичний рух не був 

однорідним у Наддніпрянській Україні. Поряд діяли українські, російські, 

єврейські та польські соціал-демократичні організації [317, c.8]. 

Одним із найвпливовіших марксистів на початку 1890-х рр. [341, c.49, 50] 

був Б. Кістяківський. Йому належав переклад з німецької російською мовою 

«Ерфуртської програми» – єдиної марксистської програми Соціал-демокра-

тичної партії Німеччини [294, c.19]. На його думку, тоді повсякчас 

зменшувалась ймовірність насильницького вирішення конфліктів, оскільки 

розширювалася можливість правових шляхів. Б. Кістяківський гадав, що коли 

конфлікти вирішуватимуться лише в правовий спосіб, то остаточно зникнуть 

війни і революції [532, c.348]. На його переконання, революціонери, які 

застосовували насилля для зміни чинного державного ладу, не пояснюючи 

його необхідності, мали низький рівень правової культури. У пізнішому 

теоретичному обґрунтуванні революційних методів і насилля Б. Кістяківський 
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бачив заслугу поступового перетворення конституційних держав у правові. 

Саме це підірвало основу, від якої відштовхувалися послідовники теорії «сили 

і насилля». Внаслідок цього представники соціалістичних рухів почали 

відмовлятися від революційної тактики. Однак, підсумовуючи, він не 

виключав можливості повернення до практики насилля [532, c.356-357]. 

Діяльність соціал-демократичних гуртків супроводжувалася проведенням 

зборів і студентських вечірок, де читалися реферати, обговорювалася 

марксистська література тощо. На одному з таких заходів наприкінці 1893 р. у 

Києві було порушене питання про те, що зробити з імператором, якщо 

виникне революція. Частина присутніх вважала правильним відправити його 

на гільйотину, інші – у в’язницю або на заслання, решта – утрималися від 

дискусій. Часто на таких зборах були присутні представники різних 

суспільно-політичних течій, зокрема, у Києві в 1895 р. на таких заходах 

відбувалися гострі дискусії між неонародниками і марксистами. Проте, 

питань, які стосувалися тероризму, торкалися рідко [318, c.81-82]. 

Відомий діяч П. Тучапський пізніше казав, що серед київських соціал-

демократів не було визначних теоретиків марксизму, тому статті з 

нелегальних журналів були матеріалом для дебатів [341, c.53]. Тоді в Женеві 

видавничою діяльністю плідно займалася керована Г. Плехановим перша 

російська марксистська група «Освобождение труда» [758, c.120]. До її складу 

належали вихідці з України: В. Засулич, Л. Дейч і П. Аксельрод. Налегально 

переправлені до Російської імперії друковані матеріали групи активно 

використовували марксистські гуртки [692, c.222]. На початку 1890-х рр. у 

Києві така література була досить розповсюдженою [343, c.25]. 

Соціал-демократи теоретично обгрунтовували свою антитерористичну 

позицію, посилаючись на постулати марксизму [661, c.115]. Вони 

пояснювали, що найбільш ефективною формою боротьби була не пожертва 

життям заради тактики, а агітація серед «пролетарських мас» та необхідність 

заклику до боротьби з чинним економічним і політичним ладом [428, c.28]. 

Виходячи з марксистського вчення, соціал-демократи не надавали тероризму 

значення вирішального засобу боротьби. Разом з тим, «класики» марксизму 
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симпатизували народовольцям. Визнаючи насилля «повитухою» історії, вони 

не виступали проти нього, проте не схвалювали абсолютизацію таких методів. 

Для них використання тероризму визначалося обставинами місця і часу. 

З одного боку численні висловлювання К. Маркса і Ф. Енгельса про тероризм 

були проти нього як засобу революційної боротьби, з іншого – на його 

користь. При чому робилося безліч обмежувальних застережень [398, c.263-

264].  

Члени групи «Освобождения труда» проголосили себе марксистами, коли 

ще існувала «Народна воля». Це спричинило її суперечливе ставлення до 

тероризму. У програмі групи 1884 р. проголошувалося, що вона, маючи на 

меті пропаганду соціалізму, визнає необхідність терористичної боротьби 

проти уряду і розбіжності з «Народною волею» лише в питаннях захоплення 

влади і цілях діяльності соціалістів серед робітників [649, c.375]. Г. Плеханов 

у 1884 р. не відкидав тероризм, бо вважав, що пропаганда в середовищі 

робітників не усуне необхідності терористичної боротьби [398, c.267]. 

У другому проекті програми групи «Освобождение труда» 1887 р. 

говорилося, що саме робітники будуть застосовувати тероризм. Перші 

російські соціал-демократи були готові врахувати досвід «Народної волі» і 

визнати застосування тероризму в інтересах робітників. На думку Плеханова, 

створені революційні робітничі організації перейдуть у зручний момент до 

загального нападу і за потреби не зупиняться перед терористичними діями 

[649, c.379]. Однак після розгрому «Народної волі» соціал-демократи 

відмовилися від тероризму [398, c.268-269], а Г. Плеханов констатував, що 

тероризм був спричинений слабкістю революційних сил [398, c.269]. 

Повертаючись до завдань революційної інтелігенції, він вимагав відмовитися 

від бунтарських тенденцій і від надії домогтися перевороту завдяки 

тероризму, бо «визволення робітничого класу може бути досягнуто тільки 

шляхом його власних свідомих зусиль» [667, c.298]. 

Тероризм «Народної волі» критикувала також В. Засулич, бо вважала, що 

організація через зайнятість підготовкою царевбивства, не змогла приділяти 

достатньої уваги пропаганді серед робітників [398, c.270]. Однак її критика 
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тероризму не носила абсолютного характеру. У рецензії на статтю 

С. Степняка-Кравчинського «Тероризм в Росії і Європі» вона припускала, що 

можуть настати часи, коли тероризм знадобиться. Головною умовою його 

застосування революціонерка вважала наявність міцної організації, на зразок 

«Землі і Волі», якою та була до перших політичних вбивств. Таким чином, 

В. Засулич виступала не проти тероризму як тактики, а проти погано 

підготовленого і несвоєчасно застосовуваного [398, c.271-272]. 

Один із засновників групи «Освобождения труда» П. Аксельрод до 

тероризму ставився поблажливіше, ніж Плеханов. У брошурах, надрукованих 

ним наприкінці 1890-х рр., він вказував на зв’язок бунтарсько-терористичного 

періоду в революційному русі з соціал-демократією. П. Аксельрод 

підкреслював спадкоємність соціал-демократії і традицій «Народної волі». 

Народовольців характеризував як авангард борців, але безсилих здолати 

ворога. Головну причину їх невдачі вбачав у малому охопленні агітацією 

робітничого середовища, а також у індиферентності лібералів [398, c.273].  

Таким чином, при зародженні російського соціал-демократичного руху 

революціонери цієї суспільно-політичної течії не відкидали тероризм, а їх 

розбіжність із народовольцями полягала лише у розумінні значення тероризму 

разом з іншими формами антиурядової діяльності. 

У 1892–1896 рр. активну агітаційно-пропагандистську роботу розгорнув 

Ю. Мельников, який у Києві створив «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса» [692, c.223]. У грудні 1895 р. з його ініціативи марксисти створили 

«Робітничий комітет», який видавав листівки і звернення до робітників [615, 

c.35]. Після його арешту 12 квітня 1896 р. комітет припинив своє існування. 

Розпочату роботу представників російського соціал-демократичного руху, в 

Києві продовжили Н. Вигдорчик, Б. Ейдельман, Е. Плегат і інші, які в 1896 р. 

створили групу «Рабочее дело» [364, c.80]. 

17–18 березня 1897 р. відбулося об’єднання київських соціал-

демократичних груп у «Киевский союз борьбы за освобождение рабочего 

класса» [341, c.58]. Його ядро склали члени групи «Рабочее дело». Весною 

1897 р. у Києві в великій кількості почали поширюватися революційні відозви 
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від імені цього «Союзу» [42, c.40]. Загалом він видав два номери «Рабочей 

газеты». Її видавці провели підготовчу кампанію для роботи І з’їзду РСДРП 

[188, c.315].  

У газеті нічого не писали про тероризм, натомість пропагувалися мирні 

страйки, «бунти» без жодних хуліганських дій. У другому номері йшла мова 

про події 1890-х рр. Підкреслювалося, що робітники почали застосовувати 

мирні страйки, бо на допомогу фабрикантам завжди приходили військові, 

проти яких страйкарі не могли чинити жодного опору [188, c.289]. 

Діяльність організації поширилася на декілька міст України. Її 

першотравнева прокламація розповсюджувалася в Катеринославі, 

Кременчуці, Миколаєві та Одесі [341, c.60]. У Катеринославі з весни 1897 р. 

серед робітників почали поширювати брошури «Рабочий день» і інші, де 

відстоювалася думка необхідності повалення самодержавства. У них 

стверджувалося, що в разі потреби слід насильницьким шляхом змінити владу 

на «народне самодержавство». Пропагандисти навчали робітників, як діяти 

згуртовано, щоб добитися покращення життя і як поводитися в разі виклику 

військ [40, c.48]. 

Розглянемо діяльність українських соціалістичних гуртків України. Ще в 

1876 р., після еміграції М. Драгоманова в Швейцарію і припинення діяльності 

«Молодої громади», серед української молоді почали створюватися гуртки 

«політиків» («драгоманівців»). Посередником у зв’язках М. Драгоманова з 

членами «молодих» громад був М. Ковалевський [808, c.160]. Т. Галіп 

зазначав: «Хто знає політичні погляди Драгоманова, той знає і переконання 

Ковалевського» [808, c.160; 307, c.541]. Після припинення фінансування і 

остаточного розриву Драгоманова з «Старою громадою» виокремилися гуртки 

драгоманівського спрямування, які почали створювати осередки в різних 

містах. Серед них найбільший вплив мали київські: «гурток драгоманівців» 

(1886–1891 рр.) і «наймолодший гурток драгоманівців» (1888–1896 рр.) [560, 

c.23]. 

Уже в 1883–1886 рр. у Києві було засновано кілька гуртків 

драгоманівського спрямування [387, c.206]. Поступово активну молодь, яка 
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поділяла ідеї «Старої громади», об’єднав навколо себе М. Ковалевський. Він 

завжди виступав за те, щоб «кожну ідею ... ставити в увесь її зріст, а боротьбу 

з ворогами конче треба вести заразом (одночасно – Авт.) по усій лінії» [307, 

c.538]. Представник радикально-демократичного крила громадівців 

М. Ковалевський був прихильником діяльності в народі. На його думку, 

«…робота ця мала бути... з допомогою всяких заходів, окрім крутійських 

(шахрайських, брехливих – Авт.) і терористичних» [184]. Про ці гуртки 

«політиків» В. Антонович відгукувався негативно, а М. Драгоманов – 

позитивно [650, c.30; 754, c.66]. 

З драгоманівських гуртків «політиків» традицію політичної думки 

перейняв український соціал-демократичний рух. На відміну від російського, 

українська частина цієї суспільно-політичної течії не мала коренів «Народної 

волі», тому в своїй теоретичній діяльності українські есдеки не вели 

полемічної боротьби з епігонами тероризму. У 1896 р., під керівництвом 

студента історико-філологічного факультету І. Стешенка, в Києві виникла 

«Група українських соціал-демократів» (УСД) [442, c.12; 560, c.81], до якої 

входили: Леся Українка, П. Канівець, М. Кривинюк, В. Крохмаль, О. Косач, 

Б. Ратнер. Упродовж 1897–1903 рр. вони видали 7 брошур і 2-3 відозви [442, 

c.13]. Це була нова ідейно-політична течія, пов’язана з поширенням 

марксизму на українському національному ґрунті [444, c.10].  

Про ставлення членів групи до тероризму є стислі відомості. Тактика 

УСД включала мирні еволюційні перетворення шляхом просвіти народу і 

створення «мозку нації» [450, c.239, 242]. Діяльність групи спрямовувалася на 

українських робітників і селян. УСД значну увагу планували приділяти 

політичним, соціальним, економічним і культурним питанням [450, c.225-

226]. Головним ідеологом групи була Леся Українка [560, c.68-86]. На її 

світогляд вплинули прихильники мирної діяльності в політиці. У своїх 

поглядах вони продовжували політичну традицію М. Драгоманова, який був 

противником тероризму. Концепція суспільно-політичних поглядів Лесі 

Українки сформувалася на зламі ХІХ і ХХ ст. Вона виробила власний 

політичний світогляд, який засновувався на засадах соціал-демократії. Його 
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основу склали головні соціал-демократичні положення, пристосовані до 

української національної ідеї і специфіки українського середовища. Ця 

система цінностей була домінантною для всієї політичної групи УСД [450, 

c.233, 249, 259].  

Леся Українка відкидала можливість будь-яких збройних виступів як 

засобу боротьби, оскільки теракти, страйки та демонстрації призводять до 

невинних жертв і, на її думку, не можуть дати бажаних результатів та 

наслідків [450, c.255]. У листі від 14 лютого 1902 р. до М. Кривинюка вона 

писала: «...демонстрації добрі, коли вони результат запалу і революційного 

настрою, а як спосіб викликання того запалу і настрою вони навряд чи 

практичні» [184].  

Ставлення Лесі Українки до насилля характеризує її праця «Замітки з 

приводу статті «Політика і етика»», написана в 1903 р. [184, c.125]. Її вона 

написала заради правди, бо: «... не стерпіла душа моя, що проводир 

української соціал-демократії таке плете...» [184, c.129-130]. У ній 

критикувалися погляди лідера галицької УСД М. Ганкевича, який відстоював 

думку про необхідність і неминучість тероризму у політичній боротьбі [450, 

c.255-257]. Л. Українка заперечувала можливість використання насилля в 

політиці. На її думку, політика повинна керуватися інтересами «загального 

добра» і народу [184]. Тому, слідом за М. Драгомановим, нею проголошувався 

девіз: «Чиста справа вимагає чистих засобів». Вона вважала, що партійна 

боротьба: «... може бути і чесною, і безчесною, як до борців, бо не так 

політика псує характери, як характери політику...» [184]. 

Колишнім студентом Новоолександрівського інституту лісового 

господарства М. Меленевським наприкінці 1890-х рр. була створена «Група 

сільських робітників соціал-демократів Київської губернії» [442, c.13], яка 

мала тісні зв’язки з УСД. Основна мета діяльності групи полягала в 

організації страйкового руху сезонних робітників у кількох повітах Київської 

губернії [764, c.137]. Наприкінці квітня 1899 р. вона
 

видала українською 

мовою прокламацію до сільських робітників, де вказувалося на необхідність 

об’єднатися з міськими робітниками і страйками боротися за свої права [200, 
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c.14]. Студентський рух тоді викликав паніку в селян і поширення різних 

чуток, зокрема, з’явилися версії начебто в прокламаціях, розкиданих у селах 

Таращанського, Звенигородсько-го та Васильківського повітів, селян 

закликали до бунту, і ті задумали вирізати поміщиків. Для недопущення таких 

дій, туди відправили війська, а в селах скликали збори, на яких представники 

місцевої влади роз’яснили, начебто листівки їм підкинули студенти, які 

бажають нового закріпачення селян. Після цього селяни тих місцевостей 

зненавиділи все студентство [199, c.12]. Отже, влада, користуючись випадком, 

прагнула посилити те відчуження, що спостерігалося між селянством та 

освіченою частиною суспільства. Загалом український соціал-демократичний 

рух мав мирний характер. До насилля в політичній боротьбі представники 

національної течії ставилися із запереченням, їх діяльність тяжіла до 

прогресивних перетворень. 

Розпочавшись ще у 1880-ті рр., наприкінці перехідного етапу, 

активізувався процес створення політичних партій. 1890-ті рр. стали часом 

зародження неонародницьких об’єднань і груп [667, c.302], з’явилися 

представники нової генерації – соціалісти-революціонери. Перші групи 

почали виникати на українських землях [383, c.79]. У Наддніпрянщині гуртки 

соціалістів-революціонерів існували в Катеринославі, Києві, Одесі, Полтаві, 

Харкові та Чернігові [711, c.56]. Вони з’являлися впродовж 1896–1900 рр. з 

ініціативи прогресивної інтелігенції і діяли самостійно. Кожна група мала 

власну програму і тактику. Через відсутність єдиного центру зв’язки між ними 

були номінальними. Проте, починаючи із 1897 р., всередині руху почали 

назрівати тенденції централізації та злиття гуртків [720, c.70]. 

У 1896 р. «Північний союз соціалістів-революціонерів» видав «Основні 

положення програми соціалістів-революціонерів». У них зазначалося, що 

есери є продовжувачами ідей «Народної волі» і вважають підготовчими 

заходами соціального перевороту – пропаганду і агітацію, а вирішальними – 

терор і масову революційну боротьбу [383, c.79]. Визнання ключового 

значення терористичної боротьби було однією з основних відмінностей есерів 
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від марксистів. Однак на практиці взятися за тероризм їм заважали невдачі 

проведення терактів «других першомартівців» і С. Гінсбург у 1889 р. 

На початку 1890-х у Харкові скоювати теракти прагнули брати 

С. і В. Мельникові [711, c.61]. Вони влаштовували вечірки, де пропагували 

тероризм. 30 жовтня 1874 р. на одній із квартир відбулася вечірка, на якій 

С. Мельников доводив, що при тогочасному стані справ лише завдяки 

періодичним терактам у кількох місцях одночасно можна досягти політичної 

свободи [11, арк.19]. Всі учасники вечірки (близько 100) тоді погодилися, що 

мирна діяльність у зручний час повинна змінитися на насильницьку [11, 

арк.30]. В 1883 р. у Харкові правоохоронці знайшли валізу, у якій виявили 

лист В. Мельникова про необхідність вбити жандарма Сазонова [11, арк.19; 

134, арк.1-2]. У 1892 р. С. Басов і В. Мельников прагнули перевороту чинного 

ладу. Єдиним засобом досягнення цієї мети вони вважали тероризм. Однак ці 

прагнення не могли реалізуватися через брак коштів, необхідних для 

революційної діяльності. Їх вони хотіли отримати завдяки пограбуванню каси 

залізниці [11, арк.20]. 

Тогочасні прихильники тероризму були змушені лише про нього говорити 

і не робили спроб організації терактів [711, c.62, 65]. В 1896 р., у Саратові 

А. Аргунов організував «Союз соціалістів-революціонерів». Його видавнича 

діяльність дала поштовх до розробки програми і тактики неонародників. У 

програмній брошурі «Наши задачи» визнавалася доцільність терористичної 

боротьби: «Одним із сильних засобів боротьби ... є політичний терор». Під 

ним розуміли знищення «шкідливих» і впливових осіб самодержавства. 

Систематичний терор, разом із іншими засобами відкритої масової боротьби 

(фабричні і аграрні бунти, демонстрації і ін.) мав призвести до дезорганізації 

ворога та припинитися після перемоги над самодержавством і досягненням 

політичної свободи. Крім того, тероризм як форма відкритої боротьби, мав 

стати засобом пропаганди і агітації, що підриває велич влади уряду та 

демонструє можливість цієї боротьби. Вона мала залучати нові революційні 

сили і стати засобом самозахисту і охорони організації від «шкідливих 

елементів і зрадників». «Наши задачи» передбачали, що завдяки тероризму 
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інші форми відкритої масової боротьби отримають вирішальне значення. 

Таким чином, програма «Союзу» була переважно терористичною і 

змовницькою [711, c.69-72].  

«Наши задачи» викликали багато дискусій в революційному середовищі. 

Однак більшість поставилася до тероризму стримано [711, c.73]. Проти нього 

виступила київська група есерів. Більшість членів південних груп також 

виступила проти включення в програму неонародницького руху пункту про 

тероризм. Вони вважали цей пункт недоречним і стверджували, що не треба 

давати причин для ототожнення есерів із терористами [711, c.66]. 

Утворена в 1896 р. київська група, очолювана І. Дьяковим [42, c.49], стала 

одним із центрів об’єднання соціалістів-революціонерів у єдину партію. Одна 

з їхніх перших прокламацій, видана в 1897 р., починалася словами: 

«Обов’язком своїм вважаємо нагадати вам про російських героїв-борців 

1 березня 1881 р.» Вона закликала до боротьби за політичні права. Причини 

невдачі народовольців пояснювалися неготовністю робітників і селян [711, 

c.46].  

У адресованій робітникам першотравневій прокламації групи, на відміну 

від першотравневих листівок петербурзького «Союзу борьбы» 1896 р. і 

київського соціал-демократичного «Союзу борьбы» 1897 р., підкреслювалася 

важливість добиватися політичних прав, під якими розуміли право участі в 

державному управлінні і свободу в громадському житті, тобто київські есери 

чітко говорили про політичну спрямованість своєї програми [711, c.47-48]. 

У 1897 р. у Воронежі і Полтаві відбулися з’їзди соціалістів-революціоне-

рів. На них дискусійними питаннями програми і тактики стала проблема 

ставлення до селянства та тероризму. Серед есерів не було принципових 

противників тероризму. Більшість вказувала на слабкість руху і говорила, що 

краще помовчати, оскільки «про терор не говорять, але його роблять» [711, 

c.76-77]. На полтавському з’їзді делегатам був представлений проект члена 

воронезької групи А. Сицянка (у 1879–1880 рр., до заслання в Якутію, був 

активним діячем харківських народовольців – Авт.), який після обговорення 

ухвалили з деякими змінами [711, c.78; 40, c.99-104]. Програма передбачала 
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агітацію для виклику масових протестів проти уряду (страйки, бойкоти, 

демонстрації) і тероризм, який трактувався засобом самозахисту від шпигунів 

та «агентів реакції» [711, c.79; 720, c.71; 40, c.102]. 

Після арештів у березні 1898 р. у Петербурзі «Группы народовольцев» та 

есерівської групи до 1902 р. у столиці не існувало організацій соціалістів-

революціонерів. Натомість київська група, якої також стосувалися березневі 

арешти, до ліквідації у 1900 р., коли її вцілілі члени створили групу «Киевские 

революционеры-независимые» [43, арк.82], продовжувала займатися 

пропагандою і агітацією [711, c.46]. Після березневого розгрому в серпні 

1898 р. відбувся черговий з’їзд, організований неарештованими членами 

київської групи. Учасникам запропонували проект програми, який передбачав 

неминучість революції. Частина делегатів повністю заперечила тероризм, інші 

вважали його невідворотним засобом завоювання політичної свободи, але 

відкладали його застосування до моменту організації сильної робітничої партії 

[711, c.79-80]. 

Наприкінці літа 1900 р. у Харкові відбувся з’їзд представників груп есерів, 

на якому проголосили створення партії соціалістів-революціонерів та 

визначили спільну програму діяльності – «Маніфест партії соціалістів-

революціонерів» [43, арк.70]. Документ з інтересом сприйняли російські 

марксисти. Він засвідчував, що «південні» есери прислухалися до критики 

народництва соціал-демократами. Однак у Харкові фактично було створено 

лише регіональне об’єднання, яке часто називали «південною партією» [383, 

c.79]. 

«Маніфест» став першим програмним документом есерів [190, c.136], 

проте, в їх організаціях його сприйняли насторожено. Його критикували і 

відмовлялися визнавати. Очевидно, причиною цієї реакції стала схожість з 

програмою соціал-демократів і відсутність радикальних методів боротьби. У 

Маніфесті не було мови про тероризм. Замовчування цього засобу, ймовірно, 

зумовлювалося тим, що цей пункт був закреслений людиною, яка передавала 

текст документа до друку [711, c.85]. 
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Вагомим поштовхом для поширення активної діяльності есерів у 1900–

1901 рр. були студентські заворушення в Петербурзі і Києві, які підтримува-

лися есерівськими організаціями і опозиційною інтелігенцією. Есери 

розповсюджували антиурядові прокламації, закликали до бунту [720, c.75]. 

Про радикалізацію суспільних настроїв свідчили заяви окремих підданих 

імперії. 14 березня 1896 р. у містечку Томашполі на Поділлі єврей В. Ванетик 

таким чином висловлювався про вбивство імператора: «Він зробив так, що 

євреям нема за що жити, наклав великий акциз на шинки; в нього стріляли, 

але потрібно вбити…» [69, арк.1]. У березні 1897 р. міщанин С. Залевський у 

с. Велика Мечетна Подільської губернії казав, що, якщо його заберуть в армію 

і він побачить імператора, то він в нього стрілятиме [70, арк.1]. 

Упродовж ХІХ ст. національно свідомі поляки прагнули відокремитися від 

Російської імперії. У грудні 1894 р. серед них поширювалися відозви про 

необхідність війни за незалежність Польщі, одну з таких, від «Комітету 

народного захисту» отримала Вінницька міська управа. У ній поляки 

закликалися бути готовими до війни з Росією, яка начебто планувалася 

навесні 1895 р., з вказівками, як саме потрібно себе вести щодо уряду до війни 

і під час неї [68, арк.6]. Вони поширювалися серед поляків Подільської [68, 

арк.13] і Волинської губерній [77, арк.3]. У цьому випадку маємо справу з 

діяльністю польських радикальних політичних організацій. 

Наприкінці ХІХ ст. відкриту боротьбу із самодержавством розпочало 

студентство. Перші кроки студентського руху відбулися під гаслами протесту 

проти університетського статуту 1884 р., який ліквідував автономію 

університетів та посилював нагляд за студентами, а закінчився вбивством 

міністра народної освіти М. Боголєпова колишнім студентом Київського 

університету П. Карповичем. Цей теракт слугував нам вихідною точкою 

початку періоду багатопартійного насилля в Україні. Вишівська молодь стала 

вимагати «академічної свободи», але під впливом «лівих» організацій, протест 

набув рис політично-опозиційного характеру [667, c.305]. У Києві в 1896 р. 

відбулися студентські протести. Студенти не очікували таких вражаючих 
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результатів від заворушень: «Уряд нажив собі ката, який у недалекому 

майбутньому його згубить» [114, арк.3]. 

У березні 1897 р. відбулася демонстрація протесту студентів Петербурга, 

Москви, Києва та Харкова у зв’язку з трагічною смертю слухачки вищих 

жіночих курсів М. Вєтрової, яка облилася у Петропавлівській фортеці 

керосином через знущання прокурора [464, c.28]. Київська група соціалістів-

револю-ціонерів у прокламаціях від 20 і 22 березня запрошувала робітників 

приєднатися до студентської демонстрації [711, c.46; 720, c.50]. 

Студентський рух знову охопив університетську молодь імперії після 

побиття студентів Петербурзького університету, які хотіли святкувати 

річницю заснування вишу 8 лютого 1899 р. [667, c.306; 464, c.30-31]. Значний 

вплив на нього мала відозва КСРОЗО. Вони закликали студентів до свідомого 

і стійкого протесту [464, c.34]. Керівними органами студентського руху були 

земляцтва – напівлегальні організації студентів, які об’єднували їх за місцем 

народження, навчання в семінаріях чи гімназіях тощо. У Києві «Союз 

объединенных землячеств и организаций» очолював В. Крохмаль, а 

М. Балабанов був автором прокламацій «Союзу» [318, c.82], у яких студентів 

закликали до влаштування сходок і демонстрацій [80, арк.19]. 

У Київському університеті 30 жовтня 1900 р. на лекції професора 

О. Ейхельмана відбувся інцидент, який став приводом другого всеросійсько-

го студентського страйку в січні-квітні 1901 р [464, c.43]. Крім того, знову 

з’явилася причина для масових протестів внаслідок застосування тимчасових 

правил до студентів Київського університету. Після зборів 7 грудня, на яких 

обговорю-вали способи підтримки виключених студентів за заворушення, 

напередодні, відповідно до чинних тимчасових правил, 183 студенти 

адміністрація відправила до війська [43, арк.4]. На студентських вечірках 

8 лютого 1901 р. лунали заклики до вуличних демонстрацій, а через 3 дні 

з’явилися прокламації революційного змісту [43, арк.4]. 30 листопада і 

1 грудня 1901 р. у Харківському технологічному інституті майже не було 

навчання. В університеті його зірвали обструкціонери, які погрожували 

фізичними розправами [80, арк.19]. 
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Апогеєм студентських заворушень стало вбивство міністра народної 

освіти М. Боголєпова [720, c.75]. 14 лютого гомельський міщанин 

П. Карпович, під час прийому міністром прохачів пострілом з револьвера 

завдав йому смертельної рани [43, арк.5]. П. Карпович приїхав із Берліна, щоб 

помститися за виключення студентів Київського університету. Він не належав 

до жодної революційної організації, тому теракт залишився в суспільстві ніби 

не поміченим, а вбивство міністра не викликало жодного остраху у влади 

[572, c.177]. 

За таких обставин у Києві з’явилася чутка, що 21 лютого студенти 

планували жеребом визначити, хто повинен скоїти замах на начальника ГЖУ 

[12, арк.69]. 26 березня Київський «Союзный Совет» видав гектографовану 

листівку «Господину Министру Внутренних дел (от Союза взаимопомощи 

русских писателей при Русском литературном обществе)», у якій описувалося 

ставлення письменників до побиття студентів у Петербурзі [120, арк.1]. 

Навіть після того, як багатьох студентів віддали у солдати, вимоги 

залишались досить помірковані. Це помітно з листівки виданої 12 лютого 

1902 р. КСРОЗО та ОКПІ [121, арк.1]. Листівка місцевого комітету РСДРП 

«Ко всем учащимся города Киева» підбивала підсумки загального страйку 

робітників України і роз’яснювала небезпеку від захоплення «героїчними 

подвигами» терористів-есерів, шкоду тероризму, що відволікає сили 

революціонерів [464, c.125]. 

Теракт П. Карповича схилив лідерів есерів до систематичного терору 

проти високопосадовців імперії, який розпочав етап великих терактів. На фоні 

осуду державної політики, відсутності реформ виконані політичні замахи 

отримали широку підтримку суспільства. Організаційне оформлення 

народницького течії завершилося в 1902 р. утворенням ПСР на чолі з 

головним ідеологом і лідером В. Черновим. Створення нової партії було 

зафіксоване в третьому номері газети «Революционная Россия» (січень 

1902 р.). Офіційним друкованим органом об’єднаної партії, присвяченим 

питанням поточної (повсякденної) політики, стала «Революционная Россия», 

теоретичним – «Вестник русской революции» [621, c.29]. 
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Есери були «політичними спадкоємцями» революційних народників, які 

використовували політичне насилля. Однією з форм діяльності партії був 

«індивідуальний терор» проти високопосадовців. На перших етапах 

становлення ПСР есери розглядали терористичну тактику як продовження 

традицій «Народної волі», членів якої вони вважали своїми попередниками.  

У 1890-х рр. важко було зустріти прихильника тактичних принципів 

народовольців, який би не брав до уваги постулати марксизму. Його 

поширення вимагало перегляду багатьох понять, зокрема й ідеї тероризму. У 

марксизмі лише масові рухи можуть бути рушіями історії. Оскільки роль 

індивідуму в історії дуже обмежена, то його фізичне знищення не може 

зробити помітного впливу на історичний розвиток, яке б важливе місце він не 

займав, тому згідно з марксизмом, індивідуальні теракти є не більше, ніж 

марними спробами ідеалістів змінити залізні закони історії. У відповідь на цю 

логіку есери спробували обгрунтувати свою протерористичну позицію. Вони 

наполягали на тому, що їх тактика політичних вбивств невід’ємна від 

загальної боротьби революціонерів. Ідеолог партії В. Чернов заявляв, що для 

есерів теракти лише частина системної боротьби, яка нерозривно пов’язана з 

іншими складовими. Теоретики ПСР вважали головною метою партії не 

індивідуальний терор, а революціонізацію народу. Таким чином, теракти мали 

обгрунтовуватися потребами робітничого та селянського рухів, тим самим 

доповнюючи їх та провокуючи на революційну боротьбу [428, c.28]. 

Ідеологи ПСР створили систему морального виправдання тероризму, в 

основі якої лежали ідеї революційних народників. В. Чернов розглядав його як 

засіб оборони суспільства від свавілля влади. Народовольці ж вбачали у ньому 

засіб захисту партії від поліції і шпигунів. Таким чином, терористи могли 

розглядати себе як месників. В. Чернов особливу увагу приділяв тезі про 

вимушений характер тероризму, який поширився не лише в офіційних 

документах партії, але й за межами узгоджених партійних текстів [705, c.9]. 

У 1902 р. в багатьох комітетах утворилися бойові дружини, які мали на 

меті організовувати замахи на чиновників та службовців поліції, а також 

займатися «покаранням» шпигунів. «Індивідуальний терор» проти вищих 
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сановників став однією з форм діяльності есерів. В Україні бойові дружини 

були створені в Києві, Житомирі, Одесі та Харкові [570, c.181]. Тактика есерів 

передбачала й пропаганду та агітацію, організацію страйків, бойкотів, 

збройних акцій (аж до організації збройних повстань). 

Терористична кампанія, розпочата есерами, призвела до розгортання у 

соціал-демократичній пресі «Искре» та «Зоре» критики тероризму. Він став 

джерелом міжпартійної полеміки есерів та есдеків. На її фоні забулося 

компромісне ставлення соціал-демократів до тероризму, характерне для них у 

1880-і та частково 1890-і рр. [398, c.280]. У площині революційної тактики 

між соціал-демократами та есерами були суттєві відмінності. Перші визнавали 

доцільність лише масової політичної боротьби робітників і відкидали 

індивідуальний тероризм, другі – активно застосовували його. Для проведення 

терактів у складі есерів були створені «бойові організації» [667, c.302]. 

Утворена в квітні 1892 р. у Женеві «Група старих народовольців» сподівалася, 

що в Росії їх однодумці зуміють створити бойову революційну організацію, 

яка прийме програму групи [132, арк.1]. Революціонери-народники визнавали 

необхідність політичної боротьби для завоювання влади та важливу роль 

промислового пролетаріату в ній [667, c.295]. 

Очолювала есерівський терор БО ПСР. На початку ХХ ст. вона 

завербувала революціонерів для скоєння терористичних дій. Найбільше їх 

було залучено в Києві, насамперед серед виключених за революційну 

діяльність студентів університету: С. Балмашова, М. Блінова, О. Покотилова, 

поручика Є. Григор’єва і його коханку Ю. Юрковську, а також у Харкові – 

міщанина М. Мельникова, Катеринославі – дочку купця Л. Румяннікову, 

Житомирі – міщанина А. Вейценфельда, який залучив робітника Ф. Качуру 

[420, c.166].  

Приступити до реалізації плану систематичного терору лідерів есерів 

схилило
 
прославлення в суспільстві П. Карповича [572, c.177]. За словами 

американсь-кого історика Р. Пайпса, після довгого періоду терористичної 

мовчанки, неорганізований акт П. Карповича «змусив партію есерів рішуче 

взяти меч, котрий випав з рук «Народної волі» [635, c.96]. З цього часу 
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тероризм став поширюватися усією імперією [572, c.177]. Тож дії 

П. Карповича спровокували «еру терору», яка пізніше стала більш масовою, а 

з часом, коли до нього долучилися кримінальні елементи, і стихійною. Всього 

до початку революції 1905–1907 рр. есери організували шість терактів [635, 

c.96]. Початок масового політичного терору припав на час поширення 

народних виступів, які «породили» нових терористів. 

Початком есерівському терору виявилося вбивство 2 квітня 1902 р. 

міністра внутрішніх справ Російської імперії Д. Сипягіна. Вбивцею був член 

БО, колишній студент Київського університету – С. Балмашов [420, c.169, 

171]. Ця подія стала першим кроком есерів у втіленні ідеї організованого 

політичного терору. Першим гучним терактом ХХ ст. в Україні вважається 

замах на харківського губернатора князя І. Оболенського. Його підготовкою 

керував очільник БО – Г. Гершуні. Для теракту підібрали робітника 

Ф. Качуру. За задумом, це мало надати теракту забарвлення помсти, оскільки 

губернатор потрапив у «чорний список» терористів за розправи над селянами 

[655, c.121]. У березні 1902 р. в Полтавській і Харківській губерніях відбулися 

селянські виступи. Їх активними учасниками стали незаможні селяни. Не в 

останню чергу ними керували чутки, що існує царський указ, який дозволяв 

відбирати в поміщиків хліб, землю та майно. Наївна віра у виконання 

царського указу супроводжувалася тим, що селяни в багатьох випадках 

сподівалися на допомогу губернських влади [159, арк.1-16; 575, c.93-98]. 

Однак ті натомість кинули на придушення селянських виступів значні 

військові сили. На Харківщині експедицію проти селян очолив князь 

І. Оболенський. Підлеглі солдати спричинили важкі тілесні покарання, а 

інколи застосовували вогнепальну зброю [575, c.100-101]. 

26 липня Г. Гершуні надиктував Ф. Качурі текст записки з поясненням 

мотиву теракту. У ній зазначалося: «Вважаю за велике щастя помститися 

царському нелюду і кату, лютому ворогу народу, деспоту, харківському 

генерал-губернатору І. Оболенському» [572, c.178-179], а на револьвері були 

вигравірувані слова: «Смерть царському катові» [572, c.180]. Проте замах не 

вдався – Ф. Качура схибив, і його схопили на місці злочину. Натомість 
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керівнику БО вдалося втекти з Харкова [713, c.301]. Теракт широко 

висвітлила есерівська преса. З цього приводу вийшла брошура «Почему 

стреляли в харьковского губернатора» і багато прокламацій та відозв, у яких 

Ф. Качуру охрестили «народним героєм» [639, c.190]. Після замаху князь 

надіслав прохання на ім’я імператора, в якому просив помилувати терориста. 

7 жовтня Микола ІІ замінив смертну кару на довічні каторжні роботи [572, 

c.185]. 

В есерівській пресі підкреслювалося значення тероризму як засобу 

оборони від «царських нелюдів», дезорганізації державного механізму, 

збудження народу. Загальний тираж апологетичної есерівської літератури: 

прокламацій, статей, брошур про славних «героїв», які «віддали життя за 

народ», «в ім’я світлого майбутнього» – кілька мільйонів [572, c.179]. 

Правобережні осередки впродовж 1902–1904 рр. видали 131 видання 

прокламацій, брошур і газет ПСР [839, c.179]. Засоби масової інформації тоді 

досягли небаченого раніше поширення і впливу. Перетворюючи кожен теракт 

на сенсацію, преса забезпечувала терористам публічність і ставала 

провідником революційної «пропаганди дією» [501, c.49]. Не дивно, що на 

початку ХХ ст. у свідомості населення імперії поширилося моральне 

виправдання політичних вбивств. Фізичне знищення високопосадовця 

трактувалося черговим кроком до свободи та звільненням від ще одного 

представника самодержавної влади. Терорист ставав «героєм-месником» [740, 

c.24]. Одним із них був С. Балмашов, якого есерівська преса піднесла до рангу 

мучеників [210, c.1-4]. 

Агітаційна література есерів з пропагандою тероризму активно 

розповсюджувалася в Києві. Тероризм пояснювали боротьбою з царством 

«произвола и насилия», тобто з силою самодержавства, а вбивць показували 

героями. Цим вони прагнули штовхнути у революційну боротьбу народ. 

Видана 3 квітня 1902 р. у Петербурзі листівка містила текст листа 

С. Балмашова до батьків. У ньому відстоювалася традиційна думка, що до 

терактів їх «змусили» обставини суспільства: «... невблаганні, нещадні умови 

російського життя...» і борг перед суспільством: «...виконавши свій обов’язок 
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громадянина...», «...я приношу своє життя в жертву...» [125, арк.1]. Все це 

мало надати терористу ореол мученика, який свідомо пожертвував життям 

заради народу. Страта терориста лише посилювала цю думку [740, c.25]. 

З приводу неї 4 травня, есери видали гектографовану прокламацію. Епіграфом 

були слова: «ви не змиєте всією вашою чорною кров’ю Героя правдиву кров» 

[126, арк.1]. 

Свої погляди ПСР поширювала також серед солдатів. Таку мету мала 

листівка «Ко всему рабочему люду», видана в Петербурзі у лютому 1902 р. 

У ній есери закликали солдат не стріляти в демонстрантів у випадку, якщо їх 

відправлять на розгін демонстрації [127, арк.3]. З приводу замаху на 

І. Оболенського, видали листівку «К русскому обществу», в якій писалося: 

«Не ми обрали цей кривавий шлях збройної боротьби, на нього нас штовхнуло 

самодержавство». Есери просили приєднуватися до лав терористів [128, 

арк.1]. 

Київський комітет ПСР 5 квітня 1902 р. видав прокламацію з приводу 

вбивства Д. Сипягіна. Закінчувалася листівка словами: «Хай буде земський 

собор» [129, арк.1]. У прокламації «Ко всему русскому народу» комітет 

повідомляв про створення БД. В ній роз’яснювалося, хто і яким чином скоює 

теракти в імперії [123, арк.1]. У грудні 1904 р. об’єктом терористів стали 

представники поліцейського апарату. Так, місцеві есери здійснили замахи: на 

поліцмейстера Машевського в Катеринославі та начальника Одеської в’язниці 

[710, c.13]. 

Організаційне оформлення російської марксистської течії відбулося 1-3 

березня 1898 р. на з’їзді в Мінську, де покладено початок РСДРП [667, c.299]. 

Від імені з’їзду був виданий Маніфест – перший офіційний документ партії. 

Друкованим органом партії марксисти визнали київську «Рабочую газету». 

Однак 12 березня стався розгром київської соціал-демократичної організації, 

зокрема, і її газети, тому третій номер так і не вийшов у світ [188, c.315]. 

РСДРП на зламі ХІХ і ХХ ст. стала найвпливовішою силою в революцій-

ному русі. У 1900 р. з приводу 1 травня київський комітет РСДРП видав 

«Воззвание к 1 мая», яке містило вимоги політичного характеру [124, арк.1]. 
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У листівці не було жодного слова про застосування насилля. Така політика 

партії сприяла тому, що влада і поліція ставилася до неї лояльніше [447, 

c.185]. Натомість до радикальніших рухів здебільшого застосовувалися 

серйозні репресії. Готуючи «мирну революцію», переважно на економічній 

основі, характер боротьби уряду з цим рухом відповідав його початковій 

поміркованості. Однак у другій половині 1901 р. дії РСДРП набули 

радикальності. Посиленню революційних тенденцій сприяли зовнішні 

причини [44, арк.3]. 

У створеній в 1900 р. В. Леніним нелегальній газеті «Искра», яка мала б 

об’єднати революційний рух після розгрому «Рабочого дела», розкривалося 

ставлення соціал-демократів до тероризму. Газета писала, що він мав 

моральну підтримку в частині так званого «передового» суспільства, і до 

нього схилялися деякі соціал-демократи [718, c.36]. «Искра» зазначала, що 

есдеки ніколи не відмовлялися і не могли відмовитися від тероризму. Це одна 

із насильницьких дій, яка може бути необхідною у певних обставинах і 

умовах революції. Вони вказували, що тероризм висувався як самостійний і 

незалежний засіб. А тому в мирних обставинах він вважався несвоєчасним, 

недоцільним та дезорганізуючим насамперед революційні сили, а не уряд 

[718, c.36]. 

До ІІ з’їзду РСДРП у 1903 р. В. Ленін підготував резолюцію, в якій 

зазначалося: «З’їзд рішуче відкидає терор, тобто систему одиничних політич-

них вбивств, як засіб політичної боротьби у вищій мірі недоцільний в цей час, 

що відволікає кращі сили від невідкладної і негайно необхідної організаційної 

і агітаційної роботи, руйнує зв’язок революціонерів з масами революційних 

класів населення, зароджує серед самих революціонерів і населення 

викривлені уявлення про цілі і способи боротьби з самодержавством». Тоді 

В. Ленін протиставляв індивідуальний і масовий терор, який здатний 

вплинути на владу. Він вважав, що індивідуальний терор вигідний владі, бо з 

одинаками легше боротися, ніж із повсталим народом [447, c.186]. 

Хоча лідери соціал-демократичних організацій засуджували тероризм, 

рядові члени нерідко його схвалювали. Про вбивство Д. Сипягіна позитивно 
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висловилися полтавські соціал-демократи. Вони схвалювали вбивства 

жандармів і поліції, які розправлялися з робітничими демонстраціями і 

селянськими заворушеннями. Влітку 1902 р. вони виступили на захист есерів, 

які вчинили замах на І. Оболенського, що жорстоко придушував селянські 

виступи [655, c.102; 150, арк.1-17]. Зокрема, в Полтаві в ніч на 14 травня 

1903 р. були розкидані прокламації «Ко всем полтавским рабочим» з підписом 

«Группы социалистов-революционеров» з приводу вбивства уфимського 

губернатора М. Богдановича [11, арк.54]. 10 травня київський комітет ПСР 

також видав прокламації щодо його вбивства. «Нехай же їх сміливий 

революційний акт заразить прикладом самовідданості і героїзму всю народну 

масу, яка бореться! ... І тоді зникне ... царство свавілля і насильства та 

засміється ... сонце правди, свободи і любові», – зазначалося в них [131, 

арк.1]. Здійснювалася популяризація та ідеалізація тероризму. Так, 29 жовтня 

на одній із квартирі у Києві робітникам читалася брошура про Ф. Качуру [13, 

арк.137]. 

З організаціями РСДРП співпрацювали, а, на певних етапах діяли в їх 

складі осередки партії Бунд. Вони розгорнули свою діяльність в Київській, 

Чернігівській, Подільській і Полтавській губерніях, а також в Одесі. На 

«політизацію» єврейського населення впливало чимало чинників. Серед 

основних був розгул етнічного насилля (єврейських погромів – Авт.). Так, 

кількість арештованих євреїв за політичні злочини, після Кишинівського і 

Гомельського погромів, зросла з 29,1% до – 53%. Також вони складали 15% 

ПСР, а до складу деяких груп максималістів і анархістів входили лише євреї 

[584, c.1; 168, арк.1-47]. 

Розвиток ідеології і тактики Бунду не був прямолінійним. У 14 номері 

газети «Голос робітника» була вміщена стаття «Робітничий рух і терор». В ній 

відстоювалася думка, що системний тероризм суперечить інтересам 

робітників [174, c.141]. У квітні 1901 р. відбувся IV з’їзд Бунду, з 24 учасників 

якого 2 були з України. Під час нього бундівці намагалися виробити єдине 

партійне ставлення до економічного (фабричного) терору [174, c.162]. 
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З’ясувати це питання було необхідним з огляду на те, що випадки легких 

форм революційного насилля щодо промисловців були неодноразовими в 

імперії [174, c.165]. Частина учасників вважала, що тероризм не суперечить 

соціал-демократичній програмі. Однак з’їзд визнав наступальний політичний 

терор несвоєчасним. Визнаючи необхідність переходу до інтенсивнішої 

політичної агітації, з’їзд рекомендував у разі повторення терактів 

користуватися ними в практичних цілях, видаючи прокламації для політичної 

агітації [174, c.169-170]. 

У серпні 1902 р. V конференція Бунду ухвалила рекомендаційну 

резолюцію про «організовану помсту», в якій допускала можливість 

індивідуального терору у відповідь на насилля влади [174, c.11; 718, c.36]. 

Така позиція мотивувалася тим, що вона відбувалася під свіжим враженням 

покарання демонстрантів у Вільні та Мінську [174, c.335]. Однак уже на 

V з’їзді, який відбувся в червні 1903 р., бундівці ухвалили іншу резолюцію, в 

якій відмовилися від організованих актів помсти, як однієї з форм терору [174, 

c.335].  

На початку ХХ ст. в середовищі євреїв набув значного поширення 

сіоністський рух, який мав на меті створення Єврейської держави в Палестині. 

У липні 1904 р. сіоністська організація Поалей Ціон, поширювала в Балті 

відозви «К еврейской общественности», в якій відображалася радість євреїв з 

приводу смерті міністра внутрішніх справ Плеве [732, c.527]. 

Поряд із чисельними та впливовими російськими соціалістичними 

партіями, в Наддніпрянській Україні діяли українські національні партії 

соціалістичного спрямування. Найвпливовішою з них була РУП. Вона 

об’єднувала діячів різних ідейних напрямків: марксистських, революційно-

народницьких, національно-революційних, шовіністичних. Партія постала на 

хвилі радикалізації національного студентського руху як організація з наміром 

політичної боротьби. На початку свого становлення РУП не визначилася щодо 

форм і методів діяльності. Тоді керівництво найрадикальнішої з національних 

партій позитивно поставилося до есерівських методів політичної боротьби 

[674, c.16]. 
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У програмному документі РУП «Самостійна Україна» зазначалося: «Ми 

виголошуємо, що ми візьмемо силою те, що нам належить по праву, але 

віднято в нас теж силою. Наша нація довго нездужала, але нині вже стає до 

боротьби … ми розіб’ємо їх до схід сонця свободи … і доки хоч один ворог-

чужинець залишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя 

… Вперед! Бо нам ні кого надіятися і нічого озиратися назад!» [563, c.109]. 

Виголошуючи положення «Самостійної України» як промову під час 

відзначення шевченківських роковин, М. Міхновський говорив про 

необхідність терористичної боротьби [432, c.20]. Про один з його виступівів 

19 лютого 1900 р. на вечірці у Полтаві Д. Антонович згадував, що промовець 

висловлювався на тему терористичної боротьби. Вона мала надзвичайний 

успіх. Слово «бомби» так і летіло з уст співбесідника. Це було актуально і 

молодь слухала промову М. Міхновського з «палаючими очима й гарячим 

серцем» [408]. Рупівці виробили власну політичну доктрину, яка на початках 

містила заклики наслідувати терористичну діяльність «Народної волі» і 

створювати робітничі організації для боротьби проти соціального гніту [479, 

c.85].  

У брошурі «Дядько Дмитро», написаній Д. Антоновичем, передбачалося, 

що основною формою боротьби з самодержавством має стати повстання, яке 

призведе до встановлення народного правління. Вказана праця мала великий 

успіх у селян [479, c.87]. Коли в партії ще не визначилися з формами і 

методами вирішення аграрного питання, вони схилялися до аграрного терору. 

Під ним розуміли підпали поміщицьких садиб, господарських споруд, 

виведення з ладу сільськогосподарської техніки, калічення худоби, рубання 

лісу і знищення посівів, побиття наглядачів, поміщиків тощо. Отже, на 

початковому етапі діяльності партія пропагувала терористичні методи 

боротьби серед селян [479, c.88-89]. 

Однак з часом (1903–1904 рр.) вони стали противниками аграрного терору, 

закликаючи до страйків. Партія повністю відмовилася від пропаганди 

доцільності тероризму [674, c.16]. Для цього на сторінках «Селянина» було 

сформовано основні засади організації селянського страйку [765, c.85]. Також 
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у брошурі «Страйк і бойкот» відмічалося, щоб страйкарі не застосовували 

насильницьких дій, бо тоді «пан» викличе військо [241, c.6-7]. Така позиція 

партії, на нашу думку, була позитивним моментом, адже вона формувала в 

свідомості селян прагнення до компромісного характеру вирішення аграрного 

питання. 

Таким чином, спостерігалася еволюція поглядів РУП на форми боротьби 

селянства – від аграрного терору до страйку. Це свідчило про поступову 

переорієнтацію партії на засади європейської соціал-демократії [817, c.13]. 

У першому проекті програми 1903 р. подібного не спостерігалося. Серед форм 

та методів боротьби для вирішення селянських проблем, аграрного терору не 

було. Натомість, на перше місце виступили страйки і бойкоти [479, c.91]. 

Значний вплив на формування світогляду українських соціалістів-

революціонерів справили суспільно-політичні ідеї М. Драгоманова [409, c.24]. 

Перші самостійні групи й організації українських есерів виникли в 1903 р. на 

Полтавщині та Харківщині [468, c.7]. Найвідомішою була група українських 

есерів О. Мицюка у с. Прохорівці Золотоніського повіту, яка здійснювала 

«переважно аграрно-терористичну боротьбу» [409, c.39; 792, c.42]. Серед 

інших українських національних партій УСП, яка діяла в 1900–1903 рр., 

поміж тактичних засобів боротьби пропонувала положення про всенародне 

збройне повстання [479, c.94]. 

Важливу роль в українському національному русі відіграла УНП, яка до 

1917 р. єдина стояла на засадах державної самостійності України [765, c.87]. 

З нею була пов’язана таємна організація «Оборона України», сформована в 

1904 р. і очолювана військовим В. Чехівським [748, c.23]. При створенні ОУ 

передбачалось, що вона в майбутньому очолить всеукраїнське повстання [725, 

c.15]. Готуючись до нього, бойовики планували провести демонстративні акції 

проти так званих «символів панування» російського самодержавства в 

Україні. 

Однак головним чином ОУ ввійшла в історію завдяки підриву пам’ятника 

О. Пушкіну в Харкові 1 листопада 1904 р. У тому році Російська імперія 

відзначала 250-річний ювілей «возз’єднання» України з Росією. Цей «теракт» 
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викликав певний резонанс у місті, зокрема, в газеті «Киевлянин» за 1 

листопада написали, що «…вночі біля пам’ятника Пушкіну прогримів вибух 

невідомого снаряду, гуркіт якого був подібний на громовий удар…». 

Внаслідок вибуху не постраждав ніхто. Серед збитків було 111 вибитих 

шибок у вікнах будинків, які розташовувались навпроти пам’ятника [725, 

c.15]. 

Невідомо, чим викликана така суперечність: сильний вибух і незначні 

наслідки. Можливо, акція була розрахована на зовнішній ефект і зруйнування 

пам’ятника не передбачала або її здійснювали непрофесіонали. Останнє 

малоймовірно, бо її очолював військовий, а до її складу входили кадети 

Чугуївського військового училища [748, c.23]. Свій вчинок ОУ пояснила у 

листівці-відозві [56, арк.1-21]. У ній зроблено заяву російському уряду, що до 

такого акту маніфестації сили «Оборону України» змусило важке становище 

українського народу. Автори прокламації вважали, що на силоміць загарбаній 

території «…Слобідської України,… традиції якої сягають аж до славних 

часів гетьмана Богдана, не має бути нікому і ніякого монумента з 

чужинців…». Натомість О. Пушкіна звинувачували в «тенденційному 

перебріхуванні історичних подій усього світу» і «підлобрехливому 

змалюванні… гетьмана Мазепи» у поемі «Полтава». У ній пред’явлені вимоги 

«…вільного слова, вільного друку, нижчої, середньої та вищої школи з 

українською викладовою мовою, подібно до шкіл та університетів у 

Галичині… Не несіть… до нас своєї культури огнем і мечем, бо вже 

прокидається Україна до бою! Ви скуштуєте на своїй шкурі нагая і шаблі 

нових гонтів і залізняків!» [725, c.15-16; 56, арк.1-21] 

Документ був підписаний «Обороною України» та датований 31 жовтня. 

Стиль його написання, на думку деяких дослідників, характерний 

М. Міхновському [725, c.16]. Проте прямих свідчень, що організація вибуху 

відбувалася під безпосереднім керівництвом М. Міхновського, не існує. 

Однак, як зазначає історик Ф. Турченко, в середовищі української інтелігенції 

існувало переконання, що це справа М. Міхновського [748, c.25]. 
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Реакція громадськості на підрив пам’ятника була неоднозначною. З одного 

боку у відповідь на підрив 2 листопада в Харкові відбулася демонстрація 

російського населення під спів пісень «Боже царя храни» та «Спаси Господи», 

з іншого – це «зробило сильне враження на українське громадянство». Проте 

не можна говорити про схвалення цієї акції патріотично налаштованою та 

національно свідомою частиною українського суспільства. До прикладу, 

можна відзначити замітку «Письмо з Києва» у львівській газеті «Діло», в якій 

замах засуджувався, оскільки автор замітки вважав його шкідливим для 

української справи [725, c.16]. 

«Демонстрація сили» в Харкові була своєрідною відповіддю на офіційну 

політику російського самодержавства в Наддніпрянській Україні. Однак цю 

акцію складно охарактеризувати як «терористичний акт». Дії «Оборони 

України» не були спрямовані проти посадових осіб, вони не загрожували ні 

життю, ні здоров’ю людей, як під час терактів есерів чи анархістів. 

Коли в 1903 р. у Кишиневі та Гомелі відбулися єврейські погроми, на 

захист євреїв рішуче виступила РУП у часописах «Селянин» та «Добра 

новина», назвавши погроми «бридким страховищем». У «Добрій новині» чи 

не вперше в революційній пресі імперії, з’явився заклик до робітників усіх 

націй, що перебували в зоні погромів: «Зі зброєю в руках перешкоджати 

поліції та громилам» [442, c.69]. 

Поряд із новим розмахом тероризму почали своє формування інші крайні 

радикальні рухи – анархізм та чорносотенство. У Наддніпрянській Україні був 

досить поширений анархізм, представники якого прагнули досягти своєї 

політичної мети за допомогою насильницьких засобів. Головна мета 

анархічного терору полягала в знищенні будь-якої влади, шляхом здійснення 

терактів проти її представників, підняття народу проти чинного режиму, 

помсти найвищим урядовцям та тим, хто вів боротьбу з революціонерами, а 

також розправи зі зрадниками та провокаторами. Поширенню ідеології 

анархізму в Наддніпрянській Україні сприяли помірковані програми низки 

політичних партій, зокрема соціал-демократів, які не задовольняли запити 

частини суспільства [379, c.10-12].  
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Ідеї анархізму поширилися в Російську імперію з-за кордону, де 

розгорнули діяльність російські емігрантські організації [608, c.213]. У 1903–

1904 рр. представники групи «Хліб і воля», що приїхали з Лондона, Женеви і 

Парижа, створили законспіровані групи в західних і південно-західних 

регіонах імперії [684, c.109]. Наприкінці літа 1903 р. виникла група у Ніжині. 

Емігранти з групи «Хліб і воля» створили її, доправивши з Женеви 

анархістську літературу. Наступна група виникла в Житомирі. Її організували 

два робітники-анархісти, що прибули з Австрії [608, c.218-219] та 

підтримували зв’язок із Лондоном [684, c.109-110].  

На етапі формування руху зарубіжні центри анархістської еміграції 

(Лондон, Женева) відіграли роль центрів структури «хлібовольського» 

анархо-комуністичного спрямування та «експорту» анархістського руху до 

Російської імперії. За кордоном розроблялися плани дій, видавалася 

література анархістського змісту, організовувалися бойові терористичні групи 

тощо. В жовтні 1904 р. в Одесі відбулася таємна конференція анархістів 

Російської імперії, на якій були визначені перспективи руху [684, c.109-110].  

Загострення соціальних і національних суперечностей в країні, 

розчарування в діяльності політичних партій, а також зовнішня діяльність 

анархістів сприяли поширенню ідей цієї течії і залученню до їх лав значної 

кількості прибічників [562, c.74]. До анархістських гуртків входили переважно 

представники національних меншин, що прагнули позбавитися національного 

та релігійного тиску [415]. Анархістський рух характеризувався 

неоднорідністю. Здебільшого його організації – це невеликі утворення з 

доволі аморфною організаційною структурою. Поширення анархізму 

призвело до його диференціації та утворення трьох основних напрямків: 

анархо-комунізму, анархо-синдикалізму і анархо-індивідуалізму. Кожен із них 

мав свою програму. Решта груп приєднувалася до них або створювала власні 

програмні документи [499, c.129]. Незважаючи на різницю в поглядах щодо 

тактики, головними засобами для побудови бездержавного суспільства, 

анархісти обрали тероризм і загальний страйк. При цьому, з 1905 р. провідне 

місце зайняв тероризм (за винятком анархістів-індивідуалістів, які 
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здебільшого займалися літературно-пропагандистською діяльністю) в 

діяльності анархістських груп і організацій [562, c.74]. 

Анархісти-комуністи сформувалися на рубежі ХІХ – ХХ ст. на ґрунті 

соціалістичного руху в боротьбі з марксизмом. Напрямок орієнтувався в бік 

соціального розвитку в формі організації різних добровільних комуністичних 

громад, що діють на основі солідарності та взаємодопомоги [415]. Вони 

сповідували доктрину, розроблену П. Кропоткіним, та вважали страйк і 

індивідуальний терор універсальними засобами боротьби проти чинних 

державних інституцій та установ. Прихильники П. Кропоткіна, які називали 

себе «хлібовольцями», створили напередодні революції 1905–1907 рр. мережу 

анархістських гуртків та організацій [417]. 

У грудні 1904 р. відбувся Лондонський з’їзд анархістів-комуністів. На 

ньому ухвалили резолюцію, яка регулювала та визначала основні напрямки 

діяльності групи «Хліб і Воля». Метою своєї діяльності вони визначили 

соціальну революцію завдяки «Загальному страйку», а засобом – тероризм як 

ініціативу кожної особи та групи. На наступному з’їзді, у вересні 1906 р., в 

новій резолюції тероризму та експропріаціям приділили значно більше уваги. 

Анархісти не відмовлялися від терористичних засобів, але зауважували, що 

вони повинні бути корисними для справи революції. Таким чином, анархісти 

розуміли небезпеку проголошення експропріації основним засобом боротьби, 

а тому твердили про необхідність збереження морального обличчя кожного 

революціонера [499, c.132]. 

 «Радикальні лозунги потрібні для умиротворення радикальних настроїв» 

[483, c.691] – наведені, як приклад, слова професора Джексонського 

університету (США) Є. Лещинського досить влучно підходять для ситуації, 

що склалася в Російській імперії на початку ХХ ст.  

Насилля в Російській імперії не можна розглядати як явище спрямоване 

винятково проти держави. Тероризм «зліва» отримав дзеркальне 

відображення «справа», у вигляді монархічних організацій та партій. На 

початку ХХ ст. на противагу революціонерам почав формуватися 

монархічний консервативний рух. Його прибічники виступали за збереження 
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самодержавства, єдиної та неподільної Російської імперії. Це була сила, за 

своїм масштабом тотожна, а за змістом протилежна революціонерам – 

«чорносотенство». Протистояння протиборчих сторін у роки революції 1905–

1907 рр. виразно відображає цитата О. Будніцького: «…насилля було 

взаємним, і криваву спіраль розкручували як революціонери, так і 

промонархічні сили. Це було, певною мірою, самовинищення» [398, c.204]. 

Коріння становлення монархізму сягає початку ХХ ст., хоча його 

ідеологічні засади почали формуватися ще раніше. В 1900 р. у Петербурзі 

виникла одна з перших дворянських монархічних організацій «Русское 

собрание». 26 січня 1901 р. було ухвалено її статут. Саме ця дата в 

історіографії вважається початком чорносотенного руху [629, c.19]. Її поява 

поклала початок створенню монархічних великоросійських шовіністичних 

організацій в імперії та, зокрема в Наддніпрянській Україні [419, c.63]. Партія 

ставила собі за мету «захист російської культури» [654, c.85]. Керівництво 

«Русского собрания» вважало необхідним застосування найжорстокіших 

засобів покарання щодо терористів – аж до смертної кари. Така позиція 

висловлювалася і в їхньому друкованому органі – «Вестнику Русского 

собрания» [531, c.51]. Загалом партія стала попередницею «чорносотенства», 

який сформувався у роки першої російської революції. За словами 

українського історика В. Волковинського: «Вона («Русское собрание» – Авт.) 

дала, по суті, поштовх для створення монархічних великоросійських 

шовіністичних організацій в усій країні й, зокрема в Україні, де проживало 

багато росіян» [419, c.63]. 

«Русское собрание» було здатне лише ідеологічно протистояти 

революційному руху, тому з часом під керівництвом В. Плеве стали 

створюватися монархічні дружини, які могли «від імені народу» зі зброєю в 

руках вести боротьбу проти революції. Бойове хрещення такі формування 

пройшли в 1902 р., розганяючи демонстрацію в Саратові та беручи участь у 

кишинівському погромі 1903 р. [419, c.64]. 

Внутрішніми ворогами монархісти вважали конституціалістів, демократів, 

соціалістів, революціонерів, анархістів та євреїв [654, c.84]. У «Руководстве 
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монархиста-черносотенца» говорилося, що чорносотенці повинні діяти 

мирними і законними засобами, і лише в тому випадку, якщо внутрішні 

вороги Росії піднімуть «свідомий бунт проти Царя … або візьмуться за 

збройне повстання», чорносотенцям потрібно стати на захист 

самодержавства» [238, c.100].  

Під терором вони розуміли дії, які використовували внутрішні вороги 

Росії для залякування уряду та суспільства [238, c.99]. Чорносотенці 

звинувачували євреїв у фінансуванні революційного руху, тому пропонували 

переселити їх у Палестину та сприяти створенню самостійної єврейської 

держави [238, c.123]. 

При дослідженні «чорносотенства» неможливо оминути проблему 

погромів. Перший єврейський погром у ХХ ст. відбувся в Кишиневі 6-8 квітня 

1903 р. [439, c.10]. Про кишинівський погром С. Дубнов писав, що це «був 

незвичайний погром, а різня, яка була підготовлена на очах місцевої влади, що 

тривала 3 дні» [281, c.241]. Євреї у цих погромах вважали винним міністра 

внутрішніх справ В. Плеве. С. Дубнов відзначав, що ніяких відомостей у 

пресі, окрім неправдивих офіційних, про бійки між євреями і християнами не 

було [281, c.241]. Коли все закінчилося, 49 євреїв були мертві і 500 поранені, 

1300 будинків і підприємств пограбовані або зруйновані, а 2000 сімей 

лишилися без даху над головою [439, c.10]. Цей погром призвів до активізації 

революційних настроїв серед євреїв. 

Єврейські історики зазначали, що погроми чинила «босота» з інших міст, 

під керівництвом осіб у цивільному [281, c.241]. Без сумніву особи, які брали 

участь в Кишинівському погромі належать до тих, кого в народі охрестили 

«чорносотенцями». Вони й стали виявом «чорносотенства» у вузькому 

розумінні, тобто це погромники, які не належали до монархічних організацій, 

оскільки на той час правомонархізм мав лише елітарне обличчя. 

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувся поступовий 

перехід насилля з суто ідейно-теоретичної площини до його повноцінного 

застосування на практиці. На фоні поширення в суспільстві марксистських 

ідей почало формуватися неонародництво. Соціалісти-революціонери як 
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наступники «Народної волі» відзначалися радикальними настроями. 

Найяскравішою формою їхньої діяльності став «індивідуальний терор». При 

місцевих комітетах створювалися бойові дружини, які нападали на 

представників всіх ешелонів державного апарату. РСДРП, у складі 

більшовицької та меншовицької фракцій, була противником індивідуальних 

терористичних актів, проте всупереч офіційній лінії партії, на місцях їх 

схвалювали. Місцеві організації створювали власні бойові дружини. Есдеки 

вважали тероризм недопустимим методом боротьби з самодержавством, 

доводячи, що він відволікає від істинної революційної боротьби. Однак, в 

РСДРП загалом не відкидали можливості збройної боротьби. 

 

3.2. Застосування насилля в період революції 1905–1907 рр. та в добу 

реакції 

 

Початок першої російської революції підняв завісу з проблем Російської 

імперії. Революція продемонструвала, що опозиційні партії мали значну 

підтримку серед населення. На хвилі громадянського невдоволення 

розпочалася активна фаза боротьби політичних партій, не в останню чергу, й 

за право очолити стихійні робітничий та селянський рухи. Тому тим 

цікавішим виглядає дослідження тактики та методів політичних партій, у тому 

числі й насильницьких методів боротьби з самодержавною владою. 

Класифікація російських політичних партій початку XX ст. за політико-

ідеологічними критеріями передбачає поділ російських партійно-політичних 

утворень на соціал-демократичні (більшовики та меншовики), неонародницькі 

(соціалісти-революціонери, народні соціалісти, анархісти), ліберально-

буржуазні та правобуржуазні (кадети, прогресисти, октябристи) та 

консервативно-монархічні [633, c.39]. Відповідно до неї, ми розглянемо 

проблему насилля в тактиці політичних партій у такій послідовності: соціал-

демократичні, неонародницькі та консервативно-монархічні рухи і партії. 

Розглядаючи терористичну діяльність революційних партій, російський 

історик О. Квасов виділив 5 основних категорій терористичних підрозділів, 
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які діяли в рамках партії: 1) БО ПСР; 2) бойові підрозділи при обласних 

комітетах; 3) губернські терористичні групи; 4) партизанські загони (були у 

всіх революційних партій, могли бути різнопартійні); 5) партії та організації, 

які вважали тероризм єдиною дієвою формою революційної боротьби 

(анархісти, максималісти) [528, c.215-217]. 

Важливу роль у діяльності есерівських організацій в 1905 р. відігравав 

тероризм. Особливо багато зусиль у цьому напрямку докладала Київська 

організація ПСР, яка після арештів восени 1904 р. намагалася відновити 

функціонування власної терористичної групи. Ініціація такого процесу 

пов’язана із приїздом до Києва наприкінці 1904 р. групи терористів БО ПСР. 

Їх візит був частиною плану «Великого походу Бойової організації», який 

полягав у підготовці замаху на генерал-губернатора М. Клейгельса [623, 

c.114]. Та після теракту БО проти С. Романова в Москві 4 лютого 1905 р. усі 

розробки з організації замаху на М. Клейгельса були припинені [336, c.178-

179].  

4 лютого 1905 р. розпочався новий – додумський революційний етап 

розвитку насилля. Саме в цей день есер І. Каляєв вбив великого князя Сергія 

Олександровича. У вказаний час основними напрямками діяльності 

організацій ПСР стали: індивідуальний терор, суспільно-політична 

пропаганда та, тісно пов’язана із нею, видавнича справа. Зросли обсяги 

випуску пропагандистської літератури. Упродовж 1905 р. видрукували 

126 найменувань літератури у кількості близько 100 тис. примірників. Це 

свідчило про «масовість» пропаганди ПСР та її намагання розширити 

соціальну базу революційного процесу [839, c.108]. 

Наддніпрянські есери в 1905 р. намагалися вести терористичну діяльність 

шляхом створення власних бойових осередків та впровадження есерівської 

доктрини індивідуального терору. Однак суттєвих успіхів у впровадженні 

терору не досягли. На початку 1905 р. з’явилися Бойова дружина ПСР, 

утворена в березні-квітні 1905 р. за ініціативи есерів Г. Моралевича та 

Г. Патинського [839, c.108]. Партія тоді залишалася сукупністю кількох 

десятків організацій, далеко не завжди готових до повноцінної масової роботи 
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[571, c.132-138]. Есерівські організації активно включилися в організацію 

робітничого та студентського страйкового руху. 

Протягом першої російської революції досить інтенсивно відбувався 

процес утворення місцевих есерівських бойових дружин (БД). При обласних 

комітетах ПСР існували бойові летючі підрозділи. Бойові (летючі) загони 

виникли всередині 1905 р., але в основному їх створення припало на кінець 

1905 – початок 1906 рр. [570, c.133]. Ці структури здійснювали теракти проти 

представників влади та експропріації [639, c.188; 139, арк.10]. 

Упродовж січня-лютого 1905 р. Київський комітет ПСР робив спроби 

організації збройної демонстрації та навіть обіцяв робітникам зброю. Однак, 

ці плани зазнали невдачі через те, що робітники обмежувалися лише мирними 

страйками та маніфестаціями. Після установчого зібрання Київського відділу 

Селянського союзу ПСР 13 березня 1905 р. у цій структурі відбувся конфлікт 

із керівництвом Київського комітету ПСР, яке вимагало виключити з 

програми тактики розділ про аграрний терор [839, c.107-108]. З середини 

квітня бойова дружина вела підготовку одразу трьох замахів: на генерал-

губернатора М. Клейгельса, віце-губернатора барона Ф. Штакельберга та 

начальника Київського охоронного відділення О. Спиридовича [839, c.132]. 

У 1905 р. під час підготовки до 1 травня Київський комітет ПСР разом із 

представниками робітників розробляли план озброєння частини робітників 

для опору поліції, однак ці плани не були реалізовані [839, c.109-110; 151, 

арк.1-38].  

Наприкінці травня 1905 р. сталася подія, що спонукала бойову дружину 

активізувати роботу. 28 травня неподалік від будівлі охоронного відділення 

член більшовицького робітничого гуртка, провокатор П. Руденко стріляв у 

начальника київської «охоронки» О. Спиридовича та важко поранив його 

трьома пострілами [257, c.136]. Замах викликав великий резонанс у Києві та за 

його межами.  

У травні 1905 р. у Києві відбувся перший український обласний з’їзд ПСР. 

У ньому брали участь представники Київської, Чернігівської, Полтавської, 

Харківської, Волинської, Воронезької та Курської організацій, а також 
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уповноважені від ЦК ПСР. На з’їзді ухвалили важливе та давно назріле 

рішення про створення Українського обласного комітету ПСР, до якого 

увійшли 7 вищевказаних губернських організацій. У компетенцію обласного 

комітету мали входити питання терористичної діяльності, збройних виступів 

робітників та селян, збір коштів з підконтрольних організацій для передачі в 

ЦК, а також усі програмні та політичні аспекти їх діяльності [839, c.110-111]. 

Маніфест 17 жовтня 1905 р. підтверджував оголошене ще 6 серпня 

створення Державної думи [468, c.10-11], а також «дарував» населенню 

Російської імперії політичні свободи. Він спричинив серед частини 

революціонерів певну ейфорію. ЦК партії ухвалило рішення про припинення 

терору. Подібне рішення було прийняте й пізніше, в період діяльності 

І Державної думи. Кожного разу такі рішення не сприймалися без спротиву, 

проте в обох випадках призупинявся лише центральний терор. На місцях він 

часто продовжувався [572, c.178]. Об’єднання тероризму з масовим рухом 

поклало початок його деградації. В роки революції бойова робота есерів 

вийшла з-під контрою ЦК. У багатьох випадках місцеві бойові дружини діяли 

наперекір рішенням партійного керівництва, незважаючи на заборони, 

продовжували здійснювати терористичну боротьбу [402, c.26]. 

Маніфест 17 жовтня став несподіванкою не лише для місцевої влади, а й 

для революційних організацій Києва. Київська організація підтримала 

позицію ЦК, що Маніфест – це лише проміжна перемога революції. Так звані 

«жовтневі свободи» дали революційним силам нові можливості для агітації та 

пропаганди за допомогою легальних газет і журналів. На короткий час 

легалізували періодичний летючий листок Київського комітету ПСР 

«Бюллетень» [839, c.119]. 

Після того, як ПСР згорнула терористичну діяльність та намагалася діяти 

ненасильницькими методами, уже в листопаді-грудні 1905 р. у відповідь на 

репресивну політику влади, обласні комітети на місцях отримали карт-бланш 

для створення автономних бойових терористичних підрозділів, так званих 

«летючих загонів». Останні мали право здійснювати експропріації державної 
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власності та терористичні акти, санкціоновані ЦК та обласним комітетом [541, 

c.68-81]. 

Київський комітет ПСР після проголошення Маніфесту 17 жовтня до 

середини 1906 р. взагалі відмовився від практики терору. Загалом за весь час 

діяльності Київської бойової дружини та гуртка, їх учасники планували 

здійснити замахи на 6 чиновників Києва – генерал-губернатора, губернатора, 

віце-губернатора, поліцмейстера, начальника охоронного відділення та його 

заступника [839, c.135]. 

Після Маніфесту стихійні загони монархістів розпочали єврейський 

погром у Києві на Подолі. Пізніше вони були зупинені військами. Однак на 

той час вони встигли розгромити до 20 єврейських магазинів. У результаті 

силового протистояння впродовж дня загинуло 12 осіб, зокрема 1 військовий 

артилерист, та поранено близько 120 осіб, з них 1 поліцейський та 

10 військових. Робітничі заворушення та єврейські погроми продовжувалися в 

Києві до 22 жовтня [839, c.117]. 

Закінчення періоду «жовтневих свобод» ознаменувало криваве 

придушення листопадового повстання саперів у Києві. Революційні сили та 

влада повернулися до прямого протистояння. У Києві, як і всюди в Російській 

імперії, закривалися ліберальні газети, ліквідовувалися союзи й об’єднання. 

Зміна революційної ситуації наприкінці листопада 1905 р. вимагала від 

революційних сил коригування тактики. На другому з’їзді Українського 

обласного комітету 1-4 грудня у Києві обговорювалося відновлення терору 

проти влади на місцях. Про те, чи вдалося делегатам досягти консенсусу в 

цьому питанні, невідомо. Програма партії, статут та відкоригована тактика 

були затверджені на І з’їзді ПСР наприкінці 1905 р. – на початку 1906 р. Було 

вирішено остаточно закріпити терористичну діяльність за обласними 

комітетами, які могли створювати власні «летючі бойові загони». ЦК надав їм 

право організовувати експропріації державної власності, при цьому цілковито 

відкидаючи експропріації приватного майна [602, c.228-230]. 

У Наддніпрянській Україні представники бойових дружин проявили себе 

на поприщі насилля дуже активно. Есери скоювали терористичні акти подібно 
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до того, як це свого часу робили народники: розправлялися з провокаторами, 

здійснювали теракти проти тих, хто жорстоко боровся з революційними 

виступами. Терористи, здебільшого на свій розсуд, убили сотні есерів, яких 

вважали провокаторами [655, c.92]. Есерівські терористи не нехтували 

вбивствами представників місцевої влади, причетних до придушення бунтів. 

Так, 18 січня 1906 р. у Полтаві, есер Д. Кирилов вбив Ф. Філонова, який 

керував кривавою розправою над селянами у Сорочинцях Полтавської 

губернії [259, c.163-168]. 

Серед місцевих летючих есерівських бойових загонів тривалий час 

успішно діяла Українська бойова група ПСР. Її заснували наприкінці 1905 р., 

коли на Донбасі почав заспокоюватися революційний рух. Центром групи 

став Катеринослав. Терористами були члени бойових робітничих дружин. 

Переважну більшість яких складали студенти, представники інтелігенції, євреї 

або поляки за національністю. Група діяла у тісному контакті з місцевою 

есерівською організацією [572, c.180; 137; 138, арк.1-10;]. 

Свою терористичну діяльність бойовики розпочали на початку 1906 р. з 

теракту проти місцевого генерал-губернатора В. Желтоновського, який свого 

часу жорстоко розправився із селянами Єлисаветградського повіту, тому 

катеринославські есери повідомили ЦК, що здійснять замах на генерала [639, 

c.192], а 23 квітня виконали його. З цього приводу Українська бойова група 

ПСР видала відозву з роз’ясненням причин теракту [713, c.302]. 

Під час революції 1905–1907 рр. марксисти стали сприймати тероризм як 

вияв масової боротьби – «військову дію» – і дали їй визначення «партизанська 

боротьба» [661, c.119-120]. Для соціал-демократів «партизанська війна» була 

частиною революційних дій, спрямованих на підготовку повстання і 

допустимих під контролем партії. Інша форма масової боротьби – 

«партизанщина» – мала спрямовуватися проти «дрібних агентів влади», 

проводячи експропріації. Водночас провину за них вони покладали на уряд, 

який переслідував робітників і не давав їм можливості проводити 

організовану роботу [661, c.120]. 
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В. Ленін і більшовики вважали індивідуальний терор нераціональним, 

тому засуджували його. Натомість масовий терор проти самодержавства – 

«партизанську війну» – вони розцінювали як дієвий засіб. Так, у 1905 р., 

звертаючись до Бойового комітету в Санкт-Петербурзі, В. Ленін проголосив 

тероризм (не індивідуальні терористичні акти – Авт.) допустимим для партії 

засобом. Він закликав створювати бойові дружини для того, щоб вбивати 

шпигунів, займатися експропріаціями тощо [656, c.336-337; 447, c.186]. 

Незважаючи на несприйняття В. Леніним індивідуального терору, рядові 

члени соціал-демократів були незадоволені відсутністю гучних терактів. 

Проте більшовики дотримувалися своєї тактики і працювали в іншому 

напрямку. Добре продумані виступи потребували зброї та грошей. Їх 

планували відбирати в «експлуататорів» завдяки збройним нападам [447, 

c.187-188]. Таким чином, вони не виправдовували індивідуальних терактів, 

вважаючи їх неефективним, проте в РСДРП не відкидали можливості збройної 

боротьби, для якої створювалися бойові дружини. 

У революційних подіях взяла активну участь частина єврейського 

населення, передусім члени єврейських політичних партій. Однак їх 

діяльність не мала різкого радикального спрямування. У 1905–1907 рр. 

завдяки організації бойових груп для самооборони від чорносотенців (вперше 

вони були створені в 1903 р. у відповідь на Гомельський погром) зміцнилася 

популярність Бунду. Революція закріпила за Бундом репутацію однієї з 

найрадикальніших організацій. Так, один із керівників карного розшуку того 

часу А. Васільєв стверджував, що Бунд особливо небезпечний, бо в ньому 

«чудова організація поєднувалася з типово єврейським фанатизмом і 

ненавистю до уряду». Незважаючи на таку радикальність, партія засудила, так 

звану «партизанську війну» більшовиків і «експропріації», а серед бундівців 

рідко траплялися випадки участі у збройній боротьбі і терактах [174, c.11].  

Питання про форми революційного виступу обговорювалося на 

VI конференції Бунду в лютому 1905 р. На ньому були присутні учасники з 

Наддніпрянщини. Під час дебатів, делегат із Бердичева одразу заявив, що 

січневі дні виявили непристосованість бундівських постійних організаційних 
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форм до революції. На його думку, поточний момент (1905 р. – Авт.) можна 

було вважати «тривало революційним», і він запропонував, щоб бундівці 

разом із іншими засобами боротьби вдавалися до терактів [174, c.441]. Цю 

думку, делегат із Одеси уточнив, пояснивши, що мова йде лише про 

необхідність терору в момент повстання. Він зазначав, що «на півдні» у 

підготовчий період у соціал-демократичних колах помітне захоплення 

терором [174, c.445]. Однак таку постановку питання конференція не 

схвалила, і на VI з’їзді в жовтні пункт про терористичні акти бундівці 

остаточно відкинули [174, c.563]. 

На місцях майже не було випадків збройної боротьби чи терористичних дій 

[622, c.356]. Із нечисленних проявів насилля варто згадати факт із діяльності 

осередку партії в Меджибожі на Поділлі, де в липні 1907 р. він організував 

страйк кравців і робітників містечка, під час якого не нехтували побиттям 

порушників правил страйку і погрозами вбивств [708, c.135]. 

Представники перших анархістських груп Наддніпрянської України 

стверджували, що тероризм існував на всіх стадіях розвитку суспільства як 

засіб захисту пригноблених від гнобителів. Анархічний терор, на їх думку, 

мав носити антибуржуазний і антидержавний характер [562, c.73-74]. 

Обґрунтовуючи застосування терактів, лідери руху розглядали їх як засіб 

залякування влади і дезорганізації уряду. Центрами анархістського руху стали 

міста в «смузі осілості», а не Петербург і Москва. Звідси він поширювався в 

інші регіони [684, c.110]. 

На початку ХХ ст. анархо-індивідуалісти пропагували теорію абсолютної 

свободи особистості. У Російській імперії це вчення розвивали С. Боровой, 

О. Віконт (В. Проппер) та Л. Чорний (П. Турчанінов). Кінцеву мету вони 

бачили в ліквідації держави і заміні її анархістською комуною, де б панувала 

абсолютна воля особистості. Групи анархістів-індивідуалістів були малими й 

не заявили про себе реальними діями, окрім перекладів праць європейських 

теоретиків анархізму. У добу революції 1905–1907 рр. до них приєдналися 

маргінальні елементи, які займалися експропріаціями та тероризмом [416]. 
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Анархісти розповсюджували програмні документи у вигляді заяв, у яких 

поєднувався виклад програмних засад і агітація. Так, «Заява групи анархістів-

комуністів «безначальців»» 1905 р. містила основні програмні вимоги, до яких 

належала й «соціальна революція». Методами боротьби були тероризм і 

повстання. Все разом передбачало залучення маргінальних елементів 

суспільства. Співпраця з іншими політичними силами відкидалася. Документ 

відображавав радикально налаштовані погляди частини анархістів [499, c.131; 

171, c.72]. 

Спостерігаючи за наслідками тактичних прийомів, Київською групою 

анархістів від 17 серпня 1906 р. зазначалося: «...деякі діючі групи вкрай 

дискредитують анархізм через експропріації, які переросли у форму простого 

переміщення приватної власності, які викликали на арену ідейної боротьби 

«спеціалістів-експропріаторів», «безмотивний терор» довів поняття анархізм 

для самих анархістів до поняття безупинного бомбокидання» [171, c.221]. 

Отже, анархісти розуміли характер переродження руху і виголошували наміри 

щодо роз’яснення тактики і впровадження доцільної пропаганди [499, c.132-

133]. 

Організована Ф. Штейнбергом навесні 1905 р. «Катеринославська група 

робітників анархістів-комуністів» займалася агітаційно-пропагандистською 

роботою по залученню робітників до анархізму. Але пізніше головним 

засобом боротьби катеринославських анархістів стали акти «економічного» і 

«політичного терору» та експропріації. Суть «економічного терору» полягала 

в здійсненні терактів проти представників адміністрації, не пов’язаних з 

державними структурами. Терористи скоювали напади на директорів 

підприємств, фабрикантів або примушували їх йти на поступки під час 

страйків [379, c.13-14; 140, арк.1-10; 145, арк.1-39; 146, арк.1-42; 147, арк.1-

24]. Міжрегіональна федерація анархістів-комуністів «Черное знамя», 

створена в Одесі у 1905 р. І. Гроссманном, закликала до масового терору, 

експропріацій та «постійних партизанських виступів» [685, c.108]. 

Анархо-синдикалісти прихильно ставилися до експропріацій великих 

власників. За їх уявленнями, велике виробництво мало бути експропрійоване і 
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передане у безпосереднє управління профспілковим організаціям і 

об’єднанням робітничих колективів. Однак, цей напрямок анархізму не набув 

значного поширення внаслідок незрілості профспілкового руху [557]. 

Програма Південноросійської групи анархістів-синдикалістів 1907 р., за 

авторством Д. Новомирського, передбачала: саботаж, відмову від сплати 

податків, руйнування майна, теракти і експропріації. В ній відображалося 

негативне ставлення групи до немотивованого терору, підтримувалися 

зрозумілі населенню терористичні засоби боротьби. Чіткої позиції щодо 

експропріацій не висловлювалося. В програмі зазначалося, що так звані 

часткові експропріації група вважає «справою експропрійованого...» [499, 

c.130].  

Одеські анархісти-синдикалісти робили ставку на пропаганду і 

економічний терор (нищення засобів виробництва, замахи на керівників та 

власників підприємств, експропріації) здійснювали серед робітників та 

матросів кампанію бойкоту виборів до Державної думи, сподіваючись, що під 

час революції незалежні профспілки об’єднаються в робітничі комуни, які 

стануть структурою анархістського суспільства. Головним завданням вони 

вважали створення підпільних профспілок-синдикатів, які б мали залучати 

робітників до страйків, особливо моряків, яких вважали «найбільш 

розвинутими пролетаріями», що були обізнані з діяльністю профспілок 

Західної Європи. Економічний терор, на думку синдикалістів, мав сприяти 

активізації протестів робітників і створенню революційних профспілок [686, 

c.174-175].  

Наприкінці 1905 – початку 1906 рр. анархо-комунізм розколовся на дві 

течії «безначальників» і «чорнознаменців». Лідери «безначальників» 

С. Романов і Н. Дивногорський вважали головними засобами боротьби проти 

самодержавства тероризм і експропріації, а соціальною базою анархізму – 

безробітних і «люмпен-пролетарів» [417]. 

Серед течій і напрямків анархізму, що діяли в часи революції, окремо 

стояли групи «безмотивників» і «безначальників», основи програми яких –

доведені до логічного кінця положення анархізму. Суть безмотивного терору 
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полягала у здійсненні терактів на представників «буржуазії» за те, що вони 

належали до цього класу. Поштовхом до появи «безмотивників» став теракт 

17 грудня 1905 р. в Одесі. Вибух бомби в одній із кав’ярень забрав життя 

багатьох людей [562, c.77]. 

Не менш радикальними були «безначальники». Вони вважали, що 

анархісти не повинні брати участь у виробництві, бо їх праця йшла на користь 

«буржуазії», тому вони займалися експропріаціями. «Безначальники» 

пропагували «бойовизм» і знищення буржуазії: «Беріть сокиру, зброю, косу і 

рогатину! Підпалюйте панські хороми, бийте станових й ісправників. 

Нападайте поодинці, воюйте бойовими дружинами, бийте в набат», – 

зазначали безначальники [562, c.77-78].  

Розвиток масового селянського руху поставив перед анархістами питання 

щодо ставлення до стихійних форм селянської боротьби. Українські ідеологи 

анархізму першими заговорили про необхідність залучення селянства до 

революційного руху. Вони висунули гасло: «Земля належить тим, хто її 

обробляє!» [379, c.14]. Аграрний терор уявлявся їм єдиним засобом 

самозахисту селян від «панів». Прикладом застосування аграрного терору є 

діяльність Гуляйпільської анархо-терористичної «Спілки бідних хліборобів». 

Її члени називали себе анархо-комуністами й виражали настрої тієї частини 

селянства, ідеалом якої була побудова безвладного суспільства. «Спілка 

бідних хліборобів» відзначалася безмотивним терором, об’єктами якого 

передбачалася сільська буржуазія, поміщики, чиновники [379, c.14-15]. 

Найактивніший період анархістського руху припав на 1905–1908 рр. Саме 

в цей час Одеса і Катеринослав були найбільшими центрами анархізму в 

імперії [562, c.74]. Анархістський терор з жовтня 1905 р. став частиною 

тогочасного життя Одеси. Анархістська «пропаганда дією» проводилася 

шляхом терору й експропріацій [156, арк.9; 163, арк.10]. Наприкінці 1906 р., 

коли революція слабшала і більш впливові есдеки і есери стали втрачати 

прихильників, в організаціях анархістів цього не помічалося. Для них 1906 р. і 

перша половина 1907 р. стали піком активності [608, c.220]. 
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Анархісти намагалися впливати на жителів одеських передмість шляхом 

«агітації терором» і створення іміджу «захисників від чорносотенців». Це не 

подобалося жителям міста. У листі до градоначальника жителі Молдаванки 

скаржилися, що «мирне населення Одеси тероризується з усіх боків» та 

просили захисту від терору анархістів і «союзників» [685, c.109-110].  

Після низки вдалих експропріацій в анархістів накопичувалися значні 

кошти, що призвело до їх використання для приватних потреб, конкуренції 

всередині груп (ворожнечі між анархістами-«ідеологами» та анархістами-

«ексістами», зрощення анархізму і бандитизму, появи в анархістському русі 

кримінальних елементів). Подібні явища стали особливо характерними для 

головних центрів анархістського руху Одеси та Катеринослава [687, c.55]. 

У 1905 р. виникли анархістські федерації, що стали претендувати на місце 

авангарду руху: «Чорний прапор» і група анархо-синдикалістів «Новий світ». 

Успіх «Чорного прапора» закріпився, коли в серпні 1905 р. в Одесу прибув 

І. Гроссман, який став засновником і ідеологом цієї федерації. Він закликав 

анархістів перейти до тактики самофінансування – тотальних експропріацій. 

Своїм головним завданням послідовники «Чорного прапора» вважали 

«постійні партизанські виступи пролетарських мас, організацію безробітних 

для експропріації життєвих припасів, масовий антибуржуазний терор і 

приватні експропріації». У вересні 1905 р. один із лідерів «Чорного прапора» 

Л. Тарло, застосовуючи ідеї групи на практиці, застрелив городового [684, 

c.111-112].  

Лідер «хлібовольських» груп Х. Лондонський, вважаючи І. Гроссмана 

розкольником анархізму, скликав у Вільно конференцію. «Хлібовольці» 

закликали анархістів не слухати І. Гроссмана і відмовитися від «приватних 

дрібних експропріації», що «викликають у широких пролетарських масах 

недовіру до політичної і філософської сторони анархізму». Натомість 

І. Гроссман у жовтні 1905 р. скликав конференцію однодумців у Білостоці, де 

були присутні анархісти південних груп. З того часу «Чорний прапор» почав 

позиціонувати себе Міжрегіональною федерацією анархістських груп. У 

1906–1907 рр. «Чорний прапор» вважався найнебезпечнішою для владних 
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структур анархістською терористичною групою [684, c.112-113]. 

«Чорнознаменці», на чолі з І. Гроссманом, проголосили «деперсоніфікований 

терор» проти буржуазії, тобто закликали до здійснення терористичних актів 

проти представників буржуазії лише за те, що ті належали до цього класу 

[417]. 

Також діяла «Російська терористична летюча група анархістів» для 

здійснення кількох гучних замахів. У кожній губернії анархісти створили 

«мисливські команди», що мали на меті дезорганізацію представників влади. 

Частина учасників конференції, які називали себе «комунарами», вирішила, 

що в момент, коли робітники перебувають в «екстазі революційного стану», 

потрібно підняти повстання на півдні Російської імперії і організувати 

«тимчасову революційну комуну» в одному з великих робітничих центрів 

[684, c.113-114].  

Упродовж революції 1905–1907 рр. анархісти здійснили в Наддніпрянській 

Україні сотні терористичних актів та експропріацій, вступали в сутички з 

царськими військами, які придушували революційні виступи робітників та 

селян, вели збройну боротьбу проти місцевих відділень СРН [417]. 

Таким чином, ідеї анархізму набули значної популярності на початку 

ХХ ст. Наддніпрянська Україна стала центром імперського анархістського 

руху. Це пояснювалося тим, що тут знаходилася «смуга осілості» євреїв, котрі 

були одними з найактивніших членів руху. Анархізм згодом привабив 

кримінальних елементів, які стали, прикриваючись ідеологією анархізму, 

скоювати експропріації. Це зрештою дискредитувало рух. 

Сучасний український історик А. Павко ділить українські політичні партії 

та організації початку ХХ ст. за ідеологією та світоглядними засадами на три 

основні групи: соціалістичні (РУП, УСП, УПСР, УСДРП, Спілка), ліберальні 

(ЗУБО, УДП, УРП, УДРП, ТУП) і національно-радикальні (Братство 

тарасівців, УНП) [633, c.41]. З українських політичних партій до насилля в 

програмних і публіцистичних документах зверталися РУП, Спілка і УНП. 

У вересні-жовтні 1905 р. у «Селянині» – друкованому органі РУП – 

містилася інструкція, як вести себе під час вуличних боїв з переважаючими 
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силами ворога, як виготовити бомбу і загітувати солдат на бік повсталих. 

Пропагувалася тактика «індивідуального терору» [442, c.79]. На хвилі 

революційного піднесення 1905 р. у жовтні-листопаді в Харкові для протидії 

єврейським погромам РУП створила бойову дружину чисельністю 20 осіб, 

тобто протягом осені-зими 1905 р. РУП взяла на озброєння радикальні засоби, 

від яких вона відмовилася напередодні революції. Бойові дружини партії 

брали активну участь у протидії єврейським погромам. Часто координували 

свої дії з організаціями інших партій [442, c.77-78]. 

Утворена після розколу РУП, соціал-демократична організація «Спілка» 

надавала великого значення політичній організації селянства. Щоб запобігти 

експлуатації селян, партійці пропагували мирні форми боротьби, основним 

видом якої мав стати страйк [769, c.251; 165, арк.2-3]. Кінцевою метою 

революційної боротьби вони вбачали встановлення соціалізму [480, c.106]. 

Мирні позиції відстоювала УСДРП [734, c.375]. На пацифістських позиціях 

стояла УДП. У партії відкидали можливість застосування «аграрного терору» і 

інших насильницьких методів політичної боротьби. Аграрна програма УДП 

передбачала реформістське вирішення аграрного питання [765, c.83]. 

Початок «великої» хвилі погромів у Російській імперії припав на час появи 

Маніфесту 17 жовтня. Ці події прийнято називати «єврейськими погромами». 

На вулицях зіткнулися потужні консервативні і революційні сили. Вони 

влаштовували маніфестації і утворили погромний вир, що забрав багато 

людських життів. Погроми виділялися з загального потоку подій участю 

монархічно налаштованого населення в маніфестаціях (поруч з військами та 

поліцією); спільними хронологічними рамками (18-29 жовтня); приводами та 

гаслами (захист самодержавства), об’єктами та способами нападів. Відбулося 

690 погромів, які охопили 102 населених пункти. Внаслідок жовтневих 

погромів загинуло 1622 та поранено 3544 особи, хоча вказані цифри не можна 

вважати остаточними та беззаперечними [482, c.33]. 

545 погромів відбулося в населених пунктах, розташованих поблизу Києва 

та Одеси, де проживало близько 20% єврейського населення Російської 

імперії. Між іншим, саме тут у жовтні 1905 р. відбулося понад 80% 
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єврейських погромів та більшість вбивств [537, c.106; 160, арк.1-16]. 

І. Омелянчук вважає, що погроми спрямовувалися не лише проти євреїв, як 

проти «революціонерів». Серед останніх євреї становили значний відсоток 

[629, c.146]. Підтвердженням цьому є дані погрому в Житомирі, що стався 23-

26 квітня 1905 р., тобто задовго до революційних подій осені, які викликали 

бурхливий протест консервативних сил. У Житомирі погром був спрямований 

винятково проти євреїв, тому серед його жертв стали 18 іудеїв і 1 християнин, 

який входив в єврейську самооборону [629, c.146]. Спровокували чутки про 

підготовку місцевих революційних організацій до збройного виступу. 

24 квітня, в центрі міста, вбили київського есера М. Блінова. Того ж дня 

соціал-демократ П. Сидорчук отримав дозвіл на вбивство пристава Куярова, 

якого вважали ініціатором і керівником погрому, а також винним у розстрілі 

робітників під час січневої демонстрації [839, c.126, 135]. Після вдалого 

вбивства, терористу не вдалося втекти від поліції. За іронією, П. Сидорчук був 

упійманий за сприяння євреїв, які вбачали в ньому погромника. Єврейська 

громада Житомира була в розпачі після того, як дізналася, що вони допомогли 

впіймати терориста, який мстився за погром. Тому й розпочали збір коштів на 

організацію його втечі з в’язниці [337, c.196-197]. 

Погроми були реакцією частини населення на розвиток ситуації в країні 

після Маніфесту і спрямовувалися проти революції. Але часто вони мали іншу 

мету – усунення економічних конкурентів, зокрема у сфері торгівлі [723, c.55]. 

У відповідь на погроми сіоністський журнал «Маккавей», у листопаді 1905 р. 

писав: «Революція в Росії – єврейська революція, бо є поворотний пункт в 

єврейській історії. Положення це випливає з тієї обставини, що Росія є 

батьківщиною приблизно половини загальної кількості євреїв світу. Крім того, 

революція в Росії – єврейська революція ще й тому, що євреї є 

найактивнішими революціонерами в царській імперії» [629, c.96]. 

Таким чином, соціально-етнічні чинники стали головними причинами 

погромів. Вони почалися як зіткнення консервативних і радикальних 

маніфестацій та головними дійовими особами в них на початковому етапі 

були монархічно налаштовані робітники і представники «дрібної буржуазії». 
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Але певні прошарки населення вирішили використовувати стихійні 

заворушення для вирішення своїх економічних проблем, а влада – для 

придушення революційного руху. Для цієї мети були залучені маргінальні та 

кримінальні елементи. Середні і вищі верстви єврейського населення 

страждали, як конкуренти православних крамарів і купців, а нижчі – за свої 

революційні ідеї, які набули поширення через злидні та безправ’я, в яких 

перебувала значна частина єврейського населення в «смузі осілості».  

У 1904 р. у Києві створено правомонархічну організацію «Русское 

братство». Мета її діяльності полягала у зміцненні самодержавства, 

роз’ясненні змісту Маніфесту 17 жовтня і положення про Державну думу 

тощо [629, c.21]. Вони мали пояснювати народу про шкідливий вплив 

революційних організацій, коментувати зміст своїх завдань і діяльності. На 

прикладі «Русского братства» зрозуміло, що в правомонархічному таборі 

стала чітко окреслюватися проблема поширення власних ідей і впливу на 

громадськість. Характер і склад організацій не відповідали реаліям часу. 

Потрібна була організація, яка залучить більшу частину суспільства. На 

порядок денний було поставлено завдання створення масової партії. Нею 

згодом стане СРН. 

Наростання революційного піднесення в країні отримало відповідну 

реакцію з боку правого табору. Під час революції 1905–1907 рр. у різних 

містах Наддніпрянської України стали з’являтися монархічні організації. У 

Херсоні виникло «Тайное общество для поддержания устоев существующего 

режима», в Богодухові – «Братство борьбы с крамолой», у Феодосії – 

«Лига патриотов», у Севастополі діяло «Покровское братство православных 

людей», в Черкасах – «Кружок русских людей», у Бердичеві – «Кирило-

Мефодиевское братство». Окрім них, існувало чимало інших подібних 

організацій. В країні виникали сотні різноманітних організацій, союзів, 

клубів, які об’єднували представників різних верств суспільства [629, c.22, 23, 

29; 63, арк.1-2]. 

Такі організації, як «Русское собрание», «Союз русских людей», 

«Монархическая партия» складались в основному з ідейних монархістів. 
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Такий стан справ перешкоджав масовості руху. Створення нової політичної 

сили – «Союза русского народа» – зламало усі перешкоди на шляху масовості 

консервативного табору. В СРН поряд з «ідейними членами» значну частину 

партії склали особи, які долучилися до неї з різних причин (меркантильних, 

кар’єристських тощо) [629, c.84]. 

8 листопада 1905 р. у Санкт-Петербурзі відбулося перше засідання 

організації, яка очолила монархічний рух. Чорносотенці застосовували як 

легальні, так і нелегальні методи боротьби. Бойові дружини були створені в 

десяти містах. Найчисленнішою стала «Одеська Біла гвардія», що складалася з 

300 бойовиків. Зброя для них надходила з армійських і поліцейських 

арсеналів, купувалася за кордоном. У червні 1906 р. дружинники вбили 

одного з лідерів кадетської партії М. Герценштейна, в березні 1907 р. – кадета 

Г. Іоллоса. Чорносотенці організували замах на життя колишнього прем’єр-

міністра графа С. Вітте, якого вважали головним винуватцем революційної 

кризи, проте бойові дружини СРН не могли зрівнятися з дружинами есерів і 

інших революційних партій. Здебільшого чорносотенці лише сприяли поліції 

та військовим боротися з революційним рухом [654, c.92; 154-155]. 

Головною метою чорносотенного руху був захист самодержавства від 

опозиції, ліве крило якої використовувало тероризм. Праві відповіли тим же, 

створивши бойові дружини. З цією ініціативою виступив СРН. Офіцер 

жандармерії І. Комісаров свідчив: «Ідея про утворення бойових дружин була 

Дубровіна, але як людина хитра, він намагався надати цій організації таємний 

характер...» [629, c.151]. Безпосереднім організатором бойових дружин став 

відставний губернський секретар Н. Юскевич-Красковський. Метою їх 

створення було усунення або залякування політичних противників, іноді вони 

використову-валися для зведення особистих рахунків. За здійснення подібних 

послуг, за словами І. Комісарова: «...таким дружинам забезпечувалася 

злочинна робота зі скоєння грабежів, шантажу, вимагань ...» [629, c.152]. 

Особливо активно в роки революції 1905–1907 рр. діяло відділення СРН в 

Одесі, яке очолював завідувач матроської пральні О. Коновніцин. У місті 

відділ СРН відкрили 4 лютого 1906 р. У всеросійській ієрархії Союзу – 
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одеський відділ займав 3-е місце, після Московського та Петербурзького [723, 

c.231]. У тому ж році тимчасовий одеський генерал-губернатор П. Глаголєв 

дозволив чорносотенцям володіти зброєю у необмеженій кількості. Загалом в 

Одесі за два роки члени СРН отримали близько 300 дозволів на носіння зброї 

[723, c.81-81; 482, c.32]. Вони її активно застосовували для здійснення 

безсистемного терору [420, c.231].  

Одеська бойова дружина виникла у квітні 1906 р. Вона нараховувала 200-

250 бойовиків. За свою роботу дружинники отримували 2 рублі в день, що 

було значно більше, ніж зарплата робітника. Одеська бойова організація 

користувалася особливим заступництвом градоначальника І. Толмачова і 

командувача військами А. Каульбарса [629, c.153]. Згодом вона перейшла під 

егіду «Союзу Михайла Архангела». Фактично це було кримінальне 

угрупування, яке лише шукало «вивіски» для захисту від переслідування 

поліції. 

Потужним осередком поширення чорносотенних ідей стали Волинь і 

Поділля. Діяльність цих організацій, завдяки місцевому духівництву на чолі з 

архієпископом житомирським та волинським Антонієм мала виражений 

релігійний характер. Основу волинських і подільських відділів СРН склали 

селяни. Своїм противником у них вважали не стільки опозицію, як поміщиків 

і євреїв. Центром чорносотенства Волині стала Почаївська лавра [629, c.36]. 

Для поширення чорносотенних ідей голова Почаївського відділу СРН, 

архімандрит Віталій, використовував друкарню Лаври. В ній видавалися 

газети «Почаївські вісті» та «Почаївський листок», які користувалися 

популярністю у парафіян. У них, замість публікацій морально-релігійного 

характеру, з’являлися заклики стояти за православну віру і самодержця та 

громити євреїв. В друкарні видавалося багато іншої літератури монархічного 

напрямку. Таким чином, проводилася кампанія ненависті до єврейського 

населення із закликами не надавати їм рівноправності, не обирати до Думи 

тощо [629, c.37-38]. «Почаевские известия» закликали бойкотувати торгівлю 

євреїв і виганяти їх з сіл. Для залучення селянства в лави СРН на шпальтах 

газети популяризували ідею передачі землі католиків-поміщиків 



155 

православним селянам. Такі дії з боку православного духівництва 

загострювали «питання інородців». Після нападу революціонерів у січні 

1906 р. на чорносотенний трактир у Москві в «Почаївському листку» лунав 

відвертий заклик: «Бий жидів та студентів» [482, c.33]. Історик В. Кожинов 

зазначив, що «їх слова подаються, як щось більш небезпечне і жорстоке, ніж 

бомби революціонерів» [537, c.103].  

Таким чином, на боці самодержавства стояли право-монархічні сили, які у 

своїх політичних поглядах дотримувалися консервативних позицій. На совісті 

чорносотенців були як політичні вбивства, так і організація масових погромів 

проти євреїв. Підтримка чорносотенцями самодержавства такими методами 

сприяла поширенню нестабільності. Сутички між ідейними опонентами 

сприяли наростанню напруженості в Наддніпрянській Україні. Найчастіше 

зіткнення між чорносотенцями і опозицією відбувалися в Одесі. Найбільш 

гострими були сутички між «союзниками» і портовими робітниками, які 

підтримували анархістів. 

У роки Першої російської революції зі складу СРН виділилася бойова 

організація «Общество активной борьбы с революцией и анархией». Мета її 

діяльності полягала в боротьбі з опозиційними силами. В Україні діяло два 

відділи організації: в Києві і Катеринославі. Після того, як протиборство 

уряду і опозиції з вулиць і площ перемістилося в Державну думу, ці 

«Общества» виявилися не потрібними. Невдовзі вони перетворилися на групи 

кримінального характеру, викликавши цим невдоволення влади [707, c.130]. 

З початком роботи Державної думи розпочався новий етап розвитку 

насилля, який тривав до часу розпуску ІІ Державної думи 3 червня 1907 р. На 

цьому етапі суспільство значну увагу приділяло діяльності обраних ними 

депутатів. Водночас думська діяльність спрямувалася на погашення ескалації 

насилля в імперії. В цей час продовжувала займатися терором українська 

група ПСР. Вона ухвалила рішення вбити начальника однієї з в’язниць 

Л. Кривенка-Яновського, а 9 травня 1906 р. задум був утілений. Згодом група 

послабила свою діяльність. Частина терористів виїхала у Петербург, де 

влилася у лави есерів-максималістів [572, c.190]. 
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На початку 1906 р. у Катеринославі з бойової дружини місцевої організації 

був сформований «летючий загін» українського обласного комітету. Він 

здійснював експропріації і теракти у Курську, Воронежі і Катеринославі в 

1906–1907 рр. [541, c.68-81]. Власну терористичну групу київські есери 

сформували наприкінці 1906 р., яка планувала вбивство в. о. київського 

губернатора П. Курлова в січні 1907 р. за жорстоке придушення селянських 

виступів у Мінській губернії в 1905 р. Терористичні гуртки ПСР діяли також у 

інших населених пунктах Київської губернії, де здійснювали терористичні дії 

проти посадовців місцевого значення та заможніх жителів міст [572, c.190]. 

У 1906–1907 рр. на Правобережжі діяли щонайменше 9 місцевих бойових 

груп, а також Обласна летюча бойова дружина ПСР. Вони займалися 

експропріаціями передусім державних установ, бо есери відкидали приватні 

експропріації та індивідуальний тероризм. У Київській губернії в цей час 

діяла низка сільських і містечкових есерівських груп, які мали агітаторів і 

бойові дружини [766, c.150]. Попри репресії, деякі з них не припинили 

існування після поразки революції і з перервами функціонували до 1910 р. У 

такій, не сприятливій для ПСР атмосфері почалася виборча кампанія до 

ІІ Державної думи, відкриття якої відбулося 20 лютого 1907 р. Як відомо, в 

лютому 1907 р. на другому загальному (екстреному) з’їзді в м. Теріоки 

(Фінляндія) ПСР постановила брати участь у виборах до ІІ Державної думи 

[187, c.446-625]. 

У червні 1907 р. в Києві з бунтом саперів була пов’язана «Оборона 

України». Організатором і активним учасником бунту став її член 

М. Шевченко [748, c.23]. Повстання відбулося після розпуску ІІ Державної 

думи серед солдатів 5-го понтонного та 41-го Селенгінського полків на чолі з 

Ждановичем та М. Шевченком. Воно мало виразний український та 

антиімперський характер, зокрема 4 червня М. Шевченко закликав побратимів 

взятися за зброю, його підтримало кілька чоловік. Почалось самовільне 

озброєння. З появою командування Шевченка заарештували. Разом з ним до 

суду потрапило ще декілька осіб. Слідство встановило, «що виступ, за всіма 
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даними, пішов на власну руку, … не дочекавшись наказу революційного 

штабу» [749, c.102]. 

«Оборона України» стала першою українською організацією військового 

характеру. Її поява засвідчує наявність в частини суспільства 

Наддніпрянщини самостійницьких ідей радикального напрямку. У своїй 

діяльності вона не використовувала політичні вбивства, обмежуючись 

демонстративними акціями, намагаючись схилити на свій бік національно 

свідоме населення. Акції ОУ спрямовувалися на «пробудження» народу. Хоча 

й досі важко встановити істинний характер, значення і всю історію 

організації, але, очевидно, що їй належить власна ніша у національно-

визвольному русі українців початку ХХ ст. 

У Києві 28 жовтня 1906 р. було створене патріотичне товариство молоді 

«Двухглавый орел». У зареєстрованому в березні 1907 р. статуті цієї 

організації проголошувалася його мета, яка полягала в протидії всім 

опозиційним рухам в імперії, нав’язуванні населенню Російської імперії ідеї 

«Самодержавства, Православ’я і Російської народності», патріотичному 

вихованні молоді, згідно з основними постулатами російської держави [723, 

c.232].  

Друкованим органом товариства була однойменна газета «Двухглавый 

орел» – найбільш екстремістське чорносотенне видання. На її сторінках часто 

друкувалися заклики до погромів і фізичної розправи над лівою опозицією, 

проповідувалася ненависть до «інородців», особливо до євреїв. Антисемітські 

вислови газети викликали невдоволення навіть у місцевої влади, яка досить 

лояльно ставилася до чорносотенців [629, c.123]. 

3 червня 1907 р. наступив етап післяреволюційного заспокоєння насилля. 

У зв’язку з тим, що для есерів не існувало середнього шляху між тероризмом і 

відмовою від нього, то вони залишилися на узбіччі політичного життя імперії. 

Відчутного удару по ПСР завдало викриття провокаторської діяльності лідера 

БО Е. Азефа. Воно й остаточно дискредитувало тероризм у очах суспільства 

[402, c.26]. Після викриття Е. Азефа серед есерів виникли сумніви щодо 

універсальності тероризму як засобу політичної боротьби. На раді партії в 
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травні 1909 р. тероризм був підданий критиці з боку кількох делегатів. Вони 

вважали, що тероризм був скомпрометований не справою Е. Азефа, а самим 

тероризмом, який набув масового характеру. Головну роль у справі 

припинення центрального терору відіграли розчарування та втома суспільства 

від насилля, деморалізація партії і постійні невдалі спроби відновити БО [402, 

c.27-28]. 

1 вересня 1911 р. М. Богров смертельно поранив прем’єр-міністра імперії 

П. Столипіна. Цей замах не знайшов підтримки суспільства. Воно поставилося 

до вбивства з нерозумінням і відразою. Вбивство П. Столипіна стало останнім 

гучним терактом. Замах М. Богрова свідчив про занепад тероризму та крах 

охоронної політики уряду [402, c.27]. Таким чином, політичний терор 

першого десятиліття XX ст. почали і завершили терористи-одинаки. 

Індивідуальний терор у Російській імперії йшов з політичної арени [572, 

c.184]. До початку Першої світової війни ПСР повністю викинула зі своєї 

практики політичний терор як метод боротьби. Залишившись без підтримки 

суспільства, тероризм був приречений на зникнення [402, c.28]. 

Отже, есерівський тероризм продовжив традиції народників-терористів, 

використовуючи форми й методи їхньої діяльності. При цьому техніка, яку 

застосовували есери-терористи, не вдосконалювалася з часів народовольців, 

кадрове забезпечення терористичних акцій, підготовка бойовиків залишалася 

практично такими ж, як і у другій половині XIX ст. Есерівський терор мав 

успіх лише у революції. Коли ж вона спалахнула, тероризм став більш 

масовим і жорстоким. Криваві теракти виділялися на тлі народних заворушень 

і збройних повстань, а тероризм став складовою революції. 

Теракти проти високопосадовців стали однією з форм політичної боротьби 

есерів з самодержавним режимом Російської імперії. Його використання було 

теоретично обґрунтоване і схвалювалося керівниками есерівської організації, 

які перебували в еміграції. БО виконала низку вдалих терористичних акцій, 

які мали на меті значне розголошення цих подій. Воно підкріплювалося 

виданням спеціально написаних листівок (прокламацій), де пояснювалися 

причини вбивств, обґрунтовувалися мета політичної боротьби, тобто 
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терактами есери хотіли не лише налякати владу і людей, а й наштовхнути 

суспільство до боротьби з самодержавством. 

Улітку 1910 р. поліцією фіксувалися спроби створення на півдні України 

«Инициативной группы анархистов Юга» для майбутнього конструювання 

«Федерации анархистов России», що мала об’єднати усіх анархістів 

незалежно від напрямків. Вони не відмовлялися від «самостійної 

терористичної роботи» та мали на меті організувати об’єднану «бойову 

дружину», що «візьме на себе добування коштів для існування групи, буде 

здійснювати терористичні акти і керувати школою бойовиків» [683, c.48]. 

Після революції ще деякий час діяли організації правомонархічного 

спрямування, зокрема до бойових дружин можна прирівняти Київську і 

Катеринославську філії «Общества активной борьбы с революцией и 

анархией», але в першої не було вогнепальної зброї, а в складі другої 

значилося кілька людей. У вересні 1908 р. київський поліцмейстер доповідав 

про такі порушення закону цим «угрупуванням»: «... 4) відділ всупереч своїм 

цілям намагається привласнити поліцейські функції ...; 6) багато членів 

відділу ведуть нетверезий спосіб життя, влаштовують безчинства і бійки між 

собою, зачіпають і ображають перехожих на вулицях (переважно євреїв)» 

[629, c.39-40]. Товариству було запропоновано усунути подібні порушення 

закону під загрозою закриття. Незважаючи на кримінальний характер 

організації, 60 її членів взяли участь в урочистій зустрічі з імператором у 

Києві в 1911 р. [629, c.40]. 

Після революції єврейським погромам потурав монархічний публіцист 

Б. Юзефович, якому не подобалася політика уряду, що спрямовувалася на їх 

попередження [809, c.80-81]. Громадський діяч і публіцист О. Шмаков, який 

виступав одним із позивачів у «справі Бейліса», консультував «русских» 

людей для організації відсічі єврейським «революційним бандугрупуванням». 

Дещо раніше, в 1907 р., на нього була здійснена спроба замаху [809, c.83]. 

12 березня 1911 р. в Києві було скоєне вбивство 12-річного хлопчика 

А. Ющинського. На його похороні чорносотенці розповсюджували листівки з 

обвинуваченням євреїв у «ритуальному вбивстві». Незабаром праві депутати 
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Державної думи, направивши 29 квітня запит до міністрів внутрішніх справ і 

юстиції з обгрунтуванням версії вбивства, оголосили про начебто ритуальний 

характер злочину. Крім того, прикажчика цегельного заводу М. Бейліса 

знайшли мертвим члени «Двоголового орла» незадовго після вбивства 

П. Столипіна, в якому вони також звинувачували євреїв [426, c.126]. 

25 вересня – 28 жовтня 1913 р. у Києві відбувався резонансний судовий 

процес, який ввійшов у історію як «справа Бейліса». Хоча самого М. Бейліса 

колегія присяжних виправдала, але дворічне розслідування вбивства, скоєного 

в 1911 р. і п’ятитижневий судовий процес сколихнули всю громадськість [426, 

c.112]. У першу чергу справа свідчила про загрозу відновлення етнічного 

насилля в Наддніпрянській Україні. Доказом етнічної напруженості було те, 

що за однією із версій слідства хлопчика вбили бандити і облаштували смерть 

як жертвоприношення, щоб спровокувати єврейський погром з метою 

наступної наживи [426, c.119]. На нашу думку, навіть якщо це й не доведена 

версія, але саме її існування вказує на значну міжнаціональну напруженість. 

Отже, в роки революції в Наддніпрянській Україні діяло чимало 

українських і російських політичних партій. Найпопулярніші партії 

соціалістичного спрямування з часом почали втрачати свій імідж, натомість 

пік популярності був у організацій анархістського спрямування. На противагу 

революціонерам сформувався монархічний консервативний рух, головна ідея 

якої полягала у збереженні самодержавства та єдиної, неподільної Російської 

імперії. До свого організаційного оформлення, чорносотенці відзначилися 

влаштуванням масових єврейських погромів. Спочатку вони почалися як 

зіткнення консервативних і радикальних маніфестацій. Організації 

чорносотенців всіляко підтримувалися органами державної влади на місцях. 

Підтримка чорносотенцями самодержавства, в свою чергу сприяла 

поглибленню політичної нестабільності в країні. 

 

3.3. Громадськість про революційний тероризм і етнічне насилля 

 

Початок ХХ ст. для Російської імперії був етапом значних історичних 

потрясінь. Низка терористичних актів знайшла оцінку серед мислячої частини 
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українського суспільства. Ставлення населення до тероризму надзвичайно 

турбувало терористів. У революційній літературі прихильники тероризму 

будь-що намагалися переконати пересічних людей у корисності і необхідності 

їх справи, виправдовували застосування кривавих актів.  

Російський історик І. Сибіряков відзначив, що інтелігенція на рубежі ХІХ і 

ХХ ст. поділялася на 3 групи, які по-різному сприймали проблеми 

політичного терору. До першої належали ті, що виправдовували необхідність 

скоєння терактів. Для цього вони оперували складною системою політичних, 

історичних та психологічних аргументів (С. Нечаєв, М. Морозов, П. Ткачов), 

завдяки яким створили масштабну систему міфів, теоретично обгрунтовуючи 

тероризм – його неминучість, особливу ефективність, священний характер.  

Представники другої групи категорично заперечували тероризм і будь-які 

спроби створення системи його виправдання. Найчастіше це були люди з 

адміністративно-поліцейських органів, які безпосередньо боролися з 

терористами. Вони створили власну систему міфів, протилежних до перших – 

про політичну і соціальну ізоляцію прихильників тероризму в суспільстві, 

низький рівень їх інтелектуального та духовного розвитку тощо.  

Найчисленіша третя група, представлена переважно інтелігенцією, не мала 

однозначної і вираженої позиції щодо політичного тероризму, та 

неодноразово змінювала її залежно від політичної чи соціальної кон’юктури. 

Її представники внаслідок найрізноманітніших причин і обставин 

відмовлялися засудити тероризм, водночас не підтримували дії органів, які 

боролися з ним. Відсутність осуду терористів з боку цієї частини суспільства 

інколи трактувалася ними і їх опонентами як певна симпатія, що провокувало 

подальшу радикалізацію позицій [705, c.8-10]. Така прихована підтримка 

терористів, а часом і відкрите виправдовування їх дій у ліберальних виданнях 

мотивувалися недоліками чинного ладу в імперії, пояснювалися прагненням 

революціонерів і лібералів отримати політичні поступки [832, c.17-18]. 

На початку ХХ ст. у Російській імперії після здійснення кількох гучних 

політичних вбивств, за словами історика І. Сибірякова, суспільство сприйняло 

терор як «жах столиць», тобто було страшним і абсолютно далеким явищем, а 
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його підтримка чи осуд вважалися здебільшого формальністю [705, c.13-14]. 

Очевидно, що ця теза не зовсім підходить для південно-західної окраїни 

імперії – Наддніпрянської України, бо одними з перших терористів стали 

українці. Так, вбивцею міністра народної освіти М. Боголєпова став колишній 

студент Київського університету П. Карпович [43, арк.5]. На міністра 

готувався здійснити замах інший київський студент – О. Покотилов [420, 

c.168]. Інший колишній студент Київського університету – С. Балмашов – 

розпочав есерівський терор: вбив Д. Сипягіна [420, c.169, 171]. 29 липня у 

Харкові був скоєний невдалий замах на місцевого губернатора князя 

І. Оболенського. 27 травня 1903 р. Ф. Фрумкіна намагалася вбити начальника 

Київського ГЖУ В. Новицького. Після такого переліку зрозуміло, що 

тероризм для Наддніпрянської України не був «жахом столиць». Здійснення 

його місцевими вихідцями не могло не лякати місцевих представників влади і 

свідчило, що в революційному плані українські губернії не були периферією. 

Незважаючи на аморальність тероризму, в очах населення есери стали 

народними месниками та всюди зустрічали симпатію простого люду [570, 

c.77]. Форми підтримки тероризму інтелігенцією були різноманітні: фінансова 

допомога, судовий захист, літературна пропаганда та моральне схвалення. 

Публічно висловлюючи симпатії до терористів і схвалюючи їх діяльність, 

людина не ризикувала і не могла бути покараною, але сумарний ефект маси 

таких виступів був відчутним [501, c.56-59]. В освіченому середовищі 

створювався психологічний клімат, в якому, за словами дослідниці 

А. Гейфман, «допомога екстремістам стала ознакою хорошого тону» [428, 

c.62]. Теракти сприймалися зі значним інтересом та схвально. Вони виявилися 

зрозумілими і цікавими для населення і, на думку М. Носкова, відповідали 

запитам суспільства. Тероризм не сприймався як головна загроза суспільству і 

населенню, не вважався чимось винятковим. Взаємодія між тероризмом і 

громадською думкою була двосторонньою: теракти викликали відповідну 

реакцію в суспільстві, яка натомість змушувала його еволюціонувати [832, 

c.20-22]. Не в останню чергу цьому сприяла видавнича діяльність терористів. 
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Апеляція до неможливості легальної боротьби в умовах абсолютної 

монархії була однією із найпоширеніших в революційному середовищі. Коли 

на початку ХХ ст. скоювалися найгучніші терористичні акти в Російській 

імперії, з боку ліберальної частини суспільства не було жодного офіційного 

звернення з осудом терористів [740, c.25]. Р. Ібатуллін підрахував, що 

інтелігенція була тією соціальною групою, в якій революційний тероризм 

користувався найбільшою підтримкою [501, c.53]. 15 липня 1904 р. стало 

поворотним моментом у діяльності соціалістів-революціонерів. Вони 

організували вдалий замах на міністра внутрішніх справ В. Плеве [79, арк.1]. 

Звістка про вбивство міністра швидко поширилася імперією. Суспільство 

сприйняло цей теракт схвально, бо вважало його «диктатором» і гнобителем 

усіх верств населення [655, c.89]. Особливу радість теракт викликав серед 

євреїв. Багато істориків «єврейський мотив» вбивства В. Плеве як 

«ненависника єврейського народу», вважають основним [746, c.23]. 

Проте, ставлення населення до політичних замахів не було однорідним. 

Лідер ревізіоністського сіонізму В. Жаботинський у ліберальному журналі 

«Освобождение» на хвилі етапу великих терактів 2 вересня 1904 р. 

повідомляв, що в Одесі звістка про вбивство В. Плеве поширилася ще в день 

замаху на міністра, однак зовнішньо ніяких змін вона не спричинила. Люди 

займалися звичними для них справами і ніщо не вказувало на те, що загинув 

«фактичний правитель всієї імперії». Аналізуючи реакцію на подію 

історичного масштабу різних прошарків населення міста, автор зазначав, що 

лише нечисленна, свідома і освічена частина сприйняла цю новину радісно. 

Серед стриманих і далеких від схвалення терористичної діяльності людей 

телеграма про вбивство викликала почуття задоволення і полегшення [526, 

с.103-105]. 

Колишній революційний народник, а на початку ХХ ст. прихильник 

української ідеї Л. Жебуньов гостював у подружжя Русових, коли вбили 

міністра, та з радістю сприйняв звістку його смерті, вигукуючи: «Плеве
 
вмер, 

Плеве вмер!». Коли за таку поведінку йому дорікнули: «Хіба ж не гріх так 

радіти з смерти людини?». Він відповів: «Гріх? Одним гадом злісним, 
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шкідливим менше, а ви – гріх!» [329, c.55] Український громадсько-

політичний діяч, член РУП М. Галаган у своїх спогадах зазначав, що після 

вбивства міністра «все політичне населення Лук’янівської тюрми, у якій він 

перебував, без розподілу на партійну приналежність, зустріло звістку про цей 

акт політичного терору найбільшою радістю» [265, c.106]. У результаті, 

склалася така ситуація, що посади міністрів внутрішніх справ, губернаторів 

стали вважатися «розстрільними», а чиновники, які їх обіймали, починали 

писати заповіти [746, c.22]. 

Дії мрійників-ідеалістів на початку XX ст. надали ідеї терору колосальну 

популярність у суспільстві, особливо серед молоді. Сучасний дослідник 

І. Туріцин допускає можливість говорити про існування на цьому етапі 

ейфорії терору, жертвеного екстазу, поетизації смерті [746, c.16-17]. Крім 

того, була ще одна сторона впливу тероризму на суспільство – «виховна», 

воно стало звикати до насилля. Вбивство перетворилося у «нормальний» засіб 

політичної боротьби. Коли В. Плеве був вбитий, то його смерть багатьох 

тільки сколихнула і зацікавила – не більше [398, c.206]. Проте це стосується 

лише вбивств самих сатрапів. Під час вбивства В. Плеве загинув його кучер і 

семеро осіб отримало поранення. Таку новину суспільство сприйняло болісно. 

Згодом, коли під час революції набув розгулу анархічний терор, адепти якого 

зважали на жертви серед випадкових людей, то смерті останніх 

дискредитували весь революційний терор, і суспільство його засудило. 

Таким чином, позитивному ставленню до терактів сприяло їх висвітлення 

у нелегальній пресі. Есерівська публіцистика возвеличувала терористів, 

змальовуючи як народних месників. Статті в інших виданнях робили з 

терактів сенсації, сприяючи тим самим виникненню терористичної ейфорії. 

Схваленню терактів сприяв підбір жертв і зрозуміле пояснення мотивів 

вбивств. Обрані чиновники «страчувалися» за дії проти народу, і на цьому 

революціонери посилено акцентували увагу. Також існувала численна група 

байдужих до політики і політичних вбивств. У суспільстві не схвалювали 

випадкових жертв. Ця обставина згодом дискредитувала тероризм, бо робила 

можливою смерть будь-кого, хто опиниться не в потрібному місці.  
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З початком революції 1905–1907 рр. тероризм трансформувався з 

політичного в охлократичний. Це був час його кульмінації й водночас 

деформації. Центральний тероризм, здійснюваний БО, змалів до рівня 

місцевого значення. У 1901–1904 рр. есери обирали об’єктами тероризму 

високопосадовців відомих своїми антиреволюційними діями, які в очах 

революціонерів і суспільства символізували державні репресії. Саме тому 

тероризм ПСР знаходив значну підтримку і співчуття населення. Під час 

революції жертвами терактів ставали дрібні чиновники, працівники 

правоохоронних органів та випадкові люди [655, c.91]. 

Проблема революційного насилля, політичного терору, єврейських 

погромів, смертної кари була актуальною для ліберальних діячів 

Наддніпрянської України. Незважаючи на те, що ліберали заперечували будь-

які форми насилля й надавали перевагу мирним реформаторським формам 

модернізаційного процесу, революцію 1905 р. вони схвалювали й 

підтримували, розглядаючи її як «справжню санкцію їхніх вимог до уряду». 

Конституційний демократ М. Гредескул підкреслював, що революція мала 

свої глибинні причини і зовсім не була безрезультатним спалахом насилля, що 

суперечив здоровому глузду і законам моралі. Він писав, що лише під 

впливом масового народного протесту в умовах всеросійського політичного 

страйку Микола ІІ був змушений проголосити демократичні свободи і 

політичну реформу. Але, як зауважував ліберал, рецепт дій уряду у кризових 

ситуаціях залишився незмінним – «кілька грамів покращень і реформ та певна 

кількість фунтів репресій і переслідувань» [590, c.195-196]. Загалом ліберали 

симпатизували революційному рухові, приймаючи революцію як виявлення 

волі народу, викликану небажанням влади своєчасно реагувати на вимоги 

суспільства, водночас засуджучи урядові каральні форми боротьби із 

революціонерами – репресії, погроми і смертну кару [590, c.200].  

На початковому етапі революції терористам багато співчували у 

суспільстві. Симпатизувала діяльності соціалістів-революціонерів газета 

«Киевские отклики». Її редактор, член Конституційно-демократичної партії 
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М. Василенко, в січні 1906 р. займався збором коштів та нелегальної 

літератури для допомоги Київському комітету ПСР [839, c.33].  

Терористичні ідеї знаходили підтримку в різних прошарках суспільства. 

У 1902 р. відбулися заворушення в Одеській духовній семінарії. Місцевий 

єпископ, який прибув для заспокоєння семінаристів, був змушений визнати 

революціонізуючий вплив на молодь соціалістичних ідей. Загалом у 

зазначений період, за даними Департаменту поліції, в одеській в’язниці 

утримувалося 105 політичних арештантів, причому тридцять з них були 

молодшими за 20 років. Це була переважно учнівська молодь соціалістичних 

та соціал-демократичних поглядів [446]. У квітні 1905 р. сталися вибухи під 

вікнами квартири учителя І. Россоптовського та в актовій залі Роменського 

реального училища. У підготовці вибухів підозрювався учень 5 класу 

М. Скібін, на квартирі якого під час обшуку були виявлені видання 

Роменської соціал-демократичної учнівської організації [162, арк.1; 446].  

28 червня 1906 р. командувач Чорноморського флоту адмірал Г. Чухнін 

був смертельно поранений на своїй дачі матросом Я. Акимовим, після чого 

нападник зник з місця злочину [739, c.182]. Звістка викликала значний 

резонанс у жителів Севастополя. Л. Орлов писав: «настрій міста схожий на 

святковий...»; жителі схвалили смерть адмірала [323, c.91]. На хвилі 

популярності тероризму в суспільстві, вбивство викликало гостру дискусію 

між представниками ПСР та РСДРП, які сперечалися над тим, чий місцевий 

комітет представляв матрос, коли здійснював теракт. Есдеки доводили, що 

теракт був виконаний за постановою місцевого комітету соціал-демократів, 

що було пізніше спростовано самим Я. Акимовим у жовтні 1906 р., коли 

терорист відкрито себе назвав послідовником есерів [739, c.182]. 

Тероризм став невід’ємною складовою революційної і антиреволюційної 

боротьби. Чимало партій та організацій на початку XX ст. по-різному 

застосовували тероризм. Після своєї кульмінації в роки першої російської 

революції тероризм згодом пішов на спад. Суспільство, яке спочатку його 

схвалювало, з часом розчарувалося в терористичній боротьбі. Після революції 
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майже до 1908 р. цей вид революційної боротьби практично зник, хоча окремі 

теракти траплялися в досліджуваний нами у роботі період [655, c.105].  

Однією з причин відмови від схвалення тероризму стала поява терористів 

«нового типу». Ставлення до терактів було схвальним, поки вони відбувалися 

рідко, проти окремих осіб і без зайвих жертв, тобто поки тероризм не 

загрожував пересічним людям. Після гучних вбивств у тероризму з’явилася 

маса послідовників, які не стали перебирати. Всередині ПСР виникли місцеві 

бойові дружини, непідконтрольні ЦК партії і місцевим комітетам. Наперекір 

партійній ідеології, вони займалися експропріаціями і стали перетворюватися 

на бандитські угрупування. Терористичне насилля переросло в кримінальне. 

Рівень насилля в суспільстві різко зріс, і рядовий громадянин відчув загрозу 

власному життю та благополуччю [501, c.63]. 

Розповсюдження терактів відштовхувало суспільство і дискредитувало 

його в очах інших, більш поміркованих. Дріб’язковість тероризму, його 

виродження в бандитизм було однією з найважливіших причин падіння 

популярності і припинення грошових надходжень у партійну касу [402, c.26]. 

Тоді як, громадськість схвально зустріла положення Маніфесту 17 жовтня та 

бажала негайного їх втілення, місцеві адміністрації були спантеличені цим 

документом і без вказівок та інструкцій «зверху» не прагнули поступатися 

повноваженнями. В цих обставинах відбулися сумнозвісні «каральні» 

експедиції статського радника Ф. Філонова у селах Миргородського повіту 

Полтавської губернії, які завершилися наочним «роз’ясненням» бачення 

Маніфесту для місцевої влади [230, c.81-84]. 

9 січня 1906 р. на сторінках газети «Полтавщина» відомий письменник 

В. Короленко помістив «Відкритий лист статському раднику Філонову», а 

18 січня старшого радника полтавського губернського правління Ф. Філонова 

вбив есер Д. Кирилов [259, c.163-168; 162, арк.2]. Чорносотенна і офіційна 

преса виступили із критикою В. Короленка. В газетах «Киевлянин», «Русская 

правда», «Черниговские губернские ведомости», «Харьковские губернские 

ведомости», «Новое время» і інших [230, c.123] його звинуватили у потуранні 

тероризму [230, c.79, 111, 114, 116]. Незабаром чорносотенний депутат 
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В. Шульгін з думської трибуни назвав публіциста теоретиком тероризму і 

закликав покарати В. Короленка [193, c.359-361; 230, c.124].  

Маніфест 17 жовтня підтвердив оголошене 6 серпня 1905 р. створення 

Державної думи і дарував населенню політичні свободи – свободу слова, 

зборів та організацій [468, c.10-11; 197, c.754-755]. Оскільки він готувався 

таємно, місцева влада відчутно розгубилася [468, c.87-91] внаслідок чого 

допустила хвилю погромів і страйків. 

На місцях Маніфест сприйнявся з довірою, захопленням і ентузіазмом, що 

викликало масове розгортання визвольного руху [760, c.61-62]. На думку 

В. Короленка: «Очевидно народ «слишком непосредственно» сприйняв 

обіцянки Маніфесту про «недоторканість особистості» та «відповідальність 

лише перед судом», вважаючи їх такими, що ввійшли в законну силу. Між тим 

адміністрація, особливо повітова, не бажала відмовлятися від звичних їй 

управлінських дій. Однак, насправді виявилося, що поряд із новими основами 

залишилися чинними «тимчасові правила», які дозволяли адміністрації 

«зв’язати нові права народу сіткою заборон» і звести їх до нуля, зокрема, й 

самому Ф. Філонову Маніфест був незрозумілим і природньо ворожим [230, 

c.83, 93].  

Напередодні експедиції Ф. Філонова у Великих Сорочинцях селяни 

страйкували. Внаслідок небажання йти селянам на поступки під час конфлікту 

загинув чиновник та 20 селян. Після цих подій у Сорочинцях припинився 

страйк, а селяни чекали на вирішення проблеми в суді, як це передбачав 

Маніфест [230, c.84-97]. Для наведення порядку і законності Полтавська 

губернська влада відправила Ф. Філонова. Однак той, замість того, щоб стати 

на захист законності та «нових порядків», розпочав «каральну акцію», а 

фактично помсту за вбитого чиновника. У Великих Сорочинцях 21-22 грудня 

1905 р. його козаки зібрали тисячну юрбу селян і змусив їх стояти на колінах 

у снігу. Таке «покарання» супроводжувалося жорстоким побиттям селян, а 

особливо євреїв як «розумних і небезпечних для самодержавства». Така ж 

ситуація повторилася в інших селах – Устивиці та Кривій Руді [230, c.86-88, 

94, 110]. 
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Дії Ф. Філонова письменник В. Короленко інтерпретував як жорстоку і 

незаконну помсту невинним людям за чиновника: «кастову помсту з боку 

чиновників усьому населенню». Вважав, що саме дії таких, як Ф. Філонов, 

штовхають народ на шлях відчаю, насилля і помсти [230, c.96, 103-104]. 

В. Короленко писав, що якби адміністрація вирішила діяти за наміченим 

Маніфестом шляхом, то все могло б вирішитися в суді. Натомість полтавська 

адміністрація по-старому взяла на себе роль судді, внаслідок чого вона 

відрядила Ф. Філонова разом із загоном козаків і двома гарматами [230, c.85]. 

Таким чином, після Маніфесту звиклі до репресивних жорстоких методів 

правоохоронці та інші представники влади не бажали змінюватися і не 

сприймали нових порядків: «Від старих звичок відмовлятися важко, особливо, 

коли немає для цього певного бажання...», – писав В. Короленко [230, c.85]. 

На нашу думку, не можна лише законом змінити людей, які роками жили в 

самодержавних умовах. З цього випливає, що які б не були хороші закони, їх 

потрібно дотримуватись. Ставлення людей до вбивства Ф. Філонова було 

схвальним [161, арк.2]. Хоча, як зазначав публіцист, він прагнув, щоб люди 

вчилися відстоювали свої інтереси законними засобами.  

Таким чином, вбивство Ф. Філонова було реалізоване в руслі поширеної 

терористичної практики, згідно з якою жертвами ставали одіозні та старанні 

«слуги» самодержавства. Тероризм виправдовував себе, бо навіть після 

проголошення Маніфесту звиклі до репресивної та авторитарної політики 

чиновники продовжували безчинства щодо населення. 

Виразниками суспільної думки громадськості в період революції стали 

депутати Державних дум. У виступах вони досить часто підкріплювали свої 

думки тим, як до того чи іншого питання ставляться їх виборці. Особливо це 

стосується селянських депутатів, тому ставлення до політичного радикалізму 

в суспільно-політичній думці Наддніпрянської України ми висвітлимо на 

прикладі думок з цього приводу депутатів від українських губерній. Найкраще 

цьому послужать розгляд двох найгостріших питань у діяльності дум: 

смертної кари та амністії. Народні обранці, як виразники громадської думки, 

прагнули задовольнити настрої суспільства, більшість якого вимагала повної 
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амністії та скасування смертної кари щодо політичних злочинців. Депутати 

хотіли зупинити хвилю тероризму своєю парламентською діяльністю, 

бажаючи радикальних змін, та були готові їх обстоювати в думській залі. 

Попри те, що самодержавна влада здійснювали репресивні заходи проти 

учасників революційного руху, вона вдавалася також до кроків «доброї волі». 

Варто згадати, що 21 жовтня 1905 р. був виданий імператорський указ [196, 

c.766], в якому проголошувалася амністія за політичні злочини. Влада 

презентувала це як бажання дарувати «основи громадянських свобод» 

відповідно до Маніфесту 17 жовтня [197, c.754-755]. Згідно з указом, це особи, 

які відбували тюремне покарання, і ті, кому не висунуте кримінальне 

звинувачення чи судовий вирок [196, c.766]. Під дію указу потрапили особи, 

що відбували покарання за: образу імператора або членів його сім’ї, 

написання антиурядових праць, публічне виявлення невдоволення владою, 

заклики до повалення влади, поширення антиурядових учень, участь у 

страйках та нелегальних організаціях тощо [195, c.192-193, 196-198]. Особам, 

які відбували покарання 10-річної давності, зменшувався термін покарання на 

половину, каторга замінювалася 15 роками ув’язнення, а смертна кара – 

15 роками каторги [196, c.767]. Таким чином, з юридичної точки зору, указ 

передбачав декриміналізацію низки статей кримінального кодексу. Проте в 

умовах системного насилля з обох сторін зазначені заходи не дали 

позитивного ефекту.  

Вибори в думу і діяльність депутатів припали на період спаду першої 

російської революції. І Державна дума розпочала роботу 27 квітня 1906 р. 

Громадськість покладала значні надії на неї. Депутатам випала нелегка доля 

обов’язку перед виборцями, тому вони прагнули виправдати покладені на них 

надії. Від українських губерній до складу Державної думи ввійшло 

102 депутати. За партійним складом 38 представляло конституційно-

демократичну партію (далі – кадети), 28 трудову групу, яка утворилася 

напередодні, 5 були соціал-демократами, а решта – позапартійні [543, c.119]. 

Депутати прагнули боротися зі свавіллям влади, беззаконням, корупцією, 

зловживанням і жорстокістю чиновників. У перших рядах борців за свободу і 
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права громадян в І Державній думі були земці і видатні юристи імперії, 

зокрема М. Гредескул, М. Ковалевський, М. Миклашевський, І. Шраг та інші. 

Депутати прагнули вирішити проблеми запровадження громадських свобод 

(недоторканості особистості та її власності, свободи слова, зборів, 

демонстрацій та петицій) і забезпечення рівноправності громадян, амністії 

політичним ув’язненим, проведення аграрної реформи, заборони смертної 

кари тощо [755, c.1452]. 

Сучасниками Дума сприймалася як поле битви народу з урядом та 

депутатів із владою [302, c.138, 299]. Ненависть до неї у багатьох народних 

обранців була такою, що деяким міністрам вони не давали жодної можливості 

виступити за трибуною. Так, у залі здійнялися крики депутатів, коли головний 

військовий прокурор В. Павлов, ініціатор запровадження військово-польових 

судів, вийшов до думської трибуни. Внаслідок указаних дій, прокурор так і не 

виголосив своєї промови. Дещо пізніше, 27 грудня 1906 р., він був вбитий 

терористом [662, c.141]. Депутат від Таврійської губернії, кадет 

В. Оболенський, згадував у спогадах, що Думу «охопило безумство». Проте, 

оцінюючи розправи царського уряду над революціонерами, автор, 

порівнюючи з масштабом більшовицького терору, відзначав, що це був час, 

коли як виявилося, ті стали невинними заходами на фоні терору 1930-х рр. 

(спогади були написані в 1937 р. – Авт.) [321, с.354]. 

На думку історика Н. Портнягіної, засудження тероризму депутатами і 

відмова від розправ над революціонерами з боку влади могли сприяти 

співпраці між Думою та владою [662, c.142]. Однак більшість депутатського 

корпусу вважала, що причиною тероризму були необмежене самодержавство 

та політика уряду, який не дотримувався прав людини [662, c.147]. 

Важливими в роботі І Державної думи стали проблеми амністії та смертної 

кари. Вони були засобом тиску на владу. Обидва питання пов’язувалися з 

політичним терором, оскільки значна частина ув’язнених, які в 1906 р. 

відбували ув’язнення, були засуджені за політичні злочини: теракти та 

експропріації. Не в останню чергу це відповідало настроям суспільства. 

Зокрема, коли депутати після тронної промови Миколи ІІ йшли в Таврійський 
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палац, їх супроводжувала юрба людей, що вимагала амністії [302, c.158; 321, 

с.339]. Депутати розуміли, що запровадження Думи стало підсумком тривалої 

революційної боротьби і для них «справою честі» було «протягнути руку 

допомоги» тим, хто відбував покарання за народні інтереси [662, c.143]. 

Ліберали відстоювали думку необхідності скасування смертної кари та 

політичної амністії, бо вважали, що вирішення цих питань зупинить 

революцію. Одразу після обрання голови Державної думи, кадет 

І. Петрункевич виступив із вимогою амністії політичним в’язням. Ці вимоги 

депутати вирішили виголосити у відповідь на тронну промову імператора, в 

компетенції якого знаходилося вирішення цього питання [662, c.143-144]. 

Під час обговорення проекту закону про амністію, депутати 

підкреслювали, що вона є вимогою народу, оскільки стосується борців, які 

добивалися змін у державі. У проекті кадетів підкреслювалося, що відсутність 

повної політичної амністії, як гарантії порозуміння між імператором і 

народом, не дає можливості думі розпочати законодавчу діяльність. 5 травня 

законопроект ухвалили зі змінами, які уточнили зміст поняття «повна 

політична амністія», що означала амністію поширену на всі дії, які випливали 

із мотивів релігійного і політичного характерів, а також за аграрні 

правопорушення [662, c.144-145]. 

Проти такої думки більшості виступив поміркований депутат М. Стахович, 

який пропонував внести поправку до документа. Вона мала засуджувати 

тероризм як злочин, спричинений жорстокістю влади і безправним 

становищем народу. Він критикував депутатів за однобоке сприйняття 

реальності, коли вони пам’ятають лише страти політичних злочинців та 

забувають про їх жертв. Таким чином, він зайняв вкрай непопулярну позицію 

щодо тероризму, виступивши проти більшості [193, c.97]. 

На репліку М. Стаховича відповів своїм виступом кадет, депутат від 

Чернігівщини І. Шраг. Він став на захист політичних злочинців, яким, на його 

думку, належала видатна роль у здобутті громадянських свобод. Ліберал 

вважав, що вони здійснювали свої дії вимушено. Тобто, скоюючи злочин, 

вони спричиняли собі моральні страждання, бо, згідно з їхніми поглядами та 
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переконаннями, будь-яке насилля їм було ненависне. Всю провину за розгул 

тероризму він покладав на осіб, які були впевненні у своїй безкарності і йшли 

на все, щоб втриматись при владі: мучили і вбивали людей, били нагайками, 

підпалювали власність, проводили каральні експедиції, розстріли і страти без 

суду тощо. Описане він порівнював з татарською навалою, під час якої людей 

брали на аркан, тобто самодержавну владу І. Шраг ототожнював зі свавіллям. 

Натомість політичні злочинці, на його думку, не чекали за вбивства 

представників влади винагороди чи підвищення по службі – вони йшли на 

вірну смерть. Промовець зазначав, що багато терористів в очах народу стали 

героями, жертвами за його свободу і мучениками. В підсумку, промова 

викликала хвилю аплодисментів і схвалення депутатського корпусу [193, c.96-

97].  

Депутати прагнули зупинити тероризм в імперії. Вони вважали, що 

амністія політичним в’язням і скасування смертної кари посприяють цьому. 

Смертна кара в думі вважалася помстою і свавіллям уряду щодо 

революційного руху і засобами, які не здатні його зупинити [193, c.133].  

18 травня був внесений законопроект про скасування смертної кари такого 

змісту: смертна кара скасовується [193, c.240]. Трудовики подолянин 

І. Заболотний [193, c.134, 247] та харків’янин Т. Локоть – це підтримали. 

Проте останній не був упевнений, що закон ввійде в дію [193, c.243-244]. 

Відкрито виступив проти смертної кари щодо політичних злочинців кадет, 

професор Харківського університету М. Ковалевський [776, c.374-375]. Він 

неодноразово заявляв про це у газеті «Страна» [193, c.251]. Його колега по 

фракції М. Гредескул говорив, що протягом майже 5 місяців у країні 

практикувалася система терору з боку влади для залякування народу. В помсті 

він бачив суть смертних вироків й терактів. Поки тривають смертні вироки – 

будуть акти помсти зліва. Оратор вважав, що треба піднятися над усім, що 

коїться. Однак він всю відповідальність покладав на владу і вважав, що 

першим зупинитися повинен уряд [193, c.254-256]. 

Питання амністії було тісно пов’язане зі скасуванням смертної кари. Дума 

виступила за створення законопроекту щодо цього питання, і 18 травня кадети 
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внесли цей законопроект на її розгляд. Однак в уряді відмовилися від 

розробки цього закону [193, c.130], що викликало хвилю протестів з боку 

депутатів. Більшість їх прагнула силами Думи підготувати відповідний 

законопроект про скасування смертної кари [662, c.147]. 

За амністію відкрито виступили з окремими промовами кадети 

М. Ковалевський [193, c.130], М. Миклашевський та Є. Щепкін, трудовики 

Т. Локоть та І. Заболотний, соціал-демократ М. Михайличенко [193, c.133]. 

М. Миклашевський під час обговорення питання амністії 2 травня закликав 

судити тих, хто скоював розправи зі сторони уряду [662, c.146]. Є. Щепкін 

пропонував мирним шляхом у Думі вивести Росію зі «смути». Він вважав, що 

влада вирвала у депутатів з рук знаряддя умиротворення і заспокоєння Росії 

[193, c.125]. Промовець підтримав думку М. Ковалевського про необхідність 

невідкладної амністії всіх політичних ув’язнених [536, c.145]. І. Заболотний 

вважав, що насилля і беззаконня стали засобами охорони порядку. Член 

трудової групи зазначав, що уряд не давав можливості мирним перетворенням 

[193, c.134]. Т. Локоть навіть закликав негайно розглянути законопроект про 

скасування смертної кари, але більшість проголосувала за створення комісії 

для підготовки проекту закону.  

19 червня підготовлений законопроект заслухали в Думі і в той же день 

схвалили його. Проте проект закону не був підтриманий Державною радою і 

смертну кару так і не вдалося скасувати [662, c.148-149]. Проти законопроекту 

виступав лише безпартійний від Катеринослава, близький до октябристів 

І. Способний, але його слабко аргументований виступ депутати зустріли 

насмішками і гострою критикою [659, c.194-195]. 

У травні 1906 р. у кадетській газеті «Речь» була надрукована програмна 

стаття М. Гредескула, яка відображала ставлення партії до тероризму. Автор 

заявив, що конституційні демократи будуть оцінювати тероризм не з 

моральних, а суто політичних позицій. Провину за тероризм він поклав на 

владу, а революційний терор розглядав як відповідь на терор влади. В статті 

подавалася кадетська точка зору щодо припинення тероризму, яка полягала у 

повній амністії політичних злочинців та покаранні причетних до репресій 
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представників влади [660, c.34]. Тоді ще революційний терор не вважався 

неконтрольований лівими партіями. 

Таким чином, більшість депутатів оцінювала тероризм як засіб, який у 

суспільстві використовувався вимушено для боротьби зі свавіллям влади. 

Небажання засудити тероризм, разом із спробою використати питання амністії 

та смертної кари як важелів тиску на уряд, сприяли її розпуску [662, c.149]. 

Через непокірність владі, Микола ІІ 9 липня 1906 р. припинив її 

повноваження і призначив нові вибори [193, c.320]. Після цього діяльність її 

депутатів перемістилася у регіони і відзначалася більшою радикальністю. Так, 

депутат від Подільської губернії, трудовик І. Заболотний, за межами думської 

зали пропагував радикальні засоби вирішення аграрного питання. 4 липня на 

багатолюдному мітингу, влаштованому трудовиками на станції Теріокі (зараз 

знаходиться в межах Санкт-Петербурга – Авт.), він завершив свій виступ 

закликом домагатися землі і волі силою зброї [437, c.143]. Про радикалізацію 

його поглядів свідчить хоча б те, що в червні він переконував селян не 

бунтувати і не страйкувати, а чекати вирішення аграрного питання 

Державною думою [437, c.329]. Також у червні І. Заболотний приїжджав у 

Балту з метою вжиття заходів щодо запобігання єврейському погрому, про 

який у містечку поширювалися чутки [437, c.144]. 

Підтримала розпуск непідконтрольної Думи чорносотенна преса. У 

консервативній газеті «Киевлянин» у публікаціях провокаційного та 

шовіністичного характеру діяльність думських депутатів на місцях подавалася 

як «революційна пропаганда». Зокрема 9 липня у одній із статей було 

написано, що в Житомирі два члени Думи, з метою відміни нових виборів у 

Волинській губернії, закликали натовп людей підтримати повстання, коли 

Дума зробить відповідний заклик. Також «Киевлянин» писав, що у 

Подільській губернії трудовик І. Гнатенко спровокував розправу над кількома 

селянами. В іншому випадку, за повідомленням газети, організований мітинг 

кадетом С. Френкелем та соціал-демократом З. Вировим спричинив напад 

селян Уманського та Черкаського повітів на драгунів, викликаних з метою 

їхнього розгону [599, c.164]. 
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Таким чином, депутати І Державної думи від українських губерній, не 

схвалюючи насильницьких дій терористів, ставилися до них, як до вимушених 

в умовах самодержавства. Тоді як І Дума потратила значні сили на 

законопроект про скасування смертної кари, то ІІ Дума – на ліквідацію 

військово-польових судів [581, c.57]. Перше засідання ІІ Державна дума 

провела 20 лютого 1907 р. На засіданні, присвяченому обговоренню питання 

про військово-польові суди, кадет О. Пергамент з Одеси говорив, що вони 

довели суспільство до стану надмірної напруги. Він наполягав на їх 

скасуванні, бо вважав, що через їх існування «смерть стала супроводжувати 

людське існування кожного дня, стала постійним супутником, а їх введення 

ще з самого початку засвідчило слабкість держави» [193, c.380-381]. 

Натомість волинський депутат від правих В. Шульгін, визнаючи, що 

військово-польові суди порушують основні гарантії правосуддя, виступав на 

їх захист. Він вважав, що вони стримували терористів («бомбометальників» і 

«револьверників»). Натомість монархіст закликав наказувати «проповідників 

вбивства». До їх числа він зараховував публіциста В. Короленка, якого вважав 

винним у смерті Ф. Філонова. Самих же терористів він вважав божевільними і 

маньяками [193, c.359-361]. 

Після розгону ІІ Думи її колишній депутат А. Семенов став у 

Гайсинському повіті Подільської губернії активним організатором 

антипоміщицьких рухів селян «... терору серед поміщиків та орендарів» [437, 

c.154], та поширював серед своїх односельців прокламації та брошури 

«Тактика уличного боя» та «От обороны к нападению» [437, c.182]. 

ІІІ Дума не мала такого представництва, як її два попередні склади, через 

зміну виборчого законодавства, яке практично унеможливило потрапляння в 

неї депутатів з нижчих прошарків населення. В умовах революції склалася 

ситуація, коли влада та значна частина суспільства вдавалися до насилля. 

Влада застосовувала військово-польові суди, а її опоненти – революційний 

терор. І і ІІ Державні думи не змогли засудити тероризм. У ІІІ Думі, в якій 

переважали октябристи та праві, склалася інша ситуація.  
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Тероризм навіть після закінчення революції продовжував залишатися 

нагальною проблемою російського суспільства. У перші два роки в роботі 

Думи ставлення до тероризму було однією з тих болючих проблем, за якою 

депутати не могли дійти згоди. Взаємні звинувачення правих і лівих у 

потуранні тероризму стали повсякденням засідань Думи. Багато 

законопроектів розглядалося саме через призму тероризму. Проблема терору 

обговорювалася завжди, коли порушувалося питання про провокації 

охоронних відділень як методу боротьби з революціонерами [660, c.135-137]. 

Проте у ІІІ Думі правим і октябристам вдалося зробити те, чого не вдалося 

її попереднім скликанням – засудити тероризм. А. Гучков звертав увагу, що в 

суспільстві змінилося ставлення до тероризму. Якщо спочатку йому 

співчували та брали в ньому участь, то потім він став позбавленим героїзму, 

непотрібним і безглуздим. А. Гучков визнавав, що раніше в рядах революції 

була частка самопожертви та героїзму [660, c.138-140].  

Соціал-демократи і трудовики законопроект про засудження терору 

відкинули, розглядаючи його як підтримку реакційної політики уряду. Ліві 

фракції, як і кадети, відповідальність за нього покладали на владу, яка своїми 

діями викликала такі недоцільні методи боротьби. Соціал-демократ 

І. Покровський доводив, що тогочасний терор вже не був революційним, він 

став буденним проявом громадської анархії [660, c.140]. 22 січня 1909 р. 

законопроект був схвалений думою в третьому читанні [660, c.142-143]. 

Таким чином, в ІІІ Думі проблема тероризму залишалась однією з 

найбільш значущих і обговорюваних. Незважаючи на те, що Думі нарешті 

вдалося засудити терор, єдності в цьому питанні праві та ліві досягти не 

змогли. 

В атмосфері загострення політичних суперечностей не зникала проблема 

етнічного насилля, зокрема, 2 червня 1896 р. відбувся єврейський погром у 

Меджибожі Подільської губернії, спровокований нетверезим поручиком  35-

го Білгородського драгунського полку Бакуніним. Він з кількома офіцерами 

свого полку та великою кількістю селян (до 400 осіб) напали вночі на будинки 

євреїв, побили їх мешканців та розтрощили меблі [72, арк.5; 51, арк.1-12; 76, 
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арк.1-12]. 18 лютого 1897 р. погром стався у Шполі Київської губернії [9, 

арк.21; 41, арк.1-7]. Натовп селян стихійно розгромив магазини, будинки і 

товарні склади євреїв. Приводом став конфлікт напередодні, коли натовп 

євреїв побив українських селян, які помстилися за побиття селянки в день 

проведення ярмарку [53, арк.1-3]. Селяни вигукували: «Жиди вбили нашого 

християнина – сюди, хлопці, бийте їх, хлопці» [53, арк.3]. Погромники 

жалкували, що не скоїли погрому ще 15 травня під час масових гулянь з 

приводу коронації Миколи ІІ [7, арк.36]. 

Проте ці інциденти ніщо в порівнянні із погромами в Кишиневі та Гомелі, 

які сколихнули всю імперію своєю кривавістю. Кишинівський погром стався в 

квітні 1903 р. Про нього активно писали у газетах, зокрема, «Киевлянин» та 

«Киевское слово». Ці наддніпрянські видання друкували детальні відомості 

про факти насилля, вчинені над євреями під час погрому. Київський 

губернатор заборонив публікувати у газетах відомості про погром у Кишиневі 

для того, щоб серед населення зберегти порядок і спокій [78, арк.1]. 12 квітня 

«Киевлянин» повідомив про погром у Кишиневі, описавши серйозні вуличні 

безпорядки, кількість жертв та заходи, запроваджені місцевим губернатором 

для наведення порядку [202, c.3]. 17 квітня в цій газеті зроблено порівняння 

кишинівського погрому з погромом у Києві 1882 р. (Див. 2.2. – Авт.). 

Відзначалася більша масштабність. Також було зазначено, що він припинився 

одразу після введення в місті стану вуличної охорони [203, c.3]. Згодом газета 

написала, що до погрому були поширені чутки про заплановане на Пасху 

побиття євреїв, а погром відбувався на очах святкового спокійного натовпу. 

Погромників було до 200 осіб, які розбилися на дрібні групи по 8-10 для 

скоєння грабежу та побиття [204, c.3]. Незадовго до Пасхи населення стало 

вороже ставитися до євреїв, ходили чутки про запланований погром. 

Інтелігенція ніяким чином не намагалася вплинути на недопущення цих дій 

[205, c.3]. Чутки в місті про погром жахливі [207, c.3]. Газета відзначала, що 

подібні явища відбувалися і раніше, але, зазвичай, вони виникали внаслідок 

випадкових конфліктів. Кишинівський погром відрізнявся систематичною 
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підготовкою та супроводжувався численими побиттями і вбивствами [206, 

c.3]. 

Поширення відомостей про погроми часто спричиняло виникнення 

безпідставного страху в євреїв у спокійних місцевостях. Так, 22 лютого 

1897 р. жандарми та війська направилися в Смілу для попередження погрому 

[7, арк.16-17]. Однак виявилося, що занепокоєння викликали євреї-втікачі, які 

перебільшували наслідки протиправних дій у Шполі. Місцеве населення 

містечок Київської губернії не загрожувало євреям [7, арк.20]. Після чуток про 

масштаби Кишинівського погрому євреї інших місцевостей прагнули будь-

яким чином не допустити цього у себе. 26 квітня 1903 р. у містечку Сквирі 

Київської губернії єврей Я. Вальденберг приніс повітовому справнику 

підкинутий лист, у якому начебто селян закликали до погромів. Після 

розслідування з цього приводу було встановлено, що євреї, серед яких були 

поширені тривожні настрої, спеціально склали цей лист, щоб посилити 

охорону порядку у містечку з боку правоохоронних органів [52, арк.414]. На 

тлі подібних превентивних дій євреї вдавалися й до створення загонів, які б 

могли дати відсіч можливим погромам. Так, у березні 1904 р. у Харкові євреї 

А. Левітус, А. Шапіро та І. Мальконзон організували загони самооборони [57, 

арк.26]. 

4 травня 1903 р. у Києві були розкидані прокламації київського комітету 

РСДРП із заголовками «Опять убийства», «Кому нужны еврейские погромы?» 

[52, арк.500-501]. Однак місцевий голова повітової поліції зазначав, що хоч у 

містечку про кишинівський погром знають і ставляться до нього здебільшого 

схвально, але в населеному пункті немає погромних настроїв щодо місцевих 

євреїв [52, арк.412]. 23 травня Катеринославський комітет РСДРП видав 

прокламацію «По поводу Кишиневских безпорядков», у якій засуджував 

погром [47, арк.10]. 

У Житомирі 16 травня в єврея Фельдмана вилучили 934 екземпляри 

прокламацій ЦК Бунд з приводу кишинівського погрому та необхідності 

відповідати на насилля насиллям [11, Арк,54]. Про погром у Гомелі київський 

комітет РСДРП 27 вересня видав прокламацію, в якій звинуватив владу в 
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співучасті в ньому [130, арк.1]. 3 листопада на квартирі робітника 

П. Алєксєєва у Києві йшла мова про необхідність робітникам їхати в Гомель 

для протидії єврейським погромам та владі, яка начебто там готує новий 

погром. Тоді ж обрали кількох робітників для поїздки. Їм видали кошти 

дорогу та вказали на інтелігента, від якого вони мали отримати зброю [13, 

арк.137]. Загалом єврейські погроми відбувалися в «смузі осілості». Суспільна 

думка з цього питання коливалася як від схвалення, так і до осуду. 

Так, 25 квітня 1905 р. кілька сотень житомирян зібралося під резиденцією 

Волинського губернатора з вимогою ввести війська і припинити погром. Від 

натовпу лунали погрози про особисту розправу над губернатором та 

поліцмейстером. Наляканий губернатор П. Каталей дійсно сприяв якомога 

оперативнішому введенню військ, які 26 квітня зупинили заворушення [839, 

c.126]. 

Якщо демократична інтелігенція розцінила погроми як спровокований 

владою сплеск нижчих інстинктів, то консервативні кола угледіли в них 

виступ простого народу в захист своїх одвічних святинь, що зневажаються 

«крамольниками» і «інородцями». Справа була в тому, щоб спрямувати 

стихію в потрібне русло. Після погромів почалося бурхливе зростання 

чорносотенних організацій [654, c.85]. 

Хоча чорносотенці на початкових етапах свого існування і користувалися 

підтримкою народних мас, але наростання демократичних тенденцій у 

суспільних відносинах призвело до того, що монархісти фактично опинилися 

в ізоляції. У роки революції маятник політичних симпатій громадськості різко 

хитнувся вліво і, як наслідок цього, в І Думу чорносотенці не зуміли провести 

жодного свого депутата [624, c.388]. За свідченням історика О. Кульчицької, 

єврейські погроми призвели до втрати авторитету чорносотенців. Значна 

кількість людей зрозуміла суть цього угрупування. Про це свідчив провал 

виборчої кампанії до І Державної думи. Так, 28 березня 1906 р. у Херсоні під 

час виборчого зібрання на риторику монархічних агітаторів, які закликали не 

голосувати за «жидівські» партії, більшість людей відповідала приблизно 
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таким чином: «Мовчіть краще, хлопці, про своїх «православних», знаємо ми їх 

добре» [556, c.94]. 

Чорносотенці не нехтували насиллям і під час виборчих кампаній. Так, під 

час виборів до ІІІ Державної думи вони діяли шляхом залякування населення, 

змушуючи його підтримувати правомонархічні сили або ж зовсім не йти на 

вибори [657, c.29]. Антисемітські погляди мав депутат ІІІ думи від 

Подільської губернії, лідер фракції помірковано правих, а згодом російської 

національної фракції, потомствений дворянин П. Балашов [437, c.161]. 

Власну позицію щодо погромів мала церква. В умовах революції духовні 

ієрархи, офіційно не підтримуючи «лівих екстремістів», водночас не 

погоджувалися з погромною ідеологією крайніх правих сил, на відміну від 

окремих священнослужителів нижчої ланки [771, c.305]. Офіційні 

представники відразу ж засудили розгул насильства. Духовна влада 

заперечувала чутки про те, що погроми схвалюються церквою. В окремих 

випадках духовенство ставало на шляху погромників, тоді їх доля 

закінчувалась трагічно. Так, негативне ставлення до погромів прозвучало у 

зверненні архієпископа Херсонського і Одеського Дмитрія: «Жертвою 

насильства стали чесні працівники і торговці, більшою частиною бідняки, 

яких ви своєю буйною діяльністю позбаили даху та шматка хліба» [723, c.73]. 

Митрополит Антоній (Храповицький) у «Повчанні сільським прихожанам 

проти безпорядків (для прочитання в усіх храмах Волинської єпархії)» 

закликав не читати прокламації, в яких селян закликали до погромів, та не 

вірити «лжевчителям», що підбурюють їх до етнічного насилля [601, c.136-

139]. Така позиція членами СРН була названа «ганебною», а самого Антонія 

звинуватили в неумінні пояснити зміст Маніфесту, який, на думку 

чорносотенців, полягав у «наданні свободи від поневолення жидами, 

іноплемінниками та іновірцями» [771, c.304]. Однак така позиція виявилася 

незламною. Митрополит так само не підтримував антисемітську «справу 

Бейліса» в 1913 р., про що свідчить відкритий лист «Про ритуальні вбивства» 

до нього від селянина-богошукача П. Сенаторіва, який писав, що знає, як йому 

надзвичайно набридла неприязнь до єврейського народу [772, c.344-345]. 
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Архімандрит Києво-Печерської лаври Анатолій заявив, що 

розповсюдження листівок «великого отшельника Лаври» з призовом до 

побиття іновірців є підробкою, а сам аскет – вигадкою. В с. Обухові Київської 

губернії з місцевої церкви вийшов священник у рясі з хрестом у руках, який 

умовляв натовп обдуматись і не грабувати чужого майна. Однак ніхто на 

нього уваги не звернув. Але, незважаючи на публічні виступи і офіційні заяви 

релігійних представників, основна участь духовенства полягала в тому, що 

священики очолювали чорносотенні походи, а потім зникали [723, c.74]. 

У вересні 1906 р. публіцист Б. Юзефович направив митрополиту Антонію 

послання, в якому завуальовано вимагав визнати, що церква перебуває на боці 

СРН, бо вона відстоювала засади єдиної і неподільної святої Русі, а також 

єдиним господарем визнавала лише російського царя та вірний йому 

православний народ. Однак відповідь митрополита 15 листопада 1906 р. 

представникам Головної ради СРН полягала в тому, що він не співчуває 

правим партіям, бо вважає їх терористами. Він вважав, що поки справжні 

терористи кидають бомби, то праві партії замість бомб закидають камінням 

усіх з ними незгодних. При цьому, він відмовився особисто освятити корогву і 

прапор СРН, а також дати «союзникам» благословення [771, c.309]. 

Таким чином, схвалення перших політичних вбивств громадськістю 

Наддніпрянської України було спричинене поширеною думкою про помсту 

революціонерів за народ. Політичні вбивства чиновників, які на початку 

ХХ ст. скоювалися з великим хронологічним розривом, не лякали пересічних 

людей, оскільки вони не могли загрожувати їх життю. Після скликання 

І Державної думи її депутати прагнули зупинити тероризм своєю 

парламентською діяльністю, адже тероризація суспільства досягла небачених 

масштабів. Більшість всю вину за розкручування спіралі насилля в суспільстві 

покладала на уряд і владу загалом. При цьому депутати вважали, що саме 

влада має перша зупинитися, відмовившись від репресивної політики, 

скасувати смертну кару щодо політичних в’язнів та виголосити їм повну 

амністію. Така постановка питання з боку депутатів сприяла тому, що 

імператор Микола ІІ розпускав непокірні Думи і призначав нові вибори.
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Висновки до третього розділу 

 

Таким чином, після зникнення в 1887 р. останніх народовольських груп і 

організацій у Наддніпрянській Україні, як і в імперії загалом, не стало великих 

революційних організацій. З цього часу аж до початку створення політичних 

партій тривав так званий перехідний етап. Упродовж цього періоду вся 

антиурядова активність відбувалася в теоретичній площині. Вцілілі від 

переслідувань правоохоронних органів революціонери отримали можливість 

для підбиття підсумків та тверезого осмислення здобутків, помилок і 

недоліків. 

З початком формування місцевих осередків політичних партій та 

національних українських партій проблема революційного тероризму 

отримала «друге життя». Попри те, що в 1880–1890-х рр. серед інтелігенції 

набув поширення марксизм, який передбачав заклик робітників до боротьби, 

відкидаючи тероризм, радикалізація студентського руху призвела до першого 

політичного вбивства у ХХ ст. Саме останній підштовхнув неонародників 

відновити шлях своїх ідейних натхненників – «Народної волі». Крім того, 

політичні умови сприяли поширенню в Україні двох антагоністичних рухів: 

анархізму та чорносотенства.  

Під час революції 1905–1907 рр. насилля набуло масовості, в тому числі в 

практичній діяльності політичних партій. Тероризм став засобом боротьби 

есерів, анархістів, чорносотенців та інших політичних партій і рухів. Велика 

кількість жертв серед населення в результаті терактів, єврейських погромів та 

урядових репресій сприяли тому, що після значного схвалення, яке отримали 

перші політичні вбивства в імперії, під час революції в умовах масових, а не 

одиничних проявів актів насилля, мейн-стрім тероризму швидко відпав і 

змінився на осуд. Завершили справу дискредитації тероризму викриття 

Е. Азефа та вбивство П. Столипіна, після чого продовження терористичної 

кампанії в Російській імперії унеможливлювалось. 
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ВИСНОВКИ  

 

У результаті опрацювання та аналізу історіографії та джерельної бази 

дисертаційного дослідження зроблено такі загальні висновки: 

З’ясовано, що порушена проблема отримала різноманітне і різнобічне 

висвітлення в історичній літературі. Аналізуючи основні положення 

досліджуваної теми ми виділили три історіографічні періоди: 1) праці 

дореволюційного часу – 1890-ті–1917 рр.; 2) дослідження 1917–1991 рр.; 

3) роботи істориків після розпаду Радянського Союзу – 1991–2016 рр. Перший 

період характеризувався появою праць, в основному, науково-популярного 

характеру. В тогочасній оцінці насилля в імперії виокремилося три концепції: 

народницька – яку представили ідеологи і апологети насилля, ліберальна – 

констатували вимушений характер революційного терору, проте не поділяли 

думки про його виправданість і охоронна – зображала терористичну кампанію 

як конфлікт влади і «купки» бунтівників, які до застосування терору тривалий 

час пропагували серед народу насильницькі методи боротьби.  

Дослідження радянської доби спрямовувалися здебільшого на історію 

більшовицької партії, натомість аспект насилля, пов’язаний із використанням 

терористичних методів боротьби, який застосовували також і соціал-

демократи, замовчувався. На першому етапі цього періоду відбулося значне 

накопичення матеріалів про російський революційний тероризм. Однак, такий 

стан справ невдовзі змінився, і на другому етапі радянської історіографії ця 

тема фактично перебувала під забороною для дослідження, яка тривала до 

хрущовської відлиги. Лише зміна партійного курсу в СРСР змінила ситуацію. 

До вивчення різних аспектів революційного насилля вдалася плеяда 

радянських істориків, які підготували значну кількість праць. Загальний 

висновок був таким: зумовлена історичними умовами терористична діяльність 

народників не могла дати позитивного результату, який пов’язувався з 

марксизмом та боротьбою пролетаріату.  

Відзначено, що на сучасному етапі відбулися концептуальні зміни у 

підходах при вивченні досліджуваної тематики. Новочасні праці 
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характеризуються критичним осмисленням історіографічної спадщини, 

розширенням джерельної бази, свободою у виборі методологічних підходів, 

тематичним різноманіттям. Саме тому з’явилася значна кількість робіт 

українських і зарубіжних науковців. Однак, попри здобутки історичної науки 

у вивченні насилля у суспільно-політичній думці та політичних практиках у 

Наддніпрянській Україні, вона не отримала комплексного висвітлення.  

Для написання тексту дисертації було залучено різноманітні за 

походженням джерела. Загалом вони були поділені на 3 групи: 1) актові та 

діловодні документи; 2) періодична преса та публіцистика; 3) документи 

особового походження, використання яких дало змогу критичніше розкрити 

досліджувану проблематику і засвідчило існування значного підґрунтя, для 

виконання поставлених завдань. У процесі проведення пошукової роботи 

опрацьовано великий обсяг джерел з ЦДІАУК, ДАДО, ДАПО, ДАХмО і 

Інституту рукопису НБУ імені В. Вернадського. Всього використано 

26 фондів, 170 справ. Використані джерела репрезентативні та дозволяють 

цілісно відтворити історичні події й явища, пов’язані з застосуванням насилля 

в суспільно-політичних практиках у Наддніпрянській Україні останньої 

третини ХІХ – початку ХХ ст. і реакцію суспільства на нього.  

Запропоновано періодизацію історії політичного насилля в українських 

губерніях Російської імперії, яка включає в себе два періоди (кожен із яких 

поділяється на 4 етапи): народницький (1870-ті–1887 рр.) та період, 

пов’язаний із діяльністю політичних партій (1901–1914 рр.), між якими тривав 

окремий перехідний етап (1 березня 1887 р. – 14 лютого 1901 р.).  

У дисертації з’ясовано, що терористичні ідеї та практики зародилися в 

історичних умовах, коли самодержавний режим не допускав появи відкритої 

політичної опозиції та діяльності політичних організацій. Унаслідок цього 

склалася ситуація, коли частина радикально налаштованої інтелігенції 

вирішила вдатися до їхнього впровадження насильницьким шляхом – за 

допомогою повстання, революції чи політичних вбивств. Такі ідеї призводили 

до радикалізації суспільних настроїв. 
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Найперше серед регіонів Російської імперії терористичні ідеї 

проявилися в Наддніпрянській Україні на початку 1870-х рр. Їхньому 

поширенню передувала значна популярність творів теоретиків народництва 

А. Герцена, М. Бакуніна, П. Лаврова, М. Чернишевського та інших. Згодом, 

унаслідок провалу агітаційно-пропагандистської кампанії народників на селі, 

арешту учасників і керівників «Чигиринської змови» та судового процесу над 

ними, тероризм став виявом помсти революціонерів у Наддніпрянській 

Україні. Першими під приціл терористів потрапили чиновники та працівники 

правоохоронних органів, пов’язані із розслідуванням «Чигиринської справи». 

На межі 1870 і 1880-х рр. тероризм став серйозним інструментом 

політичної боротьби народників. Теракти, вчинені учасниками народницьких 

гуртків в українських губерніях та вихідцями з Наддніпрянщини В. Засулич, а 

згодом «Виконавчим комітетом» В. Осинського мали неабиякий резонанс в 

Російській імперії. Слід додати, що останнього наштовхнули до політичних 

замахів конституційні ідеї, поширені в Києві в другій половині 1870-х рр. 

Однак, на відміну від решти конституціоналістів, він прагнув добитися 

конституції за допомогою тероризму, а не шляхом подання петицій. 

Активні дії народників в Наддніпрянській Україні спричинили 

наприкінці 1870-х рр. хвилю масових арештів і страт. Водночас складалася 

ситуація взаємозалежних актів помсти: вбивства чиновників за 

революціонерів, репресії революціонерів через чиновників. Згодом, вцілілі від 

переслідувань правоохоронних органів члени таємних гуртків із українських 

губерній вимушено згорнули свою діяльність і перебратися в столицю імперії. 

Низка наддніпрянських народників стали ядром «Народної волі». 

Діячі «Народної волі» відразу проголосили ідею царевбивства, що, як 

нами встановлено, мала своє коріння також у поглядах наддніпрянських 

народників В. Кабліца, В. Осинського й інших. Однак, здійснивши декілька 

замахів, і, зрештою, досягнувши задуманого 1 березня 1881 р., організацію 

народовольців спіткала швидка ліквідація правоохоронними органами. 

Зроблені після цього спроби відновлення її діяльності зазнали поразки. До 

кінця 1880-х рр. народницький тероризм занепадає.  
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Після вбивства Олександра ІІ в українських губерніях прокотилася хвиля 

погромів, оскільки євреїв вважали винними в скоєнні теракту. Приборкання 

етнічного насилля вартувало чималих зусиль правоохоронних органів та 

військ. Селянство, що складало переважну більшість жителів Наддніпрянщи-

ни, вважало значимою лише фізичну працю на землі. Тому євреї, що 

займалися переважно посередницькою торгівлею та ремісничою працею, в 

свідомості хліборобів сприймалися як особи, що не займаються корисними 

справами. Внаслідок зазначених причин частими були погроми через побутові 

конфлікти, які інколи набирали значних масштабів. 

З’ясовано, що у досліджуваний час українське суспільство стало свідком 

чималої кількості актів політичного насилля. Це призвело до того, що 

протягом десятиліть люди звикали до насилля, поки воно не стало 

буденністю. Однак, реакція на теракти постійно змінювалася. На початках 

знайшли підтримку значної частини освіченого суспільства замах В. Засулич 

на Ф. Трєпова в 1878 р. та наступні терористичні акти групи В. Осинського в 

Києві. Водночас, розпочате «полювання» на імператора, влаштоване 

народовольцями в 1879–1881 рр., не знайшло ідентичної підтримки. Це 

пояснюється патерналістською ментальністю переважної більшості жителів 

українських губерній і загалом Російської імперії та особистим ореолом 

Олександра ІІ – «царя-визволителя».  

Нами з’ясовано, що специфікою українських інтелектуалів було 

стримане ставлення до насилля, аніж у представників російської політичної 

думки в Наддніпрянщині. Національна інтелігенція засуджувала тероризм. 

Питання активної діяльності революційних груп завжди привертали її увагу. 

Однак, навіть коли окремі з них співчували революціонерам, то їх більшість 

діяльність не схвалювали. Такі особистості як М. Драгоманов, П. Житецький, 

О. Кістяківський, І. Петрункевич, С. Подолинський, і інші висловлювалися із 

засудженням народовольства та з осторогою ставилися до їх методів. 

Натомість низка представників молоді (Є. Борисов, В. Мальований, 

І. Присецький), будучи прихильниками рішучих політичних дій, схвально 

оцінювали народовольство. Тобто, навіть попри домінування осуду насилля в 
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українському суспільстві та заклику дотримувалися «чистої» політичної 

культури, все ж одностайної думки щодо цього питання не було.  

Нами встановлено, що крах діяльності «Народної Волі», арешти 

більшості членів та невдалі спроби об’єднання вцілілих від арештів груп, 

призвели до втрати популярності ідей тероризму майже на два десятиліття. 

Після замаху на Олександра ІІІ у 1887 р. у Наддніпрянській Україні не 

існувало жодної опозиційної сили до самодержавства, яка б вдавалася до 

політичного чи етнічного насилля. В 90-х рр. ХІХ ст. в Україні набули 

поширення ідеї марксизму, представники якого відкидали індивідуальний 

терор, водночас виступали за підготовку масових виступів робітничого класу. 

Українська соціал-демократія, що перебувала під впливом М. Драгоманова, 

переважно відкидала насильницькі методи в політиці. 

На перехідному етапі відбувався процес створення політичних партій 

(Бунд, РСДРП, ПСР, РУП і ін.). В Україні почалося формування 

неонародницького руху. На перших порах його представники виношували 

плани скоєння терактів, але на практиці цього не робили. Лідерів 

неонародників до тероризму підштовхнув студентський рух. Його періодичні 

прояви в Наддніпрянщині почалися з введенням у 1884 р. нового 

університетського статуту, який обмежував права вищих навчальних закладів 

і студентів. На хвилі цих виступів був учинений замах на міністра народної 

освіти М. Боголєпова. Ця подія схилила представників неонародницького 

руху до відновлення терористичних актів у Російській імперії. 

На початку ХХ ст. відбувалося створення бойових дружин РСДРП, і, 

передусім, ПСР. Есери готувалися до скоєння терактів. Однак, цей процес ще 

не набув значного розмаху. Загалом систематичний терор лякав представників 

українського політичного руху. З національних політичних партій та 

організацій до ідеї тероризму схилялася на початку свого існування РУП. 

Натомість «Оборона України», що була мілітарною організацією Української 

народної партії, спромоглася лише на показовий підрив пам’ятника 

О. Пушкіну, який не загрожував життю людей. В українських губерніях тоді 

відбувся єдиний гучний теракт есерів проти харківського губернатора 
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І. Оболенського та кілька незначних акцій. Та, попри це, серед найвідоміших 

терористів-членів ПСР згадуються прізвища пов’язаних з українськими 

губерніями С. Балмашова, П. Карповича, Ф. Качури та інших. 

У дисертації відзначено, що початок першої російської революції призвів 

до значної ескалації насилля в суспільстві Наддніпрянщини. Теракти есерів на 

високопосадовців стали важливою формою їх політичної боротьби з 

самодержавством, а розмах актів насилля набув масового характеру. Під час 

додумського революційного етапу розвитку насильства, активізувалися 

процеси створення бойових дружин, які здійснювали підготовку та скоювали 

теракти. Останні набули характеру «дрібного» індивідуального терору.  

Натомість російські соціал-демократи почали пропагувати ідею масового 

терору – «партизанської війни». Вони, дотримуючись вказаної тактики, нако-

пичували кошти і зброю. Єврейський соціал-демократичний Бунд на початках 

допускав використання терористичних методів боротьби, проте згодом не 

схвалював політичного насилля. Водночас бундівці створювали загони само-

оборони для протидії чорносотенним погромникам. Українська соціал-демок-

ратія (РУП-УСДРП), унаслідок організаційної слабкості, не брала участі в 

активних насильницьких акціях та здебільшого виступала організатором мир-

них страйків. Водночас РУП-УСДРП створювала бойові дружини для протидії 

єврейським погромам, які влаштовували монархісти після проголошення 

Маніфесту 17 жовтня. Російська ліберальна партія конституційних демократів 

(кадетів) і Українські ліберально-демократичні партії (УДП, УРП, УДРП) з 

ідейних міркувань відкидали будь-які насильницькі форми боротьби зі само-

державством. Представники «чорних сотень» здійснювали свої акції під пат-

ронатом влади, а подекуди й церкви, в тому числі з використанням насильни-

цьких методів. Головним своїм ворогом консервативні монархісти вважали 

євреїв, які називалися головними ініціаторами революційного руху. Тому, 

чорносотенці влаштовували погроми. Україна стала центром поширення 

анархізму (Одеса, Катеринослав на ін.). Анархістські групи різних течій 

виступили активними учасниками тероризму і експропріацій.  
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Після завершення революції в суспільно-політичному житті Наддніпрян-

щини насильницькі акти здійснювались рідко. Далися взнаки результати 

цілеспрямованої роботи правоохоронних органів імперії. Внаслідок внутріш-

ніх причин, згортала терористичну діяльність ПСР. Відбувалася критика 

рядовими есерами терористичної тактики. До дискредитації цього напрямку 

партійної роботи призвело викриття провокаторської діяльності Є. Азефа і 

непопулярний замах на П. Столипіна. Деякі терористичні плани мали 

поодинокі анархістські групи, але вони їх не реалізували. 

Політичні вбивства ХХ ст., так само як і перші терористичні акти в    

1870-х рр., отримували схвалення значної частини суспільства і, навіть, 

відповідали настроям більшості його членів. Очевидно, що в обох випадках це 

стало причиною тиску влади на суспільство та поширення думки про 

вимушеність насильницьких дій з боку ідейних революціонерів. Проте, така 

позиція зумовлювала подальшу ескалацію насильства; терористи і не думали 

зупинитися, а навпаки, бачили єдиний шлях своєї діяльності лише в 

продовженні розпочатої ними справи. 

Разом з тим, коли зрозумілі для громадськості теракти «подрібнішали» і 

«наблизилися» до пересічних громадян – вони його дискредитували. Під час 

революції масовість тероризму і поширення етнічного насилля спричинили 

його беззаперечний осуд. Низка представників української еліти різко 

виступили проти політичного насилля скоюваного есерами, анархістами, 

монархістами тощо. Вони закликали до дотримання законів, примирення в 

імперії та проведення широкомасштабного реформування держави. 

Інтелігенція закликала також до проведення амністії для політичних 

злочинців, мотивуючи це тим, що до злочинів їх спровокувала своєю 

негуманною і репресивною політикою влада.  

Отже, політичне насилля протягом останньої третини ХІХ – початку 

ХХ ст. перетворилось у постійнодіючий та потужний чинник розвитку 

суспільного життя в губерніях Наддніпрянської України. Насилля ставало 

неодмінним атрибутом функціонування соціуму та, не зважаючи на його осуд 

значною частиною інтелігенції, все більше перетворювалася на повсякдення.   
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Жандармських Управліннях Імперії з 1 жовтня по 1 січня 1882 р. по справах 

про державні злочини, 1881 р., 45 арк. 

29. Спр. 92. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня по 1 травня 1882 р. по справах 

про державні злочини, 1882 р., 52 арк. 

30. Спр. 93. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 травня по 1 вересня 1882 р. по справах 

про державні злочини, 1882 р., 52 арк. 
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31. Спр. 108. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 липня 1883 р. по 1 січня 1884 р. по 

справах про державні злочини, 1884 р., 80 арк. 

32. Спр. 121. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня по 1 червня 1884 р. по справах 

про державні злочини, 1884 р., 58 арк. 

33. Спр. 122. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 червня 1884 р. по 1 січня 1885 р. по 

справах про державні злочини, 1885 р., 66 арк. 

34. Спр. 131. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня 1885 р. по 1 січня 1886 р. по 

справах про державні злочини, 1886 р., 87 арк. 

35. Спр. 142. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня 1886 р. по 1 січня 1887 р. по 

справах про державні злочини, 1887 р., 145 арк. 

36. Спр. 152. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня 1887 р. по 1 січня 1888 р. по 

справах про державні злочини, 1888 р., 210 арк. 

37. Спр. 162. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня 1888 р. по 1 січня 1889 р. по 

справах про державні злочини, 1889 р., 62 арк. 

38. Спр. 169. Огляд найважливіших дізнань, які проводилися в 

Жандармських Управліннях Імперії з 1 січня 1889 р. по 1 січня 1890 р. по 

справах про державні злочини, 1890 р., 158 арк. 

39. Спр. 179. Огляд найважливіших дізнань по справах про державні 

злочини, за 1890 рік, 1891 р., 173 арк. 

40. Спр. 292. Огляд найважливіших дізнань по справах про державні 

злочини, за 1897 рік, 1902 р., 177 арк. 

41. Спр. 316 Повідомлення подільського губернатора про єврейський 

погром в м. Шполі, Київської губернії і про вжиття заходів до запобігання 

погромів, 24 лютого 1897 р. – 16 червня 1897 р., 9 арк. 
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42. Спр. 320. Огляд найважливіших дізнань по справах про державні 

злочини, за 1898 і 1899 рр., 1902 р., 98 арк. 

43. Спр. 477. Огляд найважливіших дізнань по справах про державні 

злочини за 1901 рік, 1902 р., 256 арк. 

44. Спр. 505. Огляд найважливіших дізнань по справах про державні 

злочини за 1902 рік, 1902 р., 337 арк. 

45. Спр. 1475. Листування з прокурорами окружних судів, 

помічниками начальника Подільського ГЖУ в повітах, унтер-офіцерами 

додаткового штату і іншими установами про обшуки та арешти, 1 січня 

1911 р. – 31 грудня 1911 р., 231 арк. 

 

Ф. 304. Харківське охоронне відділення (1902–1917 рр.) 

Оп. 1. 

46. Спр. 46. Листування з Департаментом поліції, Київським 

охоронним відділенням і полтавським поліцмейстером про підготовку 

есерами замаху на вбивство, 21 серпня 1904 р. – 13 вересня 1904 р., 32 арк. 

 

Ф. 313. Катеринославське губернське жандармське управління 

(1868–1917 рр.) 

Оп. 2. 

47. Спр. 618. Справа про поширення в місті Катеринославі 

прокламацій «з приводу Кишинівських заворушень» виданих РСДРП, 

23 травня 1903 р. – 30 травня 1903 р., 10 арк. 

 

Ф. 315. Канцелярія військового прокурора Київського військово-

окружного суду (1879–1917 рр.) 

Оп. 2. 

48. Спр. 5а. Справа про селянина Івана Зубржицького-Сотова, 

26 березня 1879 р. – 8 червня 1879 р., 48 арк. 
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Ф. 316. Київський військово-окружний суд (1871–1917 рр.) 

Оп. 1. 

49. Спр. 35. Про Владислава і Генріха Ізбицьких, що звинувачувалися 

в приналежності до народовольців і в поширенні прокламацій в м. Києві, 

збройному опорі під час арешту і втечі з в’язниці, 10 листопада 1878 р. – 20 

березня 1879 р., 339 арк.  

50. Спр. 70. Справа про народницький гурток в м. Києві (дізнання про 

Іванова І.К.). Частина 15, 25 лютого 1880 р. – 15 березня 1880 р., 70 арк. 

51. Спр. 142. Про селян Чмир І., Каретника А. та інших 

звинувачуваних в участі в єврейському погромі, спровокованим урядом в 

м. Меджибіж в квітні 1882 року, 16 червня 1882 р. – 20 серпня 1882 р., 19 арк.  

 

Ф. 317. Прокурор Київської судової палати (1880–1919 рр.). 

Оп. 1. 

52. Спр. 2145. Рапорти прокурорів окружних судів Київської губернії 

про виробництво дізнань по звинуваченню в зберіганні та розповсюдженні 

прокламацій РСДРП, дрібнобуржуазної партії есерів, висловлювань проти 

царя і ін., 8 січня 1903 р. – 30 липня 1903 р., 672 арк. 

 

Ф. 318. Київська судова палата (1880–1919 рр.).  

Оп. 1. 

53. Спр. 64. Справа по звинуваченню селян Бондаря К., Лоцевича К. 

та інших в участіях в єврейських погромах в м. Шпола Звенигородського п., 

Київської губ. Т.1, 23 лютого 1897 р. – 8 серпня 1897 р., 353 арк. 

54. Спр. 320. Справа по звинуваченню селянина Панібратцева А.А., 

що проживає в м. Ніжині, Чернігівської губ., в зберіганні газети РСДРП 

«Соціал-демократ», прокламації української буржуазно-націоналістичної 

партії «РУП» нелегальної літератури в замаху на вбивство поліцмейстера при 

обшуку, 18 червня 1905 р. – 30 жовтня 1906 р., 146 арк. 
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Ф. 320. Полтавське губернське жандармське управління (1876–

1917 рр.) 

Оп. 1. 

55. Спр. 1002. Дізнання і листування з помічником начальника 

Полтавського губернського жандармського управління в Полтавському та 

інших повітах і повітовими справниками про виступи селян 

Костянтинівського повіту проти землевпорядних комісій, 19 жовтня 1909 р. – 

2 січня 1910 р., 218 арк. 

 

Ф. 336. Харківське губернське жандармське управління (1868–

1917 рр.) 

Оп. 1. 

56. Спр. 794. Про спробу українських націоналістів підірвати 

пам'ятник Пушкіну А. С. на Театральній площі в м. Харкові, 31 жовтня 1904 р. 

– 28 листопада 1904 р., 21 арк. 

57. Спр. 876. Листування з Харківським поліцмейстером, 

начальником Харківського охоронного відділення і іншими про політичну 

перевірку осіб, які належали до нелегальних організацій і отримали заборону 

проживати в центральних містах Росії, 4 січня 1904 р. – 25 листопада 1910 р., 

218 арк. 

58. Спр. 3804. Справа з листуванням по Харківському повіту про 

партію соціалістів-революціонерів, 27 січня 1912 р. – 28 червня 1912 р., 

15 арк. 

59. Спр. 3814. Наряди справ про припинення дізнань про осіб 

звинувачених в зберіганні нелегальної літератури, в вивішуванні червоних 

прапорів на Краматорському заводі в Ізюмському повіті, висловлюванні проти 

царя і інших, 15 січня 1912 р. – 18 січня 1912 р., 480 арк. 

 

Ф. 349. Херсонське губернське жандармське управління (1905–

1917 рр.) 

Оп. 1. 
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60. Спр. 1а. Про групу анархістів-комуністів, 19 грудня 1905 р., 1 арк. 

61. Спр. 7. Повідомлення прокурора Херсонської окружного суду про 

підготовку замаху на вбивство херсонського генерал-губернатора Давидова 

анархістами «Сенькою», він же «Довгонос», Черняком А.Г., і Хаєнком М.Ш., 

31 серпня 1906 р., 2 арк. 

62. Спр. 23. Донесення помічника начальника Херсонського ГЖУ в 

Єлисаветградському повіті про революційну агітацію серед робітників заводу 

Ельворті і політичні настрої інших верств населення в Єлисаветградському 

повіті, 27 січня 1910 р. – 27 січня 1910 р., 9 арк. 

63. Спр. 24. Про організацію «Союзу активної боротьби». Статут 

«Союзу активної боротьби», 1910 р., 2 арк. 

64. Спр. 39. Про настрої населення, 3 червня 1914 р., 3 арк. 

 

Ф. 385. Одеське губернське жандармське управління (1839–1917 рр.) 

Оп. 1. 

65. Спр. 119. Копії постанов про арешт і провадження дізнання за 

звинуваченням Ковальського І.М., Кленова В.Д., Косихіна (Студзинського 

Е.І.) в належності до нелегального гуртка і збройному опорі поліції, зберіганні 

бланків паспортів, свідоцтв та інших підроблених документів, 6 лютого 

1878 р. – 5 березня 1878 р., 23 арк. 

66. Спр. 120. Справа по звинуваченню Ковальського І., Світича В.І., 

Кленова В. та ін. В приналежності до нелегального гуртка і збройному опорі 

жандармам при арешті, 26 січня 1878 р. – 4 вересня 1878 р., 120 арк. 

 

Ф. 419. Прокурор Одеської судової палати (1869–1920 рр.). 

Оп. 1. 

67. Спр. 637. Справа про виявлення селянином Шматовим Е. 

прокламацій партії «Народна Воля» на полі поблизу с. Новофедорівка, 

Олександрійського повіту Херсонської губернії, 8 серпня 1881 р. – 8 січня 

1882 р., 25 арк. 
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68. Спр. 2079. Справа про отримання Вінницькою міською управою, 

відозви польською мовою від імені «Комітету народного захисту» із закликом 

поляків до війни проти Росії, 7 грудня 1895 р. – 9 травня 1896 р., 34 арк. 

69. Спр. 2276. Справа по звинуваченню міщанина Ванетика В.З., що 

проживає в м. Томашполі Ямпільського п., Подільської губ., у висловлюванні 

про вбивство царя, 18 квітня 1896 р. – 4 травня 1896 р., 26 арк. 

70. Спр. 2471. Справа по звинуваченню міщ. Залевського С.Ш. в 

висловлюванні серед селян с. Велика Мечетна Балтського п. Подільської губ. 

проти служби в царській армії і за вбивство царя, 31 березня 1897 р. – 22 січня 

1898 р., 22 арк. 

 

Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал 

губернатора (1796–1916 рр.). 

Оп. 534. 

71. Спр. 87. Справа про розпорядження з нагоди виниклих зіткнень 

між християнами і євреями, 1 травня 1881 р. – 24 серпня 1881 р., 79 арк. 

Оп. 535.  

72. Спр. 322. Звіт волинського губернатора про стан губернії за 

1881 р., 15 листопада 1882 р., 74 арк. 

Оп. 828.  

73. Спр. 57. Справа по записці Київського Губернатора про 

затримання Владислава і Генріха Ізбицьких, які розклеювали по м. Києву 

оголошення з приводу замаху на життя Товариша Прокурора Котляревського, 

8 березня 1878 р. – 30 березня 1878 р., 122 арк. 

74. Спр. 219. Справа про отримання різними особами оголошень 

комітету російської соціально-революційної партії, 1878 р. – 4 вересня 1879 р., 

20 арк. 

Оп. 832. 

75. Спр. 18 Справа за листом Міністра внутрішніх Справ про те, що 

найвищим велінням підпорядковані голосному нагляду поліції Ольга і Анна 

Суханові, Іустина Турнєва, Надія Безналова, Катерина Маркова, Олександр 
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Филипович і Олексій Іванов із забороною їм проживання в місцевостях, 

оголошених в положенні посиленої охорони, 25 січня 1882 р. – 27 грудня 1882 

р., 4 арк. 

76. Спр. 140. Справа про антиєврейські заворушення в м. Межибужжя 

Подільської губернії, 5 квітня 1882 р. – 10 липня 1882 р., 22 арк.  

Оп. 845.  

77. Спр. 448. Донесення Волинського і Подільського губернського 

жандармського управління по отриманому зверненні польського комітету 

«Народної захисту» та Варшавського народного Жонду з додатком копії цієї 

відозви, 6 грудня 1895 р. – 16 грудня 1895 р.,8 арк. 

Оп. 853.  

78. Спр. 127. Справа про арешт міщан Штейнбаха М., Тіменовіча К. і 

інших осіб, обвинувачених в участі в антиурядових демонстраціях, сходках і 

розповсюдженні листівок партії «Бунд» в м. Бердичеві Київської губ., 

16 квітня 1903 р. – 8 вересня 1905 р., 34 арк. 

Оп. 854. 

79. Спр. 3. Справа щодо арешту помічника присяжного повіреного 

Миколи Бронштейн, як головного організатора у вбивстві Міністра 

Внутрішніх справ фон Плеве, 2 серпня 1904 р. – 3 серпня 1904 р., 2 арк. 

 

Ф. 707. Управління Київського учбового округу (1832–1919 рр.) 

Оп. 262. 

80. Спр. 3. Справа Управління Київського Навчального Округу про 

студентські сходки у навчальному окрузі, 8 грудня 1901 р. – 28 грудня 1901 р., 

51 арк. 

 

Ф. 734. Військовий прокурор Харківського військово-окружного суду 

(1868–1888 рр.) 

Оп. 1. 

81. Спр. 31. Справа про Меснера і інших, що звинувачувалися в 

приналежності до народницького гуртка в м. Харків та в замаху на вбивство 
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начальників Харківського і Петербурзького жандармського управлінь, 

3 червня 1887 р. – 30 травня 1888 р., 75 арк. 

 

Ф. 838. Колекція нелегальних видань (1897–1923 рр.) 

Оп. 2. 

82. Спр. 11. Резолюції екстреного з'їзду ПСР, 1907 р., 2 арк. 

83. Спр. 16. ЦК ПСР, 2 квітня 1904 р., 1 арк. 

84. Спр. 17. ЦК ПСР, 15 липня 1904 р., 1 арк. 

85. Спр. 26. ЦК ПСР, 18 серпня 1905 р., 2 арк. 

86. Спр. 89. Видання соціалістів-революціонерів, 6 січня 1905 р., 

2 арк. 

87. Спр. 96. Друкарня Одеського комітету П.С.Р., червень 1903 р., 

1 арк. 

88. Спр. 100. Друк ради Конотопського союзу робітників П.С.Р., 

1905 р., 1 арк. 

89. Спр. 101. Друк летючого загону бойової організації ПСР, 1906 р., 

1 арк. 

90. Спр. 112. Військова організація при Одеському Комітеті ПСР, 

червень 1906 р., 1 арк. 

Оп. 4. 

91. Спр. 44. Союз Російського народу, 1907 р., 1 арк. 

92. Спр. 49. Союз Російського народу, б.д., 4 арк. 

93. Спр. 59. Листівки Харківського відділення «Союзу російських 

людей», б.д., 4 арк. 

94. Спр. 62. Листівки Одеського «Союзу російських людей», 1911 р., 

1 арк. 

95. Спр. 66. Листівки «Таємного Союзу» (Золота маска імператриці), 

серпень 1907 р., 1 арк. 

96. Спр. 67. Одеський відділ Таємної партії «Порятунок Росії», 

1905 р., 1 арк. 

97. Спр. 69. Листівки «Русского братства», листопад 1905 р., 2 арк. 
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98. Спр. 74. Листівки «Патріотичного товариства», 1905 р., 1 арк. 

99. Спр. 75. Центральний всеросійський патріотичний комітет, 

травень 1906 р., 1 арк. 

100. Спр. 79. Листівки південно-російського патріотичного товариства 

«Білий двоголовий орел», 1907 р., 1 арк. 

101. Спр. 93. Одеська помірна робоча організація, 9 січня 1906 р., 

1 арк. 

 

Ф. 1191. Канцелярія тимчасового харківського генерал-губернатора 

(1879–1882 рр.) 

Оп. 2. 

102. Спр. 269. Справа канцелярії тимчасового Харківського генерал-

губернатора «Про зіткнення християн з євреями», 18 квітня 1881 р. – 

23 серпня 1881 р., 506 арк. 

103. Спр. 391. Про невідкладне виробництво справ про безпорядки, 

супроводжувані насильством проти єврейського населення, 16 квітня 1882 р., 

254 арк.  

 

Ф. 1335. Волинське губернське жандармське управління (1846–

1917 рр.) 

Оп. 1. 

104. Спр. 760. Циркуляри Департаменту поліції і листування з 

волинським губернатором і помічниками начальника Волинського ГЖУ в 

повітах про з'ясування часу і місця скликання IV з'їзду партії есерів, про 

організацію районних охоронних відділень, про зміну поліцейського шрифту, 

про придбання секретної агентури по нелегальним організаціям та з інших 

питань, 11 грудня 1907 р. – 19 січня 1908 р., 79 арк. 

105. Спр. 921. Про розкидання прокламацій, 17 квітня 1907 р. – 

22 грудня 1907 р., 561 арк. 

106. Спр. 1573. Справа про політичну перевірку проживаючого в селі 

Киянка Житомирського повіту міщанина Ройзмана С. Г., який висловив 
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схвалення з приводу вбивства Столипіна, 7 червня 1913 р. – 24 жовтня 1913 р., 

13 арк. 

 

Ф. 1423. Документи зібрані Єврейською історико-археографічною 

комісією при історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії 

Наук (Колекція) (1919–1929 рр.) 

Оп. 1. 

107. Спр. 28. Лист академіка Петрова про погром 1881 року в Києві, 

1881 р., 8 арк.  

 

Ф. 1439. Чернігівське губернське жандармське управління (1874–

1917 рр.). 

Оп. 1. 

108. Спр. 928. Про спостереження за нелегальною і іноземною 

літературою та ін., 12 жовтня 1908 р. – 15 жовтня 1908 р., 11 арк. 

109. Спр. 1177. Огляди та відомості про діяльність революційних 

організацій в Чернігівській губернії, 21 листопада 1910 р. – 30 листопада 1910 

р., 58 арк. 

 

Ф. 1597. Катеринославське охоронне відділення (1901–1915 рр.) 

Оп. 1. 

110. Спр. 20. Телеграми департаменту поліції про можливий замах на 

Катеринославського генерал-губернатора, про організацію підпільної друкарні 

і спостереженні за особами, які брали участь в революційному русі, 31 серпня 

1902 р. – 19 січня 1902 р., 102 арк. 

111. Спр. 26. Циркуляри департаменту поліції про революційні події в 

Баку, Одесі, Катеринославі та інших містах Росії, травень 1903 р., 55 арк. 

 

Ф. 1598. Помічник ГЖУ в Луцькому, Ковельському і Володимир-

Волинському повітах (1903–1917 рр.). 

Оп. 1. 
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112. Спр. 229. Справа про політичну перевірку лікаря земської лікарні 

м. Мельці Ковельського повіту Мамонової Л.Б., обвинуваченої в 

висловлюванні схвалення з приводу вбивства Столипіна, 14 жовтня 1911 р. – 

19 січня 1912 р., 34 арк. 

 

Ф. 2056. Д. І. Святополк-Мирський (1876–1881) 

Оп. 1. 

113. Спр. 181. Листи Д. І. Святополк-Мирського Михайлу Таріеловічу 

(Лоріс-Мелікову) про плани військових дій кавказької армії під час війни з 

Туреччиною, про проведення операції по захопленню Абхазії, про вбивство 

Олександра ІІ, 4 березня 1881 р., 10 арк. 

 

Ф. 2057. Особистий фонд М. Ф. Сумцова 

Оп. 1. 

114. Спр. 123. Лист Базанова, 1896 р., 4 арк. 

 

1.2. Інститут рукопису Національної Бібліотеки України 

ім. В. Вернадського. Відділ рукописів, м. Київ 

 

Ф. 10. Білінський М. (1890–1919 рр.) 

115. Спр. 16882. Білінський Микола З одеського життя 1890–

1900 років [спомини]. Кам’янець на Поділлю, 1929 р., 52 арк. [рукопис] 

Житецький Ігнатій 

116. Спр. 17375-17376. Спогади В. К. Дебогорія-Мокрієвича. – 

Арк. 5. 

 

Ф. 61. Кістяківський Олександр Федорович (1833–1885 рр.) 

117. Спр. 162. Чорновий варіант статті про смертну кару в 

Європі, 4 арк. 

118. Спр. 641. Письмо [о восстании крестьян Чигиринского 

уезда], 2 арк. 
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1.3. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського.    Відділ 

стародруків та рідкісних видань, м. Київ 

Колекція листівок 

119. Замах на життя Дрентельна. – Петербурзька Вільна Друкарня, 13 

березня 1879 р., 1 арк. 

120. Товаришу Міністру Внутрішніх справ (від Союзу Взаємодопомоги 

Російських письменників при Російському літературному товаристві). – 

Санкт-Петербург. – Видання Київської Союзної Ради, 9 березня 1901 р., 1 арк.  

121. Товариші!..., 12 лютого 1902 р., 1 арк. 

122. Прокламація ПСР [з приводу страти С. Балмашова], 4 травня 1902 

р., 1 арк. 

123. До всього російського народу [ПСР]. – 1902 р., 1 арк. 

124. Відозва до 1 травня. [Київський Комітет РСДРП] – Київ: Друкарня 

київського комітету, 18 квітня 1900 р., 1 арк. 

125. Лист Балмашова з в'язниці до батьків. – Петербург, 3 квітня 

1903 р., 1 арк. 

126. Прокламація ПСР, 4 травня 1902 р., 1 арк. 

127. До всього робочого люду ( «У боротьбі здобудеш ти право своє»). 

– СПб, лютий 1902 р., 3 арк. 

128. До російських людей [ПСР про замах на Оболенського], 1 арк. 

129. Прокламація Київського комітету ПСР [з приводу вбивства 

Сипягіна], 5 квітня 1902 р., 1 арк. 

130. Єврейський погром в Гомелі – листівка Київського комітету 

РСДРП. - 27 вересня 1903 р., 1 арк. 

131. Прокламація Київського Комітету ПСР з приводу вбивства 

Богдановича – 10 травня 1903 р., 1 арк. 

132. Оголошення про видання групи старих народовольців. – 7 серпня 

1892. – Женева. – Вільна російська друкарня, 4 арк. 

133. До всіх громадян. Революція і контрреволюція – Харківський 

комітет боротьби, 25 жовтня 1905 р., 1 арк. 
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1.4. Державний архів Дніпровської області (м. Дніпро). 

 

Ф. 11. Канцелярія Катеринославського губернатора, м. Катеринослав 

(1871–1917 рр.). 

Оп. 1. 

134. Спр. 141. Справа про Філіпа Мельникова і Вацлава Буткевича, які 

перебували під гласним наглядом поліції за участь в революційному русі, 

23 квітня 1885 – 10 травня 1885 р., 2 арк. 

135. Спр. 519. Циркуляр Катеринославського губернатора про заходи 

попередження революційних виступів робітників і службовців по губернії і 

наказ Катеринославській поліції про розшук членів партії анархістів-

комуністів, 16 жовтня 1906 – 29 травня 1907 р., 7 арк. 

136. Спр. 550. Список осіб, які приймали участь в революційному русі і 

затриманих поліцією, положення про роботу охоронних відділень і переписка 

з департаментом поліції, Катеринославським губернатором про обшуки, 3 

квітня 1907 – 7 серпня 1909 р., 138 арк. 

137. Спр. 559. Справа про діяльність бойової організації соціалістів-

революціонерів в Катеринославській губернії, 10 червня 1907 – 22 жовтня 

1908 р., 530 арк. 

138. Спр. 814. Справа про затримання поліцією членів бойової групи 

партії соціалістів-революцонерів в Бахмуті і про вчинення нею збройного 

опору, 25 січня 1909 – 4 березня 1911 р., 100 арк. 

139. Спр. 935. Справа про звинувачення Олексієнко Дем’яна, Крапа 

Бориса у вимаганні грошей у св’ященника Доценко від імені лютючого 

бойового підрозділу соціал-революціонерів, 28 березня 1908 – 12 серпня 

1908 р., 23 арк. 

140. Спр. 944. Справа про звинувачення Юрченко Олександра 

Івановича в належності до групи анархістів-терористів, 21 травня 1908 – 

1 грудня 1908 р., 10 арк. 
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141. Спр. 1003. Справа про нагляд і розшук осіб, які знаходяться під 

гласним наглядом поліції за належність до революційних організацій, 

2 жовтня 1909 – 8 лютого 1912 р., 165 арк. 

142. Спр. 1108. Справа про Горелик Арона, який знаходився під 

гласним наглядом поліції за причетність до Київської групи УСДП, 31 березня 

1910 – 8 лютого 1912 р., 13 арк. 

143. Спр. 1123. Справа про звинувачення Ісаака Фріца, Колесникова 

Никона за належність до Гуляйпольської організації партії анархістів-

комуністів, 6 травня 1910 – 11 серпня 1912 р., 5 арк.  

144. Спр. 1297. Справа про звинувачення Геймана Павла в зберіганні 

революційних відозв, виданих українською соціал-демократичною 

робітничою партією, 30 травня 1915 – 17 серпня 1915 р., 39 арк. 

 

Ф. 113. Катеринославська тюремна інспекція (1893–1917 рр.). 

Оп. 1. 

145. Спр. 53. Справа про Орлова Іуду Зельмановича, засудженого до 

каторжних робіт за вимагання грошей на користь групи анархістів-комуністів, 

11 листопада 1908 – 21 травня 1911 р., 39 арк. 

146. Спр. 58. Справа про Стручинського Мордуху Іоселевича, 

засудженого до каторжних робіт за вимагання грошей на користь групи 

анархістів-комуністів, 11 листопада 1908 – 21 травня 1911 р., 42 арк. 

147. Спр. 63. Справа про Якубовича Ізраеля Гольковича, засудженого 

до каторжних робіт за вимагання грошей на користь групи анархістів-

комуністів, 11 листопада 1908 – 21 травня 1911 р., 24 арк. 

 

Ф. 177. Катеринославський окружний суд, м. Катеринослав (1874, 

1905–1919 рр.). 

Оп. 1. 

148. Спр. 2а. Справа про єврейський погром в м. Катеринославі, 

12 жовтня 1905 – 9 грудня 1905 р., 315 арк. 
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Ф. 313. Катеринославське губернське жандармське управління, 

м. Катеринослав (1868–1907 рр.). 

Оп. 1. 

149. Спр. 324. Справа про революційну діяльність Катеринославського 

комітету РСДРП, 2 вересня 1900 – 28 вересня 1900 р., 182 арк. 

150. Спр. 513. Справа про поширення в м. Катеринославі 

революційних прокламацій від імені «Бойової організації партії соціалістів-

революціонерів» з приводу замаху на життя Харківського губернатора князя 

Оболенського, 6 вересня 1902 – 7 жовтня 1902 р., 17 арк. 

151. Спр. 1118. справа про збройну політичну демонстрацію в 

м. Катеринославі 1 травня 1905 р, 10 травня 1905 – 30 травня 1905 р., 38 арк. 

152. Спр. 1197. Справа про виявлення у селян Новомосковського 

повіту Плиско Трофима і Десятерина Григорія прокламацій під назвою 

«Революційна українська партія», 15 вересня 1905 – 10 листопада 1905 р., 

9 арк. 

Оп. 2. 

153. Спр. 2088. Справа про бойову інтернаціональну групу анархістів у 

м. Катеринославі, 27 лютого 1911 – 4 вересня 1911 р., 232 арк. 

 

Ф. 465. Прокурор Катеринославського окружного суду, 

м. Катеринослав (1906–1917 рр.). 

Оп. 1. 

154. Спр. 5. Справа про вбивство лікаря Караваєва, 20 березня 1908 – 

12 травня 1917 р., 255 арк. 

155. Спр. 6. Справа про вбивство лікаря Караваєва, 2 лютого 1910 – 

10 вересня 1910 р., 147 арк 

 

1. 5 Державний архів Полтавської області (м. Полтава). 

 

Ф. 758. Розшукове відділення Полтавської міської поліції, 

м. Полтава, Полтавської губернії (1907–1917 рр.). 
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Оп. 1. 

156. Спр. 5. Переписка з поліцейським управлінням, повітовими 

справниками і слідчими Лубенського окружного суду про експропріації, 

вбивства і грабежі, 3 жовтня 1908 – 26 грудня 1908 р., 9 арк. 

 

Ф. 83. Канцелярія Полтавського цивільного губернатора, м. Полтава, 

Полтавської губернії (1847–1918 рр.). 

Оп. 1. 

157. Спр. 64. Циркулярні розпорядження департаменту поліції, що 

стосуються випадків терористичного характеру, 26 квітня 1907 – 4 червня 

1907 р., 9 арк. 

158. Спр. 147. Свідчення про політичне і суспільне становище в 

Константинівському повіті Полтавської губернії, 18 жовтня 1916 р., 5 арк. 

 

Ф. 138. Прокурор Полтавського окружного суду, м. Полтава, 

Полтавської губернії (1890–1919 рр.). 

Оп. 1. 

159. Спр. 12. Доповідна записка товариша прокурора Полтавського 

окружного суду по полтавській дільниці про селянські повстання весною 1902 

р. в Полтавській і Харківській губерніях, 1902 р., 16 арк. 

160. Спр. 171. Наглядова справа про демонстрацію жителів 

м. Кременчука, спрямованої проти царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р., 

яка закінчилася збройним зіткненням з поліцією і єврейським погромом, 

організованим кременчуцьким поліцмейстером, 14 жовтня 1905 – 31 жовтня 

1905 р., 17 арк. 

161. Спр. 233. Скарги селян м. Сорочинці, утримуваних при 

Полтавській в’язниці, про нанесення їм побоїв і образ під час екзекуції 

Філонова в 1906 р. В с. Сорочинцях Миргородського повіту, Полтавської 

губернії, 4 березня 1906 – 7 серпня 1906 р., 17 арк. 

162. Спр. 246. Наглядова справа по звинуваченню редактора газети 

«Полтавщина» Ярошенко Л. О. За друкування статті «Сільський житель» в 
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якій розповідається про розправу козаків з селянами в с. Крива Руда 23 грудня 

1905 р., 17 лютого 1906 – 11 липня 1907 р., 9 арк. 

163. Спр. 272. Наглядова справа по звинуваченню Курлика Тихона 

Захаровича в належності до партії анархістів-комуністів і за вбивство двох 

городових, 6 березня 1906 – 21 липня 1906 р., 60 арк. 

164. Спр. 323. Наглядова справа про терористичні акти анархістів у 

місті Ромни, 12 серпня 1906 – 1 вересня 1906 р., 19 арк. 

165. Спр. 392. Наглядова справа по звинуваченню Старченко Макара 

Гордійовича в належності до «Українського союзу Спілки», 20 березня 1907 – 

9 березня 1909 р., 29 арк. 

166. Спр. 423. Наглядова справа по звинуваченню Ямпольського 

Шимона Берковича, Слабло Іуша Лейбовича і інших у вимаганні грошей і 

терористичних актах анархістів у м. Полтаві, 7 квітня 1907 – 13 грудня 

1907 р., 73 арк. 

 

1.6 Державний архів Хмельницької області (м. Хмельницький). 

 

Ф. 281. Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду (1881–

1917 рр.). 

Оп. 1. 

167. Спр. 7851. Листування з товаришами прокурора, Подільським 

губернським жандармським управлінням, прокурором Одеської судової 

палати та ін. про страйки на Проскурівському цукровому заводі і революційні 

виступи селян і ін. питаннях., 7 березня 1905 р. – 27 жовтня 1908 р., 310 арк. 

168. Спр. 7787. Листування з прокурором Одеської судової палати 

товаришем прокурора окружного суду про розробку дізнання про поширення 

міщанами Гольдманом Б. і Десницький В. відозви і прокламацій, видання 

Київського комітету Російської соціал-демократичної робітничої партії та з 

інших питань. 24 червня 1903 року – 25 січня 1906 р., 48 арк. 

169. Спр. 7983. Циркуляри Міністерства Юстиції, листування з 

прокурором суду про арешт керівників і учасників страйків і селянських 
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заворушень, про заходи покарання за виготовлення і зберігання вибухових 

речовин, про селянське заворушення в с. Райківці, 10 січня 1906 р. – 

23 вересня 1906 р., 90 арк. 
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