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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВСС – Всеросійський селянський союз 

ГЖУ – Губернське жандармське управління 

ДАК МОН України – Державна атестаційна комісія Міністерства освіти і 

науки України 

Держархів Вінницької обл. – Державний архів Вінницької області 

Держархів Хмельницької обл. – Державний архів Хмельницької області 

ЄСДРП «Поалей Ціон» – Єврейська соціал-демократична робітнича 

партія «Поалей Ціон» 

КПМДА – Кам’янець-Подільський міський державний архів* 

ПСР – Партія соціалістів-революціонерів 

ПСРН – «Подольский союз русских националистов» 

РНСМА – «Русский народный союз имени Михаила Архангела» 

РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича партія 

РУП – Революційна українська партія 

СЄРП – Соціалістична єврейська робітнича партія 

СРН – «Союз русского народа» 

СРР – «Союз русских рабочих» 

ССРП – Сіоністсько-соціалістична робітнича партія 

УДП – Українська демократична партія 

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія 

УСП – Українська соціалістична партія 

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України 

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. 

Києві 

*Це юридична назва архівної установи, матеріали якої (ф. 228 Канцелярія 

Подільського губернатора) були знищені під час пожежі 2003 р.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Україна сьогодні перебуває на етапі 

формування багатопартійної системи, що є однією з основ демократичної 

держави і функціонування громадянського суспільства. Тому важливим є 

осмислення історичного досвіду суспільно-політичного життя початку ХХ ст., 

коли на теренах Наддніпрянської України в умовах Російської імперії 

відбувався процес зародження та ґенези політичних партій. Попри відмінності, 

зумовлені різними суспільними епохами, в хронологічних рамках яких діяли 

партії, ідеологія, програмні засади та практична діяльність партій та спілок 

можуть стати важливими підставами для порівнянь і узагальнень.  

Сучасний період розвитку української історичної науки вимагає від 

науковців змістовного перегляду низки положень та принципів з питань, які 

стосуються дослідження діяльності політичних партій кінця ХІХ – першої 

третини ХХ ст. Це можливо лише при залученні до наукового аналізу нових 

методологічних напрацювань, історичних джерел та літератури. Лише за таких 

обставин українська історіографія підніметься на якісно новий рівень розвитку.  

Останнім часом серед науковців зріс інтерес до партійно-політичної 

тематики. Його наслідком стала поява великої кількості узагальнюючих праць, 

у яких висвітлювалися питання виникнення, формування ідейних та 

організаційних засад діяльності політичних партій. Однак у цих роботах 

функціонування місцевих партійних осередків ще недостатньо вивчене й 

містить багато проблем, які потребують подальшого дослідження. Навіть 

діяльність організацій РСДРП, якій приділялось багато уваги, вимагає 

ретельного перегляду для виявлення перекручень та недостовірності фактів. 

Під час написання дисертаційної роботи автор встановив, що на території 

Подільської губернії прослідковувалась діяльність політичних партій 

соціалістичного напрямку (РСДРП, ПСР, Бунд, анархісти, РУП-УСДРП, УСП, 
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ЄСДРП «Поалей Ціон», СЄРП, ССРП), ліберального (Конституційно-

демократична партія, «Союз 17 октября», УДП, Польська конституційно-

демократична партія Південно-Західного краю, Польська обласна партія 

Київської, Подільської і Волинської губерній), російського консервативного 

(СРН, СРР, ВНС) та польських націоналістичних гуртків й організацій. Саме 

діяльність їхніх осередків предметно досліджується у цій роботі. 

У дослідженні використано великий масив раніше неопублікованих 

джерел п’яти архівних установ України, значна кількість яких вперше введена в 

науковий обіг. Це, насамперед, матеріали, що відносяться до діяльності 

Вінницької позапартійної бойової дружини, Кам’янець-Подільської військової 

групи при Одеській військовій організації РСДРП, Корпусної військової 

організації ПСР, Подільсько-Бессарабського селянського союзу анархістів-

комуністів та ін. Дослідження діяльності таких організацій є досить 

актуальним, оскільки це створює цілісну картину суспільно-політичного життя 

Подільської губернії на початку ХХ ст. 

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

Дисертацію виконано згідно з комплексною науково-дослідною темою 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). 

Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі історичних 

джерел та наукового доробку вчених охарактеризувати діяльність осередків 

українських, російських, єврейських і польських політичних партій та 

організацій на території Подільської губернії в досліджуваний період, їхню 

роль у суспільному житті краю. 

Для досягнення мети передбачено вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

– з’ясувати стан історіографічного вивчення проблеми; 

– окреслити, систематизувати та класифікувати джерельний комплекс;  
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– розкрити передумови й причини виникнення і функціонування на 

Поділлі осередків політичних партій на початку ХХ ст.; 

– охарактеризувати типологію та зміст їхніх ідейних, програмних та 

організаційних засад; 

– обґрунтувати періодизацію суспільно-політичного руху в Подільській 

губернії на початку ХХ ст. і простежити особливості партійно-політичного 

життя на кожному періоді; 

– виявити кількісний, чисельний, соціальний і національний склад 

місцевих організацій; 

– дослідити видавничу діяльність осередків політичних партій краю у 

досліджуваний період.  

Об’єктом дослідження є суспільно-політичне життя Подільської губернії 

на початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є місцеві організації політичних партій, а також 

форми та методи їхньої діяльності в краї. 

Територіальні межі роботи охоплюють головно територію Подільської 

губернії, до якої входять сучасні Вінницька, південна та центральна частини 

Хмельницької, північна частина Одеської та незначна частина Кіровоградської 

областей. Вихід за географічні межі застосовується для висвітлення питання 

взаємовідносин місцевих осередків політичних партій із центральними 

установами та організаціями інших регіонів. 

Хронологічні рамки роботи. Нижня хронологічна межа співпадає з 

часом утворення на Поділлі перших партійних осередків у 1902 р. Верхня межа 

пов’язана з початком Лютневої демократичної революції в Російській імперії, а 

разом з тим – і новим періодом у розвитку суспільства. Проте в роботі 

дослідник свідомо виходить за нижню межу, коли питання торкається 

з’ясування передумов та причин виникнення політичних партій у Російській 

імперії. 
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Методологічну основу дисертації становить комплекс підходів 

(аналітичний, порівняльний, системний, структурний), принципів (історизму, 

об’єктивності, системності, відповідності) та методів наукового пізнання 

(філософські, загальнонаукові, спеціально-наукові), які дозволили успішно 

досягти поставленої мети та завдань. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

полягають у запропонуванні комплексної реконструкції суспільно-політичного 

життя на теренах Подільського регіону, що реалізувалось у створенні, 

становленні та функціонуванні мережі осередків і організацій українських і 

загальноросійських політичних партій у перші роки ХХ ст. У дисертації 

вперше: 

– в українській історіографії комплексно досліджено діяльність 

політичних партій та організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст.;  

– охарактеризовано витоки і чинники й простежено появу та еволюцію 

політичної палітри краю. 

Уточнено:  

– періодизацію суспільно-політичного руху на Поділлі у досліджуваний 

період; 

– кількісний та етнонаціональний склад місцевих організацій політичних 

партій.  

Отримано подальший розвиток: 

– відтворення взаємозв`язків між різними осередками та організаціями 

політичних партій краю; 

– дослідження та систематизація агітаційно-пропагандистської літератури 

місцевих осередків. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що вона може бути 

використана при дослідженні соціально-економічної та політичної історії 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст., написанні узагальнювальних праць, 
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монографій, підготовці спецкурсів, проведенні лекційних і семінарських занять 

у вищих навчальних закладах. 

Положення та висновки роботи корисні при теоретичному осмисленні 

питання виникнення та діяльності місцевих осередків політичних партій. 

Значний інтерес вони мають також для краєзнавців, представників 

національних меншин, працівників архівних установ, бібліотек. Корисним зміст 

дослідження є для роботи партійних функціонерів, політологів, які вивчають 

політичне життя початку ХХ ст. 

Апробація результатів роботи. Загальна концепція, положення і 

висновки дисертації апробовані шляхом обговорення та рекомендації її до 

захисту на засіданні кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 1 від 28 серпня 

2015 р.). Різні аспекти роботи викладені в доповідях, повідомленнях і 

матеріалах 9 конференцій: ІХ Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій 

конференції, присвяченій 95-й річниці Буковинського народного віча (Чернівці, 

25–26 жовтня 2013 р.),  ІІІ Всеукраїнській науково-практичних конференції з 

міжнародною участю «Науковий діалог «Схід–Захід» (Кам’янець-Подільський, 

7 червня 2014 р.), двох Всеукраїнських конференціях (ХХV Всеукраїнській 

науковій історико-краєзнавчій конференції (Вінниця, 2013 р.), ХІV Подільській 

науковій історико-краєзнавчій конференції (Кам’янець-Подільський, 2014 р.), 

ХІІ науково-краєзнавча конференція «Стародавній Меджибіж в історико-

культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-

Східної Волині» (Меджибіж, 2014 р.), звітних наукових конференціях 

викладачів, докторантів та аспірантів університету (Кам’янець-Подільський, 

2013–2015 рр.). 

Публікації. За темою дослідження автором здійснено 11 публікацій, 5 з яких 

опубліковано в наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України, 1 – 

наукометричному збірнику Запорізького національного університету та 5 

публікаціях, які додатково відображають його результати. 
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Структура роботи визначається метою й завданнями дослідження і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, десяти підрозділів, висновків, 

переліку умовних скорочень, списку використаних джерел і літератури та 

додатків. Основний зміст дослідження викладено на 189 сторінках. Загальний 

обсяг роботи становить 321 сторінку. Список використаних джерел та 

літератури нараховує 751 позицію.  
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РОЗДІЛ 1  

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

У дослідженні історії діяльності осередків політичних партій на теренах 

Подільської губернії можна виділити два аспекти. Перший стосується історії 

політичних партій у Російській імперії загалом: передумови, процес 

виникнення та еволюція ідейних, програмних і організаційних засад, їхня 

діяльність на різних періодах суспільно-політичного руху. Другий аспект 

охоплює дослідження історії політичних партій у регіональному розрізі, а в 

нашому випадку – з виникненням та функціонуванням осередків політичних 

партій на Поділлі. Звісно, обидва аспекти тісно взаємопов’язані між собою. 

В історіографії досліджуваної проблеми можна виділити три періоди, на 

яких відбувався значний приріст історичних знань з історії політичних партій. 

Перший період розпочався на початку ХХ ст., коли воднораз з виникненням 

політичних партій розпочалося їхнє дослідження і тривав до кінця 1920-х рр. 

Він поділяється на два етапи. Перший тривав з 1905 р. до 1917 р. і 

характеризувався появою праць, переважно публіцистичного і науково-

популярного характеру, авторами яких часто були переважно діячі політичних 

партій.  

На початку ХХ ст. представники меншовицької фракції РСДРП видали 

низку праць, присвячених діяльності політичних партій. Так, у 1907 р. вийшла 

брошура Л. Мартова, у якій було дано визначення поняттю «політична партія», 

а також запропоновано власну класифікацію [629]. Остання ґрунтувалася на 

класовому підході до цього політичного явища.  
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Однією із найважливіших праць того часу був п’ятитомник 

«Общественное движение в России в начале ХХ века» за редакцією Л. Мартова, 

П. Маслова й А. Потресова [646]. Робота над цим виданням розпочалася 1909 р. 

і закінчилася 1914 р. у зв’язку з початком Першої світової війни. Авторський 

колектив зробив спробу усвідомити передумови, хід і наслідки першої 

російської революції (1905–1907 рр.). Також були проаналізовані особливості 

соціал-демократичної роботи не лише центральних районів Російської імперії, 

але й її окраїн. Зокрема, у статті К. Залевського [578, с. 200-202] 

охарактеризовано суспільно-політичне життя України. Автор висвітлив 

діяльність українських політичних партій, у тому числі й РУП. Аналізуючи 

події 1905 р., він акцентував увагу на тому, що на Поділлі у той час розвивався 

сильний страйковий селянський рух [578, с. 201].  

Діяльність політичних партій постійно перебувала в полі зору таємної 

поліції. З метою належної підготовки жандармів для боротьби з політичним 

рухом стали видаватися праці з історії революційних партій. У 1914 та 1916 рр. 

вийшли узагальнюючі праці жандармського чиновника О. Спірідовича. Першу 

з них він присвятив РСДРП [685], а другу – ПСР [686]. Автор проаналізував 

діяльність цих партій від процесу зародження до 1914 Для вищеназваних 

досліджень характерним було подання загальних відомостей про виникнення, 

ідейні та програмні засади політичних партій, основні напрямки їхньої 

діяльності. Однак, оскільки діяльність більшості політичних партій піддавалась 

переслідуванням таємної поліції, то в зазначених працях, в основному, годі 

шукати прізвищ партійних діячів, даних про кількість партійних та чисельність 

їхніх членів. Водночас, у працях О. Спірідовича, написаних «для службового 

користування», поряд з характеристикою ідеології, програм та діяльності, 

знаходимо імена партійних діячів. На цьому етапі дослідження не було 

написано праць з історії політичних партій на Поділлі.  

Другий етап історіографії розпочався у 1917 р. й тривав до кінця 1920-

х рр. Повалення царизму й прихід до влади більшовиків створив можливості 
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для дослідників відтворити історію політичних партій за «старого режиму». 

Звісно, доба революції та громадянської війни на теренах колишньої «тюрми 

народів» дещо затримала процес появи праць із досліджуваної проблеми. Але 

відкриття доступу до архівів царської охранки та відносна свобода творчості, 

яка існувала в 1920-х рр., сприяла появі низки доволі цікавих досліджень з 

історії соціалістичних партій. Авторами цих праць часто виступали колишні 

партійні діячі, які вміщували в них певний мемуарний компонент. 

У середині 20-х рр. ХХ ст. світ побачила праця А. Ріша [672], в якій 

висвітлювалася історія Спілки з моменту її створення до періоду занепаду. 

Автор ввів до наукового обігу велику кількість фактичного матеріалу. Поряд із 

діяльністю центральних органів партії він охарактеризував роботу місцевих 

спілчанських організацій, зокрема й тих, які діяли на території краю. Так, 

наприклад, А. Ріш зазначає, що під час виборів до ІІ Державної думи 

Подільська губернія була поділена Спілкою на два райони, один з яких був у 

Вінниці [672, с. 22-23]. 

У той же самий час вийшли роботи Й. Гермайзе [542], В. Залежського 

[579], В. Мещерякова [633], А. Потресова та Б. Ніколаєвського [684], 

М. Равича-Черкаського [665], В. Стального [688], П. Христюка [728]. У них, 

окрім історії РСДРП, висвітлено діяльність інших політичних партій та 

організацій. Однак діяльність партійних осередків у Подільській губернії 

автори не простежували.  

Найперша праця, присвячена політико-партійному життю Поділля 

початку ХХ ст., була написана А. Зекцером [582; 583]. Він розглядав його в 

контексті робітничого руху та діяльності революційних організацій у 1904–

1906 рр. на території Подільської губернії. Поряд з історією РСДРП, автор 

подав інформацію про діяльність у краї політичних партій соціалістичного 

напрямку – ПСР, УСДРП, Бунд, «Поалей Ціон», СЄРП, ССРП. У роботі 

використано велику кількість фактичного матеріалу зокрема архівних джерел, 

брошур, прокламацій тощо. Разом з тим, прикметною цінністю праці можна 
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вважати використання «живого» матеріалу – спогадів очевидців. Між тим 

політичні партії ліберального та консервативно-монархічного напрямків у 

дослідженні майже не згадані. 

Наприкінці 20-х рр. в історіографії відбувся процес поступового 

витіснення з наукового обігу праць, у яких досліджувалася історія 

«дрібнобуржуазних», «буржуазних» і «поміщицьких» політичних партій. Часто 

їх автори піддавалися відкритому цькуванню та звинуваченню в 

«протягуванні» чужих більшовизму ідей. Зокрема, протягом 1929–1930 рр. було 

репресовано чимало представників історіографії, зокрема Й. Гермайзе, 

М. Равича-Черкаського, А. Ріша та ін. [551, с. 6]. 

З утвердженням у Радянському Союзі тоталітаризму, починаючи з 1930-х 

і до кінця 1950-х рр., дослідження історії політичних партій розвивались 

слабко. Науковий пошук поза рамками схеми «Історія ВКП (б). Короткий курс» 

[586] став не лише неможливим, але й небезпечним для істориків. Саме тому, 

на наш погляд, в 30-ті й до середини 50-х рр. значно скоротилася кількість 

досліджень з історії політичних партій. Характерно, що лише наприкінці доби 

«хрущовської відлиги», яка позначилася певною «лібералізацією» 

комуністичного режиму, з’явилися наукові праці з історії політичних партій у 

Російській імперії, що свідчило про певну «реабілітацію наукової проблеми». 

Серед робіт, які з’явилися в той час, виділимо дослідження 

Є. Черменського [731] та Є. Кірюхіної [592]. У монографії Є. Черменського 

охарактеризовано програму й діяльність основних ліберальних партій у період 

першої російської революції 1905–1907 рр. У праці Є. Кіріюхної висвітлено 

процес зародження ВСС; показано протиріччя, що виникали на Установчому та 

делегатському з’їздах при виробленні резолюцій з основних соціально-

економічних і політичних питань; проаналізовано вплив на нього різних 

політичних партій тощо. Воднораз, діяльність осередків політичних партій та 

ВСС на Поділлі зазначені автори не розглядали.  
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Водночас, центри дослідження історії політичних партій виникли на 

Заході з ініціативи політичних емігрантів із колишньої Російської імперії. 

Серед представників політичної еміграції, значну частку становили учасники 

українського національно-визвольного руху. За кордоном почали видаватися 

праці з історії політичних партій Росії усіх ідейно-політичних напрямків. На 

відміну від радянської історіографії вони відзначалися більшою об’єктивністю 

висвітлення історичних подій. Втім, на змісті праць позначилася відірваність 

їхніх авторів від архівних історичних джерел і приналежність до певних ідейно-

політичних напрямків.  

Виникненню та діяльності українських політичної партій у 

Наддніпрянській Україні присвятив свої дослідження В. Дорошенко [560; 561]. 

Аналізуючи роботу Спілки за 1906 р., автор робить висновок про те, що партія 

стає «краєвою організацією РСДРП» в межах Полтавської, Чернігівської, 

Київської (крім Київського комітету), Подільської й Волинської губерній [561, 

с. 38-39]. У 1919 р. вийшла робота П. Гайдалемівського [540], в якій містилися 

загальні відомості про утворення національних політичних партій та були 

охарактеризовані окремі їхні програмні положення. 

Серед наукового доробку представників еміграції того часу слід 

відзначити роботи активного громадського діяча, члена УСДРП П. Феденка 

[705; 706]. Перебуваючи в еміграції у 30-х рр., він займався викладацькою 

діяльністю в Українському техніко-господарському інституті, що був у 

м. Подєбради (Чехія). У його працях зроблено спробу дослідити питання 

утворення й еволюції українських політичних партій початку ХХ ст. Розвитку 

української політичної думки напередодні та в період Першої світової війни 

присвятив своє дослідження Д. Дорошенко [562]. Головну увагу в роботі автор 

звернув на питання розколу в РУП та становлення УНП та УСДРП. Проте 

історики-емігранти не вивчали питання діяльності партійних організацій у 

Подільському краї.  
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З середини 1950-х і до 1990 р. тривав другий період значного приросту 

історичних знань з історико-партійної тематики. Він характеризувався тим, що 

методологічною основою дослідження історії політичних партій залишався 

«марксизм-ленінізм». Навіть у добу «перебудови», вивчення історико-

партійних досліджень здійснювалися під кутом зору «повернення до 

автентичного (справжнього) марксизму». Головна увага продовжувала 

приділятися партії більшовиків і її боротьбі проти інших політичних партій. 

Однак для цього періоду характерним є те, що партії різних типів ставали 

предметом наукового аналізу.  

Починаючи з середини 50-х рр. ХХ ст., в СРСР та УРСР вийшла низка 

наукових праць з історії більшовицьких організацій РСДРП. Велика кількість 

цих досліджень була приурочена 50-річчю початку першої російської революції 

1905–1907 рр. Саме в цей період світ побачили роботи таких радянських 

науковців, як Л. Іванов [584], Ф. Лось [617], П. Шморгун [738] та ін. У цих 

дослідженнях висвітлювалась історія революції 1905–1907 рр. в Україні і, 

зокрема, в Подільській губернії. Використовуючи велику кількість фактичного 

матеріалу, автори акцентували увагу на причинах революції, її подіях та 

наслідках.  

Подіям революції 1905–1907 рр. на Поділлі була присвячена велика 

стаття І. Зеленюка [581; 721]. Автор вперше ввів у обіг значну кількість 

фактичного матеріалу щодо діяльності РСДРП у краї. Але у зв’язку із тим, що в 

роботі було використано лише два фонди Державного архіву Хмельницької 

області йому вдалося частково розкрити роботу лише окремих соціал-

демократичних організацій Подільської губернії. І. Зеленюк, як і інші 

дослідники того часу, критикував діяльність «непролетарських» політичних 

партій. Так, наприклад, характеризуючи представників українського 

національно-визвольного руху, він зазначав, що «отруйна націоналістична 

пропаганда проти союзу російського та українського народів і проти союзу 

робітників та селян до кінця викривала їх сутність» [581, с. 32].  
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Протягом 60–80-х рр. вийшла низка досліджень присвячених 

функціонуванню організацій РСДРП на території Подільської губернії початку 

ХХ ст. Серед них заслуговує на увагу кандидатська дисертація П. Новикова 

[743]. Головним об’єктом дослідження стали організації РСДРП на Поділлі. 

Автор критикував меншовиків, діяльність яких, на його думку, була 

опортуністською. Дослідник увів до обігу велику кількість фактичного 

матеріалу, основну частину якого становили джерела 45 фондів 11 архівних 

установ України та Росії. 

Висвітленню діяльності організацій РСДРП на Поділлі були присвячені 

дослідження С. Плахотнюка [654; 655; 656]. Незважаючи на ідеологічну 

заангажованість, позитивним є те, що автор увів до наукового обігу значну 

кількість архівного матеріалу. Одночасно з тим, дослідник перебільшує вплив 

осередків РСДРП на суспільно-політичне життя краю, зокрема на селянський та 

робітничий рухи. 

На початку 80-х рр. вийшли нариси історії Вінницької та Хмельницької 

обласних партійних організацій [640; 641]. Хронологічно вони охоплювали 

період з кінця ХІХ (поява перших соціал-демократичних гуртків) до початку 

80-х рр. ХХ ст. Перший розділ нарисів був присвячений подіям, що відбувалися 

на Поділлі з 1883 по лютий 1917 рр. Як і в попередніх працях, їхні автори 

звертали увагу лише на діяльність місцевих осередків РСДРП, применшуючи 

при цьому роль інших політичних партій у суспільно-політичному житті краю. 

Протягом 60–80-х рр. з’явилася низка доробок подільських дослідників 

присвячених окремим аспектам історії суспільно-політичного життя краю 

початку ХХ ст. Серед них заслуговують на увагу наукові розвідки з таких 

питань: виникнення та діяльність перших соціал-демократичних організацій – 

Л. Баженова [530; 531], О. Степенка [690]; транспортування нелегальної 

літератури – І. Довганюка [558; 559], Ц. Фірштейн [724], А. Цвяка [729]; події 

першої російської революції 1905–1907 рр. – С. Гуменюка [554], М. Калинника 

[589], М. Кукурудзяка [602; 603], А. Лисого [613], С. Оліневича [647], 
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В. Прокопчука [663] тощо. Цінністю їх є те, що авторам вдалося ввести в 

науковий обіг велику кількість фактичного матеріалу. 

У той самий час у радянській історіографічній науці вийшла низка 

досліджень з питань виникнення й функціонування багатопартійної системи в 

Російській імперії на початку ХХ ст. Передусім, слід виділити праці з історії 

ПСР В. Гінєва [544] та К. Гусєва [556; 557], анархістського руху – В. Коміна 

[597; 598], ліберальних партій (Конституційно-демократична партія, «Союз 17 

октября») – В. Шелохаєва [734; 736], українських політичних партій – І. Кураса 

[604; 605], суспільно-політичного руху в міжреволюційний період – А. Авреха 

[529], загалом «непролетарських» партій [643; 644] тощо. Незважаючи на 

ідеологічну заангажованість цих досліджень, їхні автори використали значний 

обсяг фактичного матеріалу, запропонувавши свої варіанти класифікації 

політичних партій. У вищеназваних працях частково згадувалися події, які 

відбувалися на Поділлі. Так, наприклад, В. Комін аналізуючи діяльність СРН 

зазначав, що його відділи мали великий вплив у західних районах Російської 

імперії, зокрема й Подільської губернії [598, с. 23]. В. Шелохаєв 

охарактеризував чисельний склад осередків ліберальних партій у період 

революції 1905–1907 рр. у тому числі й тих, які діяли на Поділлі [734, с. 304; 

736, с. 145]. 

З 1991 р. розпочався третій період розвитку історіографії. Відсутність 

ідеологічних настанов, відкриття архівів і спецфондів сприяли тому, що 

дослідники неупереджено підходили до висвітлення питань пов’язаних з 

діяльністю політичних партій та організацій. Значний доробок у дослідженні 

цієї тематики внесли як вітчизняні, так і закордонні, переважно російські вчені. 

Важливим здобутком української історіографії стала поява 

узагальнювальних праць, присвячених історії політичних партій у Російській 

імперії, зокрема їхньої діяльності в Україні. Серед досліджень цього напрямку 

виділимо роботу А. Павка [651]. У ній автор проаналізував новітні теоретико-

методологічні засади дослідження політичних партій та організацій в Україні 
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наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також висвітлив основні історіографічні 

етапи вивчення цієї проблеми. Поряд з тим, А. Павко звернув увагу й на 

регіональні аспекти функціонування політичних партій. Зокрема, аналізуючи 

роботу УСДРП у період 1905–1907 рр., автор зауважив, що найбільша кількість 

її осередків містилася на Полтавщині й Поділлі, де концентрувалися значні 

маси сільського пролетаріату [651, с. 133]. 

Складному процесу зародження, оформлення й наступної еволюції 

української соціал-демократії в Російській імперії до 1914 р. присвячена 

монографія В. Головченка [551]. Вперше у вітчизняній історіографії вчений 

комплексно дослідив еволюцію українського соціал-демократичного руху кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. При аналізі основних напрямків діяльності українських 

політичних партій він неодноразово згадує події, пов’язані з історією 

суспільно-політичного руху в Подільській губернії. Так, наприклад, 

характеризуючи соціальний склад РУП, автор констатує, що на Поділлі 20 % її 

членів були дітьми священників [551, с. 37]. 

Комплексним дослідженням українських національних партій відзначена 

праця відомого вченого Г. Касьянова «Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–

ХХ століть: соціально-політичний портрет» [590]. На думку автора, українська 

інтелігенція була єдиним рушієм національно-визвольного руху та творцем усіх 

політичних партій. Г. Касьянов розкриває основні теоретичні й практичні кроки 

їх становлення. У роботі частково висвітлено питання, пов’язане з діяльністю 

місцевих осередків політичних партій. Зокрема, аналізуючи стан роботи 

регіональних організацій УСДРП, автор зазначив, що вони користувалися 

значним впливом на Поділлі [590, с. 85-86].  

Важливим внеском у вивченні політичної історії України стало 

шеститомне видання «Політична історія України у ХХ ст.» Інституту 

політичних та етнонаціональних досліджень НАН України під керівництвом 

академіка НАН України І. Кураса. У ній із позиції сучасного історичного 

досвіду осмислені складні й суперечливі процеси українського суспільно-
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політичного життя того часу. У першому томі «На зламі століть (кінець ХІХ ст. 

– 1917 р.)» [661] зроблено етносоціальну характеристику населенню; 

досліджено питання діяльності політичних партій та організацій усіх ідейних 

напрямків; проаналізовано їхню участь в суспільно-політичному русі.  

Окремий параграф, присвячений характеристиці українських політичних 

партій, виділено в монографії провідного історика України у сфері вітчизняного 

минулого ХІХ – початку ХХ ст. члена-кореспондента НАН України О. Реєнта 

[669]. Учений пов’язує появу українських національних партій і громадських 

організацій з прискоренням соціального напруження початку ХХ ст., яке 

вилилось у масові революційні рухи селян і робітників, опозиційно-визвольний 

рух інтелігенції, що завершився 1905 р. вибухом демократичної революції. 

Особливостям аграрних відносин у Правобережній Україні наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст., а також діяльності політичних партій та селянських 

громадських організацій в селах регіону у період революції 1905–1907 рр. 

присвячена монографія О. Федькова [710]. При розгляді питання початку 

організованого селянського руху, автор неодноразово звертається до подій, 

пов’язаних з діяльністю партійних осередків у Подільській губернії. Так, 

наприклад, аналізуючи роботу Всеросійського селянського союзу, О. Федьков 

зазначає, що у Літинському повіті великий вплив на селян мала Хмільницька 

організація ПСР на чолі з Д. Донським, яка підтримувала програмні вимоги 

союзу. Автор стверджував, що найбільшого розмаху агітаційно-

пропагандистська робота у краї набрала з боку Спілки та РСДРП, які діяли «як 

шляхом усної пропаганди так і шляхом масового розповсюдження брошур і 

прокламацій закордонного, київського і одеського видань» [710, с. 73-74, 96]. 

Дослідження взаємозалежності суспільно-політичної боротьби та 

організації виборчого процесу до Державної думи чотирьох скликань на 

прикладі окремого регіону – Подільської губернії, здійснив у своїй монографії 

А. Глушковецький [545]. Автор показав ставлення різних політичних сил до 

виборів у Думу. Так, наприклад, дослідник стверджує, що характерною 
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особливістю передвиборчої боротьби до І Думи на Поділлі було те, що тут в 

основному боролися між собою не партійні організації та кандидати, а 

представники окремих національностей: єврейської, польської, російської та 

української, що було зумовлено національним складом його населення [545, 

с. 48-49]. 

У 2011 р. вийшла праця дослідників О. Федькова та В. Магася 

«Селянству – владу і землю!». Всеросійський селянський союз в Україні (1905–

1907 рр.)» [713]. Її автори дослідили історію ВСС у Наддніпрянські Україні під 

час першої російської революції. Окрім того, вони охарактеризували взаємини 

союзу з такими політичними партіями як РСДРП, ПСР, УДП, РУП-УСДРП та 

ін. Велику увагу в роботі приділено регіональним аспектам дослідження. Так, 

характеризуючи вплив УСДРП на ВСС, автори згадують відомого на Поділлі 

українського соціал-демократа П. Блонського, який у серпні 1906 р. зробив 

спробу об’єднати всі національні сили для роботи на селі [713, с. 184]. 

Помітний слід у вивченні різних аспектів діяльності українських 

політичних партій, їх основних напрямків, і участі в суспільно-політичному 

русі в Наддніпрянщині зробили у своїх монографіях О. Висоцький [535], 

О. Голобуцький і В. Кулик [550], А. Голуб [549], Т. Гунчак [555], В. Колесник 

[595], І. Михальський [635] та ін. 

На сучасному періоді розвитку вітчизняної історіографії з’явилися також 

праці з історії російських політичних партій. Зокрема, діяльності анархістів в 

Україні присвячено дослідження О. Лебеденка [607]. У роботі висвітлені 

питання, пов’язані з виникненням та функціонуванням анархістських 

організацій, та показано складний комплекс взаємовідносин різних груп і течій 

цього напрямку на початку ХХ ст. Автор частково висвітлив події, пов’язані з 

діяльністю анархістів на території Подільської губернії. Так, наприклад, 

О. Лебеденко стверджує, що, поряд з діяльність різних анархо-комуністичних 

груп і організацій, існували позафракційні групи, не пов’язані ні з одним 

конкретним місцем чи місцевістю. На його думку, першою такою групою 
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анархістів в Україні була «Вінницька безпартійна бойова дружина», заснована 

влітку 1906 р. [607, с. 57]. 

Діяльності консервативно-монархічних організацій та партій у Російській 

імперії в 1901–1914 рр. присвячене дослідження І. Омельянчука [648]. Автор у 

своїй роботі проаналізував періоди становлення, розвитку та занепаду 

чорносотенного руху, основні віхи їхньої діяльності, взаємини з іншими 

учасниками суспільно-політичного руху тощо. У дослідженні використано 

велику кількість фактичних матеріалів регіонального характеру, зокрема, щодо 

Поділля. Так, наприклад, збільшення чисельності СРН у Південно-Західному 

краї в 1911–1914 рр. автор пояснює не посиленням монархічних ідей серед 

місцевого населення, а «полівінням» суспільства в роки нового революційного 

піднесення. На думку І. Омельянчука селяни Київської, Волинської та 

Подільської губерній вступали в лави СРН лише для того, щоб за допомогою 

цієї організації захистити свої економічні інтереси й добитися збільшення 

земельних наділів, насамперед, за рахунок поміщиків [648, с. 86]. 

Історії діяльності російських політичних партій на території України, 

зокрема, есерів присвячене також дослідження О. Сусорова [693], кадетів – 

С. Донченко [741], О. Старинця [689], чорносотенного руху – 

В. Волковинського [536], І. Самарцева [676], діяльності націоналістів – 

В. Любченка [618] та ін.  

На сучасному періоді вітчизняної історіографії з’явилася низка наукових 

розвідок з окремих питань соціально-економічного та суспільно-політичного 

життя Поділля початку ХХ ст. Серед них заслуговують на увагу доробки з 

таких тем: соціально-економічний розвиток та національна характеристика 

населення – А. Гуменюк [552; 553], А. Задорожнюк [576; 577], С. Єсюнін [569], 

О. Кенц [591], О. Макарова [620], В. Малий [622; 623; 624], Ю. Хоптяр [727]; 

суспільно-політична боротьба під час виборів до Державної думи – 

А. Глушковецький [546; 547], М. Циганюк [730]; виникнення та діяльність 

організацій українських політичних партій – Д. Решетченко [670], О. Федьков 
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[716; 717]; участь євреїв у суспільно-політичному житті – В. Жезицький, 

В. Нестеренко [572], Л. Орловський [650], О. Симчишин [680]; утворення та 

функціонування есерівських осередків – О. Федьков [709], А. Хоптяр [726]; 

виникнення та діяльність організацій консервативно-монархічного напрямку – 

Р. Йолтуховський [588], О. Федьков [718; 719] тощо. Цінним у цих 

дослідженнях є те, що їхні автори ввели в науковий обіг, систематизували та 

осмислили значний обсяг фактичного матеріалу. 

У сучасній зарубіжній історіографії найбільшу увагу діяльності 

політичних партій у Російській імперії на початку ХХ ст. приділяють російські 

дослідники. Протягом останнього часу опубліковано низку праць, в тому числі 

й узагальнювальних, авторам яких вдалося подолати догматичні положення 

радянської історіографії та неупереджено й об’єктивно розглянути питання 

діяльності політичних партій досліджуваного періоду.  

Важливе місце серед досліджень цього часу посідають монографії 

С. Тютюкина [699] та І. Урилова [702]. Їхні автори вперше в російській 

історіографії розглянули комплексно питання утворення меншовицької фракції 

РСДРП, розкрили основні віхи діяльності її організацій, охарактеризували 

складні процеси взаємин з більшовиками тощо. С. Тютюкин, аналізуючи 

діяльність меншовиків у період першої російської революції 1905–1907 рр., 

зазначав, що у багатьох містах Російської імперії діяли досить потужні 

організації РСДРП, одна з яких функціонувала у м. Кам’янці-Подільському 

[699, с. 194]. 

У 1997 р. вийшла праця М. Леонова «Партия социалистов-

революционеров в 1905–1907 гг.» [611]. У ній автор дослідив історію партії 

есерів у період першої російської революції. Він виділив проблеми, які, на його 

думку, були найбільш актуальними для вивчення, зокрема: генезис партії, 

ідеологічну концепцію, програму, чисельність, соціальний склад тощо. 

Частково автор висвітлив питання становища та діяльності місцевих 
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організацій есерів, зокрема й Правобережжя, проаналізував їх чисельність, 

соціальний та національний склад [611, с. 134, 153, 421-422, 459]. 

Найбільш вагомим дослідженням з історії чорносотенних організацій є 

монографія С. Степанова «Черная сотня в России. 1905–1914 гг.» [691]. Автор 

охарактеризував ідеологію та програми консервативно-монархічних 

організацій, здійснив порівняльний аналіз складу керівних органів крайніх 

правих починаючи з Головної ради СРН і закінчуючи його повітовими 

відділами. У роботі приділена увага також регіональним аспектам діяльності 

цих організацій. Зокрема автор зазначає, що масового характеру набув вступ у 

ряди СРН у Волинській і Подільській губерніях, де діяла Почаївська лавра, 

керована чорносотенним духівництвом [691, с. 258-260].  

У цей період виходить низка збірників з історії політичних партій, які 

діяли у Російській імперії на початку ХХ ст. В одному із них «Меньшевики и 

меньшевизм» [631] за редакцією В. Теліцина, С. Тютюкіна та І. Урилова, 

розміщенні дослідження, пов’язані з діяльністю меншовицької фракції РСДРП 

на різних етапах суспільно-політичного життя Росії того часу. У збірнику 

«Политические партии в российских революциях в начале ХХ века» [659] 

висвітлюються питання діяльності політичних партій різних ідеологічних 

напрямів під час російських революцій початку ХХ ст. 

Історії політичних партій присвячена узагальнююча праця 

«Политические партии России: история и современность» [660]. Досліджуючи 

питання участі партійних організацій різних ідейно-політичних напрямків у 

суспільно-політичному житті країни, її автори звертали увагу й на регіональні 

аспекти, зокрема й на Поділлі. Так, наприклад, В. Кривенький [599], 

характеризуючи центри анархістського руху, зазначає, що в 1905–1907 рр. у 

Росії діяли також і менш впливові організації, одна з яких знаходилась в 

м. Кам’янці-Подільському [599, с. 213]. 
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Цінними узагальнюючими працями є енциклопедичні видання, 

присвячені суспільній думці та головним ідейним напрямкам суспільного 

життя [745; 748; 749], а також історії політичних партій Росії [746]. У них, 

поряд з характеристикою головних ідейних напрямків суспільної думки та її 

репрезентантів, подаються статті, присвячені історії політичних партій і 

організацій, зокрема національних, що діяли на території імперії.  

Таким чином, діяльність політичних партій та організацій у Російській 

імперії на початку ХХ ст. набула всебічного висвітлення. Належним чином 

розкриті питання пов’язані з їхньою ґенезою, ідеологічними концепціями, 

програмами, чисельністю, соціальним складом тощо. Проте недостатньо на 

сьогодні залишається вивченим питання стану чисельності та діяльності 

регіональних організацій політичних партій, зокрема й на території Подільської 

губернії. 

 

1.2. Джерельна база роботи 

 

Сучасне джерелознавство пропонує різноманітні типи класифікації 

історичних джерел. Його теоретичну основу заклали як вітчизняні, так і 

закордонні дослідники. Серед українських науковців варто відзначити праці 

В. Воронова [539], Я. Калагури [585], І. Михальського [635] та ін. З-поміж 

закордонних учених, насамперед російських, заслуговують на увагу роботи 

А. Голікова, Т. Круглової [548], М. Румянцевої [674] Л. Пушкарьова [664]. Їхні 

автори займалися вивченням загальних принципів історичного дослідження та 

ролі джерелознавства в ньому. Виходячи з предмету та об’єкту нашого 

дисертаційного дослідження, наявну джерельну базу ми поділили на такі групи: 

1) законодавчі акти; 2) діловодна документація; 3) періодична преса та 

публіцистика; 4) статистичні матеріали; 5) документи особового походження; 

6) агітаційно-пропагандистська література. 
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Аналіз законодавчих актів дозволив нам охарактеризувати правовий 

статус політичних партій та організацій, а також з’ясувати юридичні обставини, 

в яких діяли їх місцеві осередки. Зазначимо, що до 1906 р. у Російській імперії 

під законом розумілося все те, що затверджувалося верховною владою, тобто 

імператором. Законодавчі акти видавалися у формі грамот, положень, статутів, 

указів, маніфестів тощо. Під час революції 1905–1907 рр. у законодавчій 

практиці Росії відбулися зміни, пов’язані, насамперед, з утворенням нового 

державного інституту – Державної думи. 

До законодавчих актів досліджуваного періоду, що складали юридичні 

підвалини діяльності політичних партій, належать такі документи: указ від 18 

лютого 1905 р. [391, с. 133], що започаткував присудну кампанію під час якої 

приватні особи та установи отримали право подавати до Ради Міністрів 

пропозиції щодо покращення державного устрою; Маніфест 17 жовтня 1905 р. 

«Об усовершенствовании Государственного порядка» [393, с. 754-755], що 

проголосив основні громадянські свободи (совісті, слова, зібрань, союзів), де 

факто створив юридичні підстави для діяльності політичних партій (щоправда, 

революційні політичні партії вже діяли до цього як нелегальні організації); указ 

від 4 березня 1906 р. «О временных правилах, об Обществах и Союзах» [392, 

с. 201-207], який надавав міністру внутрішніх справ право на власний розсуд 

припиняти діяльність будь-яких товариств та союзів; а також Маніфест 3 

червня 1907 р. «О роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой 

Думы и об изменении порядка выборов в Государственную Думу» [658], що 

призвів до прийняття реакційного виборчого закону, згідно з яким зводились 

нанівець будь-які спроби проведення в Державну думу антимонархічно 

налаштованих депутатів. Якщо перший і другий вищеназвані законодавчі акти 

створили сприятливі умови для діяльності політичних партій та організацій у 

Російській імперії, то два інших спонукали політичні партії насамперед 

соціалістичного напрямку перейти у глибоке підпілля. 
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Другу найчисленнішу групу джерел становлять діловодні документи. Їх 

умовно поділено на два великих види: 1) документація державних установ; 

2) документи політичних партій. Залежно від цільового призначення матеріали 

цієї групи, в свою чергу виокремлено на такі різновиди: а) нормативні 

документи (циркуляри, положення, статути, інструкції); б) протокольна 

документація (журнали, протоколи, стенограми); в) ділове листування 

(доповідні записки, офіційні листи); г) звітна документація (звіти, доповіді) 

[548, с. 120-122]. 

Важливим масивом джерел першого виду діловодної документації є 

нормативні документи. Провідне місце серед них посідають циркуляри 

Департаменту поліції, Ради міністрів, Міністерства юстиції тощо. Вони носили 

переважно інформаційний та роз’яснювальний характер. У такий спосіб до 

місцевих органів влади та управління доносилась тактика дій щодо 

попередження загострення революційної ситуації. Так, наприклад, у 

циркулярах Міністерства юстиції № 59579 від 22 грудня 1905 р. [303, арк. 4] та 

Ради міністрів № 1444 від 14 вересня 1906 р. [302, арк. 98 зв.], надісланих на 

адресу Подільського губернатора, йшлося про заборону військовим і особам 

прокурорського нагляду брати участь у союзах та організаціях, які 

переслідували політичну мету. 

Серед протокольної документації державних установ провідне місце 

займають протоколи арештів, допитів членів місцевих осередків політичних 

партій [314, арк. 302; 376, арк. 5], оглядів нелегальних видань (брошури, 

листівки, прокламації, відозви) [42, арк. 59; 63, арк. 35]. Ці джерела дають 

можливість сформувати уяву про кількісний склад революційних організацій, 

їхню структуру, форми діяльністі, зв’язки з іншими партійними осередками 

тощо. Один із таких протоколів був складений ротмістром Подільського ГЖУ 

К. Свідерським у присутності товариша прокурора Кам’янець-Подільського 

окружного суду М. Падеріна та понятих 11 квітня 1905 р. У ньому зроблено 

огляд прокламації «Товариші робітники» видруку Київського громади РУП, 
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вилученої у жителів м-ка Муровані-Курилівці Ушицького повіту. В її тексті, з 

одного боку йшлося про події 9 січня 1905 р. у Санкт-Петербурзі, з другого – 

описувалося злиденне становище простого народу [53, арк. 87]. 

Великий обсяг джерел становлять матеріали ділового листування. Це 

переважно вхідна та вихідна кореспонденція Київського генерал-губернатора 

[219, арк. 1-5; 220, арк. 1-36], Подільського губернатора [372, арк. 1-279; 381, 

арк. 1-6], начальника Подільського ГЖУ [30, арк. 1-40; 160, арк. 1-1238], 

прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду [286, арк. 1-72; 314, арк. 1-

387] та ін. Цей вид документації містить важливу інформацію про кількісний 

склад організацій політичних партій, форми їх діяльності, прізвища активних 

членів тощо. Так, у таємному донесені начальника Жмеринського відділення 

Одеського поліцейського управління залізниці на ім’я начальника Подільського 

ГЖУ від 15 вересня 1908 р. № 609 вміщено інформацію про діяльність і 

чисельність місцевої організації ПСР [126, арк. 35 зв.]. 

Цінним джерелом у дослідженні діяльності осередків політичних партій є 

звітна документація. Звіти, доповіді та повідомлення представників місцевих 

органів влади містять важливу інформацію про кількісний склад організацій, а 

також вікову, статеву та соціальну характеристику їхніх членів [21, арк. 1-16; 

134, арк. 25-35; 316, арк. 26-73; 373, арк. 71-130]. Зокрема, у звіті начальника 

Подільського ГЖУ від 7 грудня 1907 р. № 8235 про діяльність місцевих 

організацій РСДРП за листопад того ж року зосереджено інформацію про 

діяльність соціал-демократів у Подільській губернії. До нього також доданий 

список їхніх членів із зазначенням вікової, статевої та соціальної 

характеристики [91, арк. 181]. 

У 50–70-х рр. працівники архівних установ Хмельниччини видали 

збірники документів, присвячені суспільно-політичному життю Поділля 

початку ХХ ст. Так, наприклад, у 1956 р. було опубліковано збірку матеріалів 

під назвою «Революційні події 1905–1907 рр. на Поділлі» [402]. Її авторами 

стали працівники Державного архіву Вінницької області на чолі з І. О. Пшуком. 
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У виданні сконцентровано архівні документи періоду першої російської 

революції, а саме: донесення Подільського губернатора та начальника 

Подільського ГЖУ у МВС і Департамент поліції; повідомлення товаришів 

прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду та помічників начальника 

Подільського ГЖУ; протоколи поліцейських допитів і т. п. 

У 1975 р. побачив світ «Довідник історико-революційних подій на 

території Хмельницької області в період першої російської революції 1905–

1907 рр.» [395]. У ньому використані матеріали двох фондів Державного архіву 

Хмельницької області, які висвітлювали діяльність лише окремих організацій 

РСДРП на території Подільської губернії. 

Другий вид цієї групи (документи політичних партій) складається з таких 

джерел: а) програмні положення та статути; б) розпорядчі документи 

центральних і місцевих партійних організацій. Важливим джерелом з вивчення 

діяльності організацій політичних партій є програмні матеріали. Вони 

висвітлюють ідеологічні засади тієї чи тієї політичної партії, а також показують 

форми та методи їхньої боротьби. Програмні документи переважної більшості 

політичних партій з’явилися у вільному доступі вже під час революції 1905–

1907 рр. Так, протягом 1906 р. в Санкт-Петербурзі вийшло три видання 

«Полного сборника платформ всех русских политических партий с 

приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего 

доклада графа Витте» [399, 400, 401]. У ньому вміщено програми провідних 

російських політичних партій. Якщо у першому виданні цього збірника 

містилися програмні платформи 11 політичних партій, то у третьому – уже 17. 

Водночас у Москві вийшла праця «Политические партии. Сборник 

программ существующих в России политических партий. С предисловием и 

примечаниями» [398]. Автор вступної статті М. Васін здійснив класифікацію 

політичних партій на монархічні (СРН), буржуазні («Союз 17 октября»), 

конституційно-демократичні (Конституційно-демократична партія) й 

соціалістичні (РСДРП, ПСР). У роботі представлені програмні документи 28 
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політичних партій, серед яких зокрема Польської конституційно-демократичної 

партії Південно-Західного краю. Вона, окрім Київської й Волинської губерній, 

поширювала свою діяльність і на Подільську. 

Значний обсяг програмних документів становлять загальнопартійні 

статути та статути регіональних організацій політичних партій. До останніх, 

зокрема, належать: «Устав Могилевской группы Конституционно-

демократической партии» [344, арк. 4-8], «Устав боевого летучего отряда» 

(Вінницька позапартійна бойова дружина) [55, арк. 2], «Устав Подольского 

союза русских националистов» [404] та ін. 

Важливим видом партійно-ділової документації є рішення з’їздів і 

конференцій як загальнопартійних, так і місцевих. Зокрема, до останніх 

належать матеріали Південноросійського з’їзду, що проходив у м. Балті з 15 по 

23 червня 1906 р. [158, арк. 489-490 зв.]. 

Ще одним видом партійної документації є розпорядчі документи 

(повідомлення, резолюції). Так, наприклад, ЦК сіоністських організацій у 

Російській імперії надіслав повідомлення за № 12624 від 30 жовтня 1910 р. на 

ім’я сатанівського міщанина Р. Лейдерваргера. У ньому йшлося про обрання 

делегатом на майбутній сіоністський конгрес у Гамбурзі (Німеччина) від м-

ка Сатанів Проскурівського повіту місцевого жителя Ш. Шенкена [168, арк. 6]. 

Третю групу джерел представляють періодична преса та публіцистика. За 

суб’єктом, який видавав друкований орган, періодичні видання поділяються на 

партійні та непартійні. До останніх належали видання офіційних органів 

державної влади, а також незалежні громадсько-політичні газети та журнали. 

Перша група непартійної періодики на території Подільської губернії була 

репрезентована такими виданнями як «Подольские губернские ведомости», 

«Подольские епархиальные ведомости», «Православная Подолия», «Подолия», 

«Подолянин». Офіційні засоби масової інформації в основному ігнорували 

діяльність політичних партій та організацій. А ті новини, що стосувалися 

суспільно-політичного життя краю, носили яскраво виражений консервативно-
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монархічний характер. Так, наприклад, газета «Подолия» протягом 1907–

1908 рр. на своїх шпальтах висвітлювала події, пов’язані, головно, з відкриттям 

та функціонуванням місцевих відділів СРН і СРР [435, с. 3; 436, с. 3; 474, с. 3; 

475, с. 2]. 

Партійна періодика, використана в дисертації, складається з видань 

соціалістичного, ліберального та консервативно-монархічного напрямків. 

Соціалістичну пресу репрезентували такі газети як «Искра» (РСДРП) [415, с. 1; 

507, с. 1], «Знамя труда», «Революционная Россия», (ПСР) [141, арк. 60; 506, 

с. 4-7; 514, с. 6-11], «Праця», «Селянин» (РУП – УСДРП) [505, с. 1-2; 414, с. 1-

2], «Добра новина» (УСП) [518, с. 4], «Правда» (Спілка) [511, с. 20] та ін. На 

їхніх шпальтах політичні партії висвітлювали питання своєї ідеології та 

революційної тактики. Поряд з тим, у цих виданнях розміщувалась інформація 

з партійно-політичного життя регіонів, зокрема, й Поділля. Так, наприклад, у 

Ч. 7 газети «Селянин» за 1903 р. у рубриці «Що діється на Україні» 

повідомлялося, що під час обшуку жителів с. Грабівці Могилів-Подільського 

повіту поліція знайшла літературу видання РУП [517, с. 8]. У № 6-7-8 видання 

«Правда» у рубриці «Письма з сел» йшлося про аграрні заворушення в 

с. Голяки Вінницького повіту [511, с. 20]. У № 42 газети «Знамя труда» за 

1912 р. у статті «Голоса из подполья», що на території Подільської губернії 

есерівські організації функціонували лише у великих містах [141, арк. 60] тощо. 

Українська громадсько-політична періодика представлена київськими 

виданнями «Громадська думка» та «Рада». Вони містили публікації діячів 

українських політичних партій. Окрім того, у рубриках «Дописи» та «З 

українського життя» неодноразово висвітлювалися події суспільно-політичного 

життя Поділля початку ХХ ст. [416, с. 4; 420, с. 3]. 

Активними «читачами» періодичних видань були представники 

жандармського корпусу. В архівних фондах зберігається велика кількість 

статей партійної та непартійної періодики, в яких описуються події з суспільно-

політичного життя краю. Події, пов’язані з діяльністю СРН в Ольгопільському 
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повіті протягом квітня-травня 1914 р., висвітлювали на своїх шпальтах такі 

видання, як «Киевская мысль» (№ 108 від 20 квітня «Агитация союзников 

среди крестьян. (Письмо из Подолия)») [150, арк. 9-9 зв.], «Подолянин» 

(№ 1035 від 25 квітня «Народная темнота») [244, арк. 1], «Петербургский 

курьер» (3 травня «Агитация черносотенцев против помещиков») [247, арк. 53], 

«Утро России» (29 травня «Каменец-Подольск. (От нашего корреспондента). 

Бунт под флагом «Русского Знамени»») [244, арк. 51] та ін. Зазначені публікації 

виявлені у фондах жандармських і судових установ.  

Четверту групу джерел становлять статистичні дані. У роботі 

використано матеріали «Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи, 1897 г. Т. ХХХІІ. Подольская губерния» [411], «Обзоров Подольской 

губернии» за 1901 [407], 1903 [408] та 1905 [409] рр., «Статистика производств 

обложенных акцизом за 1900–1914 гг.» [412] та ін. У них подано інформацію 

про кількісний, соціальний, національний склад населення губернії, розвиток її 

сільського господарства, промисловості, торгівлі тощо. 

Документи особового походження складають п’яту групу джерел. Вони 

представлені спогадами та приватним листуванням. У мемуарах відомих 

громадсько-політичних діячів Д. Дорошенка [521], С. Єфремова [522], 

В. Лащенка [523] та Є. Чикаленка [527] висвітлюються питання формування 

ідейних, програмних, організаційних засад і діяльності українських політичних 

партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. У цих публікаціях 

згадуються, зокрема, суспільно-політичні діячі з Поділля П. Блонський [523, 

с. 130] та П. Ксендзюк [522, с. 617-619]. 

У дисертації використано спогади безпосередніх учасників подій 

партійно-політичного життя на Поділлі. До таких джерел належать мемуари 

В. Приходька [525; 526] – відомого політика, громадського діяча, журналіста та 

письменника. У першій частині спогадів автор висвітлює події суспільно-

політичного життя краю в період з 1895 по 1907 рр. Особливу увагу він 

приділяє діяльності місцевих осередків українських політичних партій (РУП - 
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УСДРП) та культурно-освітній акції «Просвіти». У другій частині своїх 

мемуарів В. Приходько описує події, які відбулися на території Подільської 

губернії в період з 1908 по 1920 рр. Автор яскраво змальовує успіхи та невдачі 

українського національного руху, подає характеристику провідним політичним 

діячам тієї епохи. 

У спогадах Л. Гольдмана [520] – активного діяча РСДРП, висвітлено 

події, пов’язані з відкриттям підпільної іскрівської друкарні в м. Кишиневі 

Бессарабської губернії. Описуючи шляхи транспортування політичної 

літератури, автор акцентував увагу на найважливішому з них, який проходив 

через Жмеринку – найбільшу вузлову станцію Південно-Західної залізниці. 

Зі спогадів М. Валентинова-Вольського [519] – російського соціал-

демократа, ми довідуємося про існування в Подільській губернії шляхів 

транспортування політичної контрабанди, через які доставлялася нелегальна 

література та переправлялися політичні діячі. Автор згадує, як разом із К. Реріх 

– активною діячкою Київської організації РСДРП, за допомогою 

контрабандистів переходили російсько-австрійський кордон у районі 

м. Кам’янця-Подільського. 

Одним із видів документів особового походження є приватне листування. 

У фондах ЦДІАК України зберігається велика кількість перлюстрованих листів 

членів осередків політичних партій та організацій, які діяли на території 

Подільської губернії у досліджуваний період. 

Перлюстрацією – розпечатуванням приватної кореспонденції, її 

переглядом займалися секретні відділення («чорні кабінети»), які діяли при 

поштамтах. Із семи найбільших поштамтів, які мали на початку ХХ ст. «чорні 

кабінети», три розташовувались на території України (Київ, Одеса, Харків). 

Там, де не було таких установ, перлюстрацією займалися найбільш 

благонадійні чиновники поштово-телеграфних відомств [739, с. 153-155]. 

Тематика перлюстрованих листів досить різноманітна. У них 

висвітлювались питання діяльності місцевих осередків політичних партій та 
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організацій, а саме: придбання нелегальної літератури, організація мітингів, 

демонстрацій і страйків, участь у виборчих кампаніях до Державної думи тощо 

[158, арк. 198-199; 191, арк. 2, 46]. Так, наприклад, один із членів Вінницької 

організації «Поалей Ціону» І. Хаімсон, у листі адресованому варшавському 

міщанину Я. Трахтенбергу описував становище місцевих сіоністських 

організацій. Зі слів автора відомо про існування у Вінниці на початку 1906 р. 

потужних організацій «Поалей Ціону» та Сіоністської соціалістичної 

робітничої партії. Також у листі подано інформацію про кількісний та керівний 

склад цих організацій [158, арк. 780]. У іншому листі, відправленому з Києва до 

Львова 25 травня 1905 р., йшлося про селянські заворушення в м-ку Муровані-

Курилівці Ушицького повіту, що були спричинені активною агітацією місцевих 

рупівців [53, арк. 36-37]. 

Остання група джерел представлена агітаційно-пропагандистською 

літературою. Найважливішим і, у більшості випадків, єдиним способом 

спілкування з іншими політичними організаціями та місцевим населенням 

виступали видання, що мали характер «всенародної об’яви». 

За технікою виготовлення агітаційно-пропагандистська література 

поділялася на друковану та гектографовану (виготовлену за допомогою 

пристрою ручного розмноження тексту). Центральні партійні органи 

здебільшого виготовляли друковану продукцію, у той час як на місцях 

переважала гектографована. 

За інформаційним змістом агітаційно-пропагандистська література 

поділялася на брошури, листівки, прокламації та відозви. Вони несли 

насамперед інформативне навантаження, висвітлюючи при цьому різні сторони 

діяльності політичних партій та організацій. Тематика, яка висвітлювалась у 

агітаційно-пропагандистській літературі носила загальнопартійний або 

місцевий характер. Так, наприклад, зміст прокламації «К роспуску 

Государственной Думы» виготовленої Могилів-Подільською організацією ПСР 

у червні 1907 р. носив загальнопартійний характер. У ній, зокрема, 
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висловлювався смуток з приводу розпуску ІІ Державної думи [215, арк. 24 а-

24 б зв]. Тематика місцевого характеру відображена, наприклад, у прокламації 

Кам’янець-Подільської організації РСДРП «К рабочим и крестьянам 

Должоцкой экономии». У ній кам’янецькі соціал-демократи закликали місцеве 

населення до проведення страйку в економії княгині А. Хілкової [330, арк. 235]. 

Велика кількість агітаційно-пропагандистської літератури знаходиться у 

фондах ЦДІАК України. Ці матеріали є цінним джерелом для вивчення 

діяльності місцевих осередків політичних партій та організацій. 

Загалом, залучено великий обсяг архівних джерел (390 справ), які 

зберігаються у 13 фондах, зокрема: Центральному державному історичному 

архіві України в м. Києві (7 фондів), Центральному державному архіві органів 

влади та управління України в м. Києві (1 фонд), Державному архіві Вінницької 

області (1 фонд), Державному архіві Хмельницької області (3 фонди), 

Кам’янець-Подільському міському державному архіві (1 фонд). 

Отже, вищеназвані матеріали засвідчують існування значного підґрунтя, 

для виконання дослідницьких завдань. Опрацьована джерельна база 

складається із шести груп, кожна з яких висвітлює різні аспекти діяльності 

осередків політичних партій та організацій у Подільській губернії на початку 

ХХ ст. 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

 

Методологічною основою дисертації є комплекс сучасних підходів, 

принципів і методів історичного пізнання. Їх поєднання спрямоване на всебічне 

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

політичних партій та організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст. 

Зокрема, у роботі використано аналітичний, порівняльний, системний та 

структурний методологічні підходи [593, с. 42]. Зазначимо, що джерельна база 
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із зазначеної тематики є досить значною. Тому лише за умов широкого 

використання аналітичного підходу вдалося всебічно та змістовно її дослідити. 

Провідне місце у дослідженні займає порівняльний методологічний 

підхід. Він застосований під час проведення аналогій динаміки розвитку 

місцевих партійних осередків, їх вікової, соціальної та національної структури, 

практичної діяльності тощо. 

Використання системного та структурного підходів допомогло з’ясувати 

причини виникнення організацій політичних партій у краї, їх ґенезу та 

діяльність. Таким чином, застосування вищеназваних підходів дозволило нам 

розглянути проблему всебічно, змістовно та комплексно. 

У процесі написання наукового дослідження ключовими для нас були 

принципи історизму, об’єктивності, системності та відповідності [675, с. 90-91]. 

Одним із найважливіших серед них є принцип історизму. Він передбачає 

врахування у дослідженні конкретної історичної ситуації, характеру епохи, 

розгляду історичного явища у процесі його розвитку, необхідності врахування 

історичного досвіду тощо. Цей принцип дозволив виявити певні закономірності 

у діяльності політичних партій і організацій та дослідити основні віхи їхньої 

діяльності в контексті українського та російського історичного розвитку. 

Важливим у роботі є принцип об’єктивності. Він базується на пріоритеті 

фактів і дозволяє розглядати історичні явища та події у всій багатогранності й 

суперечливості. Цей принцип передбачає всебічне вивчення явища із 

використанням великого обсягу різноманітних історичних джерел. Наукова 

об’єктивність у нашому випадку означала не лише висвітлення питання 

діяльності місцевих осередків політичних партій, але й вплив на них соціально-

економічних та національно-політичних процесів. 

Принцип системності дозволив подати матеріал у структурно завершеній 

формі, з’ясувати умови історичних подій, процесів та явищ, а також встановити 

причинно-наслідкові зв’язки. Це стало можливим завдяки використанню 
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значного обсягу архівних джерел, статистичних матеріалів, періодичних 

видань, аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

При написанні роботи використано філософські, загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи дослідження. Філософські методи наукового 

пізнання (аналіз, синтез, класифікація, узагальнення) розкривають загальні 

шляхи (підходи) і принципи пізнання реальності та характеризують хід 

досліджуваного процесу в цілому [593, с. 49-52]. Ці методи використанні для 

вивчення всіх проявів політично-партійної дійсності. Зокрема, ми 

проаналізували ідеологію та програмні засади партій, практичну діяльність 

місцевих осередків та їхні взаємини. 

Важливу роль у дослідженні відіграв метод класифікації. З його 

допомогою ми з’ясували, що на початку ХХ ст. на території Подільської 

губернії прослідковувалась діяльність 17 політичних партій а також різних 

польських націоналістичних гуртків. За ідеологічною доктриною вони 

класифікуються на 4 групи: 1) соціалістичні (РСДРП, ПСР, Бунд, анархісти, 

РУП-УСДРП, УСП, «Поалей Ціон», СЄРП, ССРП); 2) ліберальні 

(Конституційно-демократична партія, «Союз 17 октября», УДП, Польська 

конституційно-демократична партія Південно-Західного краю, Польська 

обласна партія Київської, Подільської і Волинської губерній); 3) консервативні 

(СРН, СРР, ВНС (ПСРН)); 4) націоналістичні (Гурток польських націоналістів 

(Вінницький повіт), Гурток імені польського письменника Конарського 

(м. Вінниця)). 

До першої групи відносяться політичні партії, діяльність яких базувалася 

на соціалістичній ідеологічній доктрині. Соціалізм (від лат socialis – 

суспільний) – вчення і теорія, які утверджують ідеали суспільного устрою, 

заснованого на суспільній власності в різноманітних формах, відсутності 

експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей 

залежно від затраченої на основі соціально забезпеченої свободи особи [744, 

с. 343-344]. Водночас, соціалістичне вчення було досить строкате й складалося 
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з низки ідейних течій суспільно-політичного руху, як то соціал-демократизм, 

неонародництво, анархізм і соціалістичний сіонізм. 

Соціал-демократизм – політичний рух та ідеологія, що базувався на 

вченні К. Маркса та Ф. Енгельса й поєднував соціалістичні уявлення про 

суспільство соціальної справедливості з деякими ліберальними ідеями й 

цінностями (свобода, справедливість, солідарність і рівність) [747, с. 617]. 

Неонародництво – напрямок суспільно-політичної думки, політичного 

руху, який виник на рубежі ХІХ – ХХ ст. у результаті оновлення народництва з 

урахуванням нових соціально-економічним умов тогочасної Росії [747, с. 337]. 

Анархізм (від грец. anarhia – безвладдя) – політична течія, що проголошує 

своєю метою знищення держави та заміну будь-яких форм примусу влади 

вільною і добровільною асоціацією громадян [744, с. 343-344]. 

Соціалістичний сіонізм (від назви гори Сіону поблизу Єрусалиму) – 

політичний рух, що виник наприкінці ХІХ ст. у середовищі східноєвропейських 

євреїв і ставив за мету побудову незалежної держави на соціалістичних 

принципах [747, с. 611]. 

До другої групи належать політичні партії, базовою доктриною ідеології 

яких був лібералізм. Лібералізм (від лат. liberatis – вільний) – політична та 

ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, приватної 

власності, вільного підприємництва й демократичних свобод [748, с. 983]. 

Третю групу репрезентують політичні партії з ідеологією консерватизму. 

Консерватизм (від лат. conservo – зберігаю, охороняю) – політична ідеологія й 

практика суспільно-політичного життя, що орієнтується на збереження й 

підтримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей, 

морально-правових засад [749, с. 6]. 

Останню групу представляють організації, ідеологічною доктриною яких 

слугує націоналізм. Націоналізм (від лат. natio – народ) – теорія й практика 

етнічних і соціально-політичних відносин, які ґрунтуються на 

самоідентифікації нації у розв’язанні політичних, державних, економічних, 
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соціокультурних проблем суспільного розвитку і які реалізуються у різних 

формах діяльності [747, с. 384]. 

Другу категорію науково-дослідницьких методів складають 

загальнонаукові методи пізнання. Серед них визначальну роль у дослідженні 

відіграли історичний, логічний, статистичний та кількісно-аналітичний [593, 

с. 154-158]. Перші два методи між собою взаємопов’язані, оскільки історичний 

метод розкриває конкретний світ явищ тоді як логічний – їхню внутрішню суть. 

За їх допомогою було виявлено причино-наслідкові зв’язки між явищами й 

подіями суспільно-політичного характеру, а також визначено тактику 

діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку 

ХХ ст. 

Статистичний метод використаний для визначення загальної чисельності 

осередків політичних партій, з’ясуванні вікового, соціального та національного 

складу їхніх членів. Цей метод базується на основі різноманітних матеріалів, 

серед яких звіти жандармських чиновників, повідомлення зовнішніх (філери) та 

внутрішніх агентів охранки, матеріали перлюстрованих листів тощо. Так, 

наприклад, у звіті помічника начальника Подільського ГЖУ у Вінницькому 

повіті за листопад 1907 р., містилася характеристика діяльності Жмеринської 

залізничної організації РСДРП та аналіз вікового, соціального, національного 

складу її членів [91, арк. 169-170]. Цінну інформацію із зазначеного питання у 

Вінницькому пункті протягом 1908–1909 рр. надавали внутрішні агенти 

охранки, що працювали у складі місцевих осередків політичних партій. Серед 

них особливо відзначилися агенти з кличками «Станційний», «Чижик» 

(Вінницька група РСДРП), «Високий» (Вінницька група ПСР), «Зима» 

(Вінницький осередок Подільсько-Бессарабського селянського союзу 

анархістів-комуністів), «Палкін» (Хмільницька група ПСР) та ін. [164, арк. 45]. 

Аналогічна інформація знаходилась у перлюстрованому листі (8 грудня 

1906 р.), адресованому житомирському міщанину Ф. Кейлу від Меджибіжської 

організації «Поалей Ціон» [158, арк. 780]. 
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Кількісно-аналітичний метод застосовувався у визначенні чисельності 

місцевих організацій політичних партій і кількості їхніх членів. Ми з’ясували 

чисельний склад місцевих осередків політичних партій ліберального 

(Консервативно-демократична партія, «Союз 17 октября», УДП) та 

консервативного (СРН, СРР, ПСРН) напрямків, тоді як у підрахунках членів 

організацій соціалістичного (РСДРП, ПСР, Бунд, анархісти, РУП-УСДРП, УСП, 

«Поалей Ціон», СЄРП, ССРП) напрямку виникли труднощі. Вони були 

пов’язані насамперед з тим, що осередки соціалістичних партій, у зв’язку з 

переслідуванням з боку влади, засекречували матеріали обліку своїх членів.  

Нам вдалося виявити лише декілька партійних документів, із 

характеристикою кількісного складу соціалістичних організацій. Один із них 

знаходиться у фондах ЦДАВО України під назвою «Звіт про стан і діяльність 

Кам’янецької організації УСДРП за 1907 р.». Окрім аналізу роботи українських 

соціал-демократів у Подільській губернії за 1906–1907 рр., у ньому зазначалося, 

що станом на кінець 1907 р. організація складалася із 170 членів [246, арк. 100]. 

Для підрахунків чисельного складу організацій соціалістичного напрямку 

в досліджені використані переважно матеріали державних установ Російської 

імперії (МВС, Департамент поліції, Південно-Західне районне охоронне 

відділення, Подільське ГЖУ тощо). Проте у них трапляються неточності. Часто 

до списків тієї чи іншої партії помилково заносилися представники інших 

політичних сил. Так, наприклад, у фондах ЦДІАК України знаходиться справа 

«Переписка с Подольским ГЖУ и другими учреждениями об аресте в 

м. Меджибужье, Летичевского у. Подольской губ. военной организации 

анархистов-коммунистов» [18, арк. 1-108]. У ній міститься таємне 

повідомлення чиновника з особливих доручень МВС Блажчука на ім’я 

начальника Київського охоронного відділення про викриття в 19 артилерійській 

бригаді (м. Вінниця) військової організації анархістів-комуністів під 

керівництвом штаб-капітана С. Одолєєва. Пізніше стало відомо, що останній 
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був есером, а не анархістом і очолював Корпусну військову організацію ПСР 

[132, арк. 159-159 зв.]. 

Третю категорію науково-дослідницьких методів репрезентують 

спеціально-наукові методи. У роботі ми використали такі методи історичного 

дослідження як історико-генетичний, синхронний, історико-порівняльний, 

проблемно-хронологічний, історико-типологічний, персоналістичний, методи 

періодизації, систематизації й узагальнення [593, с. 183; 675, с. 189-191]. 

Застосування історико-генетичного методу забезпечило послідовне 

розкриття властивостей, функцій і змін реальності в процесі її історичного 

розвитку, що дозволило наблизитись до відтворення історії реальних подій 

політичного життя на Поділлі. Цей метод, наприклад, дозволив простежити в 

динаміці ґенезу місцевих організацій політичних партій, їхню діяльність та 

розвиток. 

Синхронний метод дав можливість показати події та явища, що 

відбувалися водночас у різних місцях. Завдяки ньому одночасно було 

досліджено та вивчено діяльність різноманітних осередків політичних партій у 

межах 12 повітів Подільської губернії. 

Історико-порівняльний метод характеризується встановленням схожих і 

відмінних рис у досліджуваних подіях. Логічною основою цього методу є 

аналогія (порівняння одних ознак схожості досліджуваного об’єкту з іншими 

його ознаками). Цей метод використаний для проведення порівняння стану 

розвитку організацій політичних партій у межах Подільської губернії на різних 

етапах їхньої діяльності. 

Проблемно-хронологічний метод дозволив дослідити події і явища у 

хронологічній послідовності та тісному взаємозв’язку. Цей метод використаний 

при структурному оформленні роботи, в результаті якого її розділи мають чітку 

хронологічну послідовність. 

Застосування історико-типологічного методу створило можливості для 

поділу об’єктів і явищ на певні типи, в основі яких закладені спільні ознаки. 
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Цей метод ми застосували при аналізі джерел і поділили на такі типи: 

1) законодавчі акти; 2) діловодна документація; 3) періодична преса та 

публіцистика; 4) статистичні матеріали; 5) документи особового походження; 

6) агітаційно-пропагандистська література. 

Важливе місце у дослідженні займає персоналістичний метод. На основі 

біографічних даних членів місцевих осередків вдалося показати характер і 

спрямованість партійної роботи. Ми частково відтворили біографії окремих 

учасників партійно-політичного руху на Поділлі у досліджуваний період. Це, 

насамперед, представники родин Донських (Хмільницька група ПСР) [16, 

арк. 1-9; 300, арк. 30-33], Пустовойтів (Вінницька позапартійна бойова 

дружина) [62, арк.5-7, 25, 39; 163, арк. 63-65; 190, арк. 3-8], а також 

О. Зновіцький (Новоушицька група Конституційно-демократичної партії) [59, 

арк. 37-37 зв.; 85, арк. 11-36 зв.; 225, арк. 1-7], П. Блонський (Кам’янецька 

організація УСДРП) [58, арк. 3-3 зв.] та ін. 

У дисертації використано також метод періодизації. Він допоміг 

систематизувати історичний процес за хронологічними періодами, що 

відрізнялися між собою певними особливостями. З’ясовано, що у своєму 

розвитку партійно-політичний рух у Подільській губернії на початку ХХ ст. 

пройшов такі періоди: 1) 1902–1904 рр.; 2) 1905 р.; 3) 1906 – червень 1907 р.; 

4) липень 1907–1909 рр.; 5) 1910 – липень 1914 рр.; 6) серпень 1914 – лютий 

1917 рр. Вони мали водночас як спільні так і відмінні риси, що були обумовлені 

суспільно-політичним розвитком краю. 

Таким чином, у роботі використано широкий набір методологічних 

підходів (аналітичний, порівняльний, системний, структурний), принципів 

(історизму, об’єктивності, системності, відповідності) та методів наукового 

пізнання (філософські, загальнонаукові, спеціально-наукові), які дозволили 

успішно досягти поставленої мети та завдань. 
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Висновки  

В історіографії досліджуваної тематики можна виділити два великих 

періоди, на яких відбувався значний приріст історичних знань. Перший період 

тривав з початку ХХ ст. до кінця 1920-х рр. і складався з двох етапів. Перший 

етап (1905–1917 рр.) характеризувався появою праць, переважно 

публіцистичного і науково-популярного характеру, авторами яких часто були 

партійні діячі. На другому етапі (1917 – кінець 1920-х рр.), з приходом до влади 

більшовиків, з’явилися дослідження з історії політичних партій за «старого 

режиму». Щоправда, непролетарські партії досліджувалися слабко й виступали 

переважно об’єктом ідейної критики. Іншою була ситуація в еміграції. Там 

вийшли праці, в яких досліджувалася історія партій усіх ідейно-політичних 

напрямків. Характерною ознакою цього етапу було те, що в ньому активно 

вивчалась історія регіональних партійних організацій, зокрема й на Поділлі. 

З початку 1930-х і до середини 1950-х рр. у СРСР панував тоталітарний 

комуністичний режим. Його наслідком в історичній науці було панування 

догматичних підходів у дослідженні історії політичних партій, які до того ж 

майже не проводилось. Лише наприкінці «хрущовської відлиги», яка 

позначилась «лібералізацією» комуністичного режиму, почали з’являтися 

наукові доробки із зазначеної тематики. 

З середини 1950-х рр. і по 1990 р. тривав другий період значного 

приросту історичних знань з історико-партійної тематики. Він 

характеризувався тим, що методологічною основою вивчення історії 

політичних партій залишався «марксизм-ленінізм». Навіть у період 

«перебудови» дослідження з цієї тематики здійснювалося під кутом зору 

«повернення до автентичного (справжнього) марксизму». Однак для цього 

етапу характерним є те, що політичні партії різних типів ставали предметом 

наукового аналізу. У регіональному розрізі вивчалась лише історія 

більшовицької партії. 
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З 1991 р. розпочався сучасний період у розвитку історіографії, зокрема й з 

дослідження історії політичних партій. Він характеризується появою великої 

кількості праць, як вітчизняних, так і закордонних (переважно російських) 

учених. Проте у регіональному аспекті з’явилися лише окремі розвідки з історії 

суспільно-політичного руху в Подільській губернії на початку ХХ ст. Водночас, 

аналіз історичних досліджень засвідчив, що комплексної праці з історії 

партійно-політичного життя в Подільській губернії немає.  

Автору вдалося провести дослідження широкого спектру джерел через 

змістовний аналіз законодавчих актів, діловодної документації, періодики, 

статистичних матеріалів, документів особового походження та агітаційно-

пропагандистської літератури. Кожен із цих видів має свої особливості й 

вимагає критичного осмислення. Використана у дисертації джерельна база 

достатньо репрезентативна й дозволяє нам відтворити цілісну картину 

діяльності місцевих партійних осередків.  

Методологічною основою роботи став широкий комплекс підходів 

(аналітичний, порівняльний, системний, структурний), принципів (історизму, 

об’єктивності, системності, відповідності) та методів (філософські, 

загальнонаукові, спеціально-наукові). Саме їх поєднання сприяло всебічному та 

об’єктивному висвітленню подій, фактів і явищ, пов’язаних з діяльністю 

політичних партій та організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст. 
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РОЗДІЛ 2 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ 

ХХ СТ. 

2.1. Політичне, соціально-економічне становище та етнонаціональна 

характеристика населення Поділля 

Подільська губернія утворилася після другого поділу Речі Посполитої 

(1793 р.), в результаті якого Східне Поділля перейшло під владу Російської 

імперії. Вона займала південно-західну прикордонну частину Європейської 

Росії й входила до складу західних губерній держави. Губернським центром 

стало м. Кам’янець-Подільський. Внаслідок проведених адміністративно-

територіальних реформ (1795 р., 1797 р., 1802 р., 1804 р.) [410, с. 7] остаточно 

сформувалася територія губернії, загальна площа якої становила 36 198 

квадратних верств з населенням (станом на 1897 р.) 3 018 299 осіб. На заході 

Поділля проходив 350-кілометровий кордон з Австро-Угорською імперією, на 

півночі воно межувало з Волинською губернією, на сході – з Київською, на 

південному сході та частково на півдні – з Херсонською і на південному заході 

– з Бессарабією [411, с. ІІІ]. Суспільно-політичне життя Подільської губернії, як 

і всієї Правобережної України, перебувало під посиленим контролем 

самодержавства. Це значною мірою пояснюється впливом польського чинника 

та прикордонним географічним розташуванням регіону.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у складі Подільської губернії 

нараховувалось дванадцять адміністративних одиниць – повітів: Балтський, 

Брацлавський, Вінницький, Гайсинський, Кам’янецький, Летичівський, 

Літинський, Могилівський, Ольгопільський, Проскурівський, Ушицький і 

Ямпільський. До їхнього складу входили 18 міст (12 повітових і 6 заштатних), 

121 містечок та 2028 сіл [405, с. 1-586; 569, с. 391; 576, с. 381-388; 595, с. 250; 

406, с. 1-533; 681, с. 383-384; 682, с. 107].  
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Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. в економічному відношенні створили 

передумови для завершення у Російській імперії промислового перевороту та 

здійснення модернізації країни. З одного боку, це було досягнуто за підтримки 

уряду, а з іншого – завдяки дешевій робочій силі. Росія належала до країн, так 

званого, «другого ешелону», для яких характерною рисою став пізній початок 

модернізації, що мала «наздоганяючий характер», високі темпи її здійснення за 

активної підтримки держави. Внаслідок цього, в економіці спостерігався процес 

переплетіння докапіталістичних, раньокапіталістичних і розвинутих 

капіталістичних відносин. Це породило в соціальній структурі суспільства 

строкатість і нестабільність її складових. 

Особливістю економічного стану України як частини імперії був 

нерівномірний розвиток її регіонів. Якщо південь і схід порівняно швидко 

переходили на капіталістичні рейки й доволі бурхливо розвивали промислове 

виробництво, то в південно-західному регіоні переважав головним чином 

аграрний сектор економіки. Подільська губернія, яка ще з 30-х рр. ХІХ ст. 

входила до складу Київського генерал-губернаторства або Південно-Західного 

краю Росії, завдяки своїм природнім ресурсам залишалася переважно 

сільськогосподарським регіоном, що й обумовлювало заняття населення. 

Найбільшу частку населення Поділля складали українські селяни, які 

здебільшого не були активними учасниками суспільно-політичного руху, 

світогляд яких відрізнявся «аграрно-традиційним світобаченням» [614, с 138]. 

Це пояснюється, насамперед, їхньою «зв’язаністю» на життя громади, 

неосвіченістю та недостатністю інформації про життя в країні. Але, 

незважаючи на це, саме селяни потрапляли в орбіту агітаційно-

пропагандистської діяльності таких політичних партій, як СРН, ПСР, РСДРП, 

анархісти, РУП-УСДРП та ін. 

Розвиток капіталізму в сільському господарстві проходив у різноманітних 

формах. Для Подільської та інших губерній Правобережної України був 

характерний, так званий, «прусський» шлях розвитку. Він передбачав перехід 
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до великого капіталістичного виробництва на основі поміщицьких господарств 

і поступового відмирання залишків кріпосницьких відносин [710, с. 15]. Цей 

процес сприяв подальшому розшаруванню селян.  

Поділля у той час було найбільш густонаселеним регіоном Російської 

імперії (81,85 жителів на 1 квадратну версту) і займало за цим показником 

друге місце після столичної Московської губернії (83,2 на 1 кв. в.) [411, с. ІV]. 

Така щільність населення породжувала попит на землю, який задовольнити 

повною мірою було нереально. За інформацією Подільського губернатора 

О. Ейлера, селянське господарство могло ефективно існувати лише на 5 і 

більше десятинах землі. Менші господарства, на його думку, були вже не 

стійкими й лише частково забезпечували існування середньої селянської 

родини. Між тим, на Поділлі селянських садиб, які вели господарство на 5 дес. і 

більше було лише 16 %, на 3-4 дес. – 27 %, а решту 57 % припадали на долю 

менше 3 дес. [657, с. 58; 673, с. 157]. За такої низької забезпеченості селян 

надільною землею 2 090 поміщиків губернії володіли майже половиною 

земельних угідь, середній розмір яких становив 505,8 дес. [616, с. 15; 630, 

с. 240]. 

На початку ХХ ст. земля у краї належала різним категоріям власників і 

поділялася на приватну, надільну, казенну, монастирську, церковну та ін. 

Основу селянських господарств складали надільні землі, закріплені за ними 

після реформи 1861 р. Наділи виділялися сільським громадам. При цьому 

останні землею користувалися як на подвірній, так і на общинній основі. При 

подвірному користуванні земля розподілялася між членами громади на кожен 

окремий двір і закріплювалася за ними. При общинному земля періодично 

перерозподілялася між членами громади. Головна різниця між подвірним і 

общинним землекористуванням селян у першому випадку полягала у 

безстроковому, а в другому – у строковому користуванні землею з 

періодичними її зрівнювальними переділами. При цьому селяни не мали права 
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власності на надільну землю. Вона належала громаді, незважаючи на те, була 

вона подвірною чи общинною [732, с. 239-240]. 

У той час на території великоросійських губерній панувало общинне 

землекористування. Проте в Україні переважало подвірне володіння землею. 

Так, на початку ХХ ст. питома вага останнього на Поділлі становила за різними 

даними дослідників від 82,1 % до 99,5 % [740, с. 12; 616, с. 36; 678, с. 167]. 

Селянське малоземелля створювало великий попит на оренду землі. У 

Подільській губернії вона була двох видів: короткострокова та довгострокова. 

Особливо дорого коштувала короткострокова дрібна у порівняні з 

довгостроковою великою. Так, наприклад, у Кам’янецькому повіті плата за 

одну десятину при дрібній річній оренді досягала 18 руб., тоді як при 

довгостроковій становила близько 10 руб. Основними орендарями, всупереч 

законодавчим обмеженням, там були євреї, які значну частину землі віддавали 

селянам у суборенду по 20-25 руб. за дес. У тих випадках, коли вони 

господарювали у маєтках самі, становище останніх значно погіршувалось. Це 

пояснюється насамперед тим, що євреї прагнули швидкого збагачення при 

малій затраті капіталу [710, с. 20-21].  

Станом на 1 січня 1902 р. у краї проживало 2 269 689 селян (247 982 

домогосподарств). Вони користувалися 1 773 494 дес. надільної землі, серед 

якої 1 424 152 дес. була орною. У власності селян знаходилося також 

98 625 дес., які були придбані ними після реформи 1861 р. (у тому числі 

95 671 дес. за фінансової допомоги місцевого відділення Селянського 

поземельного банку) [649, с. 39-40]. За 1901 р. подільські селяни придбали 

15 307 дес. землі. Середня вартість однієї десятини становила 210 руб. Для 

прикладу, річна заробітна плата селянина у той час складала приблизно 

120 руб. [713, с. 50; 407, с. 186]. 

У сільському господарстві Поділля початку ХХ ст. переважала 

трьохпільна система господарювання. Лише на території Балтського повіту 

трьохпільна система наближалася до перелогової [625, с. 182; 626, с. 117]. 
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Зазначене було одним зі свідчень низької ефективності ведення сільського 

господарства.  

Поміщицькі й селянські господарства того часу вирощували пшеницю, 

ячмінь, жито, овес, горох, гречку, просо, кукурудзу, картоплю, цукровий буряк. 

Серед головних зернових культур краю були пшениця, ячмінь, жито, овес тощо 

[407, с. 20].  

Середня врожайність зернових у краї була значно вищою, ніж у 

європейській частині Російської імперії. Так, на початку ХХ ст. на Поділлі 

пшениця давала в середньому з однієї десятини 84 пуди, ячмінь – 58 п., жито – 

73 п. [408, с. 6], тоді як в європейській частині Росії пшениця, відповідно, 41 п. 

(на 104 % менше), ячмінь – 51 п. (14 %), жито – 46 п. (59 %) [668, с. 98]. Та, 

незважаючи на такі оптимістичні показники, Подільська губернія у порівнянні з 

передовими аграрними європейськими країнами, в господарському плані 

безнадійно відставала. Так, наприклад, у Данії середній показник урожайності 

головних зернових культур становив: пшениці 188 пудів з гектару (на 124 % 

більше), ячменю – 135 п. (133 %), жита – 103 п. (41 %); Бельгії – 153 п. (82 %), 

171 п. (195 %), 136 п. (86 %); Голландії – 149 п. (77 %), 163 п. (181 %), 108 п. 

(48 %) [668, с. 98]. Однією із причин такої відсталості Російської імперії, у 

порівняні з провідними європейськими країнами, було те, що останні 

використовували інтенсивний метод розвитку сільського господарства, тоді як 

Росія – екстенсивний. 

За підрахунками сучасних дослідників, дві третини європейської частини 

Російської імперії не могли забезпечити свої продовольчі потреби за рахунок 

власного виробництва і напряму залежали від привізного хліба. Зокрема, на 

початку ХХ ст. найбільший дефіцит власного продовольчого зерна був у 

Петербурзькій губернії – 88 %, Московській – 85 %, Архангельській – 77 %, 

Олонецькій – 66 % тощо [668, с. 103]. Забезпечення цих та інших територій 

хлібом залежало від губерній України та південної Росії. Так, наприклад, з 

урожаю 1901 р. у Подільській губернії на задоволення власних продовольчих 
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потреб було використано лише 30 %. Решта 70 % продавалися на внутрішньому 

ринку та йшли на експорт [407, с. 20]. Ці дані яскраво свідчать про те, що 

Поділля у досліджуваний період було житницею Російської імперії. 

Важливою галуззю сільського господарства краю було також 

тваринництво. Зокрема, у 1886 р. на Поділлі було 2 488 708 голів худоби серед 

якої 470 264 голів коней, 625 035 великої рогатої худоби, 788 588 простих 

овець, 44 236 тонкорунних овець, 518 880 свиней і 14 334 кіз [624, с. 26].  

На початку ХХ ст. на Поділлі розпочалося скорочення поголів’я худоби. 

Так, у 1901 р. у краї було 2 312 136 голів худоби, серед якої 577 147 голів 

коней, 581 497 великої рогатої худоби, 689 121 простих овець, 27 641 

тонкорунних овець, 424 143 свиней і 12 562 кіз [407, с. 30]. У порівнянні з 

1886 р. поголів’я худоби зменшилося на 176,572 голів. Лише кількість коней 

зросла на 106 883, тоді як показники іншої худоби відчутно скоротилися. 

Тенденція до зменшення поголів’я худоби збереглася й у наступні роки. 

Головними причинами такого стану тваринництва були частий падіж худоби 

від різних хвороб та зменшення площі сінокосів і угідь для випасу. 

Поряд з головними галузями сільського господарства, землеробством та 

тваринництвом, у краї розвивалося також бджільництво, виноградарство й 

виноробство, садівництво і городництво та ін. [407, с. 34-36; 408, с. 26-38]. 

Попри перевагу аграрного сектору, на Поділлі розвивалась і 

промисловість. З середини ХІХ ст. провідне місце займали фабрики й заводи, 

які на той час не мали чіткого визначення. Лише наприкінці століття були 

встановлені чіткіші ознаки для понять «фабрика» і «завод» – це наявність 

механічного двигуна або кількість робітників не менше 15. Завод визначали як 

підприємство, що існувало у краї здавну і працювало на місцевій сировині, а 

фабрика – нове явище, основною сировиною для якої був закордонний матеріал 

[577, с. 168-169]. Звісно, таке визначення не відповідало суті цього соціально-

економічного явища. 
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На початку ХХ ст. на території Подільської губернії зростала кількість 

заводів, фабрик і робітників, котрі на них працювали. Останні були активними 

учасниками суспільно-політичного руху. Інтенсивну агітаційно-

пропагандистську діяльність серед робітників проводили такі політичні партії 

як РСДРП, ПСР, анархісти, Бунд, «Поалей Ціон» та ін. У краю протягом 1901 р. 

діяло 5 197 фабрик і заводів (32 501 робітників), у 1902 р. – 5 287 (34 053), а в 

1903 р. – 5328 (36 468) [407, с. 50; 408, с. 44].  

Усі промислові підприємства тодішня статистика поділяла на чотири 

групи: 1) з виготовлення рослинної продукції; 2) з обробітку тваринної 

продукції; 3) з видобутку корисних копалин; 4) змішане виробництво. У 1900 р. 

94,6 % від усієї виробленої продукції були товарами рослинної переробки, 

0,08 % – тваринної, 1,7 % – корисні копалини, 3,62 % – змішаної продукції [413, 

с. 286]. У 1902 р. заводи й фабрики краю виробили товарів на загальну суму 

58 579 922 руб. [408, с. 44]. 

Найбільш розвинутими галузями промисловості на території Подільської 

губернії у досліджуваний період були: 1) цукроварна; 2) борошномельна; 3) 

винокурна; 4) тютюнова; 5) суконна; 6) пивоварна та ін. [407, с. 45-46]. 

Аграрний характер краю відобразився й на його промисловості, яка мала, 

здебільшого, переробний характер. Найбільшою галуззю за обсягом 

виробництва була цукроварна. Вона виникла на Поділлі наприкінці 20-х рр. 

ХІХ ст. і протягом дореформеного періоду зростала швидкими темпами. Якщо 

в губернії в 1838 р. налічувалося 6, у 1842 р. – 13, то в 1860 р. було вже 32 

цукрових заводи. Наприкінці 90-х рр. їхня кількість зросла до 50, причому всі 

вони були доволі великими підприємствами. У середньому на кожному з них 

працювало більше 430 робітників [666, с. 76; 667, с. 21-22]. Діяльність цукрових 

заводів стимулювала місцевих власників до збільшення посівних площ під 

вирощування буряка, а також забезпечувала зайнятість місцевого населення 

(переважно селян). Робітники, які працювали на бурякових плантаціях і 
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цукрових заводах були об’єктами агітаційно-пропагандистської діяльності з 

боку соціалістичних політичних партій.  

На початку ХХ ст. на Поділлі діяло 52 цукрових заводів, зокрема у 

Балтському повіті – 2, Брацлавському – 7, Вінницькому – 6, Гайсинському – 5, 

Кам’янецькому – 3, Летичівському – 2, Літинському – 4, Могилівському – 6, 

Ольгопільському – 6, Проскурівському – 2, Ушицькому – 2, Ямпільському – 8 

[407, с 52; 408, с. 46; 412, с. 2; 624, с. 32]. Ними у 1902 р. було перероблено 

111 588 189 пудів сировини, з якої виготовили 12 856 051 пудів цукрового піску 

і 871,921 пудів рафінаду на загальну суму – 42 055 834 руб. [408, с. 45-46]. 

Традиційно велике значення у краю посідала борошномельна галузь 

промисловості. Її основними підприємствами були млини та крупорушки, 

кількість яких на початку ХХ ст. значно зросла. Так, наприклад, у 1901 р. їх 

налічувалося 3 850, у 1902 р. – 3 880, а у 1903 р. – 3 938. Із 3 938 

борошномельних підприємств, які діяли у 1903 р. 2 013 були водяними 

млинами, 1 524 – вітряними, 136 – паровими, 23 – кінними і 242 – 

крупорушками [407, с. 57; 408, с. 51]. Якщо у 1902 р вони виробили продукції 

на 4 124 851 руб. то у 1903 р., на суму – 7 114 95 руб. [408, с. 45]. 

Третє місце у краї за обсягом виготовленої продукції посідала винокурна 

галузь промисловості, яка на початку ХХ ст. вирізнялася зростанням кількості 

підприємств. Якщо, у 1901 р. на Поділлі діяло 75 винокурень, у 1902 р. – 77, то 

у 1903 р. – 88. Вони переробляли велику кількість сільськогосподарської 

продукції, серед якої жито, картопля, кукурудза, пшениця, ячмінь тощо. 

Загалом, у 1902 р. ці підприємства виробили продукції на 1 987 597 руб., а у 

1903 р. відповідно 1 941 907 руб. [407, с. 55; 408, с. 45-46, 49]. 

У той час у промисловому секторі краю діяла низка монополістичних 

об’єднань. Це, насамперед, синдикати сільськогосподарських машин, цукрових 

та винокурних заводів. Вони відкривали контори, у яких продавали машини та 

знаряддя сільськогосподарського призначення, закупляли цукрові буряки, 
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займалися роздрібною торгівлею цукрового піску, рафінаду тощо [600, с. 13; 

655, с. 55]. 

Значного розвитку на Поділлі набули ремесла. Саме ремісники були 

активними учасниками суспільно-політичного життя краю. Вони створювали 

різноманітні профспілкові об’єднання, серед яких активну роботу проводили 

осередки РСДРП, ПСР, Бунд та різноманітні сіоністські організації («Поалей 

Ціон», СЄРП, ССРП). 

У 1901 р. на території Подільської губернії працювало 79 207 ремісників, 

у 1902 р. – 84 432, а в 1903 – 88 444 [407, с. 46; 408, с. 40]. Тогочасна статистика 

поділяла ремісників на чотири групи: 1) з виробництва продуктів харчування 

(булочники, кондитери, м’ясники і пекарі); 2) з виготовлення одягу й взуття 

(башмачники, кравці, кушнірі, модистки, рукавичники та ін.); 3) господарські 

професії (бондарі, гончарі, ковалі, мідники, різники, ткачі та ін.); 4) змішані 

професії (годинникарі, візники, палітурники, ювеліри та ін.). Найбільшим 

попитом серед місцевого населення користувалися професії шевців, ткачів, 

теслярів, кравців, ковалів тощо [407, с. 46-47; 532, с. 123-124; 624 с. 35]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Подільській губернії, як і в 

багатьох місцевостях європейської Росії, значного розвитку набула внутрішня 

торгівля. Станом на 1 січня 1902 р. в краї діяло 183 ярмарки. Усі вони, за 

винятком Петропавлівської (м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту) і 

Святотроїцької (м. Балта), були невеликими й слугували місцевому населенню, 

скоріш за все, для задоволення сільськогосподарських потреб [573, с. 35; 601, 

с. 19]. Лише на двох вищезгаданих ярмарках здійснювалися торговельно-

промислові операції. Так, у 1901 р. на Петропавлівській ярмарці було продано 

товарів на суму 958 400 руб., а на Святотроїцькій – 209 770 руб. Лише за видачу 

адміністративними органами різного роду документів на торгівлю протягом 

року казна отримала податків на суму 508 970 руб. [407, с. 59, 63]. 

У цей час на Поділлі відчутно зросла частка стаціонарної торгівлі в 

порівнянні з ярмарковою. Так, у 1901 р. на території Південно-Західного краю 
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функціонувало 17 тис. постійно діючих торговельних закладів. Проте Поділля 

найменше було охоплено стаціонарною торгівлею, на відміну від інших 

регіонів. Так, у Кам’янці-Подільському їх нараховувалося 536, тоді як у Києві – 

3,6 тис., Бердичеві – 931, Житомирі – 917 тощо [552, с. 176]. 

Основний обсяг торгівлі припадав на продукти харчування (38% від 

загального торгового обігу). Найбільш популярною була торгівля зерном, яка 

проводилася в основному у Вінниці, Могилеві-Подільському, Проскурові тощо 

[492, с. 4; 496, с. 3], який був на той час головним її центром. Це пояснюється, 

насамперед, вдалим географічним розташуванням міста, що мало залізничне 

сполучення з Одесою та Волочиськом Волинської губернії, де розміщувалася 

митниця, через яку здійснювався експорт товарів. Серед товарів промислового 

виробництва вагому частку у торгівлі складали тканини й галантерейні вироби 

(22% від загального товарообігу) [553, с. 217-218]. 

Левова часка надходжень у казну припала на заклади торгівлі спиртними 

напоями, які після 1 червня 1896 р. були монополізовані державою. На початку 

ХХ ст. на території Подільської губернії функціонувало 1 387 таких закладів 

(78 в містах, 1 309 в містечках і селах) [408, с. 187]. Як правило, всі вони мали 

однакове внутрішнє облаштування, а в закладах за межею міських поселень – і 

зовнішнє. Над кожним із них була вивіска встановленого зразка. Приміщення 

під крамниці наймалися на термін від 1 до 3 років, при орендній оплаті за рік по 

І розряду – 265 руб., по ІІ – 176 руб., по ІІІ – 120 руб. [634, с. 129]. Високою, як 

на той час, була заробітна плата у продавців крамниць. Так, наприклад, 

продавець І розряду отримував 675 руб. на рік, ІІ – 520 руб., ІІІ – 400 руб. 

Річний прибуток одного такого закладу становив приблизно 7 тис. руб., а всіх – 

близько 9 669 000 руб. [407, с. 187, 204]. Цікаво, що крамарі, які перебували в 

центрі жвавої торгівлі, часто були інформаторами поліції та жандармів про 

важливі суспільні події місцевого значення.  

Найбільшими центрами внутрішньої торгівлі краю на той час були 

Проскурів (річний товарообіг 5,5 млн. руб.), Кам’янець-Подільський (4,4 млн. 
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руб.), Вінниця (2,7 млн. руб.), Балта (2,5 млн. руб.), Тульчин (2 млн. руб.) та ін. 

[552, с. 179]. Загалом у цих шести містах річний товарообіг перевищував 

20 млн. руб. Саме ці міста були центрами найбільшої активності партійних 

організацій.  

Сприятливе географічне розташування Поділля спонукало до розвитку 

зовнішньої торгівлі, значний обсяг якої здійснювався через Гусятинську та 

Ісаківську митниці, Гуківську митну заставу і Сатанівський перехідний пункт 

[407, с. 63; 408, с. 61; 409, с. 47]. 

Перевага експорту над імпортом – це головна особливість зовнішньої 

торгівлі Подільської губернії того часу. Така тенденція склалася з першої 

половини ХІХ ст. і посилилася на початку ХХ ст. [722, с. 456-459]. Так, у 

1901 р. звідти було вивезено товарів на суму 2 124 287 руб. і ввезено – на 

939 336 руб. (позитивне сальдо складало 1 184 951 руб.). Зокрема, через 

Гусятинську митницю експортували товарів на 1 758 796 руб., Ісаківську – на 

217 731 руб., Гуківську митну заставу – на 112 077 руб., Сатанівський 

перехідний пункт – на 35 683 руб. [407, с. 63]. 

Експортними були продукти харчування, живі тварини, промислові 

напівфабрикати. Але найбільша частка припадала на курячі яйці. Їх лише через 

одну Гусятинську митницю протягом 1901–1905 рр. щорічно вивозили близько 

60–70 млн. штук на загальну суму більше 1 млн. руб. [409, с. 48]. 

Імпорт, окрім сільськогосподарських машин і знарядь праці, в основному 

був представлений лісоматеріалами, які ввозилися з Австро-Угорської імперії 

через Ісаківську митницю [407, с. 64; 408, с. 62]. 

На початку ХХ ст. активними учасниками суспільно-політичного життя 

краю були учні, студенти та вчителі. В їхньому середовищі найбільшим 

впливом користувалися такі політичні партії як РСДРП та її місцевий 

представник – Спілка, ПСР, РУП-УСДРП, Бунд та ін. Як правило вони 

займалися агітацією й пропагандою ідей відповідних політичних сил серед 
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місцевого населення, друкували й поширювали нелегальну літературу, а в 

окремих випадках навіть очолювали місцеві осередки політичних партій. 

У структурі системи освіти на Поділлі, яка склалася наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст., чільне місце займали середні й середні професійні навчальні 

заклади. Оскільки вищих освітніх закладів у краю протягом досліджуваного 

періоду не було, то для більшої частини подільської молоді закінчення середніх 

навчальних закладів було вершиною в одержанні освіти. У той час виділялися 

такі типи навчальних закладів: 1) гімназії: 2) технічні, реальні і комерційні 

училища; 3) народні училища (однокласні і двокласні міські та сільські); 

4) духовні освітні заклади (семінарія, училища, церковнопарафіяльні школи, 

школи грамоти) та ін. [407, с. 167; 679 с. 18]. 

У 1901 р. навчанням на Поділлі було охоплено 129 756 осіб. Серед них 

2 281 навчалися у освітніх закладах першого та другого типів (1,8 % від 

загальної кількості учнів), 27 432 – третього (21,1 %), 97 399 – четвертого 

(75 %), а решта – 2 644 (2,1 %) здобували освіту у початкових християнських, 

лютеранських школах, ремісничому притулку тощо [407, с. 167]. 

У навчальних закладах першої і другої категорій діти дворян і чиновників 

становили 1161 особу (51 %), міщан – 718 (31,4 %), селян – 175 (7,6 %), 

священників – 157 (7,0 %), іноземців – 70 (3,0 %). У міських однокласних та 

двокласних училищах навчались переважно діти міщан (66,3 % і 60,6 %). У 

сільських однокласних та двокласних училищах учнівський контингент 

складався, в основному, з дітей селян (96,7 % і 71,2 %). В 

церковнопарафіяльних школах та школах грамоти початкову освіту здобували 

діти місцевих селян [407, с. 171-175]. З наведених даних видно, що найбільшою 

популярністю серед заможних верств суспільства (дворяни й чиновники) 

користувалися навчальні заклади першої та другої категорій. Натомість діти 

селян переважно здобували лише початкову освіту. 

У 1901 р. в народних училищах, церковнопарафіяльних школах і школах 

грамоти, освітній процес здійснювали 3 031 учителів. Зокрема, у народних 
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училищах працювало 832 педагогічних працівників, середній річний заробіток 

яких становив 300 руб. Тогочасна статистика засвідчує низький освітньо-

кваліфікаційний рівень підготовки вчителів церковнопарафіяльних шкіл та 

шкіл грамоти. Так, наприклад, із 2 199 педагогічних працівників 1 246 (59,1 %) 

мали середню освіту, тоді як 862 (40,9 %) – початкову [407, с. 176-179]. Та, 

незважаючи на це, освіта в краї продовжувала розвиватися. Якщо у 1901 р. на 

Поділлі діяли лише 4 гімназії, то у 1910 р. їх було уже 16 [570, с. 274]. 

Залучення до освіти одночасно супроводжувалося пізнанням сучасних 

європейських ідейних учень, якими захоплювалися гімназисти. Саме тому ми 

спостерігаємо активну участь останніх у діяльності політичних партій.  

Важливим фактором, який впливав на генезис політичної системи 

Поділля виступала його національна структура. Вона створювалася в умовах, 

коли царський уряд послідовно проводив політику русифікації національних 

окраїн імперії. 

За даними всеросійського перепису населення 1897 р. на території 

Подільської губернії проживало 3 018 299 осіб. Серед них найбільш чисельну 

групу складали українці – 2 442 819 осіб (80,9% від усіх жителів краю). Потім 

йшли євреї – 369 306 (12,2%), росіяни – 98 984 (3,3%) і поляки – 69 156 (2,3%). 

Всього до цих груп належало 2 980 365 осіб (98,7%). Всі інші групи (білоруси, 

болгари, греки, молдавани, німці, цигани та ін.) були набагато меншими й у 

деяких випадках складалися із сотень, десятків, а іноді й з поодиноких 

представників [411, с. 98-101; 621, с. 420-424; 627, с. 393]. Саме представники 

зазначених чисельних національних груп брали найактивнішу участь у 

діяльності політичних партій та спілок.  

Найбільш гнобленою частиною населення Подільської губернії, як і всієї 

України, були українці. Вони зазнали на собі важкий соціальний гніт і увесь 

тиск політики русифікації. Щодо останнього, то численні укази й циркуляри 

імператорів, уряду й Синоду були спрямовані на створення єдиного механізму 

національного поневолення українців. Попри низький рівень політичної та 
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національної свідомості, вони не мирилися з політикою соціального та 

національного гноблення й були активними членами організацій політичних 

партій РСДРП (Спілки), ПСР, РУП-УСДРП, СРН тощо. 

Українці складали найбільшу частку сільського населення краю. Так, з 

2 786 428 сільських жителів їх було 2 370 631 (85,1% від загальної кількості 

сільських жителів). Натомість у містах за цим показником вони посідали лише 

друге місце (перше займали євреї). Із 221 870 міських жителів Поділля 72 188 

(32,5% від загальної кількості міського населення) складали українці [411, с. 98-

101; 628, с. 331]. Це пояснюється насамперед тим, що у містах було багато 

представників інтелігенції, чиновників, торгівців, які репрезентували російську, 

польську та єврейську національності. 

За кількістю населення краю євреї займали друге місце. Це було 

пов’язано насамперед з тим, що Подільська губернія того часу належала до 

двадцяти п’яти адміністративних одиниць, які належали до так званої «смуги 

єврейської осілості». Це регіон у західній частині Російської імперії, який 

законодавчо був визначений царським урядом для компактного проживання 

євреїв. Мета цієї політики полягала в тому, щоб запобігти проникненню 

останніх у великоросійські губернії та захистити російських підприємців від 

єврейської конкуренції. Крім того, в межах цієї території існували й інші 

законодавчі обмеження щодо євреїв у всіх сферах суспільного життя. Зокрема, 

їм заборонялося проживати в селах (крім жителів єврейських колоній, які 

займалися сільським господарством) [619, с. 22]. Євреї були найактивнішими 

учасниками суспільно-політичного життя краю. Саме представники цього 

етносу займали керівні посади в осередках таких політичних партій як Бунд, 

«Поалей Ціон», СЄРП, ССРП, РСДРП, ПСР, анархісти тощо.  

На Поділлі у селах проживало 266 542 (9,6%) особи єврейської 

національності [411, с. 98-101]. Хоча, за інформацією начальника Подільського 

ГЖУ, в більшості випадків вони незаконно проживали у сільській місцевості 

[285, арк. 2-2 зв.]. Натомість серед міського населення представники цього 
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етносу складали найбільшу частку. Там проживало 102 204 (46,1%) єврея. Це 

пояснюється насамперед тим, що майже половина їх (49,8%) займалися 

торгівлею, основні центри якої розміщувалися у містах [411, с. 98-101; 620, 

с. 407; 623, с. 121-122]. 

На початку ХХ ст. у краї спостерігався процес зменшення чисельності 

єврейського населення. Так, наприклад, у 1902 р. там проживало 355 804 єврея, 

що на 13 502 особи менше ніж у 1897 р. Скорочення їхнього населення 

відбувалося насамперед за рахунок еміграції. У цей час за кордоном (головним 

чином, США) утворилися єврейські благодійні організації, які активно 

допомагали емігрантам у пошуках житла та роботи. Зокрема, у м. Нью-Йорку 

(США) утворилася найбільша організація допомоги єврейським емігрантам – 

ХІАС. Її багаторічний президент М. Мейерсон був уродженцем м. Кам’янця-

Подільського [620, с. 408]. 

З часу приєднання Правобережної України до Російської імперії 

територія Поділля дедалі більше наповнювалась чисельними російськими 

військами, великою кількістю чиновників, купців, дворян тощо. Це змушувало 

місцеве населення вступати з росіянами в економічні, культурні, побутові та 

інші зв’язки. Проте, від самого початку ці взаємини були нерівноправними для 

українців. Нові господарі нав’язували свою волю місцевому населенню за 

допомогою політичного впливу, воєнної сили та економічної могутності [723, 

с. 131]. Представники російського етносу брали активну участь у діяльності 

таких організацій політичних партій як РСДРП, ПСР, анархісти СРН та ін. 

Всі заходи самодержавства спрямовувались на зміцнення позицій 

російського етносу. Завдання русифікації вирішувалося у таких ключових 

напрямках, як підтримка й заохочення росіян до поселення в Подільській 

губернії та знівелювання польського впливу на місцеве населення. Станом на 

1897 р у селах краю проживало 65 733 (2,3%) росіян, тоді як у містах їхня 

чисельність становила 33 251 (14,9%) особи. Найбільше їх знаходилось у 

мм. Кам’янці-Подільському, Балті і Вінниці (разом 18 009 осіб) [411, с. 98-101]. 
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Це було пов’язано з тим, що у вищеназваних містах в основному 

зосереджувалися губернська й військова адміністрації, які складалися 

переважно з представників російського етносу [661, с. 96-97]. 

У Правобережній Україні й, зокрема, в Подільській губернії найбільшими 

землевласниками були переважно поляки. Якщо в першій половині ХІХ ст. 

росіяни й поляки виступали союзниками, то до кінця століття ситуація 

кардинально змінилася. Після поразки повстань 1830–1831 та 1863 рр. 

розпочалися утиски й переслідування останніх з боку російської влади. Це 

проявилося, насамперед, у забороні набуття нових земель, а також обмеженні 

права успадкування для осіб польського походження. У 1870 р. Олександр ІІ 

наказав доти не впроваджувати земства у Південно-Західному краї, доки 

кількість російських маєтків не зрівняється там з польськими [591, с. 203-204]. 

Внаслідок здійснення деполонізації краю тисячі етнічних поляків були 

позбавлені можливості користуватися надбанням національної освіти та 

культури. Польське суспільство у краї жило замкнуто й у відносини з іншими 

етнічними групами, як правило, не вступало. В зв’язку з цим воно брало 

активну участь у націоналістичних гуртках, союзах та організаціях. 

Наприкінці ХІХ ст. у селах Поділля проживало 58 290 (2,1%) поляків, 

тоді як у містах їхня чисельність становила 10 866 (4,9%) осіб. Найбільше вони 

були представлені у Проскурівському (11,7 тис.), Вінницькому (10,5 тис.) 

повітах та м. Кам’янці-Подільському (2,16 тис.) [411, с. 98-101; 727, с. 212-213]. 

Це пояснюється насамперед тим, що основна частина польського населення 

проживала, як правило, у великих містах або поблизу них.  

Отже, соціально-економічний розвиток губернії був суперечливим. 

Поділля залишалося найбільших аграрних регіонів України. Рівень 

урбанізаційних процесів у краї залишався найнижчим у Наддніпрянщині. 

Воднораз, з одного боку, сільське господарство та промислове виробництво 

виявляло стійку тенденцію до зростання. З другого боку, його економічний 

розвиток стримувався невирішеністю суспільно-політичних питань. 
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Характерною ознакою етнонаціональних процесів Поділля було розміщення в 

сільській місцевості українців. Це були селяни, які традиційно займалися 

землеробством. Національний склад міського населення суттєво відрізнявся від 

сільського насамперед чисельною перевагою єврейського етносу, а також 

значною часткою російського й польського. Цей процес, поряд із русифікацією, 

пояснював переважно неукраїнський характер суспільно-політичних процесів у 

краї. 

 

2.2. Формування політичних партій у Російській імперії й 

Наддніпрянській Україні 

 

Швидкий розвиток капіталізму, модернізаційних процесів різко посилив 

невідповідність між соціально-економічним життям та тогочасним політичним 

станом Російської імперії. Політична система самодержавства перешкоджала 

подальшому розвитку країни. Криза соціально-економічної та охоронної 

політики самодержавства, його неспроможність вирішувати всі гострі питання 

призвели до того, що суспільство розпочало пошук виходу із цієї ситуації. На 

розв’язання нагальних соціально-економічних і суспільно-політичних проблем 

були різні погляди. В сучасній науковій літературі розглядаються чотири 

найбільш загальні альтернативи розвитку Росії на початку ХХ ст., яким 

відповідали чотири моделі суспільного переустрою (консервативна, ліберальна, 

соціалістична та націоналістична) [637, с. 9-25]. Зазначені моделі були дуже 

загальними й включали субмоделі, яким відповідали програмні вимоги 

політичних партій та спілок і способи їх реалізації. На початку ХХ ст., до 

першої російської революції, у суспільно-політичному житті імперії Романових 

проявилася діяльність соціалістичних і ліберальних політичних організацій, які 

узгоджувалися з відповідними моделям суспільного розвитку. Останні 

накреслювали певні шляхи – революційний та еволюційний (реформаторський) 
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розвитку країни. Прихильники обох напрямів гуртувалися на основі раніше 

створених гуртків, груп, течій, рухів у політичні партії. 

У прямому значенні слово «партія» (від латинського «partis» – частина) 

означає організовану групу людей, об’єднаних спільними ідеями та інтересами. 

Те ж саме стосується й «політичної партії», яка є організацією політичного 

характеру, що виражає інтереси визначеного класу або соціального прошарку, 

прихильників певного ідейного напряму, об’єднуючи найбільш активних його 

представників у боротьбі за досягнення поставленої мети. Головна мета 

політичної партії – завоювання влади. Для її реалізації вона повинна мати 

програму дій, план перебудови суспільства, чіткі принципи своєї організації 

(статут), розгалужену організаційну структуру як у центрі, так і в регіонах [580, 

с. 5]. 

Будучи продуктом загальносвітового процесу модернізації, політичні 

партії формувалися й функціонували в специфічних умовах кожної країни. У 

провідних європейських країнах синхронного типу розвитку формування партій 

відбувалося органічним шляхом. Воно займало тривалий період, у ході якого 

відбувався своєрідний відбір партій. Їхнє становлення здійснювалося 

синхронно з дозріванням елементів громадянського суспільства. Тут спочатку 

виникли партії консервативного й ліберального напрямків, а лише потім – 

соціалістичної орієнтації [541, с. 6-7]. 

Зовсім іншою була ситуація в країнах асинхронного типу розвитку, до 

яких належала Російська імперія. Модернізація тут була не наслідком 

органічного розвитку, а стала результатом ініціювання «зверху» правлячою 

владою, яка претендувала на роль єдиного захисника суспільних інтересів. На 

відміну від країн синхронного типу розвитку, партії в Росії стали формуватися 

зі значним запізненням (приблизно 50-80 років). До того ж, сам цей складний і 

тривалий процес відбувався в дуже короткі терміни. Інтелігентний характер 

політичних партій у Російській імперії, як стверджує відомий дослідник 

В. Шелохаєв, обумовив високу ступінь конфліктності у відносинах між ними 
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[737, с. 98-99]. Загалом, на початку ХХ ст. на її території діяло більше 150 

політичних партій. Якщо до 1905 р. в країні виникло 4 загальноросійських і 47 

національних партій і рухів, то до лютого 1917 р функціонувало вже 45 

загальноросійських і 113 національних [580, с. 9]. 

Для кращого аналізу політичних партій, які діяли на території Російської 

імперії на початку ХХ ст., доцільно здійснити їхню типологію. В історіографії 

та політичній науці існує низка підходів до проблеми. Зокрема, радянська 

історіографія, яка ґрунтувалася на класовому, марксистському критерії, 

поділяла політичні партії на чотири групи: пролетарські, дрібнобуржуазні, 

буржуазні (ліберальні і реакційні) та поміщицько-монархічні [598, с. 9-11; 687, 

с. 39]. У 90-х рр. популярною була типологія партій на «ліві» (соціал-

демократи, соціалісти-революціонери, соціалісти, анархісти), «центристські» 

(конституційні демократи, октябристи) та «праві» (чорносотенці, націоналісти) 

[594, с. 34]. 

На нашу думку, оптимальною є класифікація політичних партій за 

критеріями ідеологічних доктрин та їх ставленням до влади (повне 

неприйняття, конструктивна опозиція, підтримка). Згідно з таким підходом, 

політичні партії поділялися на соціалістичні, ліберальні, консервативні та 

націоналістичні [701, с. 113]. 

Найбільше угрупування суспільно-політичного руху в Російській імперії 

на початку ХХ ст. було представлене партіями соціалістичного напрямку, які 

виступали за насильницький (революційний) спосіб суспільних перетворень. 

Найвпливовішою серед них була Російська соціал-демократична робітнича 

партія (РСДРП). 1–3 березня 1898 р. у Мінську відбувся І з’їзд партії у роботі 

якого взяли участь 9 делегатів від 4 соціал-демократичних організацій. На 

ньому було прийнято маніфест та обрано ЦК РСДРП. Однак, через репресії 

уряду об’єднати розрізнені марксистські гуртки в єдину партію до кінця не 

вдалося [746, с. 517]. 



64 

 

Активну діяльність російські соціал-демократи розпочали лише після ІІ 

з’їзду (17 липня – 10 серпня 1903 р., Брюсель-Лондон). Його делегати прийняли 

програму РСДРП. У ній викладалися завдання буржуазно-демократичної 

революції (програма-мінімум): повалення самодержавства й заміна його 

демократичною республікою; покращення становища робітничого класу (8-ми 

годинний робочий день, державне страхування, заборона понаднормових робіт 

і т. д.) і селянства (повернення, так званих, «відрізків», відміна всіх викупних і 

оброчних виплат тощо). Кінцевою метою діяльності партії (програма-

максимум) була проголошена пролетарська революція та встановлення 

диктатури пролетаріату з метою побудови соціалізму. Центральним 

друкованим органом РСДРП стала газета «Искра» [651, с. 112; 725, с. 84-90]. 

Загалом ІІ з’їзд РСДРП прийняв революційну марксистську програму, 

закріпив у статуті основні організаційні принципи, ухвалив тактичні рішення, 

обрав центральні установи партії тощо. У результаті розбіжностей у поглядах 

на окремі питання партійно-політичного життя, зокрема статутне питання про 

членство, під час роботи з’їзду відбувся розкол у рядах членів партії на 

більшовиків (прибічників В. Леніна) і меншовиків (прихильників Ю. Мартова). 

На думку сучасних дослідників, це був лише початок оформлення соціал-

демократичних фракцій, які остаточно розійшлися тільки в 1917 р. [538, с. 24; 

609, с. 243-245; 662, с. 8-9; 700, с. 227-228; 702, с. 9; 703, с. 16-17]. 

Невідємною складовою РСДРП була Українська соціал-демократична 

спілка (Спілка), яка утворилася внаслідок розколу РУП у грудні 1904 р. 

Причиною цього розколу стало посилення суперечностей серед рупівців – так 

званих «націоналістів» – прибічників існування самостійної соціал-демократії й 

«інтернаціоналістів», які орієнтувалися на політичний союз з РСДРП. У 

листопаді 1905 р був обраний Головний Комітет, керівний орган організації. До 

його складу увійшли Г. Довженко, І. Кирієнко, М. Меленевський, О. Скоропис-

Йолтуховський. Друкованим органом Спілки була газета «Правда», яка 
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видавалася у Львові українською, а згодом російською мовами [635, с. 7; 704, 

с. 196; 714, с. 241; 716, с. 322-323]. 

У квітні 1905 р. РСДРП визнала Спілку своєю автономною складовою з 

окремим статутом. У ньому, зокрема, зазначалось, що Українська соціал-

демократична Спілка складається з громад, котрі в тих місцевостях, де немає 

комітетів РСДРП, є самостійними організаціями. Там же, де існували такі 

комітети, громади входили до складу місцевої партійної організації як їхні 

складові частини, автономні лише у справах своєї внутрішньої організації, 

пропаганди та агітації [671, с. 126-127; 672, с. 20-21; 746, с. 582-583]. 

У березні 1906 р., після спільної конференції Південного бюро 

провінційних організацій РСДРП і Спілки, остання перетворилася на крайову 

організацію російської соціал-демократії. Агітаційно-пропагандистська 

діяльність Спілки сприяла перетворенню її на одну із впливових політичних 

сил півдня Російської імперії. Проте надалі ця організація, в результаті 

посиленої орієнтації на меншовиків, втратила національну специфіку, яка 

відрізняла її від інших партійних організацій РСДРП, насамперед мовну основу. 

Так, у офіційних виданнях Спілки стала переважати російська мова. З часом 

вона перетворилася в звичайну меншовицьку організацію [651, с. 142-143]. 

Головним суперником і, водночас, союзником РСДРП у революційних 

процесах початку ХХ ст. була Партія соціалістів-революціонерів. Вона стала 

однією із найнебезпечніших організацій для російської влади. Саме від 

соціалістів-революціонерів – спадкоємців революційних народників – слід було 

очікувати терористичної активності, підривної агітації у війську й на флоті та 

організації селянських братств у сільській місцевості. Її ідеологія ґрунтувалася 

на народницьких ідеях, які наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. переживали ідейну 

та організаційну кризу. 

У грудні 1901 р. в Берліні відбулася неофіційна зустріч представників 

«Южной партии социалистов-революционеров», «Северного союзу 

социалистов-революционеров» і «Аграрно-социалистической лиги» [639, 
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с. 477]. Внаслідок переговорів було вирішено питання про об’єднання 

есерівських організацій у Партію соціалістів-революціонерів (скорочено – с.-р., 

звідси – есери). Офіційне повідомлення про створення партії з’явилося в січні 

1902 р. у третьому номері партійного органу «Революционная Россия» [610, 

с. 404-406]. 

Есери вважали, що в Російській імперії має відбутися соціалістична 

революція, головною силою якою буде «робочий клас», під яким вони розуміли 

промислових робітників, ремісників і селян. Виходячи із цього положення, в 

центрі їхньої програми перебувало аграрне питання. Члени ПСР виступали за 

соціалізацію землі – вилучення її з товарного обігу та перетворення з приватної 

власності у загальнонародне надбання без викупу, за умови, що всі землі 

потраплять у відання центральних і місцевих органів народного 

самоврядування. Вони виступали за ліквідацію самодержавства в Росії, 

проголошення демократичної республіки, свободи слова, друку, зборів, совісті, 

союзів, страйків тощо [567, с. 180-181; 660, с. 434-435]. 

Процес становлення ПСР був складним і тривалим. Про це свідчить той 

факт, що Установчий з’їзд партії, який прийняв програму і тимчасовий 

організаційний статут, відбувся лише під час першої російської революції у 

Фінляндії (29 грудня 1905 – 4 січня 1906 рр.). На ньому було обрано ЦК, до 

складу якого увійшли Є. Азеф, А. Аргунов, М. Натансон, М. Ракітніков і 

В. Чернов [537, с. 19-20; 701, с. 127-128]. 

Активну участь у суспільно-політичному житті Російської імперії на 

початку ХХ ст. брали анархістські організації. Влітку 1903 р. у Лондоні вийшов 

перший номер щомісячного журналу «Хлеб и Воля». Безпосередню участь у 

його випуску брали провідні ідеологи анархізму П. Кропоткін і В. Черкезов 

[599, с. 210-211; 607, с. 24]. Саме під впливом ідей цього журналу в Російській 

імперії з’явилися анархістські групи. 

Наприкінці літа 1903 р. в Україні виникла перша анархістська організація 

в Ніжині Чернігівської губернії. Незабаром на території Російської імперії 
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сформувалися три великих центри анархістського руху, два з яких були в 

Україні: м. Білосток Гродненської губернії, Катеринослав і Одеса (Південь 

України). Менш впливові формування анархістів у цей період існували в 

Південно-Західному краї (Житомир, Кам’янець-Подільський, Київ) тощо [597, 

с. 57]. 

Анархісти, виходячи із своєї доктрини, ніколи не були окремою 

політичною партією в повному розумінні цього слова. Це пояснюється тим, що 

говорити про партійну дисципліну й ієрархію в їхньому середовищі можна 

лише умовно. Вони представляли собою лівий екстремістський напрям 

соціалістичної ідеології. Спільною для всіх анархістських груп була критика 

капіталізму та проголошення необхідності його ліквідації. Державу вони 

вважали основним злом. Будь-яку централізацію, концентрацію влади вони 

вважали несумісними з свободою особистості. Але безвладдя для анархістів не 

було тотожне безладдю. Передбачалося формування системи професійних, 

виробничих територіальних осередків, асоціацій за федералістичним 

принципом [608, с. 111-112; 653, с. 187-189]. 

З початком революції 1905–1907 рр. розпочався процес диференціації 

анархізму, який призвів до утворення трьох основних напрямків у ньому: 

анархо-індивідуалізм, анархо-синдикалізм й найпоширенішим із них – анархо-

комунізм. Прихильники останнього майбутнє суспільство уявляли союзом 

вільних громадян («комун»), об’єднаних спільною згодою, де особистість 

отримала б необмежені можливості для розвитку. Для досягнення цієї мети 

вони робили ставку на страйк та індивідуальний терор, який намагалися 

доповнити спробою часткового збройного повстання в ім’я бездержавної 

комуни. Основними їхніми центрами в Україні були Катеринослав, Київ і Одеса 

[651, с. 180]. 

На початку ХХ ст. зріс рівень національної свідомості українців 

Російської імперії та значно активізувалася їхня діяльність у суспільно-

політичному житті. Свідченням цього став процес формування українських 
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політичних партій. Їхня поява відображала перехід національно-визвольного 

руху із стадії культурного українофільства до організації політичної роботи 

серед народу. 

Першою політичною партією в Наддніпрянській Україні була 

Революційно українська партія, що утворилася 29 січня 1900 р. в Харкові на так 

званій «нараді чотирьох» (Д. Антоновича, Б. Камінського, Л. Мацієвича і 

М. Русова) [642, с. 57]. На першому етапі своєї діяльності це було об’єднання 

політично свідомих сил, які насправді не мали єдності в ідейних, програмних та 

тактичних питаннях. 

Лідери партії у пошуках програмних основ звернулися до харківського 

адвоката М. Міхновського з проханням допомогти в написанні її програми. 

Останній дуже швидко виконав замовлення і вже наприкінці 1900 р. у Львові 

вийшла друком брошура «Самостійна Україна». У цій роботі автор наголосив 

на національному аспекті, проголосивши основні засади партії: «Одна, єдина, 

нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських до гір Кавказьких» 

[543, с. 273-274; 677, с. 260; 683, с. 302-303; 705, с. 10-12]. Однак ідея 

незалежності України лише деякий час слугувала політичним орієнтиром у 

діяльності РУП. У пошуках ідеологічної платформи партія виявила схильність 

до орієнтації на соціалістичні гасла. 

На початку 1902 р. РУП складалася з шести «вільних громад»: Київської, 

Харківської, Чернігівської, Полтавської, Лубенської та Чорноморської (на 

Кубані). Трохи пізніше виникли ще Закордонний та Донський комітети, 

Волинська, Катеринославська, Одеська і Подільська організації [551, с. 28; ]. У 

грудні 1902 р. у Києві, з метою об’єднання «вільних громад», відбувся І з’їзд 

РУП. На ньому були присутні 6 осіб. З’їзд обрав ЦК у складі Д. Антоновича, 

М. Порша, Є. Голіцинського, М. Кохановського та В. Козиненка [651, с. 72]. 

Наприкінці грудня 1904 р. у Львові зібрався ІІ з’їзд РУП, який мав на меті 

ухвалити програму партії. Дискусія щодо організаційного питання розпочалася 

вже на першому засіданні. Делегати з’їзду поділилися на дві частини. 
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М. Меленевський, П. Канівець та В. Мазуренко наполегливо обстоювали 

необхідність об’єднання з РСДРП без будь-яких попередніх умов. Інша 

частина, на чолі з М. Поршем, домагалася зберегти самостійність партії. 

Більшість підтримала М. Порша. Меншість, очолювана М. Меленевським, 

скориставшись формальним приводом нелегітимності деяких мандатів, 

покинула з’їзд. За його ініціативою було створено Спілку, яка у квітні 1905 р. 

увійшла до складу РСДРП [632, с. 78-79]. 

У грудні 1905 р. завершилось ідейне та організаційне оформлення РУП. 

Частина діячів цієї партії, яка групувалася навколо Д. Антоновича 

В. Винниченка, С. Петлюри, М. Порша, скликали новий з’їзд, який поклав 

кінець офіційному існуванні РУП та проголосив про створення Української 

соціал-демократичної робітничої партії. На ньому було прийнято статут і 

програму партії та ухвалено резолюції з тактичних питань. У своїй ідеології 

остання намагалася йти в руслі західноєвропейської соціал-демократії. Тому 

преамбулою своєї партійної програми делегати з’їзду обрали теоретичну 

частину Ерфуртської програми Соціал-демократичної партії Німеччини 1892 р., 

вважаючи її найкращим зразком теоретичних поглядів європейської соціал-

демократії [564, с. 104; 651, с. 130; 704, с. 196]. 

Програма УСДРП передбачала перетворення Російської імперії в 

демократичну республіку з виборними законодавчими зборами народних 

представників і надання усім верствам населення широких громадянських 

свобод з розвинутим місцевим самоврядуванням, з правом кожної нації на 

культурне й політичне самовизначення. В аграрному питанні передбачалася 

конфіскація великої земельної власності й передача її у відання місцевих 

демократичних самоврядувань. Основним засобом економічної боротьби 

називалися страйк і бойкот. Гаслом сучасного моменту для партії була 

територіальна автономія України з законодавчим сеймом [563, с. 106; 635, 

с. 119; 707, с. 80-81]. 
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На території Подільської губернії у досліджуваний період частково 

прослідковувалась діяльність Української соціалістичної партії. Її керівником і 

ідеологом був журналіст Б. Ярошевський. Виступаючи прихильником 

Польської соціалістичної партії, він вважав за необхідне створити споріднену їй 

українську партію. Друкованим органом УСП стала газета «Добра новина», яка 

видавалася у Львові. У програмному документі «Нарисі програми української 

партії соціалістичної» проголошувався заклик до революційного знищення 

царизму, утвердження широких демократичних прав і свобод, звільнення 

трудящих від капіталістичного гніту, усуспільнення землі і засобів виробництва 

тощо [635, с. 8; 705, с. 15-16; 746, с. 646-647]. 

На початку ХХ ст. серед євреїв Російської імперії найбільшим 

авторитетом користувалися такі політичні партії, як Загальний єврейський 

робітничий союз в Литві, Польщі і Росії (Бунд) та сіоністсько-соціалістичні 

Сіоністсько соціалістична робітнича партія й Єврейська соціал-демократична 

робітнича партія «Поалей Ціон» (робітники Сіону). 

Бунд утворився на установчому з’їзді єврейських соціал-демократичних 

груп у Вільно, що проходив з 25 по 27 вересня 1897 р. Лідерами єврейських 

марксистів стали Т. Копельзон, А. Кремер, І. Берман та ін. [598, с. 98]. Партія 

вимагала таких перетворень: надання повної національно-культурної автономії 

кожній нації, незалежно від території, яку вона займала; скасування усіх 

антиєврейських законів та надання євреям рівноправ’я з іншими націями; 

впровадження 8-годинного робочого дня; негайне скликання Установчих зборів 

тощо [746, с. 92]. 

У 1898 р. члени Бунду брали участь у підготовці та проведенні І з’їзду 

РСДРП. На ньому було прийнято рішення про входження Бунду до складу 

РСДРП на автономних засадах. Однак подальші події показали розбіжність у 

їхніх поглядах з принципових питань. Так, на V з’їзді Бунду (червень-липень 

1903 р.) члени партії висунули ультиматум щодо визнання її єдиним 

представником єврейського пролетаріату. Після того, як ІІ з’їзд російських 
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соціал-демократів відхилив цю вимогу, представники Бунду заявили про свій 

вихід із складу РСДРП [651, с. 116]. Проте згодом бундівці виступили за 

об’єднання з РСДРП відмовившись від вимоги визнання їх єдиними 

представниками єврейського пролетаріату. Так, у квітні 1906 р. Бунд знову 

увійшов до складу РСДРП [746, с. 93].  

Наприкінці 1900 р. у Катеринославі, з ініціативи єврейських публіцистів 

Б. Борохова і Ш. Добіна, утворилася перша сіоністська організація «Поалей 

Ціон». Її ідеологи вважали, що єврейські робітники, хоч і повинні поділяти 

долю світового пролетаріату, проте вони мали свої специфічні проблеми, які 

могли бути вирішені лише шляхом побудови незалежної єврейської держави. 

Більшість членів партії виступала за створення самостійної єврейської держави 

в Палестині, тоді як меншість вважала за можливе створення такої держави в 

Уганді або Месопотамії. Воднораз, партія не відкидала своєї участі в різних 

радикальних рухах на теренах Російської імперії [528, с. 20-27]. 

На Поділлі також простежувалась діяльність партій пролетарського 

сіонізму. Незважаючи на деякі розбіжності у програмах, усі єврейські 

соціалістично-сіоністські політичні партії були одностайними в тому, що 

вирішити єврейське питання можна не в результаті соціалістичної революції в 

країнах діаспори, а лише шляхом створення єврейської держави [746, с. 552-

553]. 

Інший табір у суспільно-політичному житті Російської імперії у 

досліджуваний період був представлений партіями ліберального напряму. Під 

час революції 1905–1907 рр. його представляла Конституційно-демократична 

партія (к.-д. звідси – кадети). Її Установчий з’їзд пройшов з 12 по 18 жовтня 

1905 р. у Москві. На ньому було прийнято програму, статут і обрано 

тимчасовий ЦК партії. Лідером кадетів і її основним теоретиком став 

П. Мілюков [701, с. 120; 735, с. 418].  

Ключовою ідеєю в програмі партії було реформування старої державної 

влади, яке вимагало заміни необмеженої монархії на режим конституційно-
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монархічного устрою. Політичним ідеалом кадетів була парламентсько-

конституційна монархія англійського типу. Вони виступали за запровадження в 

Російській імперії загального виборчого права, здійснення всього комплексу 

демократичних свобод (слова, друку, союзів тощо). Кадети відстоювали 

унітарний принцип державного устрою Росії. У своїй національній програмі 

вони обмежувалися лише культурним самовизначенням, що передбачало 

застосування національних мов у школах, вищих навчальних закладах, судах, 

друкованих виданнях тощо. Проте кадети не визнавали права націй та 

народностей на політичне самовизначення. В окремих випадках вони вважали 

за можливе введення обласної автономії. Це стосувалося лише Царства 

Польського та Фінляндії. Україна, як і інші національні райони Російської 

імперії, в програмі не згадувалася [1, арк. 24; 403, с. 4-6; 731, с. 159-160]. 

Восени 1905 р. на території європейської частини Росії швидкими 

темпами розпочався процес створення регіональних кадетських організацій. 

Особливо активно цей процес проходив у земських губерніях. В 

адміністративних одиницях, де не було земств і національних районах 

Російської імперії він відбувався повільніше, а кількість їхніх організацій була 

невеликою. В Україні регіональні організації утворилися в Катеринославській, 

Київській, Полтавській, Харківській та Херсонській губерніях. Найбільшою із 

них була Київська обласна група, яка поширювала свій вплив і на Волинську та 

Подільську губернії, де на той час не було губернських комітетів [651, с. 185]. 

Станом на лютий 1906 р. у лавах організації Південно-Західного краю 

перебувало 1400 членів [421, с. 3; 515, с. 3]. 

Ще однією впливовою партією ліберального напрямку був «Союз 17 

октября». Він репрезентував правий фланг російського лібералізму й займав 

проміжне становище між конституційними демократами і правими радикалами. 

Організаційно партія почала формуватися в останніх числах жовтня 1905 р. 

(остаточно сформувалась лише в середині 1906 р.). Її очолив О. Гучков, який 
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був одноосібним лідером октябристів, залишаючись таким протягом всього 

періоду існування партії [397, с. 7; 652, с. 109]. 

Октябристи були противниками ідей збереження необмеженої влади 

монарха. Воднораз, вони категорично заперечували необхідність 

запровадження в Російській імперії парламентського ладу, вважаючи його 

недоцільним як з історичної, так і з політичної точок зору. У питаннях 

державного устрою члени партії відстоювали вимогу єдиної та неподільної 

Росії. На відміну від кадетів, вони виступали не тільки проти федеративного, 

але й проти автономного устрою держави (єдиним винятком була Фінляндія, за 

якою визнавалося право на особливе становище) [701, с. 120-123]. 

На території Подільської губернії траплялися поодинокі випадки 

діяльності українських ліберальних партій, зокрема, Української демократичної 

партії. Її керівниками були Б. Грінченко, С. Єфремов, О. Лотоцький, 

І. Стешенко, Є. Чикаленко та ін. [635, с. 9]. Програма партії передбачала 

встановлення конституційного правління, забезпечення участі народу в 

державних справах через загальне, безпосереднє, рівне, пропорційне й таємне 

голосування, здійснення демократичних свобод, здобуття національно-

територіальної автономії тощо [636, с. 146-147; 651, с 93]. 

На початку ХХ ст. у Російській імперії почав формуватися 

консервативно-монархічний напрямок суспільно-політичного руху. Політичні 

партії та союзи, що його репрезентували, являли собою російські 

націоналістичні організації. Процес їхнього формування обумовлювався такими 

причинами. Найперше, це була захисна реакція самодержавства та певних 

верств суспільства на піднесення революційного, визвольного та національного 

рухів у країні. Вони виступали за збереження традиційних інститутів, 

насамперед монархії, в якій вбачали запоруку соціальної стабільності. По-

друге, він спричинений кризою самодержавства, яке вже не могло самостійно 

розв’язувати нагальні проблеми. Царизм відчув потребу в організації правих 

сил. 
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У жовтні-листопаді 1905 р., у розпал революції, розпочався процес 

створення «Союза русского народа». 8 листопада 1905 р. в Санкт-Петербурзі 

було обрано Головну раду – керівний орган союзу. Цю дату прийнято вважати 

днем заснування партії. Головою ради став дитячий лікар А. Дубровін, 

товаришами (заступниками) голови – А. Майков і А. Тришатний. Офіційним 

друкованим органом була газета «Русское знамя», перший номер якої вийшов 

27 листопада [533, с. 444; 588, с. 220-226; 598, с. 23; 751, с. 507]. 

З точки зору членів СРН монархія в Російській імперії була єдино-

можливою формою правління. Вони вважали, що самодержавство втратило 

своє обличчя тому, що з епохи Петра І воно стало не православним, а 

наближеним до західноєвропейського абсолютизму. Звідси й ідеалізація 

допетровського періоду як зразка соціальної гармонії. Чорносотенці відкрито 

пропагували антисемітизм, закликаючи вигнати євреїв за межі Російської 

імперії. В аграрному питанні СРН пропонував передачу землі селянам у 

приватну власність. У робітничому – лише скорочення робочого дня, державне 

страхування, створення артілей та товариств [648, с. 48-49; 692, с. 90-91]. 

У своєму розвитку партійно-політичний рух у Подільської губернії на 

початку ХХ ст. пройшов шість періодів.  

Перший період охоплював 1902–1904 рр. і характеризувався поширенням 

в краї нелегальних видань політичних партій, появою поодиноких 

прихильників і симпатиків політичних рухів, їх об’єднання в організації (групи, 

гуртки).  

Цей період умовно можна поділити на два етапи. Перший етап (1902 – 

перша половина 1903 рр.) характеризувався зростанням кількості випадків 

політичної контрабанди, яка транспортувалася транзитом у різні куточки 

Російської імперії. Це була передусім література соціалістичного та 

ліберального напрямків. 

Другий етап (друга половина 1903–1904 рр.) позначився агітацією та 

пропагандою немісцевих організацій соціалістичних партій. Це були переважно 
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одеські, київські, єлисаветградські осередки РСДРП, ПСР, РУП і Бунд. 

З’явилися нечисленні місцеві групи та гуртки, що тісно взаємодіяли з 

вищеназваними партійними організаціями. 

Другий період охоплював 1905 р., протягом якого відбувався процес 

формування партійних осередків усіх ідейно-політичних напрямків. Водночас, 

зростав вплив партійних організацій на різні соціальні та національні групи 

населення. Цей період складався із двох етапів.  

Перший етап (січень-вересень 1905 р.) характеризувався зростанням 

партійних осередків соціалістичного напрямку, переважно, у великих містах 

краю (Кам’янець-Подільський, Вінниця, Проскурів, Балта, Могилів-

Подільський тощо), а згодом і в інших населених пунктах губернії. Під час 

другого етапу (жовтень-грудень 1905 р.) досягли свого піку демонстрації, 

маніфестації, мітинги, бойкоти та страйки. Поряд із соціалістичними виникли 

місцеві осередки ліберальних (Конституційно-демократична партія, «Союз 17 

октября») та консервативних (СРН) політичних партій. 

Із загостренням суспільно-політичної боротьби під час виборів до І 

Державної думи розпочався третій період партійно-політичного руху (1906 – 

червень 1907 рр.) у Подільській губернії, який поділявся на два етапи. Перший 

(січень-липень 1906 р.) характеризувався збільшенням кількості партійних 

осередків краю та їх організаційним зміцненням. Політичні партії у цей час 

були активними учасниками виборчого процесу до І Державної думи. Другий 

етап (серпень 1906 – червень 1907 рр.) ознаменувався збільшенням кількості 

партійних організацій. Їхня практична діяльність стала більш потужною та 

організованою. Місцеві осередки політичних партій краю брали активну участь 

у виборах до ІІ Державної думи. Найпоширенішими методами революційної 

боротьби були агітація та пропаганда, бойкоти та страйки. 

Четвертий період (липень 1907 – грудень 1909 рр.). У наслідок 

третьочервневого державного перевороту організації політичних партій 

соціалістичного й ліберального напрямків зазнали нищівного удару з боку 
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влади. Натомість консервативно-монархічні партії, за допомогою місцевої 

адміністрації, проводили активну агітаційно-пропагандистську діяльність серед 

місцевого населення. 

П’ятий період (січень 1910 – липень 1914 рр.) ознаменувався новим 

революційним піднесенням, внаслідок якого відбувся процес відновлення 

осередків соціалістичних політичних партій. Активізувалися на Поділлі й 

консервативно-монархічні сили, головним чином завдяки діяльності 

Почаївського відділу СРН. 

Шостий період (серпень 1914 – лютий 1917 рр.). Із початком Першої 

світової війни політичні партії, як і більшість населення країни, були охоплені 

патріотичною ейфорією. Внаслідок цього на Поділлі партійні осередки 

призупинили свою діяльність. У цей час спостерігалася робота лише окремих їх 

членів. Натомість ПСРН, заручившись підтримкою місцевих органів влади, 

проводила активну агітаційно-пропагандистську діяльність.  

 

2.3. Виникнення в Подільській губернії організацій політичних 

партій 

 

Діяльність політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. 

часто зводилася до транспортування нелегальної літератури, яка видавалася за 

кордоном, на територію Російської імперії. Саме в цей період центральні 

органи соціалістичних політичних організацій, як правило, знаходилися за 

межами країни. Це пояснювалося тим, що в межах імперії Романових 

здійснювалося переслідування політичних партій, діяльність яких була 

заборонена. Водночас, уряди європейських держав в основному поблажливо 

ставилися до їхнього функціонування.  

Одним із основних способів доставки літератури в Росію була політична 

контрабанда, яка переправлялася різними шляхами й способами. Із Берліна, 

Відня, Женеви, Марселя, Мюнхена – вона перевозилась через скандинавські 
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країни й Персію, через Румунію і Болгарію, через польські, угорські землі та 

інші країни. Різноманітними були й способи транспортування – у валізах, 

корзинах, ящиках, альбомах і картинах, в палітурках книг, в поясах, які 

надягали на себе перевізники [729, с. 3]. 

Із середини 1901 р. до квітня 1902 р. соціал-демократи проклали шлях 

транспортування нелегальної літератури Мюнхен – Відень – Львів – Київ. Він 

проходив через м-ко Теофіполь Старокостянтинівського повіту Волинської 

губернії. Саме там, у серпні 1901 р. Й. Басовський налагодив тісний зв'язок із 

висланим сюди царським урядом соціал-демократом Б. Мальцманом. Склад 

нелегальної літератури влаштували на квартирі подружжя Мальцманів. Цей 

маршрут діяв досить ефективно. Тільки з серпня 1901 р. по лютий 1902 р. по 

ньому перевезено близько 40 пудів політичної контрабанди. Проте у лютому і 

квітні 1902 р. відбулися численні арешти, в результаті яких транспортування 

нелегальної літератури тимчасово призупинилося [559, с. 19; 640, с. 10; 645, 

с. 61-62]. 

У лютому–квітні 1901 р. в Мюнхені відбулася нарада за участю членів 

редакції «Искры» та соціал-демократа Л. Гольдмана з питання створення в 

Російській імперії нелегальної іскрівської друкарні [746, с. 160-161]. Саме 

Л. Гольдманом, за допомогою соціал-демократичних груп Києва та Полтави в 

червні 1901 р у м. Кишиневі Бессарабської губернії була відкрита нелегальна 

друкарня, в якій видавалася «іскрівська» література. Вона розміщувалась в 

одному із будинків на Загородній вулиці навпроти приміщення Бессарабського 

ГЖУ. Надруковану продукцію експедитор друкарні А. Квятківський та його 

помічниця Ц. Клігерман відвозили до великих вузлових станцій Південно-

Західної залізниці Жмеринки та Козятина, а звідти, під виглядом домашніх 

речей, направляли до Києва. Останню брошуру тиражем 5 тисяч екземплярів 

роздрукували 9 березня 1902 р. Наступного дня усіх членів іскрівського 

«підприємства» у Кишиневі заарештували [520, с. 20-28]. 
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Починаючи з другої половини 1902 р., відновився шлях транспортування 

нелегальної літератури через м. Львів, але тепер м-ко Теофіполь було замінено 

на м. Кам’янець-Подільський [724, с. 2]. Протягом другої половини цього року 

жандарми виявили три випадки політичної контрабанди біля с. Зелена, м-

ок Жванець та Збриж Кам’янецького повіту [34, арк. 4; 257, арк. 33]. Проте 

частина видань все ж потрапляла в межі імперії.  

Наприкінці 1902 р. – на початку 1903 р у м. Кам’янці-Подільському 

соціал-демократи та соціалісти-революціонери організували окремо діючі бюро 

в справах перевезення літератури [583, с. 40]. 

3 січня 1903 р. між селами Гуків та Мар’янівка Кам’янецького повіту, при 

спробі переходу кордону, жандарми заарештували В. Гаманюка. При обшуку у 

нього виявили 25 найменувань нелегальної літератури, зокрема «Песни 

революции», «Материалы для выработки партийной программы» видання 

РСДРП, «Сказание о несправедливом царе и как он к разуму дошел и какой 

совет людям дал», «Помогайте вольной печати» видруку ПСР тощо [34, 

арк. 132-132 зв.]. 

За інформацією помічника начальника Подільського ГЖУ на 

прикордонному пункті в м-ку Гусятині, на початку січня 1903 р. політичною 

контрабандою з боку Австро-Угорської імперії займалися міщани м. Гусятина 

М. Кауфман і І. Лаунер. З боку Російської імперії – міщанин м-ка Чемеровець 

Кам’янецького повіту М. Лаунер – брат І. Лаунера та О. Кац. Вони на початку 

січня того ж року організували транспортування нелегальної літератури, 

загальною вагою 10 пудів, через прикордонне с. Бондарівку Кам’янецького 

повіту. Далі її переправляли через м-ка Чемерівці, Лянцкорунь, Жердя до 

м. Кам’янця-Подільського. Це була література закордонного видання РСДРП та 

ПСР [34, арк. 4 зв.; 259, арк. 58-58 зв.]. 

На початку 1903 р. між місцевими адміністраціями Австро-Угорської та 

Російської імперій налагодилася тісна співпраця з питання запобігання та 

виявлення випадків політичної контрабанди. Так, 16 січня 1903 р. староста 
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м. Гусятина Австро-Угорської імперії надіслав повідомлення на ім’я помічника 

начальника Подільського ГЖУ в м-ку Гусятині про те, що до І. Лаунера приїхав 

невідомий росіянин із Женеви. У результаті спільних дій австро-угорських та 

російських жандармів останній був заарештований. Ним виявився, агент 

«Искры», соціал-демократ М. Надєжин. При ньому виявили валізу нелегальної 

літератури, яка містила видання чотирьох напрямків: найбільше – есерівських, 

зокрема газету «Революционная Россия», соціал-демократичні, анархістські та 

ліберальний журнал «Освобождение» [32, арк. 3-4]. 

6 лютого 1903 р. до жандармського чиновника в м-ко Гусятин прибули 

староста з австрійського м. Гусятина та прокурор Тернопільського суду. 

Останні попросили видати їм списки примірників нелегальної літератури, які 

були вилучені на кордоні, з метою передачі їх віденській поліції для подальшої 

боротьби з анархістами [32, арк. 17].  

27 січня 1903 р. староста м. Гусятина повідомив помічника начальника 

Подільського ГЖУ в м-ку Гусятині про те, що в с. Шидлівці Австро-Угорської 

імперії місцевий священик Темницький займався організацією перевезень 

нелегальної літератури на територію Російської імперії. Зі слів старости стало 

відомо, що у Львові на Академічній вулиці в кав’ярні Шнейдера знаходився 

пункт російських революціонерів, де приймалися рішення щодо перевезення 

політичної контрабанди в Російську імперію. Завідував ним син священика 

Темницького. У результаті спільних дій австрійської та російської 

адміністрацій 31 січня 1903 р. із контрабандою нелегальної літератури був 

затриманий селянин с. Вікторівки Кам’янецького повіту К. Колесник. Він віз у 

м. Кам’янець-Подільський декілька ящиків літератури вагою близько п’яти 

пудів. Серед 4350 одиниць революційних видань переважала газета «Искра» 

[31, арк. 5]. 

Ця політична контрабанда спрямовувалася до соціал-демократичного 

бюро в справах перевезення літератури в м. Кам’янець-Подільський. У грудні 

1902 р. його очолив один із агентів «Искры» М. Кудрін, який видавав себе за 
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київського міщанина М. Смоліна [31, арк. 5 зв.; 558, с. 10]. Під час обшуку на 

його квартирі жандарми виявили понад 50 примірників нелегальної літератури 

РСДРП закордонного видання. Також було вилучено записник, із якого стало 

відомо, що М. Кудрін на територію Російської імперії переправив близько 15 

тисяч примірників «Искры» та іншої літератури закордонного видруку РСДРП 

загальною вагою понад 500 кг. [645, с. 62]. 

25 березня 1904 р., при спробі перевезення нелегальної літератури в 

м. Кам’янці-Подільському поліція заарештувала селянина с. Параївки 

Кам’янецького повіту Є. Гаврилюка. У нього вилучили два мішки брошур 

«Русские революционеры», «Народный герой», «Солдатский подвиг» та ін. 

закордонного видання ПСР [194, арк. 12-12 зв.]. 

У ніч на 10 квітня 1904 р., при спробі переходу кордону через річку 

Дністер, поблизу с. Іванківці Кам’янецького повіту прикордонники затримали 

дворянина І. Озембловського. При ньому було два мішки, в яких знаходилося 

803 екземпляри нелегальних видань. Серед них №№ 54-58, 60 і 61 за 1903 р. і 

1904 рр. газети «Искры», №№ 12 і 13 за 1903 р. газети «Селянин» і № 19 за 

1904 р. журналу «Освобождение» та ін. [262, арк. 22]. 

12 квітня 1904 р. в прикордонному с. Чорнокозинці Кам’янецького повіту 

жандарми затримали О. Штернбека – селянина Альпійської волості 

Вейсенштейнського повіту Естляндської губернії. У нього вилучили 1500 

екземплярів нелегальної літератури: «Пролетарский праздник», «Борьба с 

осадным положением», «Развитие научного социализма» закордонного видруку 

РСДРП [260, арк. 15-15 зв.]. 

19 серпня під час обшуку квартири жителя с. Довжок В. Клюса жандарми 

вилучили 3493 екземпляри політичної контрабанди. Це була, переважно, 

«Революционная Россия» (близько однієї тисячі примірників) та прокламація 

«Ко всем крестьянам» (1778 екземпляри) закордонного видруку ПСР [271, 

арк. 3]. 
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Із Кам’янця-Подільського нелегальна література в подальшому 

транспортувалася двома шляхами. Перший здійснювався гужовим 

транспортом, і нелегальна література доставлявся через різних осіб у сусідні 

губернії. Так, наприклад, у м. Проскурові була затримана політична 

контрабанда, яка перевозилась міщанином Ш. Полтунем із м. Кам’янця-

Подільського з наступним переправленням у м. Бердичів [278, арк. 3]. Другий 

шлях пролягав із м. Кам’янця-Подільського до м. Проскурова, а потім – 

залізницею в інші міста Російської імперії. Як правило, робилося це через 

місцеві відділення (Кам’янець-Подільське та Проскурівське) транспортної 

контори Петербурзького акціонерного товариства «Надежда». Вперше 

жандарми зафіксували таку контрабанду 11 серпня 1903 р, коли з м. Кам’янця-

Подільського на станцію Закавказької залізниці Тифліс невідомі передали 1419 

екземплярів нелегальної літератури [261, арк. 1]. Аналогічні випадки були 

зафіксовані у м. Москві [33, арк. 167] та на станціях Катеринодар 

Владикавказької [194, арк. 23] та Вапнярка Південно-Західної залізниць [46, 

арк. 84]. Перевезена в межі Російської імперії література використовувалася 

політичними партіями та групами для агітаційно-пропагандистської діяльності 

У Подільській губернії протягом досліджуваного періоду найактивнішу 

діяльність проявляли осередки РСДРП. Радянська історіографія подає 

створення першої соціал-демократичної групи на Поділлі в 1902 р. у 

м. Проскурові (дивись додаток А) [530, с. 16-17; 589, с. 17; 641, с. 11], хоча її 

активна діяльність розпочалася лише через два роки. Так, 7 квітня 1904 р. 

місцеві агітатори розкидали близько 200 екземплярів прокламацій партії 

«Проект программы Российской социал-демократической рабочей партии», «Ко 

всем рабочим по поводу антиеврейских беспорядков в Кишиневе» [282, арк. 2]. 

Зазначені видання мали інформувати населення про програмні засади соціал-

демократів, їхнє ставлення до самодержавної політики національного 

гноблення та антисемітизму.  
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Починаючи з другої половини 1902 р., губернське місто Кам’янець-

Подільський потрапило під вплив немісцевих агітаторів РСДРП (переважно з 

м. Одеси). Так, на початку грудня 1902 р. поліція заарештувала міщанина м-

ка Скидля Гродненської губернії Ф. Вінницького. У ході листування між 

начальником Подільського ГЖУ та начальником жандармського управління 

м. Одеси встановлено, що він був членом Південноросійської групи РСДРП та 

входив до складу комітету цієї групи [25, арк. 3]. 

Діяльність РСДРП прослідковувалась і серед військових частин міста. 

Так, 23 грудня 1902 р. новобранець 6 роти 74 піхотного Ставропольського 

полку Г. Юрченко розповсюджував серед солдат прокламацію «Ко всем 

Киевским работницам и рабочим» видання Київського комітету РСДРП [27, 

арк. 1-1 зв.]. 

У результаті проведеної агітаційної роботи у м. Кам’янці-Подільському в 

1903 р. виник соціал-демократичний гурток [641, с. 10]. Проте його діяльність 

відчутно проявилась лише навесні 1905 р. Саме тоді, на початку революції, в 

місті стали розповсюджуватися прокламації «К солдатам», «Кто должен 

победить» видруку РСДРП [288, арк. 316]. За словами С. Когутова, активного 

діяча кам’янецького осередку, до весни 1905 р. «ніякої цільної організації с.-д. 

не було» [583, с. 40]. 

На початку жовтня 1904 р. у Кам’янці-Подільському був заарештований 

власник «Московського магазину» Ш. Готесман. Приводом для цього стало 

листування між ним і представниками РСДРП у м. Києві. Так, 5 жовтня 1904 р. 

на адресу Ш. Готесмана з Києва надійшов лист, у якому знаходилася 

прокламація «Правдивое слово министра финансов» видання ЦК РСДРП. У ній 

розповідалося про те, що російсько-японська війна в матеріальному відношенні 

була вигідна російським капіталістам та царському уряду [283, арк. 2]. 

На Вінниччині, зокрема у м. Вінниця, м-ку Немирів та на залізничній 

станції Жмеринка соціал-демократичні гуртки з’явилися в 1903 р. [640, с. 11]. 

Щоправда, вони були нечисленними й часто об’єднували діячів різних 
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політичних напрямків. Наприклад, у Вінниці в 1904–1905 рр. існувала група 

робітників соціал-демократичного та соціал-революційного напрямків, які 

діяли об’єднано аж до появи Маніфесту 17 жовтня 1905 р. До складу групи 

входили місцеві міщани С. Драка, М. Драка, Є. Яновський, М. Лисянський та 

ін. [583, с. 96]. Зазначене засвідчувало, що соціалістичні організації на місцях 

були ще дуже слабкими, а їхні члени ще не чітко розрізняли ідейні відмінності 

між соціал-демократичним і неонародницьким світоглядом.  

Взагалі співпраця організацій РСДРП і ПСР до 1905 р. на території 

Російської імперії майже не простежувалась. Лише з початком революції 1905–

1907 рр. відбулося їхнє зближення. Якщо на початку 1905 р. на мітингах соціал-

демократи зверталися до соціал-революціонерів «господин», то потім – 

«товарищ по революции». Згодом ця формула змінилася на просто «товарищ». 

Але після поразки революції партії повернулися на початковий рівень своїх 

відносин – конфронтації [638, с. 357-360].  

28 вересня 1904 р. на вінницькому чавуноливарному заводі «Молот» 

невідомі розкидали велику кількість прокламацій «Ко всему русскому 

народу!», «Жертвуйте русские люди!» видавництва ЦК РСДРП [273, арк. 5 зв.]. 

Того ж року, за даними А. Зекцера, серед прихильників соціалістичного 

світогляду міста намітилася диференціація й поява осередків політичних 

партій. Навколо них стали концентруватися та організовуватися робітники. Так, 

наприклад, ремісники-швейники, друкарі, палітурники, картонажники, 

цирульники, робітники тютюнової та махорочної фабрик почали групуватися 

навколо Бунду; пекарі, які були переважно росіянами – навколо соціал-

демократів; робітники чавуноливарного заводу «Молот», які проживали в 

околицях і були пов’язані із землею – навколо есерів; прикажчики – в 

основному навколо сіоністів [583, с. 55]. 

Не могли обійти стороною соціал-демократи такий насичений 

робітниками залізничний центр як Жмеринка. Наприкінці 1904 р там були 

зафіксовані часті випадки пропаганди та агітації. Жандармам вдалося вилучити 
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в різних осіб близько 150 екземплярів прокламацій і відозв переважно 

«Товарищи», «1 мая», «К железнодорожным рабочим и служащим» та ін. 

видруку РСДРП [330, арк. 396, 400, 416]. 

Серед мешканців Балтського повіту дедалі зростав вплив Одеської, 

Єлисаветградської та, частково, Уманської організацій РСДРП. Соціал-

демократичний гурток у м. Балті утворився на початку 1903 р. за участю лікаря 

Я. Бранденбургського [743, с. 11]. Проте він розгорнув активну діяльність лише 

на початку 1905 р., коли з Бессарабії в місто приїхав Певзнер [583, с. 55]. 

Наприкінці 1904 р. повіт опинився у вирі політичної пропаганди та агітації. Там 

діяли агітатори, як вже згаданих немісцевих організацій, так і місцеві діячі. У 

своїй роботі вони використовували нелегальну літературу видавництва 

Одеської, Єлисаветградської та Уманської організацій РСДРП [272, арк. 7]. 

Протягом жовтня-грудня 1904 р у місті невідомі агітатори 

розповсюджували прокламації «К солдатам», «Ко всем рабочим и работницам 

г. Одессы», «К войскам», «К новобранцам» та інші видання Одеського комітету 

РСДРП [26, арк. 5-5 зв.]. Про розмах агітації свідчать такі дані: 18 жовтня цього 

року було розповсюджено лише прокламацій «К войскам» – 104 екземпляри, а 

в ніч з 19 на 20 жовтня – 108 примірників «К новобранцам» [191, арк. 57; 

337 арк. 1-2]. Цей факт, на нашу думку, свідчить про тісну співпрацю 

Балтського осередку з Одеським комітетом РСДРП, а можливо, навіть 

підпорядкування останньому наприкінці 1904 р. 

20 грудня 1904 р. повітовий справник м. Балти викрив зібрання місцевих 

соціал-демократів. У ньому брали участь столярний майстер Іось Кантор, його 

дружина М. Кантор, син Ідель Кантор, місцеві міщани В. Улянецький, 

Б. Могилевський, Я. Ворт і Л. Сосис. Під час обшуку квартири Канторів поліція 

знайшла антиурядові прокламації «Кто чем живет», «Письмо в редакцию 

«Искры»», «Об одном недостойном поступке» видавництва ЦК РСДРП, п’ять 

екземплярів газети «Искра» за 1904 р. (№№ 34, 42, 72, 74 і 75), а також 

прокламацію «Ко всем рабочим и работницам г. Одессы» видруку Одеського 
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комітету РСДРП [196, арк. 14; 220, арк. 1]. Саме після цієї події на адресу 

Балтського повітового справника надійшов лист від Одеського комітету 

РСДРП, який розпочинався словами: «Балтскому уездному исправнику, 

кровопийцу Соколову». У ньому повітового справника застерігали від 

здійснення переслідувань і арештів революціонерів, погрожуючи за це 

покаранням [330, арк. 269-270]. 

На Балтський повіт поширювала свій вплив також Єлисаветградська 

організація РСДРП. Там у жовтні 1904 р. у м-ку Богополі невідомі агітатори 

масово розповсюджували прокламацію цієї організації «К новобранцам» [272, 

арк. 7]. Антивоєнна агітація соціал-демократів була пов’язана з російсько-

японською війною, що тривала.  

Наприкінці травня 1903 р. у м. Могилеві-Подільському розпочав 

діяльність гурток, який належав до Південноросійської групи РСДРП. Очолив 

його лікар Є. Вайнштейн. Членами гуртка були його донька А. Вайнштейн, 

М. Ваймберг, Л. Вайнтрауб, С. Боксер, Ю. Пусім, Ф. Поляк та ін. Вони 

неодноразово проводили зібрання, на яких читали нелегальну літературу, 

обговорювали питання своєї діяльності тощо. Кожний член гуртка вносив 

одноразово на його потреби 3 руб., а потім щомісячно – по 50 коп. [30, арк. 9-

10]. 

У м. Летичеві в 1904 р. розпочав свою діяльність соціал-демократичний 

гурток, який організували М. Гранівська та Кігель-Кульницький [583, с. 75]. 

Відомо також, що з квітня 1904 р. і до початку 1905 р. у місті немісцеві 

агітатори розповсюджували прокламації «Ко всем рабочим и работницам 

г. Одессы», «Война и рабочие» видання Одеського комітету РСДРП [279, 

арк. 3]. 

Діяльність РСДРП протягом 1902–1904 рр. простежувалась і в інших 

повітах Подільської губернії. Так, у лютому 1904 р. на станції Гайворон 

Гайсинського повіту діячі Бердичівської організації РСДРП К. Сташевський, 

Я. Гаєвський та С. Гунченко розповсюджували прокламацію партії «Что такое 
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политическая свобода» [264, арк. 6]. У м. Брацлаві протягом травня-червня 

невідомі агітатори у великій кількості поширювали прокламації «Ко всем 

гражданам России», «Ко всем российским рабочим», «Последний козырь 

самодержавия» [268, арк. 3], «Агитация против агитации», «Июльские события 

в Одессе» видруку Одеського комітету РСДРП [275, арк. 2]. Випадки соціал-

демократичної агітації у краї зустрічалися також у Кам’янецькому (м-

ко Жванець) [258, арк. 4], Гайсинському (с. Темна) [276, арк. 3] повітах та на 

станції Абамеленково [281, арк. 6] Південно-Західної залізниці. 

На початку ХХ ст. на території Подільської губернії розпочала діяльність 

ПСР. З упевненістю можна стверджувати, що в 1903 р. організації соціалістів-

революціонерів вже існували й проводили досить плідну роботу серед 

місцевого населення [91, арк. 187]. Вона проявилася в таких містах краю як 

Кам’янець-Подільський, Балта, Могилів-Подільський. Місцеві агітатори 

створювали невеликі гуртки, які вели пропагандистську роботу переважно 

серед робітників і селян. Також вони організовували збори, видавали й 

розповсюджували агітаційну літературу (брошури, листівки, прокламації) [330, 

арк. 112-115; 709, с. 209]. 

У 1903 р. Кишинівською групою ПСР для налагодження роботи з питання 

транспортування партійної літератури в м. Кам’янець-Подільський був 

направлений кишинівський міщанин І. Гольдамир. Саме йому було доручено 

очолити есерівське бюро в справах перевезення літератури [50, арк. 115-

115 зв.]. Про його існування свідчив той факт, що 3-го листопада 1904 р. у місті 

виявлено декілька тисяч прокламацій закордонного видання ПСР, які 

потрапили сюди контрабандним шляхом [278, арк. 3]. І справді, як вже 

зазначалось, з цього часу переправляння есерівської літератури набуло 

регулярного характеру.  

У другій половині 1904 р. розпочала діяльність Вінницька організація 

ПСР. Її актив склали брати В. та С. Пустовойти, Т. Фікс та ін. Вони проводили 
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агітаційно-пропагандистську роботу серед робітників найбільшого в місті 

заводі «Молот» [583, с. 54-55]. 

Наприкінці 1904 та на початку 1905 рр. у м. Балті невідомі агітатори 

розповсюджували прокламації ПСР «Ко всем трудящимся», а у вересні 1904 р. 

у м-ку Окни Балтського повіту – листівки «К солдатам Одесского округа» 

видруку Одеської організації ПСР [270, арк. 13]. Протягом 1904 р. випадки 

есерівської агітації мали місце також у Брацлавському (м. Брацлав) [288, 

арк. 355] та Могилів-Подільському (м. Бар) [331, арк. 1] повітах. Місцеві 

жандарми неодноразово вилучали там прокламації та відозви «Партия 

социалистов-революционеров», «К рабочим всех стран» та інші есерівські 

видання. 

Український національно-визвольний рух у Подільській губернії в 

досліджуваний період представляли політичні партії РУП та УСП. Він не 

відзначався масовістю, особливо серед робітників, які були переважно євреями 

або зрусифікованими українськими селянами. Центром цього руху стала 

Подільська духовна семінарія в м. Кам’янці-Подільському. Це пояснюється 

тим, що в гімназіях і училищах міста здобували освіту переважно діти міщан, 

дворян, чиновників та інших верств суспільства, виховані на російській 

культурі. Натомість в духовній семінарії навчалися здебільшого вихідці із 

українських сіл, які потенційно складали соціальну базу національного руху. 

Тому активними діячами й симпатиками українських політичних партій були 

саме випускники цього закладу. 

Одним із чинників, який сприяв активізації національно-свідомих учнів, 

стала поява в семінарії у 1901–1902 рр. представників українського руху. Саме 

там на початку ХХ ст. працював помічником інспектора В. Чехівський – 

відомий діяч РУП-УСДРП, майбутній голова уряду УНР доби Дерикторії. Він 

надзвичайно активно переймався вихованням майбутніх українців і разом з 

першими національно-свідомими семінаристами Г. Степурою та П. Богацьким 

проводив агітацію серед семінаристів [295, арк. 7-8]. 
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У духовній семінарії функціонувала підпільна бібліотека, яка містила 

переважно українську нелегальну літературу. Розгортання національного руху 

викликало репресивні заходи з боку адміністрації, внаслідок яких було 

звільнено з роботи В. Чехівського разом із кількома семінаристами старших 

класів. Але рух продовжувався. До нього залучалися нові сили, які в 

майбутньому прославилися на ниві українського національно-визвольного 

руху. Це такі постаті, як В. Піснячевський – дописувач «Громадської думки» та 

«Ради», В. Голубович – прем’єр-міністр уряду Центральної Ради, Т. Туркало – 

активний член УСДРП, В. Приходько – активіст Подільської «Просвіти» та 

державний діяч, Л. Юркевич – активіст РУП та УСДРП. Останній був 

виключений із семінарії за революційну діяльність, але вже згодом вів агітацію 

як рупівець. Також він передав до підпільної бібліотеки, якою після звільнення 

В. Чехівського опікувався вчитель С. Іваніцький, брошури видавництва РУП 

«Солдатики» В. Винниченка, «Павуки та мухи» К. Лібкнехта, «Дядько 

Дмитро», «Добра порада в лиху годину» та ін. [525, с. 58-59, 80-82, 96, 98-104]. 

Ще одним центром діяльності РУП на Поділлі було м. Вінниця. У червні 

1902 р. тут з’явилися перші агітатори, які співпрацювали з Київською вільною 

громадою партії [328, арк. 53-53 зв.]. У жовтні-листопаді 1904 р. у місті та 

навколишніх селах Сокиринці та Хижинці місцеві рупівці розповсюджували 

прокламації «Робітники та селяни», «Товариші» [269, арк. 2], «До запасних» 

видання РУП [200, арк. 6-6 зв.; 280, арк. 4; 697, с. 155-156]. 

У Подільській губернії прослідковувалась діяльність Української 

соціалістичної партії. Так, у березні 1904 р. у с. Стодульці Літинського [274, 

арк. 26-27] та на станції Козятин Вінницького повітів зафіксовано поширення 

майже сотні екземплярів прокламації ЦК цієї партії «Правдиве слово про 

війну» [267, арк. 3]. Ймовірно, їх розповсюджували немісцеві партійці, що 

здійснювали антивоєнну агітацію. 

На початку ХХ ст. у Подільській губернії вже діяли нечисленні єврейські 

організації Бунду та гуртки «Поалей Ціон». Займалися вони переважно 
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агітаційною роботою серед місцевих юдеїв. Достеменно відомо, що на початок 

роботи ІІ з’їзду РСДРП (23 липня 1903 р.) у Подільській губернії вже діяли 

Брацлавська, Вінницька, Немирівська й Тульчинська організації Бунду [394, 

с. 351]. Вони підпорядковувалися Бердичівському комітету партії [91, арк. 173].  

Наприкінці 1903 р у м. Балті виник осередок Бунду, який спочатку 

співпрацював з соціал-демократами, а потім діяв самостійно. У квітні 1904 р. у 

місті жандарми вилучили 17 прокламацій цієї партії «Долой самодержавие!». У 

ній населення закликалося до економічного перевороту та повалення 

капіталістичного ладу [572, с. 90]. 

На початку серпня 1904 р. у м. Балті поліція викрила роботу бундівського 

зібрання. Його учасниками були І. Рівлін, Г. Штерн, Л. Чехслір та ін. – загалом 

24 особи. Правоохоронці вилучили значну кількість нелегальної літератури, 

зокрема прокламації Бунду, єврейські газети та брошури [263, арк. ]. У грудні 

під час розповсюдження прокламацій «Новый курс» та партійної періодики 

були заарештовані балтські бундівці М. Шварцберг та М. Гольдштейн [266, 

арк. 7]. Тоді ж у місті місцеві агітатори в великій кількості поширювали 

прокламації «К борьбе», «Указ 12 декабря» та інші видання Одеського комітету 

партії [288, арк. 26-26 зв.]. 

У другій половині на залізничній станції міста поліція заарештувала 

трьох активних діячів цієї організації А. Желязка, А. Колка та Я. Шнерлінга. У 

них було вилучено 35 примірників «Вестника Бунда», прокламації «К 

запасным», «Поалей Цион и их теория», «Погром и мобилизация», «По поводу 

мобилизации», «55 новых жертв» та інші видання Бунду [28, арк. 10; 265, 

арк. 4; 330, арк. 263]. 

Діяльність бундівців простежувалась також у м. Могилеві-Подільському. 

Там 9 серпня 1904 р. місцеві агітатори розповсюдили велику кількість 

примірників прокламації «Ко всем», видруку Одеської організації партії. У ній 

повідомлялося про хід та наслідки липневого страйку 1903 р. [277, арк. 5 зв.; 

694, с. 527]. 
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На початку ХХ ст. став проникати у середовище подільських євреїв 

сіоністський рух. Саме в цей час простежувалась діяльність сіоністсько-

соціалістичних організацій «Поалей Ціон». Так, з перехопленого листа, що 

надсилався з Балти в Одесу, жандармам стало відомо про існування в Балті на 

початку листопада 1904 р. місцевої організації «Поалей Ціон». Невідомий автор 

листа просив своїх колег з Одеси надіслати йому друковані прокламації, 

оскільки гектографічні читалися дуже погано. Також у цьому листі для 

проведення партійної роботи запрошувався молодий агітатор з оплатою 15-20 

руб. на місяць [191, арк. 46]. Її члени протягом липня-грудня 1904 р. 

поширювали у місті відозви з серії «К еврейской общественности». В одній із 

них виявлялась радість євреїв з приводу смерті внаслідок терористичного акту 

міністра внутрішніх справ С. Плеве, противника сіонізму [288, арк. 177]. 

Отже, у 1902–1904 рр. на Поділлі розпочали свою діяльність перші 

осередки політичних партій та організації соціалістичного напрямку (РСДРП, 

ПСР, РУП, УСП, Бунд, «Поалей Ціон»). У цьому періоді партійно-політичний 

рух відзначився поодинокими випадками агітації й пропаганди, перевезення 

контрабандним шляхом різноманітних транспортів нелегальної літератури з 

подальшим переправленням її територією Російської імперії. Цей період також 

характеризується утворенням місцевих осередків політичних партій, які 

виникали у містах губернії (Кам’янець-Подільський, Вінниця, Балта, Могилів-

Подільський, Проскурів тощо). В інших населених пунктах діяли лише 

поодинокі прихильники, які займалися, переважно, розповсюдженням 

нелегальної літератури. 

Висновки 

Головною причиною появи політичних партій у Російській імперії, 

зокрема й у Подільській губернії, на початку ХХ ст. була невідповідність між 

соціально-економічним життям населення та тогочасним станом розвитку 

країни. На початку ХХ ст. Поділля залишалося найбільш аграрним регіоном 
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України. Урбанізаційні процеси були найнижчими серед 9 губерній 

Наддніпрянщини. З одного боку, сільське господарство та промисловість 

виявляли стійку тенденцію до зростання, з іншого – стримувались 

невирішеністю суспільно-політичних питань. Характерною ознакою 

національних процесів краю було абсолютне переважання у сільській 

місцевості українців. Проте національний склад міського населення суттєво 

відрізнявся від сільського насамперед чисельною перевагою єврейського 

етносу, а також значною часткою російського і польського. Ці процеси, поряд із 

русифікацією, пояснювали переважно неукраїнський характер суспільно-

політичних відносин на Поділлі. 

Таким чином, криза соціально-економічної та охоронної політики 

самодержавства, його неспроможність вирішувати всі гострі питання призвели 

до того, що суспільство почало гуртуватися та об’єднуватися на основі раніше 

створених гуртків, груп, течій, рухів у політичні партії.  

У своєму розвитку партійно-політичний рух у Подільській губернії у 

1902–1904 рр. відзначився поодинокими випадками агітації й пропаганди, 

перевезенням політичної контрабанди з подальшим переправленням її 

територією Російської імперії, а також утворенням місцевих осередків 

політичних партій соціалістичного напрямку, які виникали переважно у 

великих містах губернії. В інших населених пунктах діяли лише поодинокі 

прихильники, які займалися, переважно, розповсюдженням нелегальної 

літератури. 
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РОЗДІЛ 3  

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА ПОДІЛЛІ В 1905 – ЧЕРВНІ 1907 рр. 

 

3.1. Партійно-політичне життя Подільської губернії в 1905 р. 

 

9 січня 1905 р. подіями у Санкт-Петербурзі, відомими під назвою 

«кривава неділя», розпочалася перша російська революція. Вона охопила 

територію усієї Російської імперії, зокрема й Подільську губернію. Центром 

революційної боротьби на Поділлі стало село. Тут, у січні-лютому 1905 р. із 

самовільних порубок лісів розпочався селянський рух. Найбільшого розвитку 

він досягнув під час весняно-польових сільськогосподарських робіт. Соціальна 

боротьба на селі відбувалася у різноманітних формах. Але найбільшого 

поширення тут набрав страйковий рух селян і сільськогосподарських 

робітників [612, с. 104-106]. 

У березні-квітні 1905 р. лише у Кам’янецькому, Проскурівському й 

Ушицькому повітах аграрний страйковий рух охопив 140 населених пунктів 

[402, с. 84]. Страйкарі висували низку вимог, а саме: збільшення сезонним 

робітникам поденної заробітної плати до 50-75 коп., а в окремих випадках до 1 

руб.; встановлення постійним працівникам оплати праці у розмірі 120 руб. на 

рік; підвищення заробітної плати робітникам, які працювали зі своїми кіньми та 

возом до 3 руб. в день та ін. [285, арк. 41]. 

Результатом селянських заворушень стало те, що навесні 1905 р. у 

Подільській губернії почали виникати революційні селянські комітети. На 

кінець року страйкарі утворили 19 таких комітетів [712, с. 10]. Указана 

організованість селянських виступів відбувалася під впливом політичних 

партій.  

На початку квітня у м. Кам’янці-Подільському з робочим візитом 

перебував голова Одеської судової палати В. Давидов. До нього звернулася 

делегація Подільського сільськогосподарського синдикату з проханням 
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допомогти поміщикам у їхній боротьбі із селянськими заворушеннями. За 

словами самих поміщиків, аграрні страйки були спричинені діяльністю 

революційних організацій. Кардинально протилежну точку зору щодо причин 

аграрних заворушень мав начальник Подільського ГЖУ, на думку якого, 

селянські виступи були спричинені економічними потребами селян. Чиновник 

вважав, що найбільшим лихом для села є орендарі, особливо євреї, які 

експлуатували сільських жителів [285, арк. 2-2 зв., 31]. Проте точку зору 

жандарма спростовували факти діяльності соціалістичних агітаторів. Під час 

страйків селян і сільськогосподарських робітників поширювалися нелегальні 

видання революційних політичних партій (РСДРП, Бунд, ПСР тощо), зокрема й 

завезені з-за меж Російської імперії. 

Із початком революції 1905–1907 рр. на території Подільської губернії 

збільшилася кількість випадків політичної контрабанди. Так, протягом березня-

квітня 1905 р. біля м-ка Тарноруди Проскурівського [197, арк. 4-4 зв.; 221, 

арк. 5; 290, арк. 6-6 зв.] і с. Волохи Кам’янецького [48, арк. 3-3 зв.; 298, арк. 3, 

10-10 зв.] повітів жандарми вилучили велику партію нелегальної літератури 

(близько 7 пудів). Це були закордоні видання ПСР і РСДРП, зокрема газети 

«Искра», «Революционная Россия», брошури та прокламації «Две диктатуры», 

«Ко всем гражданам России», «Ко всему крестьянскому люду», «Разбитые 

иллюзии», «Русским солдатам от рабочих социалистов-революционеров» та ін. 

На Поділлі траплялися також випадки здачі місцевими жителями органам 

влади, як правило за грошову винагороду, політичної контрабанди. Так, 21 

травня 1905 р. до начальника Подільського ГЖУ завітали селяни с. Шустівці 

Кам’янецького повіту А. Кушнір та М. Тимчук. Останні заявили, що вони 

привезли нелегальну літературу, яку планували доставити на одну із квартир 

м. Кам’янця-Подільського. Її господарем виявився місцевий міщанин 

Ш. Рофман. Під час проведеного у нього обшуку поліція вилучила 5539 

екземплярів нелегальної видань, серед якої велика кількість номерів газети 

«Революционная Россия», прокламацій «По вопросам программы и тактики», 
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«О власти, властях и начальстве» закордонного видавництва ПСР. Поблизу 

квартири Ш. Рофмана були затримані кам’янецький міщанин І. Рубінштейн і 

мешканець м. Єлисаветграда З. Кулаковський. У них знайшли пояси для 

транспортування літератури [291, арк. 5, 13; 726, с. 401-402]. 

За свій вчинок А. Кушнір та М. Тимчук зажадали в жандармського 

чиновника грошову винагороду, яка ним була запропонована у розмірі 30 руб. 

Але селяни відмовились від такої мізерної суми, мотивуючи це тим, що 

прикордонники за подібні повідомлення платять їм 80 руб. Скоріш за все, 

остання цифра була перебільшеною. Але зазначений факт засвідчує, що окремі 

жителі прикордонних сіл заробляли кошти не лише на перевезенні політичної 

контрабанди, але й на видачі її представникам місцевих органів влади [46, 

арк. 74-74 зв.; 198, арк. 1]. 

31 липня 1905 р., поблизу с. Чорнокозинці Кам’янецького повіту 

жандарми запобігли спробі переправлення нелегальної літератури. 

Контрабандистами виявилися селяни с. Новоселиці Австро-Угорської імперії 

К. Розмарневич, П. Горбановський, брати М. та І. Юцькові і селянин 

с. Чорнокозинець О. Луцик. У них вилучили 8 пудів літератури закордонного 

видавництва РСДРП та ПСР, а саме: «Вестник русской революции», «По 

вопросам программы и тактики», «История революционного движения в 

России» та ін. [199, арк. 1-3; 224, арк. 1]. 

Після того, як політична контрабанда з прикордонних сіл Подільської 

губернії потрапляла до м. Кам’янця-Подільського, вона в подальшому 

транспортувалась до м. Проскурова, звідки залізницею доставлялася в інші 

міста Російської імперії. Як правило, робилося це через уже згадувану 

транспортну контору компанії «Надежда», відділення якої були у Кам’янці-

Подільському та Проскурові. Так, 11 червня 1905 р. на залізничній станції 

Проскурів проведено обшук. В одному з кошиків, відправленому Кам’янець-

Подільським відділенням «Надежды», було виявлено 5 пудів нелегальної 

літератури переважно закордонного видавництва ПСР «К русским солдатам от 
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рабочих социалистов-революционеров», «Народное волнение в царствовании 

Николая І», «Ко всем русским солдатам» тощо [49, арк. 70; 297, арк. 9-13] 

Активна діяльність агентів контори у транспортуванні нелегальної 

літератури на територію імперії привернула до себе увагу з боку влади. 

Починаючи з другої половини 1905 р., Подільське ГЖУ активізувало свою 

роботу в цьому напрямку. Так, лише за три літніх місяці жандарми зафіксували 

13 випадків перевезення нелегальних видань працівниками цієї контори. У 

результаті проведених заходів було вилучено більше 60 пудів літератури, яка 

направлялася в такі міста, як Баку, Курськ, Москва, Н. Новгород, Одеса, Орел, 

Саратов, Смоленськ, Тамбов та Харків [50, арк 17-17 зв.]. Відбулися масові 

арешти працівників підприємства у Кам’янці-Подільському та Проскурові. 

Організатором перевезення політичної контрабанди виявився Ш. Хаіс – агент 

Проскурівського відділення контори «Надежда» [192, арк. 25; 297, арк. 13]. 

У досліджуваний період на території Подільської губернії продовжувала 

свою діяльність РСДРП. На початку літа 1905 р. Одеський комітет РСДРП 

направив для активізації партійної роботи у Кам’янець-Подільський подружжя 

М. і Р. Кричевських. Саме з цього періоду розпочалася активна діяльність 

місцевого осередку партії. У червні утворилося бюро соціал-демократичної 

групи, до складу якого увійшли М. Бать, брати І. та С. Ільницькі, 

Ш. Кам’янецький, С. Когутов, М. Мартинюк та ін. [583, с. 40; 641, с. 13]. 

На перших порах організація розповсюджувала брошури, газети, 

прокламації ЦК партії з штампом Кам’янець-Подільської групи. Пізніше стали 

поширювати прокламації та відозви власного видавництва, зокрема 

«Манифест», «К солдатам 74 пехотного Ставропольского полка», «К рабочим и 

крестьянам экономии» (дивись додаток Д) та ін. Усі вони закликали до 

боротьби з царизмом за покращення економічного побуту шляхом 

відстоювання своїх прав [330, арк. 235, 253]. 

У липні 1905 р. у місті виникли перші профспілкові організації кравців, 

прикажчиків, робітників тютюнових і гільзових фабрик, шкіряників [395, с. 11]. 
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Місцеві організації політичних партій вели активну агітацію серед членів цих 

профспілок. Соціал-демократичні й соціал-революційні ідеї користувалися 

популярністю серед спілки шкіряників, яка на момент утворення складалася із 

56 осіб. Активну партійну роботу тут проводили соціал-демократи 

Ш. Кам’янецький, С. Когутов, М. Мартинюк та ін. [583, с. 46-48]. 

Влітку 1905 р. на території Кам’янецького повіту мали місце випадки 

розповсюдження брошур і прокламацій немісцевих організацій РСДРП. Так, 

протягом червня-липня у селах Зеленче, Китайгородська Мукша, Смотричівка 

невідомі агітатори поширювали антиурядову літературу «День 1 мая», «К 

работникам», «Учредительное собрание» видавництва Центрального та 

Томського комітетів партії [295, арк. 4; 330, арк. 123]. Цей «канал» поширення 

соціал-демократичних видань був пов’язаний із поверненням солдат із 

військової служби.  

Окрім Кам’янецького, місцеві соціал-демократи поширювала свою 

діяльність ще й на Ушицький повіт, переважно на м-ко Дунаївці. Активну 

революційну роботу у 1905 р. там проводив кам’янецький соціал-демократ 

М. Козицький [663, с. 11]. Перші прокламації цієї групи «К рабочим портным 

г. Каменец-Подольска» виявлені в містечку 26 липня в кількості 1314 

екземплярів [330, арк. 81-81 зв.]. 

Активну агітаційно-пропагандистську роботу проводила Вінницька 

організація РСДРП (дивись додаток Б). У 1905 р. до її складу входили 

Р. Висоцька, І. Грінштейн, Н. Громачевська, М. Меніс та ін. У місті 

продовжувала функціонувати спільна група робітників соціал-демократичного 

та соціал-революційного напрямків. Вона, як вже зазначалось, існувала аж до 

появи Маніфесту 17 жовтня 1905 р. До 1904 р. вінницькі соціал-демократи 

підтримували відносини з Києвом, де на той час перебував міцний комітет 

РСДРП. Зі створенням Південного бюро ЦК вони встановили зв'язок з 

Одеським комітетом партії [583, с. 55, 96]. Протягом квітня-серпня місцеві 

соціал-демократи розповсюджували у мм. Вінниця та Жмеринка нелегальну 
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літературу «Всенародное учредительное собрание», «1 мая», «Политика 

насилия и обмана», «Товарищи» видруку Центрального й Одеського комітетів 

РСДРП [36, арк. 15; 37, арк. 3; 44, арк. 3; 195, арк. 17; 220, арк. 11-13; 294, 

арк. 11]. 

Навесні 1905 р. остаточно сформувалася Балтська соціал-демократична 

група. Її члени на початковому етапі розповсюджували переважно брошури та 

прокламації Одеського комітету РСДРП. Так, 4 травня у місцевих міщан братів 

М. і Б. Пітерників та В. Улянецького поліція вилучила прокламації цього 

комітету «Дни революции и голос фабрикантов», «Какое страхование», «Ко 

всем трудящимся», «Правда о войне» [43, арк. 10]. Протягом травня-червня 

місцеві соціал-демократи розповсюджували прокламації та відозви власного 

видавництва «Ко всем рабочим и работницам г. Балты», «К балтским 

приказчикам», «К балтским хлебопекам», «К деревенской людности», «К 

деревенской бедноте», «Ко всем», «Ко дню 14 мая» [326, арк. 128-130; 330, 

арк. 97]. 

Члени Балтської групи РСДРП 11 червня організували у місті страйк 

ремісників (пекарів та прикажчиків). Його учасники висунули низку вимог, 

серед яких зменшення тривалості робочого дня до 12 годин, підвищення 

заробітної плати на 20% та щотижнева її видача, збільшення обідньої перерви 

до 1 години, виділення окремих приміщень для відпочинку тощо. Страйк 

переріс у масові демонстрації, що тривали два дні. І лише 13 червня за 

допомогою однієї сотні козаків місцевій владі вдалося розігнати страйкарів 

[202, арк. 1-1 зв.]. 

7 серпня 1905 р. на ім’я Балтського повітового справника надійшов 

друкований лист від Революційної бойової організації місцевої групи РСДРП. У 

ньому описувалися факти утисків і побиття військовими місцевих жителів [88, 

арк. 34; 284, арк. 294]. Це було грізне попередження для урядовця.  

У Балтському повіті простежувались поодинокі випадки поширення 

видань Київського комітету партії. Так, 29 березня 1905 р. селянин 
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с. Байбузівки А. Яцко розповсюджував прокламацію цього комітету «К 

солдатам» [42, арк. 59; 296, арк. 8]. Наведений факт засвідчував зв’язок 

Балтської та київської соціал-демократичних організацій між собою. 

У лютому 1905 р. на базі Проскурівського гуртка утворилася група 

РСДРП. При ній діяла військова група, яка проводила агітаційно-

пропагандистську діяльність серед особового складу 46 піхотного 

Дніпровського полку. Одним із активних її учасників був член Харківської 

організації РСДРП В. Насєдкін, що проходив службу в цьому полку [554, с. 6-

7]. 

У місті надзвичайно сильні позиції у цей період мала організація Бунду. Її 

діячі (навіть до об’єднання з РСДРП) активно розповсюджували російську 

соціал-демократичну літературу. Так, у серпні 1905 р. проскурівські бундівці 

А. Желязко, А. Колко, Я. Шнерліг та С. Крісгабер, разом із літературою своєї 

партії, поширювали прокламації «К запасным», «Мобилизация» видавництва 

Київського комітету РСДРП [330, арк. 126]. 30 вересня місцеві соціал-

демократи намагалися організувати страйк на Проскурівському цукровому 

заводі. Серед робітників вони поширювали відозву «Ко всем рабочим 

Проскуровского сахарного завода», яка закликала працівників до непокори та 

страйку [333, 23-24]. 

На початку 1905 р. постала Могилів-Подільська група РСДРП. Протягом 

лютого-серпня її члени розповсюджували відозву «Ко всем рабочим и 

работницам г. Могилева». У м. Барі цього повіту також діяла група соціал-

демократів. Її представники протягом літа поширювали серед місцевих жителів 

прокламацію «К рабочим и работницам г. Бара» [333, арк. 73, 80]. 

Навесні 1905 р. у м-ку Бершадь Ольгопільського повіту розпочав роботу 

соціал-демократичний гурток на чолі з К. Фельдманом. 22 червня під час 

розповсюдження у містечку прокламацій «Во что обходится русскому народу 

война», «Дни революции и голос фабрикантов», «Ко всем работникам и 

работницам» видавництва Одеського комітету РСДРП, поліція затримала 
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М. Петровського – одного із активних членів гуртка. Пізніше такі ж 

прокламації були вилучені й у К. Фельдмана [45, арк. 4-4 зв.]. 

Невід’ємною складовою РСДРП була Українська соціал-демократична 

Спілка. За даними Подільського ГЖУ, перші її осередки виникли у 1905 р. [91, 

арк. 131]. Влітку вона мала неоформлені відносини з організаціями в районі 

Жмеринки [672, с. 121]. 

Навесні осередок Спілки виник у м. Летичеві. Його очолив Кігель-

Кульницький. Місцеві спілчани проводили агітаційно-пропагандистську роботу 

серед шкіряників, а також робітників Війтовецького, Літинського, Лозинського 

та Щедрівського цукрових заводів [583, с. 76-77]. 

На початку 1905 р. активну діяльність на Поділлі розпочала ПСР. За 

даними А. Зекцера, в цей період у м. Кам’янці-Подільському есери мали бюро в 

справах транспортування літератури [583, с. 40]. Під час неодноразового 

перевезення політичної контрабанди з прикордонних сіл Подільської губернії 

до міста жандарми простежили та виявили склад, де вона зберігалася. Так, 18 

серпня 1905 р. під час обшуку столярної майстерні, яка належала міщанину 

м. Кишинів Бессарабської губернії І. Гольдамиру, було знайдено 15 пудів 

нелегальної літератури закордонного видавництва ПСР у загальній кількості 

10 121 екземпляри. Того ж дня, під час проведення обшуку в його квартирі, 

поліція виявила 50 примірників № 65 газети «Революционная Россия», а також 

мішки аналогічні тим, в яких знаходилися нелегальні видання, вилучені в 

майстерні [220, арк. 23-26; 330, арк. 113]. 

Влітку того ж року у м-ку Стрижавка та с. Стрижавська Слобідка 

Вінницького повіту місцеві міщани М. Заболотний – син старости, та 

Б. Шірман – учень Одеського комерційного училища, розповсюджували 

прокламації «В борьбе обретешь ты право свое», «За землю и волю», «Партия 

социалистов-революционеров» видавництва Волинського комітету ПСР. Вони 

закликали селян конфісковувати зерно, сіно, здійснювати самовільні порубки 

лісів, а також відмовлятися від сплати осінніх податків [330, арк. 114]. 
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Зазначений факт засвідчував зв’язок вінницьких есерів з впливовим 

Волинським комітетом партії. 

Активну діяльність есери розгорнули у Літинському повіті. Тут навесні 

1905 р. розпочала діяльність Хмільницька група ПСР. Провідне місце у ній 

займала родина Донських (лікар Д. Донський, його дружина Софія та син 

Дмитро). Членами організації були також жителі с. Качанівки С. Корольков, 

Н. Шевченко, Д. Філіпов та ін. Вони вели активну агітаційно-пропагандистську 

діяльність серед місцевих жителів. Так, 22 травня Д. Донський (молодший) 

закликав населення конфісковувати у поміщиків землю з метою поділу її між 

селянами. Місцеві есери також очолили страйк ремісників у серпні цього року 

[51, арк. 12-18; 301, арк. 3-7, 13; 339, арк. 15; 711, с. 117]. 

Впливовою була організація есерів у м. Балті, активна діяльність якої 

розпочалась навесні 1905 р. Прокламації з печаткою Балтської групи ПСР 

«Чего хотят социалисты, идущие с красным знамям» вперше з’явилися у червні 

цього року. З квітня по вересень місцеві соціалісти-революціонери 

розповсюджували прокламації партії «Ко всем трудящимся», «К крестьянам» та 

«К солдатам» [270, арк. 13]. 

Діяльність українських національних партій у досліджуваний період 

набула більшої організаційної оформленості. Зокрема у травні-серпні 1905 р. 

активізувалися вінницькі рупівці, які основну увагу в роботі звертали на село, 

оскільки чисельність українських робітників у містах була невеликою. Свою 

діяльність вони поширювали на м-ко Станіславчик, села Сокиринці, Хижинці, 

Стрижевська Слобідка Вінницького повіту. Члени цієї організації 

розповсюджували брошури й прокламації «Товариші робітники», «Товариші 

надходять жнива», «Чого домагатися?», видрукувані Київською вільною 

громадою та ЦК РУП [41, арк. 1-1 зв., 20; 207, арк. 1, 9-9 зв.; 208, арк. 1 зв.; 670, 

с. 205-206]. Ці видання критикували державний устрій Російської імперії, 

висвітлювали скрутне становище українського селянства та закликали 

населення до боротьби за свої права шляхом організації й проведення страйків. 
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Ще одним осередком діяльності РУП на Поділлі було м-ко Муровані 

Курилівці Ушицького повіту. Тут, протягом березня-червня 1905 р., діяв 

рупівський осередок, який підпорядковувався Київській вільній громаді партії. 

Організація займалася агітацією та поширенням літератури у м-ку Муровані 

Курилівці, в заштатному місті Вербівці, селах Гірчична, Житники, Петримани 

Ушицького повіту [53, арк. 1, 87; 222, арк. 43; 288, арк. 280; 330, арк. 1, 24; 345, 

арк. 88]. Осередок очолювали акцизний контролер Г. Кибальчич та репетитор 

його дітей О. Новоградський. Вони розповсюджували брошуру «Страйк та 

бойкот» видавництва Київської вільної громади РУП та проводили публічні 

бесіди з місцевими селянами, закликаючи останніх до боротьби проти 

поміщика Н. Чихачева. Також Г. Кибальчич та О. Новоградський організували 

селян на проведення страйку з вимогами збільшення заробітної плати й 

зменшення тривалості робочого дня [53, арк. 100; 340, арк. 1 зв.]. Згодом, 

організація, очевидно, налагодила зв’язок з Українською демократичною 

партією. Про це свідчить той факт, що з червня цього року у м-ку Муровані 

Курилівці разом з прокламаціями РУП з’явилися й листівки УДП [53, арк. 100]. 

У травні-червні 1905 р. на території Подільської губернії траплялися 

поодинокі випадки агітації РУП також у Брацлавському (с. Олександрівка), 

Могилівському (с. Кизинець) та Проскурівському (м-ко Ярмолинці) повітах. 

Тут немісцеві агітатори розповсюджували видання «Гірка доля селянина» та 

«Селянам війни не треба» [330, арк. 146-146 зв.; 334, арк. 54]. 

У 1905 р. на території Подільської губернії продовжували свою діяльність 

єврейські організації Бунду та «Поалей Ціону». Протягом року бундівський 

осередок функціонував у Кам’янці-Подільському. Особливо яскраву діяльність 

він проявив після проголошення Маніфесту 17 жовтня [680, с. 133].  

На початку року остаточно сформувався Вінницький осередок Бунду. 

Його актив склали брати Гельмани, С.-Г. Цорин, Х. Окопник та ін. Вони 

організували навколо себе ремісників різних професій, робітників тютюнової та 

махорочної фабрик, прикажчиків та кравців [583, с. 54]. Так, 25 квітня місцеві 
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бундівці організували страйк робітників на Вінницькій тютюновій фабриці. 

Вони висунули до власника підприємства такі вимоги: запровадження 8-

годинного робочого дня, збільшення заробітної плати на 25%, заборона 

прийому на роботу сторонніх робітників та ін. Страйкарі добилися підвищення 

заробітної плати на 50 коп. [335, арк. 23-26].  

На Поділлі у цей період найбільший осередок Бунду діяв у м. Проскурові. 

Його членами були Клара, Ліза і Роза Беккер, Х. Дворкін, А. Желязко, брати 

Григорій, Євгеній та Яків Шполянські та ін. [334, арк. 61; 363, арк. 1, 2, 4; 387, 

арк. 1]. Поряд із розповсюдженням нелегальної літератури, місцеві бундівці 

брали активну участь у організації страйків на різних підприємствах. Так, у 

липні 1905 р. бундівець А. Желязко очолив страйк на місцевому чавунно-

ливарному заводі. Його учасники висунули адміністрації підприємства такі 

вимоги: запровадження 10-годинного робочого дня, підвищення на 20% 

заробітної плати, збільшення відпочинку під час сніданку та обіду до 1,5 год. та 

ін. [330, арк. 105-105 зв.; 583, с. 11]. 

У серпні-вересні на Проскурівському цукровому заводі виник страйк, 

який організували члени місцевої організації Бунду Т. Ройзенберг, Рехтман, 

Татцук та ін. Вони висунули перед адміністрацією підприємства вимоги про 

збільшення заробітної плати та зменшення робочого дня. Хоча страйк 

завершився поразкою й арештом декількох робітників, все ж власники 

цукрового заводу пішли на поступки. 30 вересня в одного із працівників поліція 

вилучила конверт з прокламацією Проскурівської організації Бунду, в якій 

містився заклик до робітників із вимогою звільнення арештованих страйкарів 

[54, арк. 2; 334, арк. 61; 342, арк. 18]. 

Продовжувала свою діяльність і Балтська організація партії. З весни 

1905 р. у місті активно розповсюджувалися прокламації «Первое Мая», «Народ 

и война», «Государственная Дума» тощо видавництва ЦК Бунду. У цих 

прокламаціях містилися заклики до зміни чинного державного ладу та 

проведення страйків [288, арк. 366]. Аналогічні видання місцеві бундівці у цей 
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період поширювали в селах Саражин та Сторожинець Балтського повіту [287, 

арк. 66]. 

Протягом року бундівський осередок діяв у м. Могилеві-Подільському. 

Так, 20 липня під час обшуку в квартирі місцевого міщанина С.-Д. Лямперта – 

студента Лейпцігського університету, поліція виявила 603 екземпляри 

нелегальних видань закордонного й місцевого видавництва Бунду [289, 

арк. 3 зв.]. 

У першій половині 1905 р. свою діяльність активно проводила Балтська 

організація «Поалей Ціон». Її члени підтримували тісні відносини з одеськими 

однопартійцями. У січні місцеві сіоністи поширювали відозви із серії «К 

еврейской общественности». В одній із них виявлялась радість євреїв з приводу 

смерті міністра внутрішніх справ С. Плеве, противника сіонізму [191, арк. 46; 

193, арк. 2]. 

Отже, у січні-вересні 1905 р. на території Подільської губернії діяли 

осередки політичних партій соціалістичного напрямку – РСДРП, ПСР, Бунд, 

РУП, «Поалей Ціон» а також українського ліберального – УДП. Найбільшу 

підтримку серед місцевого населення мали організації РСДРП і ПСР. На цьому 

етапі партійно-політичного руху використовувалися такі методи революційної 

боротьби як агітація, пропаганда, страйк, бойкот тощо. Свою діяльність 

осередки політичних партій у краї спрямовували переважно на селян і 

робітників. Членами цих організацій здебільшого була інтелігенція (вчителі, 

лікарі), учнівська й студентська молодь, серед яких переважали особи чоловічої 

статті. За національним складом тут провідне місце займали євреї, українці та 

росіяни.  

Посилення революційних виступів у другій половині 1905 р. спонукало 

уряд Росії до проведення радикальних реформ. Так, 13 жовтня голова Кабінету 

міністрів С. Вітте подав на ім’я царя Миколи ІІ доповідь про сучасне становище 

Росії, де зазначив, що країна переросла чинну форму суспільного устрою й 

потребує негайних змін і вніс пропозицію запровадити свободи друку, союзів і 
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зібрань, недоторканості особистості та дозволити вибори до Державної думи 

тощо. На думку С. Вітте це була єдина можливість вирішення політичної кризи 

мирним шляхом [157, арк. 131-132 зв.; 401, с. 7-9]. 

17 жовтня 1905 р Микола ІІ підписав височайший Маніфест. У ньому цар 

«дарував» населенню Російської імперії громадянські свободи слова, совісті, 

друку, зібрань і союзів, недоторканості особистості. У документі велике 

значення приділялося Державній думі. Передбачалося залучити у виборах до 

неї ті верстви населення, які не мали виборчих прав. Жоден закон не міг бути 

прийнятим без ухвалення Думою. Крім того, вона мала б наглядати за 

законністю дій представників влади [157, арк. 131-132 зв.; 401, с. 5-6]. 

Відразу ж після проголошення Маніфесту усією територією імперії 

пройшли мітинги та демонстрації на підтримку свобод, задекларованих у 

ньому. Не стояло осторонь цих подій і населення Подільської губернії. 

Аналогічні акції у період з 18 по 20 жовтня відбулися у Вінниці [203, 

арк. 11 зв.], Балті [583, с. 89], Кам’янці-Подільському [203, арк. 3], Могилеві-

Подільському [402, с. 52], Немирові [35, арк. 17; 204, арк. 7] та Проскурові [583, 

с. 94-95]. Вони супроводжувалися масовою ходою, в якій взяли участь від 500 

(м. Могилів-Подільський) [583, с. 94-95; 402, с. 52] до 5000 (м. Вінниця) [203, 

арк. 11 зв.] жителів. Учасниками мітингів була переважно єврейська учнівська 

та студентська молодь. 

Долучилися до цього процесу й представники різноманітних організацій 

політичних партій. Так, 18 жовтня у Кам’янці-Подільському до святкової 

демонстрації приєдналися місцеві соціал-демократи брати І. та С. Ільницькі, 

Ш. Кам’янецький, М. Мартинюк та соціалісти-революціонери В. Новаковський, 

М. Пересвєтов та ін. Із натовпу лунали вигуки «геть царя», «геть 

самодержавство», «хай живе республіка» [348, арк. 34]. 

Розвиток подальших подій відбувався, в основному, за схожим сценарієм. 

Після мітингів і демонстрацій по всій території Російської імперії прокотилася 

хвиля погромів. У них активну участь, з одного боку, взяли консервативно-
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монархічні верстви суспільства, а з іншого – переважно єврейське населення. 

Погроми мали спільні риси, а саме: хронологічні рамки (18–29 жовтня), лозунги 

та гасла (захист самодержавства), об’єкти та способи нападів (спрямованість 

проти євреїв) [565, с. 31]. На нашу думку, насилля було викликано не самим 

Маніфестом 17 жовтня, а революційними мітингами та демонстраціями на його 

підтримку. Консервативно налаштована частина суспільства сприйняла 

зазначені виступи як провокації.  

За два жовтневих тижні погромна хвиля накрила більше 350 населених 

пунктів імперії, в якій загинуло близько 1600 осіб. Жертвами стали переважно 

інтелігенти та студенти – ті, до кого підходило визначення «демократ» [692, 

с. 85]. Не оминули насильницькі акції й Подільську губернію. Із шести 

вищеназваних міст краю, у яких відбулися мітинги та демонстрації, у трьох із 

них (Вінниця, Балта, Кам’янець-Подільський) відбулися погроми. Але якщо у 

Кам’янці-Подільському, завдяки оперативним діям влади, вони обійшлися 

лише матеріальними збитками, то у Вінниці та Балті загинуло 14 осіб, 

переважно євреїв [203, арк. 11 зв.-12; 583, с. 94-95]. 

22 жовтня 1905 р. прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду 

надіслав інструктивний лист із грифом «цілком таємно» на ім’я товариша 

прокурора по Балтській дільниці. У ньому йшлося про розсудливість і 

зваженість дій щодо прийняття рішень у розслідуванні злочинів, спричинених 

погромами [326, арк. 156]. 

Наприкінці жовтня відбулися масові арешти активних учасників цих 

подій. Щоправда, тих, хто брав участь лише у мітингах і демонстраціях 

протягом декількох місяців звільнили з ув’язнення [348, арк. 34-34 зв.]. Довше 

тривали судові процеси над учасниками насильницьких акцій. Так, у Кам’янці-

Подільському 5-6 липня 1906 р. відбувся суд над 24 особами, причетними до 

жовтневих погромів у місті. Обвинувачених захищали кращі адвокати краю. 

Один із них, Томашевський, у своїй промові вдавався до антисемітських 

звинувачень, назвавши євреїв «кагалом, що сидить на чужій шиї, дармоїдами», 
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а погромників «дорогими Росії людьми». Та, незважаючи на такі дії з боку 

захисту, шістьох підсудних було засуджено на різні терміни ув’язнення [418, 

с. 4]. 

Загалом, трагічні жовтневі події відіграли важливу роль у піднесенні 

революційного руху на Поділлі. Саме у цей період активізувалася діяльність 

радикальних організацій політичних партій. 

У другій половині 1905 р. жандарми продовжували виявляти факти 

політичної контрабанди. Так, 5 жовтня на залізничній станції Проскурів поліція 

затримала міщанку м. Москви Е. Александрову з двома кошиками та однією 

валізою багажу. Під час проведення обшуку, у неї було вилучено 3594 

екземпляри есерівських видань, зокрема «Воля царская и воля народная», «Как 

министр заботится о крестьянах», «Как мужик у всех в долгу остался», 

«Послание к русскому крестьянскому и рабочему народу» [47, арк. 8-8 зв.]. 

Протягом жовтня в селах Гуків та Ріпенці Кам’янецького повіту 

жандарми виявили транспорт нелегальної літератури, зокрема газети 

«Революционная Россия», прокламації «Воля царская и воля народная», «За 

веру царя и отечества», «Ничего с нами не поделаешь», «Русским солдатам от 

рабочих социалистов-революционеров» та інші закордонного видавництва ПСР 

у загальній кількості 2751 екземпляри [52, арк. 33; 332, арк. 31]. 

У досліджуваний період на території Подільської губернії продовжувала 

діяльність РСДРП. Так, наприкінці 1905 р. у Кам’янці-Подільському поліція 

викрила роботу професійної спілки шкіряників, у якій провідну роль 

відігравали соціал-демократи. Внаслідок проведених репресивних заходів був 

заарештований М. Мартинюк, а Ш. Кам’янецький і С. Когутов виїхали з міста. 

Діяльність спілка відновила на початку 1906 р. Щоправда, провідне місце у ній 

займали уже есери [583, с. 46-48]. 

У результаті активної революційно-пропагандистської роботи місцевої 

групи РСДРП серед учнівської молоді восени 1905 р. у Кам’янець-Подільській 

чоловічій гімназії виник соціал-демократичний гурток [395, с. 11]. 
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2 жовтня місцеві соціал-демократи розповсюджували антиурядові 

брошури й прокламації «В бой за свободу», «К рабочим города Каменца», «Он 

прощает», «Они слышат», «Что такое Государственная дума». У них містився 

заклик добитися скликання Установчих зборів шляхом збройної боротьби [330, 

арк. 184]. Протягом листопада в с. Довжок Кам’янецького повіту невідомі 

розповсюджували відозву «К рабочим и крестьянам экономии» видання 

Кам’янець-Подільської групи РСДРП. У ній до землевласниці села княгині 

А. Хілкової висувалася вимога покращення економічного становища селян. У 

разі її невиконання автори листівки обіцяли організувати страйк [330, арк. 235; 

581, с. 31].  

Восени 1905 р. кам’янецькі соціал-демократи розпочали активну 

пропаганду своїх ідей серед солдат 74 піхотного Ставропольського полку 12-го 

армійського корпусу. Так, 3 жовтня в казармах 9 та 11 рот були розкидані 

прокламації місцевої групи РСДРП «Что такое Государственная дума», «Ко 

всем лишенным прав», «Мир с Японией», «В бой за свободу», «К рабочим 

города Каменца», «К солдатам 74 пехотного Ставропольского полка» [38, 

арк. 16-16 зв.]. 

27 листопада під час обшуку квартири міщанина м. Кам’янця-

Подільського В. Чернявського поліція викрила таємне зібрання у складі 

господаря квартири, студента Новоросійського університету С. Ільницького та 

чотирьох рядових Ставропольського полку (Краличкин, Перкун, Кирилов, 

Пекарський). У присутніх вилучили 18 екземплярів прокламації «К солдатам», 

виданої місцевими соціал-демократами [201, арк. 15]. 

Наприкінці 1905 р. у Ставропольському полку утворилася Кам’янець-

Подільська група при Одеській військовій організації РСДРП, активна 

діяльність якої припала на 1906–1907 рр. Очолив групу С. Новосадський. Її 

членами були рядові Х. Бойденко, Ш. Гальперін, М. Заболотний, В. Іванов, 

А. Кузнєцов, І. Мінаєв, Ф. Суходрус, П. Яковенко та ін. [92, арк. 66; 93, 

арк. 162; 695, с. 237]. 



108 

 

Кам’янецькі соціал-демократи проводили агітацію і в Ушицькому повіті. 

Так, у грудні 1905 р. робітники суконних фабрик м-ка Дунаєвець 

Є. Василькевич, І. Гілецький, П. Семенов, О. Ябушев та житель с. Підлісного 

Мукарова Я. Карвацький розклеювали на воротах місцевих фабрик прокламації 

антиурядового змісту. Під час обшуку в них вилучили 88 екземплярів 

прокламацій цієї групи [287, арк. 70; 647, с. 8]. 

Активно проводила роботу й Вінницька організація РСДРП. 11 жовтня 

1905 р. поліція затримали членів місцевого осередку міщан М. Гріншпуна й 

Ш. Лисянського. Вони розповсюджували серед селян навколишніх сіл 

прокламації видавництва ЦК партії «Русский ткач Петр Алексеевич Алексеев», 

«Социализм в Японии», «Простые речи о внутренних врагах», «Наши 

требования», «Первый шаг» та ін. [39, арк. 1-3 зв.; 220, арк. 33-33 зв.; 292, 

арк. 3-3 зв.]. 

За інформацією помічника начальника Подільського ГЖУ у Вінницькому 

повіті, наприкінці року утворилася Жмеринська організація РСДРП, активна 

діяльність якої припала на 1906 р. Ядро цього осередку складали робітники 

місцевого залізничного депо [720, с. 312]. Його члени протягом грудня 

розповсюджували у місті прокламацію ЦК партії «Товарищи солдаты» [91, 

арк. 169; 287, арк. 35]. 

Наприкінці 1905 р., у м-ках Богопіль Балтського повіту, Ольвіопіль 

Катеринославської губернії та с. Голта Херсонської губернії існувала єдина 

група РСДРП з окремо діючими автономними осередками [234, арк. 5]. Така 

оригінальна структура організації стала можливою завдяки близькому 

розташуванню вказаних населених пунктів між собою. Зокрема, у Балті 

протягом вересня-жовтня невідомі розповсюджували прокламацію Голтянської 

групи РСДРП «Наши требования». У ній висувалися такі вимоги: повалення 

царського самодержавства та заміна його демократичною республікою, 

впровадження загального, повного й прямого виборчого права, недоторканість 

особистості та житла тощо [330, арк. 165]. 
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Протягом жовтня-грудня діяльність РСДРП простежувалася у 

Гайсинському повіті (села Леухи, Могильна, Рахнівка, Тернівка) [220, арк. 18; 

293, арк. 2; 349, арк. 1, 6], Літинському (мм. Літин, Хмільник) [287, арк. 17], 

Ушицькому (м. Нова Ушиця, села Іванківці, Миньківці, Рудка) [330, арк. 240-

241, 247-248]. Тут місцеві агітатори розповсюджували соціал-демократичну 

літературу «Бойкотируйте Государственную Думу», «Крестьяне, к вам наше 

слово», «К крестьянам», «Манифест» та ін. 

У жовтні-грудні 1905 р. на Поділлі розгорнула активну діяльність 

Українська соціал-демократична Спілка РСДРП. Наприкінці року у селах 

Голяки, Мала Жмеринка, Станіславчик, Сутиски, Уладівка Вінницького повіту 

розповсюджувалися видання цієї організації газета «Правда» й додатки до неї 

«Листок правди» та листівка «Мужицький приговор». В останній йшлося про 

важке становище селянства, а також про необхідність збройного повстання 

проти уряду з метою повалення чинного ладу та скликання Установчих зборів 

[287, арк. 231; 716, с. 38-39]. 

Діяльність організації простежувалась також і в Балтському повіті. Так, в 

одному із перлюстрованих листів йшлося про існування тут організації Спілки, 

хоча позиції її були досить слабкими [330, арк. 251]. У жовтні спілчанські 

прокламації поширювали також у Гайсинському повіті [311, арк. 48-48 зв.]. 

Протягом другої половини 1905 р. у м. Вінниці діяли досить потужні 

революційні організації ПСР, РСДРП та Бунду. Починаючи з жовтня-

листопада, вони стали об’єднувати зусилля у спільній боротьбі проти царського 

режиму. Саме з їх представників наприкінці року утворилася Вінницька 

позапартійна бойова дружина, активна діяльність якої припала на 1906 р. У цій 

організації провідне місце посідали есери. Це було закономірно, оскільки саме 

вони приділяли особливу увагу терористичним засобам боротьби. 

Організатором бойової дружини став есер Б. Лінецький. Її активними 

учасниками були брати Василь, Степан і Михайло Пустовойти – члени 

Вінницької організації ПСР [29, арк. 591; 696, с. 295]. 
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На початку 1905 р. у Вінниці та навколишніх селах знаходилися частини 

47-го піхотного Українського полку, 12-ої та 19-ої артилерійської бригад [568, 

с. 339]. Серед військових проводилась масова агітаційно-пропагандистська 

робота, переважно Вінницькою організацією ПСР [88, арк. 59]. Її наслідком 

стало те, що наприкінці цього року в 19-ій артилерійській бригаді утворилася 

Корпусна військова організація ПСР. Її організатором був учень Вінницького 

реального училища О. Савін, керівником (головою) – штаб-капітан С. Одолєєв. 

До складу організації входили А. Бойко, Ф. Гаркуша, Р. Кульматицький, 

В. Морозов, Ф. Мотилінський, С. Рудницький та ін., загалом – 23 особи [132, 

арк. 19-20, 32; 323, арк. 299-300; 589, с. 9]. 

Продовжувала роботу Хмільницька група ПСР, активна діяльність якої 

припала на період з жовтня по грудень 1905 р. Після прийняття Маніфесту 17 

жовтня поліція припинила кримінальне переслідування родини Донських. 

Наприкінці жовтня Д. Донський (старший) виступив на зборах у місцевій 

управі де заявив, що земля повинна бути передана тим, хто на ній працює й у 

тій кількості, скільки зможе обробити [300, арк. 21 зв.-22; 301, арк. 20]. Отже, 

есери проголошували вимоги партійної аграрної програми наділення селян 

землею за трудовою нормою.  

Протягом листопада-грудня Донські розпочали активну агітацію серед 

жителів Літинського повіту за приєднання до Всеросійського селянського 

союзу (ВСС). Так, 27 листопада у м-ку Новокостянтинові вони заявили, що 

земля повинна належати усьому народові шляхом передачі її в користування 

общинам, товариствам і трудовим артілям. Після цього, Донські зачитали 

есерівську прокламацію «Чего хотят люди идущие с красным знамям» [341, 

арк. 1-3]. Зазначимо, що ВСС, Установчий з’їзд якого відбувся 31 липня – 1 

серпня 1905 р., був безпартійною селянською організацією. Проте він став 

ареною для багатьох загальноросійських та українських політичних сил 

революційного й ліберального напрямків. В Україні найактивніше взаємодіяли 
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з селянським союзом загальноросійські (РСДРП, ПСР, Партія народної 

свободи) та українські (УДП, РУП-УСДРП) політичні партії [713, с. 104]. 

Хмільницькі есери підтримували тісні зв’язки з Літинською групою, яку 

очолили інженер Б. Ошмянський і студент Соханевич. Вони разом з 

Донськими, 10 листопада 1905 р. виступили на передвиборних зборах у 

Хмільнику. Оратори переконували міщан у тому, що не Державна дума 

потрібна Російській імперії, а Установчі збори. Вони закликали до проведення 

загальних, прямих, таємних і рівних виборів [300, арк. 29-29 зв.]. Есерівський 

гурток у цей період діяв також у заштатному м. Сальниця Літинського повіту. 

До його складу входив місцевий аптекар О. Воль, міщани Ф. Куц, Є. і 

Л. Поліщуки, Я. Собчук, С. Столярчук та ін. Члени осередку обговорювали 

питання внутрішньої політики та знайомилися з програмою ВСС [300, арк. 22-

23; 583, с. 82]. 

Після оголошення Маніфесту 17 жовтня сальницькі есери активізували 

свою діяльність. Так, 10 листопада Я. Собчук та С. Столярчук змусили 

місцевого старосту підписати заяву на звільнення. Цю акцію приїхав 

підтримати Д. Донський (старший). Він виступив на зборах місцевого 

есерівського осередку, а пізніше проголосив промову біля міської управи. 

Учасники цих заходів вирішили перевірити міське діловодство, переобрати 

городових, збирачів податків і суддів. Такі заходи есерів викликали 

занепокоєння влади. Врешті були заарештовані подружжя Донських і 

Б. Ошмянський, яких пізніше було вислано до Сибіру [16, арк. 5 зв.; 300, 

арк. 33; 420, с. 3].  

У с. Чернятинцях Літинського повіту активно проводила агітаційно-

пропагандистську діяльність есерка О. Виноградова – донька місцевого 

священика. У грудні 1905 р. вона роз’яснювала селянам зміст і значення 

Маніфесту 17 жовтня та закликала останніх приєднуватися до ВСС [709, 

с. 212]. 
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У другій половині 1905 р. продовжувала діяльність Могилів-Подільська 

група ПСР. Її членами були Ф. Бульман, Л. Епельбаум, Л. Колкер, Е. Шехтман 

та ін. Вони займалися в основному розповсюдженням прокламацій, виданих 

Київським та Одеським комітетами партії. Наприкінці року місцеві есери 

поширювали прокламацію власного видруку «Манифест народу от народных 

представителей» [365, арк. 4-5]. 

Гурток ПСР функціонував у м-ку Томашполі Ямпільського повіту. Його 

члени у листопаді організували страйк на місцевому цукровому заводі. Серед 

працівників підприємства розповсюджували відозву «К рабочим 

Томашпольского сахарного завода», в якій висувалися вимоги щодо збільшення 

заробітної плати та запровадження трьох робочих змін тривалістю кожної по 8 

годин. Протягом листопада-грудня у містечку розповсюджувалася нелегальна 

література видруку ПСР «Земля и Воля», «Матросы Черного моря», «Как Думу 

надумал подарить русский царь своему народу» [330, арк. 255, 329-329 зв.]. 

У другій половині 1905 р. есери проводили агітаційну роботу в 

Гайсинському (м-ко Михальпіль, села Завадівка, Коритне) [330, арк. 69, 76, 

466], Ольгопільському (м. Ольгопіль, с. Пісчанка) [307, арк. 178; 330, арк. 242; 

338, арк. 6] та Ямпільському (села Ігнатків, Михайлівка) [330, арк. 191, 254-256] 

повітах. Невідомі розповсюджували тут прокламації «Эх, пора братья взяться 

вам за ум», «Марсельеза». «Партия социалистов-революционеров», «Хватило б 

на всех земли, если б ее мерить правильно» та інші видання ПСР. 

У цей період на території Подільської губернії ліберальний напрямок 

суспільно-політичного руху був представлений діяльністю Конституційно-

демократичної партії. Восени 1905 р. тут почали утворюватися регіональні 

організації кадетів. Так, наприкінці жовтня – на початку листопада розпочала 

роботу Могилівська група партії [344, арк. 4; 733, с. 152-153]. Вона 

підпорядковувалась Київському обласному комітету кадетів [651, с. 185]. 

Із самого початку свого існування члени групи розпочали активну 

агітаційно-пропагандистську діяльність. Так, у листопаді-грудні серед місцевих 
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міщан вони розповсюджували брошуру власного видавництва 

«Конституционно-демократическая партия. Съезд 12–18 октября 1905 г.» [344, 

арк. 4-5]. У ній характеризувалися програмні засади та основні напрями й 

форми роботи партії.  

Могилівська група кадетів мала свій статут. У ньому зазначалося, що 

організація є невід’ємною складовою всеросійської партії кадетів, приймає її 

програму загалом і у деталях. Головна мета групи – сприяння виникненню 

інших осередків партії на території Подільської губернії. Для кращого зв’язку з 

селом передбачалось створення гуртків у містечках та волосних селах краю. 

Вони мали бути автономними та підзвітними Могилівській групі, яка, у свою 

чергу, звітувала перед ЦК [344, арк. 4-6 зв.]. Членом осередку могла стати 

особа чоловічої або жіночої статті, якій виповнилося 21 рік. Головні напрямки 

роботи приймалися на загальних зборах (простих чи надзвичайних). Для 

полегшення ведення справ формувався комітет у складі 12 членів і 4 кандидатів 

у члени. Він керував роботою групи, проводив агітаційну та видавничу 

діяльність, організовував бібліотеку, формував бюджет тощо. Для виконання 

його рішень та підготовки різноманітних матеріалів утворювалось постійне 

бюро у складі трьох осіб, які обиралися із членів групи [344, арк. 6 зв.-8]. 

Наприкінці 1905 р могилівські кадети сформували комітет із 

представників місцевого дворянства та інтелігенції. До його складу увійшли 

К. Бущинський, Е. Вайнштейн, І. Волошиновський, Б. Врочинський, 

Т. Лубенський і ін., загалом 10 осіб. Станом на грудень Могилівська група 

конституційно-демократичної партії мала у своїх рядах 140 членів [344, арк. 15-

21]. 

Відомим діячем ліберального руху на Поділлі був нотаріус м. Нової 

Ушиці О. Зновіцький. Він очолив місцевий осередок кадетської партії, 

створений наприкінці 1905 р. У цей період до складу груп входили 

О. Зновіцький, ветеринар Павловський, місцеві міщани Гренчевський, 

Зінькевич, Лотоцький, Маратуда, священик Славинський і селянин с. Сивороги 
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Р. Седлецький. Новоушицький осередок організував декілька страйків міщан, 

які вимагали зниження орендної плати за міську землю [335, арк. 18, 46-46 зв.]. 

20 грудня у Балтському повіті поліція заарештувала студента Тесленка, 

якого звинуватили в агітації серед місцевих селян на користь Конституційно-

демократичної партії [512, с. 4]. 

Наприкінці 1905 р. розпочали свою діяльність організації консервативно-

монархічних партій. Невипадковим виявився час виникнення їх – у період 

найбільшої загрози для російського самодержавства. 15 листопада у м. Балті 

утворився перший у губернії відділ «Союза русского народа». Його керівником 

став місцевий предводитель дворян С. Воєводський. До складу відділу входили 

Л. Радзієвський, Г. Мельников, Д. Липовецький та ін. Вони розповсюджували 

серед місцевих жителів брошури СРН «Амнистию, полную амнистию, долой 

смертную казнь», «Горит Россия», «Крестьяне», «Речь раввина к своим 

единоплеменникам» та ін. Їхній зміст мав антиреволюційну та антиєврейську 

спрямованість. Станом на кінець року це був єдиний чорносотенний відділ 

партії у Подільській губернії [214, арк. 7; 386, арк. 3]. 

У Подільській губернії прослідковувалась діяльність українських 

політичних партій, серед яких провідне місце займала РУП. До активних діячів 

Вінницького осередку цієї партії належав син місцевого священика С. Вікул. 3 

жовтня поліція вилучила у нього 628 екземплярів різних найменувань 

нелегальної літератури, виданої РУП і Спілкою [200, арк. 22; 220, арк. 32]. 

Діяльність УДП у краї протягом жовтня-грудня 1905 р. майже не 

прослідковувалась. Ми зафіксували лише один випадок розповсюдження 

прокламації цієї партії «Війна з Японією» у с. Шурари Ямпільського повіту 

[330, арк. 194]. Зазначене засвідчує слабкість впливу українських лібералів у 

губернії.  

У грудні 1905 р., шляхом перейменування РУП утворилася Українська 

соціал-демократична робітнича партія [551, с. 57]. Відомим діячем РУП-

УСДРП у Подільській губернії був П. Блонський. Він вів активну 
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пропагандистську діяльність на селі, особливо в м-ку Смотричі Кам’янецького 

повіту, де працював дільничним лікарем. Свою популярність П. Блонський 

отримав завдяки виступу в Пушкінському будинку у м. Кам’янці-Подільському 

24 листопада 1905 р. на передвиборному зібранні. Він зачитав прокламацію 

Всеросійського селянського союзу «Чего хотят люди которые ходят с красным 

знамям», а також складену ним програму вимог. Зміст останньої зводився до 

таких положень: встановлення прямого виборчого права в Державну думу; 

селянський страйк без насилля – основний засіб боротьби для досягнення своїх 

цілей; конфіскація землі з викупом або без нього; створення єдиного 

прогресивного податку з прибутку та спадщини; поступове запровадження 

народної міліції на заміну регулярної армії; проведення реформи законодавства 

і судочинства (виборність судів, рівність усіх перед законом, запровадження 

умовного засудження) тощо [205, арк. 5-6; 299, арк. 26-27]. 

Наприкінці 1905 р. активною діяльністю відзначився Бунд. У м. Кам’янці-

Подільському існував осередок цієї партії, активна діяльність якого 

розпочалася після проголошення Маніфесту 17 жовтня. Його члени брали 

активну участь у маніфестаціях і мітингах. Наприкінці року жандарми 

заарештували багатьох місцевих бундівців, зокрема одного з їх керівників 

Рабиновича [287, арк. 92,190-190 зв.; 583, с. 40-42]. 

Наприкінці року під керівництвом Проскурівської організації Бунд 

утворилося таємне товариство прикажчиків, яке очолив міщанин м-

ка Красилова Старокостянтинівського повіту Волинської губернії М.-

М. Козовий. Його членами були сестри Р. і К. Беккер, А. Желязко, А. Єфимов, 

брати Г., Я. і Є. Шполянські та ін. За чутками, товариство мало капітал в 4 тис. 

руб. Як і в більшості випадків, страйкарі висунули економічні й соціальні 

вимоги: скорочення тривалості робочого дня, збільшення заробітної плати, 

подвійна оплата святкових днів тощо. Страйк загрожував значними 

фінансовими втратами, тому власники швидко пішли на компроміс [222, 

арк. 58].  
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18 грудня у місті, при спробі проведення агітації, жандарми затримали 

місцевих бундівців М.-М. Миндліса та Л. Цимермана. Останні 

розповсюджували прокламацію цієї організації «Кто помогает правительству 

делать погромы» [206, арк. 2; 343, арк. 2]. 

На початку жовтня шевці-євреї м-ка Городка розпочали страйк, який 

очолили місцеві бундівські активісти. Під тиском губернської влади, яка 

намагалася не допустити загострення ситуації, між шевцями та власниками 

майстерень було укладено угоду. Страйкарі добилися підвищення заробітної 

плати та зменшення тривалості робочого дня. Після цього робітники 

повернулися до роботи [572, с. 90]. 

Протягом другої половини 1905 р. у м-ку Меджибожі Летичівського 

повіту діяла організація Бунду. Її члени Р. Шейнкестель, І. Хмельницький, 

Кацман проводили у місті зібрання та мітинги, на які приїжджали агітатори з 

інших міст. Наприкінці року Р. Шейнкестель організував страйк місцевих 

кравців [389, арк. 17-19]. Проте інформації про його результати ми не виявили.  

На території Подільської губернії наприкінці 1905 р. діяли організації 

сіоністських політичних партій. Так, з 4 по 15 жовтня у Кам’янці-Подільському 

на місцевій тютюновій фабриці відбувся страйк. Очолили його члени міської 

організації «Поалей Ціон». Страйкарі висунули власникам фабрики вимоги 

щодо підвищення заробітної плати до 20 руб. на місяць та припинення локаутів. 

Лише після виконання цих вимог робітники погоджувалися приступити до 

роботи. Через великі економічні збитки та сильний тиск страйкарів власники 

фабрики задовольнили майже всі вимоги робітників [572, с. 90].  

Із перлюстрованого листа вінницького міщанина І. Бен-Хаіма, 

адресованого студенту Я. Трахтенбергу у Варшаву, стало відомо про діяльність 

у Вінниці організації «Поалей Ціон», створеної в жовтні 1905 р. Члени осередку 

організували для єврейських робітників читальню. Щоправда, автор листа 

скаржився на те, що позиції сіоністського групи у порівнянні з місцевими 

організаціями Бунду та РСДРП були слабкими [158, арк. 198-199, 205]. 
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У досліджуваний період частково прослідковувалась також діяльність 

польських політичних партій. Так, наприкінці 1905 р. у Києві було утворено 

Польську конституційно-демократичну партію Південно-Західного краю. Вона 

поширювала свою діяльність на Київську, Подільську та Волинську губернії. У 

програмі партії висувалася вимога щодо переходу державного устрою на 

парламентсько-конституційну основу. Польські кадети виступали за надання 

Царству Польському та іншим територіям Російської імперії, зокрема й 

Правобережної України, автономного устрою із законодавчим сеймом. Вони 

вимагали запровадження загального, рівного, прямого й таємного виборчого 

права та здійснення всього комплексу демократичних свобод (слова, друку, 

союзів тощо) [398, с. 272-282]. 

Отже, у жовтні-грудні 1905 р. на Поділлі діяли осередки політичних 

партій соціалістичного напрямку (РСДРП, Спілка, Бунд, ПСР, РУП-УСДРП, 

«Поалей Ціон»), ліберального (Конституційно-демократична партія, УДП) та 

консервативно-монархічного (СРН). Найбільший вплив на місцеве населення 

мали організації РСДРП і ПСР. На цьому етапі серед найпоширеніших методів 

революційної боротьби була агітація, пропаганда, страйки, мітинги та 

демонстрації. Свою діяльність політичні партії у краї спрямовували переважно 

на селян, робітників та військових. До складу їх осередків здебільшого входила 

інтелігенція (вчителі, лікарі), учнівська й студентська молодь. Серед них 

переважали особи чоловічої статті. У більшості випадків членами організацій 

політичних партій були представники єврейської, української й російської 

національностей. 

 

3.2. Осередки політичних партій на Поділлі в добу виборів та 

діяльності Державної думи І та ІІ скликань  

 

На початку 1906 р. в Російській імперії розпочалася активна підготовка 

до виборів у І Державну думу. Активну участь у цьому процесі брали політичні 
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партії. Проте під час виборів вони розділилися на два табори: прибічників 

скликання Думи та противників [730, с. 264].  

Організація та проведення виборів до І Державної думи відбулися у 

стислий термін в умовах гострої соціально-політичної кризи в державі. Свою 

роботу Дума розпочала 27 квітня 1906 р. у Зимовому палаці Санкт-Петербургу. 

До її складу було обрано 478 депутатів, серед яких 179 кадетів, 105 

безпартійних, 97 трудовиків (серед них 9 членів ВСС, 23 есери тощо), 63 

«автономісти» (представники національних партій), 18 соціал-демократів і 16 

октябристів [702, с. 327]. 

Подільську губернію у І Державній думі представляли тринадцять 

депутатів, з них дванадцять селян і один інтелігент. Одинадцять подільських 

депутатів увійшли до фракції трудовиків, а двоє були позафракційними [715, 

с. 336-349]. Однак своєю діяльністю І Дума не виправдала сподівань правлячих 

кіл Російської імперії й 8 липня 1906 р. була розпущена. У царському маніфесті 

«О роспуске Государственной думы» зазначалося, що депутати замість 

законодавчої роботи займалися активним розслідуванням дій органів влади 

[545, с. 34]. Але повністю її ліквідувати царський уряд не наважився. Після 

розпуску І Думи одразу розпочалася підготовка виборів до ІІ Думи. 

Протягом досліджуваного періоду в межах Подільської губернії ми не 

виявили випадків політичної контрабанди. Це пояснюється насамперед тим, що 

після проголошення Маніфестом 17 жовтня різноманітних свобод, центр 

видавничої діяльності із закордону перемістився на територію Російської 

імперії. У жовтні 1905 р. вийшли останні номери «Искры», «Освобождения», 

«Революционной России» тощо [746, с. 229, 413, 504-505]. 

Активну діяльність у краї продовжувала РСДРП, яка була противником 

скликання І Думи. Її керівництво причину бойкоту пояснювало небажанням 

відволікати увагу народних мас від підготовки повстання [545, с. 40]. Лідер 

більшовиків В. Ленін, заявив, що Державна дума не парламент, а маневр 
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самодержавства. На його думку, соціал-демократи повинні були зірвати цей 

маневр, відкидаючи будь-яку участь у виборах [524, с. 76-78].  

Із листування між начальником Подільського ГЖУ і прокурором 

Одеської судової палати стало відомо про діяльність на початку року бойової 

організації при Кам’янець-Подільській групі РСДРП. Її керівником був 

місцевий міщанин В. Шейнберг. У лютому він відвідав м. Одесу з метою 

придбання вибухівки для потреб організації [57, арк. 18; 368, арк. 9]. 

Зазначений факт засвідчував про наміри російських соціал-демократів 

збройним шляхом вести боротьбу з владою. 

Протягом першої половини 1906 р. активною діяльністю відзначилися 

вінницькі соціал-демократи, які тісно співпрацювали у цей період з місцевими 

бундівцями. Так, 8 січня у друкарню Шерра увірвалися озброєні чоловіки і під 

загрозою розправи над працівниками примусили останніх роздрукувати 

листівки невідомого змісту. На ранок 9 січня жителі Вінниці виявили велику 

кількість примірників (близько 3 тисяч екземплярів) прокламації «Всем 

рабочим г. Винницы» спільного видання місцевих організацій РСДРП та Бунду. 

У ній містився заклик до населення організувати відзначення річниці трагічних 

подій, які відбулися 9 січня 1905 р. в Санкт-Петербурзі, шляхом проведення 

мітингів і демонстрацій. Пізніше поліція з’ясувала, що це саме та прокламація, 

яку напередодні надрукували в друкарні Шерра [60, арк. 14; 75, арк. 2, 10, 55; 

223, арк. 1-1 зв.].  

Співпраця місцевих соціал-демократів і бундівців продовжувалася й 

надалі. Так, 2 березня, під час проведення агітації, жандарми затримали 

вінницьких міщан М. Вирбраєра та Р. Петриковського. У них було вилучено 50 

екземплярів прокламації «1 марта 1881 г.» спільного видруку цих організацій 

[74, арк. 2]. 

У першій половині 1906 р. місцевий соціал-демократичний осередок 

проводив активну роботу з особовим складом розквартированих тут військових 

частин. Його члени В. Волков, А. Постоловський і А. Шмуленсон поширювали 
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протягом березня-червня серед солдат 47-го піхотного Українського полку та 

19 артилерійської бригади прокламації «Бойкотируйте Государственную думу», 

«Ни земли ни воли», «1 мая» видання вінницьких соціал-демократів (дивись 

додаток Е). У них йшлося про бойкот виборів до І Думи із закликом до 

непокори військовому начальству [77, арк. 1-1 зв.; 79, арк. 3-3 зв.; 210, арк. 2-

3 зв.; 329, арк. 48-48 зв.]. 

На початку року в Жмеринці продовжувала діяльність місцева організація 

РСДРП. Її членами були К. Білоусов, А. Краєвський, брати А. і Н. Рабиновичі, 

А. Сігалович, В. Степанов та ін. Вони проводили роботу в місті та поза його 

межами. Так, 12 червня на території Гніванського цукрового заводу жандарми 

вилучили прокламації цієї організації «К Гниванским рабочим об организации 

союза рабочих», «К железнодорожникам» [287, арк. 323 зв.]. Протягом березня-

червня у Вінницькому повіті розповсюджувалася нелегальна література 

видруку цієї партії «Рабочий», «Пролетарий», «Горе победителям», 

«Правительство и Дума» [58, арк. 14; 287, арк. 120; 302, арк. 173]. 

З 15 по 22 червня в м. Балті відбувся Південноросійський з’їзд РСДРП, 

учасниками якого були 18 делегатів від соціал-демократичних організацій 

південних регіонів Російської імперії – мм. Київ, Кишинів, Миколаїв, Херсон, 

Хотин та ін. Серед присутніх був член ЦК партії Д. Рязанов. Також у роботі 

з’їзду взяли участь два делегати від м. Балти та Балтського повіту Подільської 

губернії [158, арк. 489-489 зв.]. 

16 червня представники соціал-демократичних організацій прозвітували 

про свою діяльність. Зокрема, М. Берштейн від м. Балти зауважив, що на 

початок червня ніякої роботи у місті не проводилося. Іншою була ситуація у 

Балтському повіті. Зі слів його представника Г. Гнатенка, місцеві соціал-

демократи проводили активну агітаційно-пропагандистську діяльність серед 

жителів повіту. Тут працювало приблизно 130 членів організації, з яких 

близько 50 сплачували членські внески [158, арк. 490]. Отже, балтські соціал-

демократи вели активну роботу у сільській місцевості. 
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Завершив роботу з’їзд 22 червня прийняттям таких рішень: направити у 

мм. Фалешти, Бричани і Балту представників партії для підсилення місцевих 

соціал-демократичних організацій; здійснити ревізію усіх місцевих друкарень; 

вимагати від ЦК партії коштів на відкриття двох друкарень і на закупівлю зброї 

тощо [158, арк. 490 зв.]. Зазначені постанови мали сприяти активізації роботи 

російських соціал-демократів у регіоні.  

У січні–червні 1906 р. діяльність РСДРП прослідковувалась у мм Гайсині 

[287, арк. 144], Могилеві-Подільському [76, арк. 3; 613, с. 6-8], Новій Ушиці 

[287, арк. 118], Проскурові [352, арк. 3, 7], Ольгополі [138, арк. 4] у Балтському 

(с. Плоска-Забузька) [40, арк. 2; 284, арк. 303; 287, арк. 84], Летичівському (м-

ко Меджибіж) [78, арк. 3, 17; 336, арк. 139], Літинському (с. Порубинці) [308, 

арк. 17] повітах. Тут місцеві агітатори розповсюджували нелегальну літературу, 

видану цією партією «Будущее социалдемократии», «Ко всем гражданам», 

«Нужна ли рабочему политическая борьба», «От матроса к солдату» та ін. 

Великою популярністю серед населення Подільської губернії у 

досліджуваний період користувалися есери. Вони разом з іншими політичними 

партіями революційного табору бойкотували вибори до І Державної думи. Але, 

коли стало зрозуміло, що ця тактика не знайшла широкої підтримки серед 

населення країни, керівництво партії радикально змінило ставлення до Думи. 

Відтоді ПСР виступила активною учасницею усіх передвиборчих та виборчих 

процесів [746, с. 438].  

Протягом першої половини 1906 р. продовжувала свою діяльність 

Вінницька позапартійна бойова дружина. Активними діячами цієї організації, 

як вже зазначалося, були есери. Весною 1906 р. до Вінниці повернувся член 

місцевого осередку есерів Б. Лінецький. Він разом із І. Прусевичем, братами В. 

і С. Пустовойтами та А. Шамісом зайнявся закупівлею зброї та остаточним 

оформленням бойової дружини [583, с. 60-61]. 

Одним із провідних діячів цієї організації був студент місцевого 

реального училища дворянин І. Глухівський. Його 27 квітня затримали 
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жандарми з нелегальною літературою ПСР, РСДРП та рукописом «Устав 

боевого летучего отряда» (такою була ще інша назва бойової дружин) [55, 

арк. 31-31 зв.; 336, арк. 87-88]. Згідно зі статутом, діяльність цієї організації 

передбачала досягнення такої мети: з одного боку, економічної, а саме – 

експропріації майна заможних верств суспільства; з іншого – політичної: 

об’єднання різних осередків політичних партій та захисту їх від місцевої влади 

шляхом застосування проти неї актів насилля та вбивств [190, арк. 3]. Активна 

діяльність Вінницької позапартійної бойової дружини проявилася на 

наступному етапі суспільно-політичного життя краю. 

Вінницькі есери продовжили агітацію серед частин 47-го піхотного 

Українського полку, що виявилася невдалою. Так, 23 квітня 1906 р. 

І. Пастернаком – членом цієї організації, були передані рядовим полку 11 

екземплярів «Солдатской газеты» та 15 примірників прокламації «Солдаты» 

видавництва ЦК ПСР. Проте останні, замість того щоб роздати літературу 

військовим, передали її своїм командирам [319, арк. 7].  

9 січня 1906 р. у Санкт-Петербурзі жандарми заарештували М. Вітенберга 

– одного з діяльних членів місцевого комітету ПСР. У нього вилучили листи, 

які свідчили про зв’язки з есерівськими організаціями Подільської губернії 

(Могилів-Подільський, Проскурів) [158, арк. 8]. 

Протягом січня продовжувала функціонувати Могилівська група ПСР. Її 

члени розповсюджували серед місцевого населення нелегальну літературу 

«Революционная Россия», «Марсельеза», «Тактика и программа Партии 

социалистов-революционеров», а також прокламацію власного видання «К 

товарищам-рабочим». Протягом лютого відбулися масові арешти могилівських 

есерів, внаслідок яких поліція заарештувала активних діячів цієї групи 

Ф. Бульмана, Л. Епельбаума, Л. Колкера та Е. Шехтмана [68, арк. 3-4, 19; 213, 

арк. 6-6 зв.; 366, арк. 4-5]. 25 квітня у місті, при спробі агітації серед солдат 73-

го піхотного Кримського полку, жандарми затримали М. Гольдмана – 
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одеського есера. У нього було вилучено прокламацію «Ко всем трудящимся» 

видання ПСР [367, арк. 6 зв.].  

Діяльність есерів простежувалась також у м-ку Шаргороді Могилівського 

повіту (дивись додаток В). Тут, 3 квітня 1906 р. поліція заарештувала учня 6 

класу однієї з київських гімназій В. Ленчевського. Останній розповсюджував у 

містечку прокламацію «Ко всем трудящимся м. Шаргорода», видану місцевою 

групою ПСР [212, арк. 1].  

Протягом першої половини 1906 р балтські есери продовжували вести 

активну роботу серед жителів навколишніх сіл. Так, 21 травня в с. Кричунові 

поліція вилучила прокламації цієї партії «К крестьянам», «К солдатам», у яких 

селяни закликалися до збройного повстання з метою здобуття землі і волі [287, 

арк. 239]. У червні цього року С. Косовський – активіст місцевого осередку 

есерів, поширював нелегальну літературу серед міщан м-ка Княже 

Ямпільського повіту. Під час затримання жандарми вилучили у нього 31 

екземпляр прокламації цієї партії «Земля и народ» [222, арк. 210]. 

На Поділлі серед політичних партій ліберального напрямку найбільшою 

популярністю користувалися Конституційно-демократична партія та Союз 17 

жовтня. Після видання виборчого закону 11 грудня 1905 р., вони 

сконцентрували свою діяльність на підготовці до виборів до І Державної думи 

[733, с. 158]. 

На початку 1906 р. до комітету Могилівської групи кадетів, згідно зі 

статутом, були введені Ф. Дзвеницький, Л. Коган та А. Моргулис, а виведений 

– граф Т. Лубенський. У лютому вони організували збори з питання 

обговорення програми партії та тактики під час проведення виборів до І 

Державної думи [344, арк. 12]. Протягом досліджуваного періоду 

спостерігалася співпраця місцевих кадетів із представниками українського 

національного руху. Так, член Могилівського комітету Конституційно-

демократичної партії І. Волошиновський організував у місті філію «Просвіти», 

а з лютого 1906 р. розпочав видання щотижневої україномовної газети «Світова 
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зірниця» [525, с. 134-135; 574, с. 318-319; 575, с. 189]. Ця газета була 

розрахована на широкий загал, про що свідчила українська мова видання та 

популярний виклад матеріалів, які в ній публікувалися.  

Діяльно працювали у першій половині 1906 р. під керівництвом 

О. Зновіцького новоушицькі кадети. Вони організовували масові зібрання, на 

яких розповідали про переваги Державної думи, надавали селянам консультації 

щодо запровадження єдиних тарифів оплати праці в поміщицьких економіях 

[59, арк. 37-37 зв.; 225, арк. 1-1 зв.]. 

На початку червня у селах Лука-Барська та Стодульці Літинського повіту 

чиновник Південно-Західної залізниці А. Швей розповсюджував серед місцевих 

селян кадетські видання «Программа партии народной свободы», «Отмена 

выкупных платежей» [336, арк. 130]. За даними В. Шелохаєва, восени 1906 р. 

чисельність кадетських організацій краю становила 106 осіб [734, с. 304]. 

Зазначена цифра засвідчувала про невелику популярність ліберальних ідей 

серед населення Поділля.  

Ще однією партією ліберального спрямування, діяльність якої 

простежувалась на території Подільської губернії, був «Союз 17 октября». Так, 

у січні 1906 р. тут утворився губернський комітет партії. Його керівником став 

голова Подільського губернського управління в справах земського 

господарства П. Александров [736, с. 145]. Він брав участь у 

Загальноросійському з’їзді делегатів «Союза 17 октября», який проходив з 8 по 

12 лютого. П. Александров виступив на з’їзді з вимогою якнайшвидшого 

скликання Державної думи [397, с. 107]. Однак, осередок майже не проводив 

діяльності у цей період.  

Найбільший вплив серед консервативно-монархічних партій на території 

Подільської губернії мав СРН. Провідники цієї російської націоналістичної 

організації користувалися низьким рівнем політичної та національної 

свідомості подільського селянства. Чорносотенці вважали вибори до І 

Державної думи непотрібною поступкою царського уряду. Чисельність 
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консервативно-монархічних організацій на цьому етапі зростала повільно. Це 

пояснюється тим, що місцева влада на початковому періоді не лише не сприяла, 

а інколи навіть перешкоджала створенню подібних організацій [510, с. 3]. 

Протягом першої половини 1906 р. у краї діяв лише Балтський відділ цієї партії. 

Його члени протягом червня розповсюджували прокламації «Горит Россия», 

«Дружный совет евреям», «Еврейский вопрос», «Крестьяне» видання СРН. 

Зміст останніх носив антиреволюційний та антисемітський характер [214, 

арк. 7-7 зв.; 369, арк. 7-8; 417, с. 4]. 

Українські політичні партії на території Подільської губернії в 

досліджуваний період мали незначні позиції у порівнянні з російськими (ПСР, 

РСДРП). Лише УСДРП під час підготовки та проведення виборів до І 

Державної думи користувалась авторитетом серед місцевого населення. Проте 

українські соціал-демократи, як і інші «ліві» партії, обрали тактику бойкоту І 

Державної думи [746, с. 645]. 

З аналізу архівних джерел відомо, що на початку 1906 р. на території 

Подільської губернії виникла Кам’янецька організація УСДРП. Зі звіту цієї 

організації дізнаємося, що в перший рік свого існування вона створила вісім 

сільських і три міських гуртки. Вони діяли в семи населених пунктах 

Кам’янецького повіту (м. Кам’янець-Подільський, м-ко Городок, села Армяни, 

Боришківці, Залуччя, Черче, Чорнокозинці), в одному селі Ушицького 

(Привороття), та в двох селах Гайсинського (Жерданівка, Метанівка). Крім 

того, поодинокі члени організації перебували в селах Баговиця, Біланівка, 

Гуменці, Карабчієв, Криничани, Мукша, м-ках Маків і Смотрич Кам’янецького 

та в м-ках Дунаївці та Кривчик, селах Дерев’яни, Рахнівка Ушицького повітів. 

Загалом, українські соціал-демократи проводили агітаційно-пропагандистську 

діяльність в 22 населених пунктах Подільської губернії (Кам’янецький повіт – 

16, Ушицький – 4, Гайсинський – 2). До складу місцевої організації УСДРП 

входило 170 членів. Це були переважно представники сільських і міських 

робітників та інтелігенції [246, арк. 102-103].  
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Найбільші осередки українських соціал-демократів діяли у Приворотті 

(30 членів), Городку (20 членів), Чорнокозинцях (20 членів), Армянах (12 

членів). У трьох населених пунктах (Армяни, Городок, Привороття) гуртки у 

своєму користуванні мали гектографи, на яких друкувалися різноманітні 

антиурядові брошури, прокламації та відозви [245, арк. 105-106]. 7 січня 

1906 р., з метою обговорення стану справ, була скликана перша конференція 

Кам’янецької організації УСДРП (загалом українські соціал-демократи на 

Поділлі провели три конференції) [246, арк. 100]. 

Лідером Кам’янець-Подільської організації українських соціал-

демократів був лікар П. Блонський. Намагаючись згуртувати національні сили 

навколо УСДРП, він запросив на початку літа до міста одного із членів ЦК 

партії В. Винниченка. Останній взяв участь у зборах революційного активу 

міста, де прочитав реферат на тему автономії України [525, с. 237-238]. Така 

діяльність мала сприяти зростанню національної свідомості жителів краю.  

Серед єврейських політичних партій Подільської губернії активну участь 

у суспільно-політичній боротьбі під час підготовки та проведення виборів до І 

Державної думи брали Бунд та сіоністські політичні партії «Поалей Ціон», 

ССРП, СЄРП. Їхня тактика у цей період спрямовувалася на бойкот виборів 

[746, с. 92-93, 533, 573].  

У січні 1906 р. Кам’янець-Подільський осередок Бунду розповсюджував 

прокламації власного видання «1 мая», «К обществу». Зокрема, в останній 

місцеві бундівці закликали робітників тютюнової фабрики Щварцмана до 

бойкоту підприємства. Це пояснювалося тим, що її власник організував на 

підприємстві «чорну сотню» для боротьби зі страйкарями [287, арк. 92, 190-

190 зв., 243-243 зв.]. Результати цього локального протистояння залишились 

невідомими. 

У Вінниці на початку 1906 р. продовжувала діяльність місцева 

організація Бунду, керівником якої був З. Шустер. Її члени І. Грінштейн, 

Р. Лечехлєбов і І. Ромов у лютому розповсюджували прокламації цієї групи «К 
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гражданам», «Долой Государственную думу». Зміст останніх спрямовувався на 

підтримку бойкоту виборів до І Думи та скликання Установчих зборів на основі 

загального, рівного та прямого голосування. У лютому жандарми провели 

масові арешти членів цього осередку [67, арк. 3-5; 287, арк. 124; 362, арк. 1-2]. 

Масові арешти членів Проскурівської організації Бунду відбулися 

протягом січня-лютого. Внаслідок цього були ув’язнені партійні активісти 

А. Горенштейн [356, арк. 1-2], І. Глюзман [66, арк. 8], О. Козовий [302, арк. 199; 

353, арк. 2, 4], М. Красавець, М. Явиць [65, арк. 4], П. Ляндербургський [357, 

арк. 2], Г. Ніренберг, М.-А. Перцеляєн [65, арк. 3], і М. Шільман [287, арк. 61]. 

Це завдало відчутного удару по проскурівським бундівцям.  

З початком 1906 р. продовжував активну роботу балтський осередок 

Бунду. Протягом першої половини цього року він розповсюджував серед 

жителів Балти прокламації «1 мая», «Народ и война», «Государственная дума» 

та ін. У них йшлося про знищення чинного державного ладу та містився заклик 

ведення страйкової боротьби за свої права [158, арк. 124-124 зв.; 287, арк. 114, 

219; 330, арк. 14, 26, 40]. 

На території Подільської губернії прослідковувалась діяльність «Поалей 

Ціону», ССРП та СЄРП. На початку 1906 р., у Вінниці свою агітаційно-

пропагандистську діяльність продовжувала місцева група «Поалей Ціон», яку 

очолював М. Орентліхер. Членами організації були І. Хаімсон, Цеймекман, 

Шехтман та ін. У січні в організації відбувся розкол, внаслідок якого від 

останньої відкололася група СЄРП (сеймівці). Її актив складався із Авнера, 

С. Красіловського, Є. Радбіль та інших. Також у місті діяв осередок ССРП, 

керівником якого був місцевий міщанин М.-Ш. Жовтіс [158, арк. 200, 203 зв., 

205]. 

Із перлюстрованого листа стало відомо про діяльність у Балті, на початку 

року, організації «Поалей Ціон». Невідомий автор стверджував, що вона 

користувалася серед місцевого населення більшим авторитетом, ніж аналогічні 

осередки Бунду та РСДРП. Її члени вели активну агітаційно-пропагандистську 
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роботу серед робітників, які відвідували місцеву «біржу» [193, арк. 2]. У місті 

діяв також осередок ССРП. До його складу входили міщани Берштейн, 

І. Гінштейн, Коган, Н. Липовецький та ін. Загалом, гурток складався в 

основному з єврейських робітників. Вони періодично проводили зібрання на 

різних квартирах, де читали й обговорювали нелегальну літературу [158, 

арк. 124]. 

Організація «Поалей Ціон» функціонувала на початку 1906 р. у м. Літині. 

Тут 17 січня члени осередку М. Ліхтман і А. Трипільський розповсюдили 104 

екземпляри прокламації «Декабрьские дни и революция» видавництва ЦК 

партії [72, арк. 2; 250, арк. 42]. В цей період у м. Хмільнику Літинського повіту 

активно діяв осередок ССРП. Її членами були місцеві міщани М. Нехтман, 

Л. Рубінштейн, А. Трипольський та ін. Вони поширювали листівки цієї партії 

«9 января», «Граждане, вооружайтесь», «По поводу выступления Бунду» та ін. 

[73, арк. 1; 336, арк. 34]. Аналогічні видання цього осередку поліція виявила в 

січні в м. Літині [159, арк. 6]. 

Протягом першої половини 1906 р. у м. Могилеві-Подільському 

прослідковувалась діяльність СЄРП. Її член М. Гораль 27 червня 

розповсюджував у місті прокламації цієї партії «Товарищи» і «1 мая» [71, 

арк. 2]. 

23 квітня 1906 р. у Києві відбулося зібрання членів Польської 

конституційно-демократичної партії Південно-Західного краю. Головою на 

ньому був Вільчинський. Розпочалося зібрання з того, що присяжний адвокат 

Пересвєт-Солтан прочитав реферат на тему: «Аграрні реформи в Новій 

Зеландії». Після нього виступив адвокат Т. Врублевський, який приїхав із 

Вільно. Його промова викликала захоплення у присутніх. Наприкінці зібрання 

слово взяли три представники від польських націоналістичних партій, 

звинувативши останнього в тому, що в його виступі було мало польського 

патріотизму [516, с. 3]. Таким чином, можна зробити висновки про те, що між 
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польськими кадетами та націоналістами на той час були суттєві розбіжності на 

ідеологічному ґрунті. 

Отже, у січні-липні 1906 р. на території Подільської губернії 

прослідковувалась діяльність організацій політичних партій соціалістичного 

напрямку (РСДРП, Бунд, ПСР, УСДРП, «Поалей Ціон», СЄРП, ССРП), 

ліберального (Конституційно-демократична партія, «Союз 17 октября») та 

консервативного СРН. Найбільшим авторитетом серед місцевого населення 

користувалися осередки РСДРП та її регіонального підрозділу – Спілки, ПСР і 

Бунду. Значно слабшими були позиції інших політичних партій. 

Найпоширенішими методами революційної роботи була агітація, пропаганда, 

бойкоти та страйки. Організації політичних партій проводили діяльність серед 

селян, робітників та військових. Членами їх осередків була, як правило, 

інтелігенція (вчителі, лікарі), учнівська й студентська молодь переважно 

чоловічої статі. Щодо національної приналежності, то до складу цих 

організацій входили здебільшого євреї, українці та росіяни. 

Після розпуску І Державної думи у липні 1906 р. політичні партії 

Російській імперії, відмовившись від тактики бойкоту, розпочали активну 

кампанію щодо підготовки та проведення виборів до ІІ Думи. Незважаючи на 

те, що вибори до неї проходили за тими самими виборчими законами, 

представники влади винаходили різноманітні способи обмеження виборчих 

прав революційно налаштованих верств суспільства – робітників, селян, які 

придбали землю за допомогою Селянського банку, службовців нижчого рангу 

тощо [546, с. 213-214]. 

Свою роботу ІІ Державна дума розпочала 20 лютого 1907 р. До її складу 

було обрано 518 депутатів, серед яких 104 трудовика, 98 кадетів, 76 

представників національних груп (Польське коло, мусульмани тощо), 65 соціал-

демократів, 50 безпартійних, 37 есерів, 32 поміркованих і октябристів, 22 

правих, 17 представників козаків і 16 народних соціалістів [702, с. 329]. 

Подільську губернію у Державній думі другого скликання представляло 
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тринадцять депутатів. Одинадцять з них були селянами, один священик та один 

лікар. Дванадцять подолян увійшли до фракції трудовиків, а один – до складу 

Польського кола [545, с. 146]. 

3 червня 1907 р указом імператора Миколи ІІ Державна дума другого 

скликання припинила свою діяльність. На думку царя, головна причина 

ліквідації парламенту – це розкриття змови значної частини депутатів проти 

держави та його влади [545, с. 37]. Цією подією завершився період першої 

російської революції.  

Починаючи з другої половини 1906 р., поширення революційного руху 

викликало зростання урядового наступу на організації політичних партій. Так, 

улітку в Кам’янці-Подільському поліція викрила друкарню місцевої соціал-

демократичної організації, яка була на квартирі міщанки Є. Прушинської [84, 

арк. 16; 227, арк. 1; 531, с. 70]. 7 січня 1907 р. до в’язниці потрапив один із її 

керівників – М. Кричевський [336, арк. 150-151]. 

На початку року продовжувала діяльність Кам’янець-Подільська 

військова група при Одеській організації РСДРП. Її керівника С. Новосадського 

було заарештовано 27 травня 1907 р. Приводом для цього став замах на 

поліцейського поблизу с. Кубачівки Кам’янецького повіту. У результаті 

проведеного обшуку на його квартирі жандарми знайшли гектографований 

статут та печатку цієї групи. Вилучений був також записник, у якому містилася 

інформація про членів групи, кількість зібраних коштів, про збори та питання, 

які на них обговорювалися, а також матеріали для виготовлення вибухівки [92, 

арк. 18; 232, арк. 1]. У ході подальшого слідства встановлено, що для військової 

групи надходила кореспонденція на ім’я місцевих міщанок П. Опольської 

(листівки) та Р. Ліхтман (посилки) [93, арк. 1 зв.]. 

У жовтні 1906 р. утворилася Городоцька група РСДРП. Центром її 

діяльності стало м-ко Городок та навколишні села Кам’янецького й 

Проскурівського повітів. Її членами були місцеві міщани М. Бялківський, 

П. Ковальський, Л. Оксман, Ф. Олійник та ін. [186, арк. 27]. Тексти прокламацій 
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та відозв складались у Городку, а друкувалися в Кам’янці-Подільському. 

Наприкінці 1906 р. група розповсюджувала листівку власного видання 

«Российская социал-демократическая рабочая партия». На початку 1907 р. у її 

складі утворилася бойова організація, активними діячами якої були Р. Браєр, 

М. Куявський, Ф. Олійник та брати Цебіни [2, арк. 10]. 

Восени 1906 р. у Проскурові функціонувала досить потужна місцева 

соціал-демократична організація. За інформацією Департаменту поліції, її 

члени (Марк, Мойсей, Олексій, Юлій) вели активне листування із Центральним 

та Одеським комітетами з питання утворення у місті самостійного комітету 

партії [156, арк. 100, 103-103 зв.; 304, арк. 498]. 

На початку жовтня 1906 р., проявила свою діяльність Жмеринська 

організація районного залізничного комітету РСДРП. Вона об’єдналася із 

соціал-демократичним осередком міста Жмеринки, після чого останній 

припинив своє існування [88, арк. 31 зв.; 156, арк. 133, 163; 209, арк. 3, 13-

13 зв.]. Членами організації були переважно робітники місцевого залізничного 

депо Ф. Вержховський, С. Краєвський, М. Александров, М. Палков, 

В. Степанов та ін. З метою пропаганди соціал-демократичних ідей вони 

проводили зібрання серед робітників і солдат 3-ої Стрілецької бригади [160, 

арк. 59, 103, 191].  

Діяльність РСДРП з серпня 1906 р. по червень 1907 р. прослідковувалась 

також у Балтському повіті (м. Балта, с. Грушка) [287, арк. 406-406 зв.; 307, 

арк. 21], Брацлавському (м-ко Немирів, с. Летківка) [61, арк. 1-1 зв.; 87, 

арк. 149, 225; 157, арк. 317], Вінницькому (м-ко Станіславчик, села Дзялів, 

Носківці, Носковецька Слобідка) [287, арк. 420; 307, арк. 33], Гайсинському (м-

ка Теплик, Хащувата, с. Чечелівка) [80, арк. 1; 82, арк. 1; 83, арк. 3-3 зв.; 228, 

арк. 26; 359, арк. 2, 4], Кам’янецькому (м-ко Гусятин) [81, арк. 3-3 зв.] та 

Літинському (с. Маньківці) [211, арк. 1-1 зв.; 306, арк. 447 зв.]. Тут місцеві 

агітатори розповсюджували нелегальну літературу «К новобранцам», «Ко всем 

крестьянам и рабочим России от депутатов рабочих Государственной думы», 
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«Об Учредительном собрании», «Речь к Думе», «Российская социал-

демократическая рабочая партия» та інші видання РСДРП. 

На території Подільської губернії продовжувала свою діяльність Спілка. 

У другій половині 1906 р., на період виборів до ІІ Державної думи, утворилася 

перша Подільська районна організація цієї партії. Згідно зі статутом, вона 

складалася з великих (мм. Вінниця, Жмеринка, Могилів-Подільський, м-

ка Немирів, Тульчин) і малих (мм. Брацлав, Гайсин, м-ка Бар, Бричани та ін.) 

соціал-демократичних осередків [156, арк. 137; 672, с. 23]. 

Активну агітаційно-пропагандистську роботу проводила Вінницька 

організація Спілки. Так, у січні 1907 р. її члени С.-Д. Висоцька, Д. Гойхбарг 

(він же Аграновський) і А. Конельський серед жителів повіту вели 

передвиборну агітацію, в ході якої закликали селян обирати до ІІ Думи лише 

соціал-демократів [107, арк. 7; 115, арк. 4]. Вінницькі спілчани працювали й 

серед робітників Гніванського цукрового заводу. Вони протягом квітня-травня 

розповсюджували тут прокламації видавництва цієї партії «К товарищам 

сельским рабочим и крестьянам», «От Украинского союза (Спилки) Российской 

социал-демократической рабочей партии» [110, арк. 4; 320, арк. 7]. 

У Брацлавському повіті діяла Тульчинська організація партії, яку 

очолював земський лікар О. Тисяцький-Памочко. Її членами були 

В. Розенфельд, В. Шаргородський, І. Штох та ін. У лютому 1907 р. під час 

арешту В. Розенфельда поліція вилучила в нього звіт про діяльність осередку. У 

документі містилася інформація про надходження коштів, організацію страйків, 

проведення агітаційної роботи серед місцевого населення та військових тощо 

[108, арк. 2-2 зв.]. 

У цьому повіті діяв також Немирівський осередок партії, який очолював 

гімназист Г. Натансон. До його складу входили переважно учні місцевої 

чоловічої гімназії Бабот, Попель, Сахновський, Черкаський та ін. [29, арк. 591; 

545, с. 59]. Протягом серпня-жовтня 1906 р діяльність Спілки 

прослідковувалась у селах Вовчок і Сальниця Брацлавського повіту. Тут 
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місцеві агітатори розповсюджували спілчанську літературу «Буряки», «Разгон 

Государственной думы» та ін. [350, арк. 4, 8; 361, арк. 2]. 

За інформацією начальника Подільського ГЖУ, у період з вересня 1906 

по січень 1907 рр., спілчанські організації існували також у мм. Жмеринка, 

Кам’янець-Подільський, Летичів, Могилів-Подільський, Проскурів, Хмільник, 

м-ках Бар, Дунаївці, Ладижин, Немирів, Новокостянтинів [106, арк. 5; 112, 

арк. 4; 156, арк. 137, 171; 312, арк. 9]. У січні 1907 р. відбулися масові арешти 

членів місцевих організацій Спілки [672, с. 72]. 

Протягом червня 1907 р. у Вінницькому (с. Олексіївка) [114, арк. 11], 

Кам’янецькому (м. Кам’янець-Подільський) [327, арк. 18] та Ушицькому (м-

ко Сокілець) [113, арк. 47-47 зв.] повітах місцеві агітатори розповсюджували 

спілчанські прокламації «До селян Подольчан» і «Товарищи сельские рабочие и 

крестьяне». У першій з них висловлювався смуток з приводу розпуску ІІ 

Державної думи та містився заклик з вимогою скликання Установчих зборів. 

Під час виборів до ІІ Державної думи активну участь у суспільно-

політичному житті краю брали організації ПСР. 29 липня 1906 р. поліція 

м. Камянця-Подільського в міському саду розігнала мітинг, який організували 

місцеві есери І. Голенко, Х. Кантор. М. Пересвєтов та ін. (близько 40 осіб). 

Останній із них загинув під час арешту. У похоронній процесії 31 липня взяли 

участь члени кам’янецьких організацій ПСР та РСДРП [287, арк. 327; 425, с. 4]. 

У другій половині 1906 р активізувала свою діяльність Вінницька 

позапартійна бойова дружина. Так, 17 липня 1906 р., при спробі купівлі 

чотирьох гвинтівок і вісімдесяти упаковок набоїв у солдат 47-го Піхотного 

Українського полку, були заарештовані брати В. та С. Пустовойти – керівники 

цієї організації [62, арк. 5-7, 11, 25; 229, арк. 1, 347, арк. 9; 422, с. 3]. Навіть 

перебуваючи у тюрмі, вони підтримували зв'язок із товаришами за допомогою 

листування. Так, в одній із перехопленій поліцією записок, яка адресувалася 

«Стені» (очевидно – С. Пустовойту. – Авт.) від «Флори», подавалися відомості 

про дії членів революційних груп, про зібрання, плани і т. п. [88, арк. 21; 156, 
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арк. 35-35 зв.]. Після їхнього арешту, керівниками бойової дружини стали 

міщани м-ка Джурина Ямпільського повіту, члени Вінницької організації Бунду 

брати Л. і М.-М. Гельмани, які проживали в с. Сабарові Вінницького повіту 

[229, арк. 9]. У серпні 1906 р. до організації приєднався Е.-Л. Бурштейн. Він 

дезертирував з армії та працював деякий час у Лодзинському осередку ПСР, 

після чого був направлений у Вінницю для подальшої партійної роботи [305, 

арк. 22-23, 36]. 

За період свого існування, бойова дружина здійснила низку 

терористичних актів та експропріацій, а саме: пограбування у м. Проскурові 

банку Маранца [583, с. 61], замах на вбивство власника годинникового 

магазину Л. Копита вбивство місцевого писаря О. Куцика [230, арк. 5; 424, с. 4] 

та тюремного наглядача С. Минявського тощо [88, арк. 33 зв.; 583, с. 61-62]. 

При організації діяла бойова учнівська група, до складу якої входили учні 

місцевого реального училища П. Гиньковський, І. Приймак, А. Харжевський та 

ін. Вони протягом жовтня-листопада підривали снаряди біля стін навчального 

закладу та помешкань вчителів Жалковського й Корєнєва. Наслідком їхньої 

діяльності стало те, що всі учні навчального закладу були відправлені на 

вимушені канікули. Адміністрація закладу призупинила навчально-виховний 

процес на невизначений термін [230, арк. 21, 29-29 зв.]. 

Із листування між начальником Подільського ГЖУ і його помічником у 

м. Вінниці відомо, що в другій половині жовтня 1906 р. в рядах Вінницької 

позапартійної бойової дружини діяли жандармські агенти, які надавали 

інформацію про її діяльність [29, арк. 631-632, 643]. Протягом жовтня-

листопада відбулися арешти. Так, 3-го листопада у м. Вінниці поліція 

заарештувала членів цієї організації, місцевих міщан М.-М. Вишковецького і 

М.-Х. Тиверовського. Перший входив до складу виконавчого комітету, а другий 

був її активним членом [56, арк. 44]. Загалом, у період з 17 жовтня по 4 

листопада правоохоронці затримали 41 члена бойової дружини [230, арк. 29]. 

Згідно з вироком, винесеним Одеською судовою палатою від 12 грудня 1907 р., 
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Е. Пустовойт (мати братів В. та С. Пустовойтів) суд позбавив права на 

власність (вона володіла трьома будинками, які здавала в оренду) і засудив до 4 

років каторги. С. Пустовойта також позбавили права на власність та присудили 

каторжні роботи терміном на 8 років, але його зменшили до 5 років і 4 місяців у 

зв’язку з тим, що на момент скоєння злочину останній був неповнолітнім [190, 

арк. 119-120]. В. Пустовойта вислали в Туржанський край Єнісейської губернії 

на три роки під гласний нагляд поліції [230, арк. 39; 163, арк. 65-70]. 

У грудні 1906 р. помічник начальника Подільського ГЖУ у м. Вінниці 

констатував, що завдяки останнім арештам із Вінниці виїхали не лише члени 

бойової дружини, але й представники інших організацій політичних партій [29, 

арк. 642; 157, арк. 390]. Таким чином, наприкінці 1906 р. Вінницька 

позапартійна бойова дружина, в результаті діяльності правоохоронців, 

припинила своє існування. 

Саме діяльність цієї організації спонукала Подільського губернатора до 

листування із Департаментом поліції щодо запровадження у Вінниці 

військового стану й призначення тимчасового генерал-губернатора [230, арк. 6] 

Його наслідком стало те, що наприкінці 1906 р. політичний розшук у 

Вінницькому повіті, який до того часу перебував під безпосереднім 

керівництвом Подільського ГЖУ, перейшов до компетенції Київського 

охоронного відділення [157, арк. 390]. 

У цей період активну діяльність проводили вінницькі есери С. Біблер 

[312, арк. 8], З. Левітан [97, арк. 2, 9-9 зв.; 354, арк. 17], І. Пастернак, А. Розен 

[63, арк. 2, 35; 310, арк. 9; 351, арк. 74-74 зв.], А. Шрайберг [321, арк. 12-12 зв.] 

та ін. У них протягом грудня поліція вилучила нелегальну літературу видання 

цієї партії «Кого выбирать в Государственную думу», «Партия социалистов-

революционеров», «Протоколы первого съезда Партии социалистов-

революционеров», «Резолюция Южнорусской конференции» та ін. Зокрема, у 

прокламації «Кого выбирать в Государственную думу» містився заклик до 
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населення обирати соціалістів-революціонерів, які забезпечать усіх охочих 

землею, скасують смертну кару та запровадять в країні демократичний устрій. 

Протягом першої половини 1907 р. у м. Могилеві-Подільському 

продовжувала агітаційно-пропагандистську діяльність місцева група ПСР. Її 

члени А. Рахлін і А. Фрідман у червні розповсюджували серед міщан 

прокламацію «К роспуску Государственной думы» [100, арк. 2; 189, арк. 3 зв.; 

216, арк. 5]. У ній висловлювався смуток з приводу розпуску ІІ Державної думи 

та містився заклик до селян щодо ведення рішучої боротьби за землю і волю 

[215, арк. 24 зв.]. 

Випадки агітації ПСР траплялися у Балтському (м. Балта, м-ко Богопіль, 

с. Тимкове) [96, арк. 2; 287, арк. 256; 309, арк. 3 зв.], Брацлавському (м-

ко Немирів) [29, арк. 591 зв.], Вінницькому (м. Жмеринка, м-ко Браїлів, села 

Курилівка, Павлівка) [86, арк. 1; 99, арк. 5; 360, арк. 7], Гайсинському (м-

ко Ладижин) [3, арк. 1], Могилів-Подільському (м. Могилів-Подільський) [336, 

арк. 180], Ольгопільському (с. Чеботарка) [388, арк. 69-70], Ямпільському (м-

ко Княже) [64, арк. 19-20] повітах тощо. 

У другій половині 1906 р. уперше зафіксовані поодинокі випадки 

діяльності анархістів. Так, протягом червня-липня у м. Проскурові невідомою 

групою анархістів-комуністів було здійснено декілька експропріацій [88, 

арк. 41; 226, арк. 1]. 17 червня 1907 р. на ім’я власника однієї із аптек 

м. Кам’янця-Подільського І. Хомського надійшов лист від Одеської групи 

анархістів-комуністів «Чорний ворон». У ньому містилася вимога дати 300 руб. 

на потреби організації [104, арк. 31-31 зв.]. 

У другій половині 1906 р. у Подільській губернії продовжували свою 

діяльність лише новоушицькі кадети під керівництвом нотаріуса 

О. Зновіцького. Вони розповсюджували серед місцевого населення 

прокламацію «Выборгское воззвание», у якій висловлювався протест з приводу 

розпуску І Державної думи. Також організація займалася відкриттям гуртків у 

сільській місцевості. Один із них на початку серпня діяв у с. Песець Ушицького 
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повіту. Його керівником був студент М. Рогозинський. До складу гуртка входив 

син податкового інспектора В. Свинцов та місцевий селянин К. Шевчук. Його 

члени розповсюджували нелегальну літературу переважно видавництва кадетів 

«От народных представителей», «Программа партии народной свободы», «Чего 

хочет Конституционно-демократическая партия», «Что такое народная воля» та 

ін. [364, арк. 1-3]. 

Активна політична діяльність О. Зновіцького не могла залишатися 

тривалий час поза увагою місцевих органів влади. Так, 7 серпня в його квартирі 

внаслідок проведеного обшуку поліція вилучила нелегальну літературу 

«Вестник партии народной свободы», «Государственная дума о земле», «Устав 

Могилев-Подольской группы конституционно-демократической партии» та ін. 

[85, арк. 31-31 зв., 36-36 зв.]. Після цього, прокурор Кам’янець-Подільського 

окружного суду звільнив О. Зновіцького з посади нотаріуса, а Подільський 

губернатор видав постанову про його арешт і ув’язнення в губернську тюрму 

(м. Кам’янець-Подільський) терміном на один місяць [85,арк. 11; 225, арк. 4, 7; 

501, с. 3]. Після відбуття покарання він у вересні виїхав до Києва [85, арк. 41-

41 зв.].  

У грудні 1906 р. жандарми викрили діяльність кадетської організації в 

Вінниці. До її складу входили член повітової управи в справах земельного 

господарства Й. Лозинський, член земельної комісії М. Прель, присяжний 

повірений І. Розенберг, лікар А. Шехтман та ін. [650, с. 346]. Характерно, що в 

узагальнюючій таблиці кадетських організацій, поданій відомим російським 

істориком В. Шелохаєвим, дані про цю організацію відсутні [734, с. 304].  

У цей період на Поділлі частково прослідковувалась діяльність 

октябристів. Керівник губернського осередку партії П. Александров у період з 1 

листопада 1906 по 1 квітня 1907 рр. видавав у м. Кам’янці-Подільському 

щоденну політичну та літературну газету «Подольский голос» [750, с. 31]. 

Проте більш детальної інформації про діяльність октябристів у Подільській 

губернії ми не виявили.  
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Серед консервативно-монархічних партій краю активною діяльністю 

відзначився СРН. Його діячі брали активну участь у боротьбі з революційним 

рухом. У другій половині 1906 р., продовжував роботу Балтський осередок цієї 

партії. Його члени брали безпосередню участь у розгоні селянського 

заворушення, яке відбулося у с. Колбасні Балтського повіту [416, с. 4]. 

Протягом липня місцеві чорносотенці Д. Липовецький і Т. Мельников 

розповсюджували у місті брошури та прокламації видавництва СРН «Враги 

рода человеческого», «К избирателям в Государственную думу», 

«Православные русские люди» та ін. Їхній зміст в основному мав 

антиєврейський характер [70, арк. 5-8]. 

У квітні 1907 р. у м-ку Голованівськ цього ж повіту теж утворився відділ 

СРН. Його членами були місцеві жителі В. Бондаренко, П. Карабенюк, 

Л. Левитчук, С. Толстигін та ін. Вони активно поширювали чутки про єврейські 

погроми, влаштовували напади на євреїв і поліцію. Так, 30 квітня 1907 р. під 

керівництвом Л. Левитчука у місті відбулися заворушення, які переросли у 

напад на поліцейських. Останні для відновлення правопорядку змушені були 

застосувати зброю [237, арк. 4-5 зв.]. Отже, зазначений факт засвідчив про 

посилення ідей правого радикалізму серед членів СРН.  

У створенні відділів СРН часто траплявся формальний підхід. Так, у 

лютому 1907 р., у с. Ігнатково Ямпільського повіту селяни В. Волошин та 

І. Чорний, під впливом чорносотенної агітації, взялися організовувати відділ 

СРН. На їхнє прохання, місцевий писар таємно склав відповідний присуд, а 

сільський староста його завірив. Дізнавшись про цю аферу, селяни у своєрідний 

спосіб покарали самозваних чорносотенців: вони побили В. Волошина та 

І. Чорного [375, арк. 2-4]. 

Достеменно відомо, що з другої половини 1906 по червень 1907 рр. 

відділи СРН відкрилися у Балтському повіті (м-ко Голованівськ, 

с. Арчепитівка), Вінницькому (м. Вінниця), Кам’янецькому (с. Кульчіївці), 

Летичівському (м-ко Вовковинці, села Копистин, Масіовці), Літинському 
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(м. Літин, с. Курилівка), Могилівському (села Кугаки, Тропово), 

Проскурівському (села Вигнанка, Гречана, Курівка, Соломна), Ушицькому (м-

ко Солобківці, села Велика Кужелівка, Покутинці, Тарасівка, Чаньків), 

Ямпільському (с. Бабчинці) [237, арк. 4; 386, арк. 3-5; 419, с. 4]. Проте на цьому 

етапі чорносотенні організації не проявляли великої активності. 

Серед українських політичних партій на Поділлі активну участь у 

суспільно-політичному житті під час підготовки та проведення виборів до ІІ 

Державної думи брала лише УСДРП. У цей період продовжує свою діяльність 

Кам’янецька організація партії, яку очолював П. Блонський. У серпні 1906 р. на 

його квартирі жандарми викрили роботу таємної конференції. Її учасниками 

були П. Блонський, його брати І. та Б. Блонські, вчитель М. Бялківський, 

чиновник Подільської земської управи В. Затонський та ін. (загалом 18 осіб). 

Конференція, за словами В. Приходька – одного із її учасників, мала на меті 

створити українську організацію, що змогла б використати революційний 

настрій селянства та спрямувати його в якомусь одному напрямку. Під час 

обшуку у присутніх виявлені прокламації «Постановление учредительного 

съезда Всероссийского крестьянского союза», «Устав волостных комитетов» та 

«Справоздання виконавчого комітету Київської організації Української соціал-

демократичної робітничої партії за місяць червень-липень 1906 р.». Членів 

конференції заарештували, але за недостатністю доказів судове переслідування 

було припинено й лише П. Блонського залишили у в’язниці ще на два місяця 

[58, арк. 3-3 зв; 708, с. 156].  

Серед заарештованих учасників конференції було декілька представників 

місцевої «Просвіти» – організації, що проводила значну українську національну 

культурно-просвітницьку роботу серед місцевого населення. Вона була 

заснована 19 квітня 1906 р. К. Солухою, В. Стиранкевичем, С. Іваницьким та ін. 

Після цього випадку, офіційні губернські посадовці ставились до «Просвіти» з 

недовірою. Без будь-яких пояснень вони не давали дозволу відкривати 



140 

 

бібліотеки-читальні по селах, чинили різноманітні перешкоди в роботі тощо 

[615, с. 12-13].  

Під час виборів до ІІ Державної думи члени Кам’янецької організації 

УСДРП вели агітацію серед місцевих робітників, внаслідок чого вдалося 

провести одного члена партії на губернське зібрання. У квітні-травні 1907 р. 

відбулася друга конференція цієї організації, що делегувала П. Блонського на 

ІІІ з’їзд партії, де його згодом обрали членом ЦК УСДРП [551, с. 173].  

Під час роботи у Кам’янці-Подільському загальноосвітніх курсів для 

учителів початкової школи, що відбулися на початку літа, українські соціал-

демократи провели три зібрання. На них було прочитано декілька рефератів і 

вироблено статут спілки вчителів [246, арк. 100]. Зазначене засвідчує, що 

вчительство Поділля підтримувало українську соціал-демократію.  

Протягом січня–травня 1907 р. Подільським губернським жандармським 

управлінням були зафіксовані випадки агітаційно-пропагандистської діяльності 

членів УСДРП у Брацлавському повіті (с. Вовчок) [118, арк. 1, 32], Літинському 

(м. Хмільник) [116, арк. 2, 19] та Ушицькому (м-ко Кривчик) [117, арк. 7]. Тут 

розповсюджувалися такі прокламації видруку УСДРП як «Добра порада в лиху 

годину», «Українська соціал-демократична робітнича партія», «До всього 

робочого люду» та ін. 

Серед єврейських політичних партій на Поділлі активну роботу під час 

підготовки та проведення виборів до ІІ Державної думи проводили Бунд та 

«Поалей Ціон». 

Протягом досліджуваного періоду, внаслідок масових арештів, 

спостерігався занепад діяльності місцевих бундівських організацій. Особливо 

цей процес охопив більші міста краю. Так, протягом липня-вересня 1906 р., у 

Кам’янці-Подільському траплялися лише поодинокі випадки агітації, але, 

починаючи з жовтня, діяльність цієї організації в місті не простежувалась [307, 

арк. 258-258 зв.]. У Проскурові, за інформацією повітового справника, лише 

протягом серпня жандарми заарештували 35 місцевих бундівців, серед яких 
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І. Бексяк, Л. Гріншпун, Г. Лехта, Н. Ружичнер та ін. [156, арк. 76; 358, арк. 3-5]. 

Більшість членів Вінницького та Могилівського осередків партії у період з 

вересня 1906 по лютий 1907 рр. теж потрапили до в’язниці [307, арк. 189; 313, 

арк. 190; 322, арк. 9; 367, арк. 6 зв.]. Отже, внаслідок дій жандармів і поліції 

діяльність більших бундівських партійних осередків суттєво послабилася.  

Наприкінці 1906 р. свою діяльність розпочала Хмільницька організація 

Бунду. Її члени Г. Бондар, Д. Лівшиць, Х. Шлигер та інші під час виборів до ІІ 

Державної думи агітували проти старости Доценка. Протягом січня у місті 

поліція неодноразово вилучала прокламації місцевого осередку «К 

выборщикам в Государственную думу», «К крестьянам». У результаті обшуку 

проведеного на квартирі Д. Лівниця було вилучено фінансовий звіт цієї 

організації за січень 1907 р. Із нього видно, що до складу групи, окрім місцевих 

жителів, входили також міщани Старої Синяви й Уланівки Літинського повіту. 

Організація підтримувала зв’язок із районним і центральним комітетами партії, 

на потребу яких щомісячно перераховували кошти. Загалом за січень було 

зібрано 104 руб. 99 коп. [120, арк. 1, 8-9, 53; 376, арк. 2, 4]. 

Активну діяльність місцеві осередки цієї партії розгорнули в 

Летичівському повіті. Найпотужнішою серед них була Зіньківська організація 

Бунду, яка утворилася навесні 1907 р. До її складу входили місцеві жителі 

А. Абрумович, І. Вигдорович, В Натензон, А. Розенбліт, Н. Шнілерман – 

загалом близько 30 осіб. Вони неодноразово організовували страйки з вимогою 

підвищення заробітної плати [122, арк. 6; 389, арк. 49-50]. У квітні бундівський 

осередок діяв також у м-ку Михалполі цього повіту. Його члени Л. Берштейн, 

брати С. і Ш. Імельштейни, Н. Лопатін, С. Сирота, Е. Охман організовували 

бойкоти та накладали штрафи на осіб, які відмовлялися від їх проведення [389, 

арк. 29]. 

Упродовж першої половини 1907 р. у м-ку Муровані-Курилівці 

Ушицького повіту функціонувала місцева організація Бунду. Її члени 

А. Винокур, А. Кац, І. Нульман, Н. Шварц та інші у червні організували страйк 
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серед місцевих ремісників і робітників з вимогою збільшення заробітної плати 

[373, арк. 6]. Чим він закінчився нам не відомо. 

Діяльність бундівських організацій прослідковувалась також у 

Брацлавському повіті (м-ка Немирів, Тульчин), Вінницькому (м. Жмеринка) 

[29, арк. 591], Летичівському (м-ко Меджибіж) [389, арк. 12-19] і 

Новоушицькому (м-ко Віньківці) [316, арк. 26]. Наведені факти засвідчують, що 

в Подільській губернії Бунд мав розгалужену партійну мережу і його діяльність 

знаходила відгук у євреїв.  

Наприкінці 1906 р. у м-ку Меджибожі діяв осередок «Поалей Ціону». 

Його члени проводили масові зібрання серед місцевого єврейського населення. 

На порядок денний виносилися такі питання: 17 жовтня 1905 р. і його значення; 

революція єврейського пролетаріату; що таке нація; політична боротьба й її 

значення для євреїв; про Державну думу та ін. Організація проводила також 

агітаційно-пропагандистську роботу серед жителів Деражні та Жмеринки [158, 

арк. 780]. 

У Кам’янці-Подільському на початку травня місцеві сіоністські агітатори 

розповсюджували прокламації «Государственная дума», «1 мая» видавництва 

Південно-Західного районного комітету «Поалей Ціон». У них йшлося про 

вимогу єврейської національної автономії, а також про підтримку Державної 

думи як перехідної ланки до Установчих зборів [327, арк. 49-49 зв.]. 

Протягом першої половини 1907 р. у м. Могилеві-Подільському 

продовжувала діяльність місцева організація СЄРП. Відомо, що її член, 

помічник аптекаря А. Лисий підтримував тісний зв’язок з Бердичівською 

організацією партії [121, арк. 2; 161, арк. 47]. 

Наприкінці 1906 – на початку 1907 рр. у Подільській губернії траплялися 

поодинокі випадки діяльності польських політичних партій. Так, у вересні 

1906 р. до власниць сіл Бокієвки та Дзеленець Проскурівського повіту, поляків 

за національністю, О. Жеромської та С. Белінської звернувся молодий чоловік 

із проханням надати грошову допомогу на потреби бойової дружини 



143 

 

Центрального польського революційного комітету. Ним виявився член цього 

комітету підданий Австро-Угорської імперії С. Чацький [69, арк. 20; 231, 

арк. 1]. Проте ця акція успіху не мала.  

8 лютого 1907 р. із Варшави у Немирів Брацлавського повіту на ім’я 

місцевого міщанина І. Кісселя надійшов лист. У ньому була прокламація «Ко 

всем организациям» та газета «Солдатский листок» №20 видання військово-

революційної організації Соціал-демократії Королівства Польського і Литви. У 

листі містилося прохання повідомити інформацію про перебіг подій, 

пов’язаних із виборами до ІІ Державної думи [183, арк. 108]. Отже, подіями на 

Поділлі цікавилися члени відомої польської соціал-демократичної організації.  

Отже, у період з серпня 1906 по червень 1907 рр. на території Подільської 

губернії діяли організації політичних партій соціалістичного напрямку (РСДРП 

та її територіальний підрозділ – Спілка, Бунд, ПСР, УСДРП, анархісти-

комуністи, «Поалей Ціон», СЄРП), ліберального (Конституційно-демократична 

партія, «Союз 17 октября») та російського консервативного (СРН). Найбільший 

вплив на місцеве населення мали осередки РСДРП, ПСР та Бунду. Меншою 

активністю відзначилися організації СРН, УСДРП, Конституційно-

демократичної партії, «Поалей Ціону». Слабкими були позиції «Союзу 17 

октября» та СЄРП. Свою діяльність політичні партії у краї спрямовували 

переважно на селян, робітників та військових. До складу цих організацій 

здебільшого входила інтелігенція (вчителі, лікарі), учнівська й студентська 

молодь. Серед них переважали особи чоловічої статті. У більшості випадків 

членами організацій політичних партій були представники єврейської, 

української й російської національностей. 

Висновки 

З початком 1905 р. розпочався другий період партійно-політичного руху в 

Подільській губернії, характерною особливістю якого став процес формування 

партійних осередків усіх ідейно-політичних напрямків. На першому етапі 
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(січень-вересень 1905 р.) відбулося зростання місцевих організацій 

соціалістичного напрямку, переважно у великих містах краю, а згодом і в інших 

населених пунктах губернії. Під час другого етапу (жовтень-грудень 1905 р.) 

поряд з соціалістичними організаціями політичних партій виникають місцеві 

осередки ліберального напрямку та єдина консервативно-монархічна спілка – 

Балтський відділ СРН. 

Із загостренням суспільно-політичної боротьби під час виборів до І 

Державної думи в 1906 р., у краї розпочався третій період партійного руху, що 

тривав до червня 1907 р. Під час його першого етапу (січень-липень 1906 р.) 

відбулося збільшення кількості місцевих осередків політичних партій усіх 

ідеологічних напрямків та їх організаційне зміцнення. На другому етапі 

(серпень 1906 – червень 1907 рр.), спостерігався процес подальшого зростання 

чисельності партійних організацій та впровадження ними практичної діяльності 

на більш потужному та організаційному рівнях. Цей етап ознаменувався також 

активною участю політичних сил у виборах до ІІ Думи. 

Таким чином, у період з 1905 по червень 1907 рр. на території 

Подільської губернії діяли організації політичних партій соціалістичного 

напрямку (РСДРП, Бунд, ПСР, РУП-УСДРП, анархісти-комуністи, «Поалей 

Ціон», СЄРП, ССРП), ліберального (Конституційно-демократична партія, 

«Союз 17 октября», УДП) та консервативного СРН. Найбільший вплив на 

місцеве населення мали осередки РСДРП, ПСР, Бунд, «Поалей Ціон». Меншою 

активністю відзначилися організації РУП-УСДРП, Конституційно-

демократичної партії та російський націоналістичний СРН. Слабкими були 

позиції анархістів-комуністів, «Союзу 17 октября», СЄРП, ССРП та УДП. 
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РОЗДІЛ 4  

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІІЙ У ПОДІЛЬСЬКІЙ 

ГУБЕРНІЇ В МІЖРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД (ЛИПЕНЬ 1907 – ЛЮТИЙ 

1917 рр.) 

 

4.1. Політичні партії та організації у краї в добу реакції (липень 1907–

1909 рр.) 

 

Після третьочервневого перевороту уряд, очолюваний П. Столипіним, 

став на шлях рішучої боротьби з революційним і визвольним рухом та 

згортання демократичних перетворень в країні. Тому особливо жорстоких 

переслідувань зазнали члени партій соціалістичного та ліберального напрямків. 

В умовах урядової реакції, відчутного удару по своїй діяльності з боку 

місцевих органів влади зазнали соціал-демократи Поділля. Так, у другій 

половині 1907 р. розпочалися арешти членів Кам’янець-Подільської військової 

групи при Одеській організації РСДРП. Вона проводила роботу серед 

військових частин 74 піхотного Ставропольського полку. У зв’язку з цим, її 

діяльність на деякий час призупинилась. Але, незважаючи на репресії, група 

продовжила свою роботу. Зокрема, 29 жовтня 1907 р. черговий 6-ї роти цього 

полку П. Житний знайшов декілька екземплярів прокламації «Солдат – сын 

своего народа. От группы организованных солдат к всем солдатам 

Ставропольского полка» видання Кам’янець-Подільської військової групи [4, 

арк. 2; 5, арк. 2, 5]. 

18 червня 1908 р., під час обшуку рядових Ш. Гальперіна та І. Мінаєва, 

жандарми знайшли сім листівок, які вказували на їхню приналежність до цієї 

групи. В результаті проведеного слідства встановлено також причетність до 

організації рядових того ж полку О. Одинакова та О. Науменка, а також 

місцевих міщанок Ф. Вайнштейн, Ф. Лахманович та дворянки В. Гуммель [4, 

арк. 8; 5, арк. 8; 93, арк. 1 зв., 15, 162-162 зв.]. 
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Протягом другої половини 1907–1908 рр. у Кам’янці-Подільському 

активною діяльністю відзначилася професійна спілка прикажчиків. До її складу 

входило близько 200 осіб. Великий вплив на неї мали місцеві соціал-демократи 

та бундівці. Під їхнім керівництвом члени профспілки проводили страйки, 

видавали відозви революційного змісту, організовували реферати тощо [130, 

арк. 3-3 зв.]. 

У Кам’янецькому повіті продовжувала свою роботу Городоцька група 

РСДРП. Так, впродовж 8–9 серпня 1907 р. у селах Бедриківці та Остапківці 

Проскурівського повіту члени цього осередку розкидали декілька екземплярів 

прокламації власного видруку «Готовтесь» (дивись додаток Є). У ній місцеве 

населення закликалося до проведення сільськогосподарських страйків [314, 

арк. 302-305 зв.]. 

На початку вересня, згадувана група організувала страйк серед робітників 

Городоцького цукрового заводу, з вимогою підвищення заробітної плати до 

1 руб. 50 коп. в день. Адміністрація заводу вимушена була найняти близько 700 

селян з Волинської губернії. Такі дії викликали обурення серед страйкарів. У 

середині вересня, серед немісцевих робітників заводу, почала 

розповсюджуватися прокламація «Боевая дружина», видання Городоцької 

групи РСДРП. У ній містились погрози розправи над тими працівниками, які не 

підтримували страйкарів. Внаслідок таких дій, близько 100 робітників 

залишили свої робочі місця та повернулись додому. Але, незважаючи на 

погрози, більша частина волинських селян продовжувала працювати. Тоді 

члени бойової організації виготовили й кинули в натовп працівників вибухівку, 

яка розірвавшись, не завдала нікому шкоди. Наслідком таких дій стало те, що 

адміністрація заводу частково погодилась з умовами страйкарів. Вона звільнила 

з роботи немісцевих селян та підвищила заробітну плату на 20 % [89, арк. 42; 

315, арк. 181]. 

У результаті вжитих заходів жандарми виявили й заарештували членів 

Городоцької групи РСДРП. Серед них були лікар В. Хромий, І. Андреєв, 
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І. Баран, І. Зимбіцький, Л. Оксман, Ф. Олійник та ін. [90, арк. 14-27 зв.; 372, 

арк. 94-94 зв.]. Проте 8 жовтня 1907 р. усіх їх, за недостатністю доказів, було 

звільнено [89, арк. 45]. 

У 1908 р. активною роботою відзначилася Вінницька організація РСДРП. 

Її керівниками, у той час, були лікарі Бронштейн, Ройзман і дантист Шехтман. 

Вони неодноразово організовували зібрання місцевих соціал-демократів, які 

відвідували в середньому близько 40 осіб. Там обговорювалися питання 

партійно-політичного життя міста. 6 лютого 1909 р. жандарми, за допомогою 

внутрішньої агентури, викрили роботу одного із таких зібрань, заарештувавши 

30 членів цієї організації [162, арк. 207; 164, арк. 26-26 зв.]. Проте наприкінці 

року, місцевий осередок соціал-демократів відновив діяльність. Його 

активними діячами у цей період стали місцеві міщани Л. Гольденберг, 

С. Трахман, М. Фіпілштейн та ін. [164, арк. 175]. 

У Вінницькому повіті продовжувала роботу Жмеринська організація 

районного залізничного комітету РСДРП. До її складу входили працівники 

місцевого депо В. Глушков, І. Іванський, В. Кучерявий, А. Осташевський, 

І. Студзинський та ін. Вони проводили агітаційно-пропагандистську діяльність 

серед залізничників. Проте після численних арештів у жовтні 1908 р., соціал-

демократична організація у Жмеринці припинила своє існування [91, арк. 169; 

184, арк. 13]. 

Активною позицією у той час відзначилася Літинська організація РСДРП 

(дивись додаток Г). Її керівниками були міщани В. Карабанов і Г. Мазурик. 

Члени цього осередку проводили агітаційну діяльність не лише в Літині та 

навколишніх селах, але й у інших місцевостях краю. Так, наприклад, у Вінниці 

20 вересня 1907 р. невідомі розповсюджували прокламацію видруку літинських 

соціал-демократів «Граждане России, приближается время выборов в 3-ю 

Государственную думу». У ній містився заклик до населення голосувати на 

майбутніх виборах за соціал-демократів. 26 січня 1908 р. відбулися арешти 
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членів цієї організації, внаслідок яких В. Карабанов і Г. Мазурик потрапили до 

в’язниці [2, арк. 11-12; 94, арк. 34; 379, арк. 3; 379, арк. 3; 382, арк. 2].  

Діяльність РСДРП на Поділлі простежувалась також у Балтському (м-

ка Голосків, Рибниця, села Новосіловка, Журавлинка) [162, арк. 259; 251, 

арк. 19; 380, арк. 4, 18], Брацлавському (м. Брацлав) [380, арк. 13] Вінницькому 

(с. Крушлинці Великі) [249, арк. 1-1 зв.] та Летичівському (м. Летичів, 

с. Козачки) [9, арк. 17, 118; 160, арк. 1061; 184, арк. 22; 240, арк. 7; 381, арк. 1-2] 

повітах. 

У добу реакції на території Подільської губернії продовжувала свою 

діяльність Українська соціал-демократична Спілка РСДРП. Її Головний комітет 

у серпні 1907 р. підтримував відносини зі спілчанами Вінниці та Деражні [160, 

арк. 766]. Саме у Вінниці діяла одна з найбільших спілчанських організацій 

краю. Її керівником була місцева міщанка П. Шрайберг. До складу організації 

входили також І. Боркун, В. Гельтман, Е. Грановська, Ш. Красиловський, 

Б. Паукман, Е. Шварцман та ін. [91, арк. 131; 109, арк. 6; 254, арк. 1]. 

У липні 1908 р. відновив роботу Подільський районний комітет Спілки. 

Активністю відзначилися його осередки в районні Вінниці, Немирова та 

Тульчина. Слабшими були позиції спілчан у Барі, Гайсині, Кам’янці-

Подільському та Проскурові. На початку серпня представники немирівської 

організації звернулися до вінницьких однопартійців з проханням скликати 

спільну конференцію. На ній планувалося обговорити питання відновлення 

зв’язків між іншими спілчанськими осередками краю. Але, у зв’язку зі 

складною політичною ситуацією в країні, було вирішено повернутися до цього 

питання пізніше [8, арк. 30; 111, арк. 440-440 зв.]. 

Протягом 1908–1909 рр. спостерігалася співпраця Подільського й 

Волинського районних комітетів Спілки. Зокрема, наприкінці 1909 р., з метою 

налагодження відносин між організаціями цих комітетів, було вирішено 

провести спільну конференцію. Вона мала відбутися у Вінниці, але у зв’язку із 

низькою явкою делегатів, роботу вона так і не розпочала [672, с. 101]. 
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Діяльність подільських спілчан неодноразово висвітлювали на своїх 

шпальтах періодичні видання соціал-демократичного спрямування. Так, у 

додатку № 13 (квітень 1909 р.) газети «Голос социал-демократа» у статті «Из 

района Спілки» зазначалося, що її місцеві осередки проводили агітацію 

винятково серед селян. Організація робітників була лише у Вінниці [164, 

арк. 144-145]. Газета «Правда» від 8 грудня 1909 р. писала про те, що на 

Поділлі партійно-політична робота проводилася лише в невеликих сільських 

гуртках [123, арк. 28-29]. 

В умовах реакції діяльність ПСР, як і інших революційних партій, зазнала 

переслідування з боку влади. Але, незважаючи на це, есери й надалі 

продовжували активну агітаційно-пропагандистську роботу в краї. Так, 

наприклад, 5 серпня 1907 р. у м. Могилеві-Подільському розпочали роботу 

збори представників організацій ПСР від Подільської губернії. У них брали 

участь такі делегати: М. Школьник (м-ко Браїлів); А. Біблер, Ю. Ігнатевич, 

С. Левітан (м. Вінниця); М. Безюк (м. Жмеринка); Є. Бурар, І. Вайнтрауб 

(м. Могилів-Подільський); О. Головчинер, Л. Епельбойл (м. Немирів). Серед 

присутніх був також голова подільського осередку Всеросійської спілки 

вчителів Є. Максимчук. Користуючись агентурними даними, жандарми у той 

же день арештували всіх учасників цих зборів. У них було вилучено нелегальну 

літературу видання ПСР, а у немирівських представників ще й мандати – 

уповноважені листи від їхньої організації [374, арк. 44-47]. 

У вересні 1907 р. у м. Кам’янці-Подільському у великій кількості 

розповсюджувалася відозва «Ко всем трудящим города Каменца» видруку 

місцевої групи ПСР. У ній була дана позитивна характеристика роботі 

Державної думи І та ІІ скликань. Наприкінці містився заклик до жителів міста 

підтримати рішення есерів бойкотувати вибори до ІІІ Думи. У виготовленні цієї 

відозви поліція запідозрила місцевого міщанина В. Новаковського. 17 вересня 

під час обшуку у його квартирі жандарми вилучили друкарське устаткування, 

печатку з відтиском Кам’янець-Подільської групи ПСР та револьвер із 102 
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набоями до нього [95, арк. 3; 188, арк. 3; 327, арк. 107-107 зв.; 336, арк. 188; 396, 

с. 28-29].  

Продовжували роботу у той час і вінницькі есери. У другій половині 

1907 р. активним діячем місцевої організації ПСР був М. Левіков. Його 

діяльність не могла залишитись поза увагою поліції. Тому 16 вересня, у 

квартирі М. Левікова було проведено обшук, внаслідок якого вилучили 29 

екземплярів прокламацій «Извещение партии социалистов-революционеров», 

«Нужда крестьян» видруку ПСР [98, арк. 4; 336, арк. 190]. 

Наприкінці 1908 р. вінницькі жандарми виявили нелегальну есерівську 

друкарню, яка знаходилась у будинку місцевого міщанина В. Ігнатовича. На 

момент проведення обшуку там здійснювався друкарський набір прокламації 

«Товарищи солдати» [4, арк. 55]. 

Серед військових частин Вінниці продовжувала активну агітаційно-

пропагандистську роботу Корпусна військова організація ПСР. Активізація 

революційної діяльності у війську викликала занепокоєння у влади. Тому у 

другій половині 1909 р., у 12-й армійський корпус прибув чиновник із 

особливих доручень Міністерства внутрішніх справ – Блажчук. Його головною 

місією була ліквідація революційних організацій у війську. За допомогою 

агентурних даних вдалося простежити весь процес діяльності Корпусної 

військової організації есерів [583, с. 112]. 

12 липня 1909 р. розпочалися масові обшуки та арешти, в результаті яких 

було заарештовано 22 члени організації. Під час проведення обшуку у квартирі 

її керівника С. Одолєєва, жандарми виявили 5 екземплярів газети «Солдатская 

жизнь» (№ 1 за 1907 р.) видання Окружної військової організації при обласному 

Українському комітеті ПСР; 15 екземплярів газети «За народ» (№ 5 за 1907 р.) 

видавництва ЦК ПСР; 82 бойових набоїв до гвинтівки системи Вінчестер; 44 

капсули зі ртуттю та ін. Пізніше стало відомо, що С. Одолєєв емігрував до 

Франції й з Парижа підтримував постійний зв'язок листуванням із дружиною та 

батьками [18, арк. 77-81; 323, арк. 299-300; 698, с. 316]. Наслідком місії 
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чиновника з особливих доручень МВС Блажчука стала ліквідація, у другій 

половині 1909 р., Корпусної військової організації ПСР.  

У Жмеринці, протягом 1908 р., продовжував роботу місцевий осередок 

есерів. Його керівником був М. Буланов. До складу групи входили 

М. Дмитренко, О. Довбуш, В. Зязін, М. Нижник, В. Рабинович, С. Штраус та ін. 

Вони протягом серпня розповсюджували прокламацію власного видруку 

«Товарищи рабочие» серед працівників депо. У результаті проведених арештів, 

у жовтні 1908 р. організація припинила своє існування [4, арк. 34, 49; 9, 

арк. 135-135 зв.; 15, арк. 10-10 зв.; 16, арк. 11-12; 126, арк. 13; 184, арк. 16; 317, 

арк. 133]. 

На початку 1908 р. ПСР розпочала активну роботу щодо створення 

селянських братств на території Російської імперії. Це викликало занепокоєння 

з боку влади. З різних інстанцій (Департамент поліції, охоронні відділення) на 

місця надходили інструктивні листи щодо виявлення та ліквідації цих братств 

[10, арк. 29; 11, арк. 21-22; 346, арк. 169; 378, арк. 4-6, 31-35]. 

У серпні 1908 р. начальник Подільського ГЖУ прозвітував в Департамент 

поліції про виявлення в м-ку Богополі Балтського повіту Союзу селян 

революціонерів. Його керівниками були лікар Р. Дробинський, священик 

І. Жуковський, учитель С. Зубрицький, псаломщик І. Кожемякин, бувший 

студент Г. Лазаркевич, дружина земського лікаря Н. Нефантова. До складу 

союзу входили також селяни М. Скрипник, Є. Степаненко, 

М. Пшедромирський, М. Шевченко та ін. 28 серпня 1908 р. розпочалися масові 

арешти членів цієї організації. Загалом, за кілька днів поліція заарештувала 54 

особи [11, арк. 31-31 зв., 47-48, 54-55; 131, арк. 23 зв.; 238, арк. 3; 370, арк. 200]. 

У 1908 р. після повернення із заслання Д. Донського (старшого), 

відновила свою роботу Хмільницька група ПСР. Її членами також були 

А. Денкер, М. Лукашевич, Г. Мазур, Л. Ротенберг, М. Соколов, Я. Хаскін, 

Я. Шполянський та ін. [16, арк. 5]. За інформацією начальника Подільського 
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ГЖУ, активної діяльності група не проводила. Достеменно відомо, що у березні 

1909 р. вона продовжувала функціонувати [164, арк. 45]. 

Діяльність ПСР на Поділлі у той час також прослідковувалась у 

Вінницькому повіті (с. Кордилівка) [15, арк. 1, 5; 164, арк. 91], Літинському 

(с. Микулинці) [376, арк. 157], Могилів-Подільському (м. Могилів-

Подільський) [14, арк. 45; 318, арк. 39], Ольгопільському (м-ко Бершадь, 

с. Поташня) [4, арк. 24; 162, арк. 230-230 зв.] та Ушицькому (м-ко Муровані 

Курилівці) [317, арк. 57; 380, арк. 14]. Там місцеві агітатори розповсюджували 

прокламації видруку ПСР «За народ», «К трудовому крестьянству», 

«Программа партии социалистов-революционеров», «Солдатская жизнь», 

«Товарищам и братьям крестьянам».  

У період реакції широкого розмаху на території Подільської губернії 

набув анархістський рух. У середині 1907 р. утворився Подільсько-

Бесарабський селянський союз анархістів-комуністів. Свою діяльність він 

поширив на Вінницю, Кам’янець-Подільський, Одесу, Хотин, а також 

підтримував зв’язки із закордонними анархістськими організаціями. 

Селянський союз складався з Кам’янець-Подільського та Хотинського 

осередків. До складу Кам’янець-Подільського осередку входили З. Кравець, 

Н. Одлер, Р. Полонська, У. Школьник та ін. [6, арк. 11; 102, арк. 2; 129, 

арк. 371-371 зв.; 377, арк. 1 зв.]. 

Члени союзу активно займалися транспортуванням нелегальної 

анархістської літератури через кордон Австро-Угорської та Російської імперій. 

Так, в ніч з 7 на 8 травня 1908 р. в районі с. Ісаковець Кам’янецького повіту, 

при спробі перетину кордону, було затримано човен з політичною 

контрабандою. При подальшому огляді, поліція виявила 935 екземплярів газети 

«Буревестник», органу російських анархістів-комуністів за вересень-жовтень 

1907 р.; 1196 екземплярів додатків до газети «Буревестник»; 337 брошур 

«Интернациональный конгресс анархистов в Амстердаме. Н. Рогдаев» видання 
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групи «Буревестник»; 7 брошур «Преступление бога» переклад з французької 

мови [14, арк. 22-22 зв.; 380, арк. 3]. 

Однак, незважаючи на такі провали, анархістам і надалі вдавалося 

провозити політичну контрабанду. Так, протягом 1908 р. у м. Кам’янці-

Подільському поліція неодноразово виявляла такі анархістські прокламації як 

«Голод. Невежество. Страх», «Письмо к товарищам», «Крестьяне и рабочие», 

«Вольная Воля» № 1 за 1908 р. видруку Подільсько-Бессарабського 

селянського союзу анархістів-комуністів, які закликали селян і робітників до 

анархії [317, арк. 158; 380, арк. 31, 36-37]. 

Аналіз агентурних даних поліції засвідчив про те, що деякі члени 

Кам’янець-Подільської групи, з метою уникнення арештів, весною 1908 р. 

переїхали до Проскурова. Про останнє свідчило, зокрема, те, що 19 травня 

1908 р. на ім’я власника Проскурівського чавунно-ливарного заводу Ашкиназі 

надійшов лист із вимогою виділити кошти на користь організації [9, арк. 220; 

101, арк. 2; 309, арк. 55]. 

8 грудня 1908 р. поліція розпочала ліквідацію місцевого осередку 

селянського союзу анархістів-комуністів у Вінниці. Під час проведення 

операції загинули троє членів цієї групи. Пізніше, 18 грудня заарештували її 

керівника – Н. Вакуленка. Після цих подій М. Журавльова, М.-М. Лисянський, 

його сестри Ц. і М. Лисянські й інші члени цієї організації виїхали з Вінниці у 

невідомому напрямку [12, арк. 1, 50, 60-61 зв.; 17, арк. 22]. Під час обшуку в 

їхніх помешканнях жандарми виявили велику кількість нелегальної 

анархістської літератури, а саме: «Бунтарь», «Феодосий Зубар», «Как мужики 

остались без начальства», журнал «Буревестник» №№ 9-11 за 1908 р. та інші 

прокламації видавництва групи «Буревестник» [128, арк. 5, 16-16 зв.]. 

На початку березня 1909 р. у Кам’янці-Подільському відбулася зустріч 

представників місцевої та Хотинської груп анархістів-комуністів. На цій 

зустрічі було вирішено відкрити друкарню у Кам’янці та здійснити три 

терористичні акти у Вінниці, Кам’янці-Подільському та Хотині. Але ці плани 
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не були здійснені, оскільки в травні 1909 р., у м. Кам’янці-Подільському 

заарештували керівників місцевих анархістів-комуністів, а у жовтні цього ж 

року затримали керівників Хотинської групи [587, с. 205]. Отже, наприкінці 

1909 р. Подільсько-Бесарабський селянський союз анархістів-комуністів 

припинив своє існування.  

У період реакції значного масштабу набула діяльність селянських груп 

анархістів-комуністів у Балтському повіті. Їх центром були м-ко Богопіль 

Подільської, м-ко Ольвіопіль Катеринославської та с. Голта Херсонської 

губерній. Тут діяла єдина група з автономними комітетами, яка мала постійний 

зв'язок з м. Одесою – одним із найбільших центрів анархізму в Російській 

імперії [566, с. 49]. Її членами були С. Зубко-Зубієнко, сім’я Крючкових, 

С. Рєзнік, І. Фельдман та ін. [163, арк. 176-176 зв.; 325, арк. 114; 471, с. 3]. 

Успішна діяльність селянських груп анархістів-комуністів пояснювалась 

насамперед згуртованістю їхніх дій, тоді як жандармські органи цих губерній 

часто діяли порізно.  

Діяльність групи набула загрозливих масштабів для влади. Протягом 

жовтня-листопада 1907 р. нею було здійснено низку терористичних актів: в м-

ку Богополі 3 вбивства і 1 замах на вбивство, 5 підпалів і 2 спроби підпалу; в м-

ку Ольвіополі 3 вбивства й 1 отруєння з метою грабежу; в с. Голті 2 вбивства, 3 

грабежі, 2 випадки заворушень на революційному ґрунті. Серед вбитих та 

потерпілих були урядники, пристави, козаки та члени СРН. Члени групи 

випускала та розповсюджувала прокламації. Так, 3 листопада 1907 р., в м-

ку Богополі було розкидано 11 екземплярів друкованої прокламації «К 

населению» селянської групи анархістів-комуністів [234, арк. 1-1 зв.; 235, 

арк. 7]. 

У Балтському повіті анархісти діяли й в інших населених пунктах, 

зокрема у с. Підгур’є [313, арк. 547, 553; 383, арк. 3]. До її складу входили 

Б. Бакшинський, М. Мазуренко, Л. Поліщук, С. Слободян та багато інших. 

Група провела декілька терористичних актів, внаслідок яких було здійснено 4 
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вбивства, а також влаштовані підпали та грабежі [163, арк. 176; 235, арк. 3, 7]. 

Саме активна діяльність анархістів-комуністів у Балтському повіті спонукала 

Подільського губернатора до листування з Департаментом поліції про 

запровадження тут військового стану із призначенням тимчасового генерал-

губернатора. Протягом грудня 1907 р. влада вдалася до проведення 

репресивних заходів. У результаті їх проведення поліція заарештувала 73 

особи, серед яких 61 було представлено до адміністративної висилки [236, 

арк. 1-10]. 

На Поділлі простежувалися поодинокі випадки експропріацій такими 

відомими на той час анархістськими організаціями як «Чорний ворон» [105, 

арк. 18-18 зв.] та Південноросійська група анархістів-комуністів [242, арк. 24]. 

Крім того, діяльність анархістів спостерігалась також у Гайсинському 

(с. Джулинка) [127, арк. 81; 253, арк. 4-4 зв.], Летичівському (м-ко Деражня) 

[162, арк. 351] та Ушицькому (с. Куча) [103, арк. 22] повітах. 

На території Подільської губернії у досліджуваний період діяльність 

Конституційно-демократичної партії не простежувалась. За інформацією 

начальника Київського ГЖУ в Південно-Західному краї діяла лише Київська 

обласна група кадетів. Якщо наприкінці 1905 – 1906 рр. вона поширювала свою 

діяльність на Київську, Волинську та Подільську губернії, то на початку 1908 р. 

– лише на м. Київ. Її членами на той час були лише кияни, а саме: професори 

Київського політехнічного інституту С. Іванов та І. Лучицький; депутати 

Державної думи І скликання В’язлов, Є. Шальп і Ф. Штейнгель; лікар 

А. Корчак-Чепурковський та ін. На думку жандармського чиновника Київська 

обласна група кадетів відзначалася пасивністю й була швидше схожа на 

політичний клуб, ніж на організацію політичної партії. Саме ці обставини 

спонукали окремих місцевих кадетів перейти у табори соціал-демократів та 

соціалістів-революціонерів [7, арк. 285-286 зв.]. 

У другій половині 1907–1909 рр., на Поділлі своєю активністю 

відзначилися організації консервативно-монархічних партій. За інформацією 
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Подільського губернатора, наприкінці 1907 р., там діяло 79 чорносотенних 

відділів до складу яких входило 15 916 осіб [371, арк. 310-311]. 

Найвпливовішими серед них були російські націоналістичні організації СРН. 

Його осередки існували практично в усіх повітах губернії. Зокрема, у 

Балтському повіті функціонувало 2 відділи, що налічували 2200 членів, 

Брацлавському – 3 (204), Вінницькому – 6 (3918), Гайсинському – 2 (71), 

Кам’янецькому – 24 (2745), Летичівському – 7 (1024), Літинському – 1 (1000), 

Могилівському – 3 (884), Ольгопільському – 2 (282), Проскурівському – 16 

(2016), Ушицькому – 7 (726), Ямпільському – 3 (292) Загалом у краї діяло 76 

відділів і підвідділів СРН, які об’єднували 15 362 особи [371, арк. 299-310; 429, 

с. 4; 433, с. 3; 446, с. 4; 447, с. 3; 448, с. 3; 449, с. 2; 450, с. 4; 453, с. 4; 456, с. 3; 

457, с. 3; 460, с. 3; 465, с. 3; 466, с. 3; 508, с. 4; 509, с. 4].  

На Поділлі діяли й інші російські консервативно-монархічні організації. 

Так, протягом 1907 р. у м. Кам’янці-Подільському та м-ку Дунаївцях 

функціонував «Союз русских рабочих» із загальною чисельністю 414 осіб [371, 

арк. 310]. Засновники Кам’янецького осередку СРР займалися питаннями 

покращення економічного становища його членів, відкриття початкової школи 

для їхніх дітей, організацією кредитно-ощадних кас тощо [432, с. 3; 439, с. 3; 

440, с. 3; 442, с. 2; 443, с. 3; 475, с. 2; 476, с. 4; 480, с. 3; 487, с. 3; 490, с. 3]. 

Загалом, на території губернії нами було простежено діяльність 10 відділів СРР 

[430, с. 4; 431, с. 2; 434, с. 3; 439, с. 3; 441, с. 3; 452, с. 4; 454, с. 4; 455, с. 3; 488, 

с. 3] а у с. Семидуби Балтського повіту – «Монархического союзу 

православных украинцев» (140 осіб) [371, арк. 310-311]. 

Чорносотенні осередки на території Подільської губернії за чисельністю 

перевищували усі інші місцеві організації політичних партій разом узяті. У 

попередньому розділі ми з’ясували причини цього явища, акцентувавши увагу 

на тому, що більшість членів союзу перебувала в його рядах формально. Як 

правило, у відділи СРН політично несвідоме населення записувалося з 

ініціативи священиків. Щоправда, членські внески сплачували не всі. Так, 
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наприклад, восени 1907 р. у с. Сугаках Могилівського повіту в члени союзу 

записалося 364 особи, а у с. Троповій того ж повіту – 120. Проте у першому 

членський внесок сплачували лише 87, а у другому – 70 селян [718, с. 8]. У 

с. Шпиченцях Літинського повіту ніхто із членів місцевого відділу СРН не 

сплачував внесків. Селяни здавали кошти лише на придбання нагрудних 

значків [241, арк. 17-18 зв.]. 

Подільські чорносотенці проводили активну антиєврейську кампанію, 

однією з найпоширеніших форм якої було написання скарг. Вони направлялися 

в різні урядові інстанції, а в окремих випадках – і до Головної ради СРН у 

Санкт-Петербург. Для прикладу, на її адресу на початку червня 1908 р. 

надійшла скарга від Голованівського відділу союзу (м-ко Голованівськ, 

Балтський повіт) на дії місцевої влади, яка дала дозвіл на поселення однієї 

родини євреїв за межами містечка. 10 червня Київський генерал-губернатор 

В. Сухомлинов отримав листа від голови СРН А. Дубровіна. Його автор 

переконував чиновника в необхідності повернення євреїв у межі містечка, 

акцентувавши увагу на тому, що їм, згідно з чинним на той час законодавством, 

заборонялося проживати у сільській місцевості [219, арк. 10-11]. Про те, чим 

закінчився цей інцидент нам не відомо.  

Найбільше зростання консервативно-монархічних організацій на Поділлі 

спостерігалося у 1908–1909 рр. За цей період там було відкрито 39 місцевих 

чорносотенних осередків [386, арк. 3-5; 472, с. 3; 473, с. 4; 474, с. 3; 477, с. 4; 

478, с. 4; 479, с. 4; 481, с. 4; 482, с. 4; 483, с. 4; 484, с. 3-4; 485, с. 4; 486, с. 4; 489, 

с. 4; 491, с. 4; 493, с. 4; 494, с. 4; 495, с. 4; 497, с. 3; 498, с. 4; 499, с. 3; 500, с. 4; 

502, с. 4; 503, с. 3; 504, с. 4]. Проте надалі зростання чисельності та активності 

осередків СРН стало спадати. Переважна більшість його відділів продовжували 

існувати номінально. 

Впливовою російською націоналістичною організацією у краї був 

«Подольский союз русских националистов» (ПСРН). 23 липня 1909 р. у 

Кам’янці-Подільському, за ініціативи подільського предводителя дворян 
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І. Раковича, відбулося зібрання ініціативної групи. До її складу увійшли: 

керівник казенної палати О. Броєцький, член губернської земської управи 

О. Крижанівський, директор народних училищ З. Моралевич, протоієрей 

К. Стиранкевич та ін. На засіданні було прийнято рішення про створення 

«Подольского союзу русских националистов» [427, с. 2]. 7 серпня Подільський 

губернатор А. Ейлер зареєстрував статут цієї організації [404, с. 1]. 

25 серпня 1909 р. відбулися установчі збори членів ПСРН. На них було 

обрано Раду (керівний орган організації), до складу якої увійшли Алмазов, 

Гуляєв, З. Моралевич, І. Четвертяков та ін. Головою союзу став І. Ракович. 

Єпископа Подільського і Брацлавського Серафіма обрали почесним головою. 

Друкованим органом ПСРН стала газета «Подолянин» та журнал «Земский 

вестник» [428, с. 2]. Активна діяльність союзу припала на 1910–1917 рр. 

Серед українських політичних партій на Поділлі прослідковувалась 

діяльність лише УСДРП. На початку липня 1907 р. там відбулася третя 

конференція Кам’янецької організації УСДРП. На ній було обрано делегата на 

загальнопартійну конференцію з питання вироблення передвиборчої тактики до 

ІІІ Державної думи [246, арк. 100]. 

27 серпня у Кам’янці-Подільському відбулося зібрання українських 

соціал-демократів. На ньому було ухвалено розпочати агітаційну роботу серед 

сільської молоді, яка мала йти на службу у військо та провести на початку 

вересня четверту конференцію, для обговорення питання щодо виборів у ІІІ 

Державну думу [246, арк. 100-101]. Відбулася ця конференція, чи ні, у наявних 

джерел нам виявити не вдалося. 

У другій половині 1907 р. Приворотська група (с. Привороття, Ушицький 

повіт) Кам’янецької організації УСДРП видала прокламацію «До селян». У ній 

акцентувалась увага на тому, що згідно з новим виборчим законом збільшиться 

кількість заможних виборщиків, натомість серед селян і робітників їх буде 

набагато менше, у порівняні з попередніми виборами. Закінчувалася 
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прокламація закликом до селян голосувати на майбутніх виборах до ІІІ 

Державної думи лише за соціал-демократів [245, арк. 105-106]. 

У середині 1907 р. по всій Наддніпрянській Україні відбулися масові 

арешти українських соціал-демократів. Наслідком цих подій стало те, що у 

вересні цього року до Львова емігрували В. Винниченко, Д. Донцов, А. Жук та 

ін. Вони започаткували там Закордонну групу УСДРП [651, с. 203]. Внаслідок 

урядової реакції партію охопила глибока криза, яка об’єктивно позначилась і на 

діяльності її місцевих осередків. 

У період з липня 1907 по 1909 рр. на Поділлі серед єврейських 

політичних партій прослідковувалась діяльність лише Бунду та «Поалей 

Ціону». 

Протягом другої половини 1907 р., у Проскурові продовжувала роботу 

місцева організація Бунду. Її активною діячкою у той час була міщанка 

Л. Беккер. За інформацією начальника Волинського ГЖУ 6-7 жовтня цього 

року місто відвідав один із членів ЦК Бунду з партійним ім’ям «Бернард». Він 

мав зустріч з місцевими бундівцями, зокрема Л. Беккер [163, арк. 199-200 зв.]. 

На початку 1908 р. активною агітаційно-пропагандистською діяльністю у 

Кам’янецькому повіті відзначилася Городоцька група Бунду. Її керівниками 

стали місцеві міщани Я. Грейсер, Н. Корнефельд і Л. Оксман. Нагадаємо, що 

Л. Оксман у минулому була активною діячкою Городоцької організації РСДРП. 

До складу бундівського осередку входили також І. Вайнман, Д. Грінбейм, 

А. Капун, М. Перельман, Д. Перельмутер та ін. [13, арк. 4; 125, арк. 26-26 зв., 

176-178]. Вони проводили роботу серед місцевих робітників, закликаючи 

останніх до організації та проведення страйків. На початку липня поліція 

провела обшук у помешканнях керівників організації, в результаті чого було 

вилучено велику кількість нелегальної літератури видання Бунду. У серпні 

1908 р. Подільський губернатор звернувся до Київського генерал-губернатора з 

проханням дати дозвіл на вислання за межі території губернії Я. Грейсера, 

Н. Корнефельда та Л. Оксман. На початку вересня, на ім’я начальника 
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Подільського ГЖУ, надійшло таємне повідомлення з Департаменту поліції про 

виселення на два роки у Вологодську губернію керівників Городоцької групи 

Бунду. Місцевим жандармам вдалося заарештувати лише Н. Корнефельда [239, 

арк. 3-6]. Пізніше стане відомо, що Л. Оксман виїхала до Німеччини й у Берліні 

продовжила свою революційну діяльність [2, арк. 10; 13, арк. 23]. 

У 1907 р. у м-ку Віньківці Ушицького повіту утворився бундівський 

осередок. Його членами були місцеві міщани Ш. Вайман, Б. Гольденберг, 

М. Конціпольський, І. Кіжнерман, М. Кутлицький та ін. Вони організовували у 

містечку бойкоти ремісників, вели агітацію серед місцевої молоді щодо 

ігнорування служби у війську, закликали селян до проведення страйків тощо. У 

липні віньковецькі бундівці видали рукописну прокламацію «Граждане». У ній 

засуджувався вчинок місцевого єврея Шпоєна, який зрадив своїх товаришів, 

видавши поліцейським 15 робітників, організаторів бойкотів у містечку [316, 

арк. 26; 373, арк. 71, 131-132]. 

4 січня 1909 р. у Кам’янці-Подільському, під час затримання двох 

підозрілих осіб, відбулася збройна сутичка. Внаслідок зіткнення, один із них 

загинув, а інший був важко поранений. Особу останнього вдалося встановити 

за учнівським квитком. Ним виявився учень 7 класу місцевої чоловічої гімназії 

М. Ейкельман – міщанин м-ка Віньківці. У ході подальшого слідства було 

встановлено, що незважаючи на свій молодий вік, він був керівником 

Віньковецької групи Бунду. 22 грудня 1908 р. М. Ейкельман отримав різдвяну 

відпустку. Але замість того, щоб відвідати своїх батьків, поїхав у м-ко Жванець 

Кам’янецького повіту до власника аптеки Розенбліта, який пообіцяв йому 

зробити закордонний паспорт на чуже ім’я [19, арк. 1-3 зв.]. Ймовірно, 

М. Ейкельман планував перетнути кордон з метою забезпечення своєї 

організації партійною літературою. 

У другій половині 1907 р. активною агітаційно-пропагандистською 

роботою відзначилася Летичівська група Бунду. До її складу входили Ш. Козак, 

І. Пергамент, І. Фінкель, І. Фісгер, М. Цимерман та ін. У складі цього осередку 
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діяла бойова дружина, яку очолював І. Фісгер. Організація проводила свою 

діяльність серед місцевих ремісників, закликаючи їх до проведення страйків 

[119, арк. 24]. У Летичівському повіті осередок Бунду діяв також у м-ку Зіньків. 

У другій половині 1907 р. його члени неодноразово організовували страйки 

ремісників з вимогою підвищення заробітної плати [122, арк. 6; 389, арк. 50].  

Значно слабшими в краї були позиції організацій сіоністських політичних 

партій. Там прослідковувалися лише поодинокі випадки діяльності «Поалей 

Ціону». У другій половині 1907 р., осередок цієї партії діяв у Могилеві-

Подільському. Його керівником був місцевий міщанин А. Лисий [161, арк. 46]. 

За інформацією помічника начальника Подільського ГЖУ у Вінницькому 

повіті, організація «Поалей Ціон» функціонувала також у Вінниці, щоправда 

ніякої активної роботи вона там не проводила [124, арк. 533]. 

Під час виборів до ІІІ Державної думи на території Правобережної 

України активізували свою діяльність поляки. Так, 14 серпня 1907 р. на ім’я 

Київського генерал-губернатора надійшло прохання від польських дворян 

І. Лиховського, К. Орловського і С. Шашкевича дати дозвіл на проведення 27 

серпня з’їзду у Києві. На ньому мали обговорити проект статуту Польської 

обласної партії Київської, Подільської і Волинської губерній. Окрім того, там 

планувалось розглянути питання організаційного характеру, участь партії у 

майбутніх виборах, створення друкованого органу тощо [233, арк. 11, 20]. 

Прохання поляків підтримав виконувач обов’язків Київського 

губернатора. Він звернув увагу генерал-губернатора на те, що створення 

поміркованої партії стане вагомою противагою польським шовіністичним 

організаціям. На думку чиновника, шанси партії на перемогу у виборах до ІІІ 

Думи були мізерними [545, с. 72; 547, с. 324]. 

За інформацією начальника Подільського ГЖУ, в с. Бондарівка 

Кам’янецького повіту активним учасником польського національного руху був 

місцевий поміщик Б. Буцкевич. Він підтримував тісний зв'язок із діячами цього 

руху, що проживали на території Австро-Угорської імперії [185, арк. 3]. У 
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травні 1908 р. у селянина с. Нестоїти Балтського повіту Б.-М. Сапержинського 

поліція вилучила прокламацію видання Польської соціал-демократичної партії 

[380, арк. 16]. 

Отже, у період реакції на Поділлі, як і в усій Російській імперії, 

спостерігався процес занепаду політичних партій соціалістичного (РСДРП, 

ПСР, УСДРП, Бунд, «Поалей Ціон») і ліберального (Конституційно-

демократична партія) напрямків. Це було спричинено, насамперед, урядовими 

репресіями, зневірою у перспективи подальшої боротьби та апатією населення 

краю до політичного життя. Натомість, організації консервативно-монархічного 

напрямку, за допомогою місцевої адміністрації розгорнули масштабну 

пропаганду серед населення губернії. 

 

4.2. Діяльність політичних партій та організацій регіону напередодні 

та в період Першої світової війни (1910 – лютий 1917 рр.) 

 

Протягом 1910–1913 рр. у Російській імперії відбувалося промислове 

піднесення. Воно здійснювалось насамперед за рахунок подальшого розвитку 

найважливіших галузей важкої промисловості (металургійна, паливна, хімічна). 

Воднораз помітним стало піднесення й легкої промисловості, яка була 

пов’язана з сільським господарством. Ці процеси сприяли пожвавленню 

революційного руху в країні, який супроводжувався економічними страйками. 

Один із таких страйків відбувся в Сибірі на Ленських золотих копальнях 4 

квітня 1912 р. У результаті його придушення жандарми вбили й поранили 

більше 500 робітників. Ці події викликали хвилю незадоволення по всій Росії. 

Зокрема в Україні, проти розстрілу на р. Лені відбулося 140 страйків (Київська 

губернія – 81, Катеринославська – 30, Херсонська – 20, Харківська – 9) [606, 

с. 13, 17]. Зазначені виступи свідчили про початок нового піднесення 

революційного руху.  
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На території Подільської губернії, у період з 1910 по липень 1914 рр., 

було зафіксовано 99 виступів (9 з них переросли у страйки) селян і 

сільськогосподарських робітників. Вони, як правило, супроводжувалися 

випасами посівів, підпалами поміщицьких угідь, сутичками з поліцією тощо 

[654, с. 6].  

У роки нового революційного піднесення в Російській імперії відбулося 

пожвавлення соціал-демократичного руху в краї. На початку 1910 р. у 

Кам’янці-Подільському прослідковувалась діяльність лише окремих членів 

партії, які працювали роздрібнено. Це, насамперед, студенти Д. Лоєвецький та 

Є. Маркевич, Л. Захаржевська, П. Самулевич, М. Фольвашенко та ін. Зокрема, в 

останнього з них зберігалася бібліотека ліквідованої Кам’янець-Подільської 

групи РСДРП [165, арк. 47, 215, 228-228 зв.; 243, арк. 49 зв.]. 

У цей період, у місті перебував також активний соціал-демократичний 

діяч попередніх років М. Бать. Щоправда, ніякої агітаційно-пропагандистської 

діяльності він не проводив. За інформацією начальника Подільського ГЖУ 

останній, у зв’язку із занепадом партійної роботи, у вересні 1910 р. покинув 

Кам’янець-Подільський і виїхав до Риги [165, арк. 235]. 

На початку березня 1911 р. відбулося об’єднання кам’янецьких соціал-

демократів у гурток. До його складу ввійшли Л. Захаржевська та її чоловік 

П. Самулевич (одружилися 24 серпня 1910 р.), Д. Лоєвецький, Є. Маркевич, 

М. Фольвашенко та робітник Федір [167, арк. 60-61 зв.]. 

У квітні до Кам’янця-Подільського прибув студент Московського 

університету С. Ільницький (в минулому – активний діяч місцевої групи 

РСДРП), який на той час проживав у Москві. Саме за його ініціативи, 12 квітня 

на квартирі П. Самулевича відбулося зібрання кам’янецьких соціал-демократів. 

На ньому обговорювалося питання обрання делегата на партійну конференцію, 

присвячену виробленню тактики щодо виборів до ІV Державної думи (Празька 

конференція, січень 1912 р.). Учасниками зібрання були С. Ільницький, 

Гончаров, Л. Захаржевська, Кулевський, Д. Лоєвецький, С. Сакевич, 
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П. Самулевич і М. Фольвашенко. Делегатом на конференцію обрали 

П. Самулевича, однак останній відмовився від поїздки. У зв’язку з цим, місцеві 

соціал-демократи вирішили на майбутню конференцію представника від 

Кам’янці-Подільського не направляти [22, арк. 4; 23, арк. 14-15]. 

17 квітня 1911 р. до міста прибув активний діяч Чернігівської організації 

РСДРП К. Антоник (він же Антонюк). Через кам’янецьких соціал-демократів, 

зокрема П. Самулевича, він намагався налагодити транспортування партійної 

літератури за кордон. Однак, на той час, здійснити цю місію було неможливо. 

Тому 21 квітня К. Антоник повернувся назад до Чернігова [167, арк. 78-78 зв.]. 

3 серпня 1911 р. місцеві соціал-демократи провели збори на яких 

вирішили організувати вечірні курси з викладання соціальних наук та читання 

рефератів на політичну тематику. Також було утворену партійну касу, кошти 

якої мали б йти на транспортування партійної літератури за кордону. Проте 

робота соціал-демократичного гуртка виявилася нетривалою. Внаслідок 

суперечок між Д. Лоєвецьким, Є. Маркевичем і М. Фольвашенком він 

саморозпустився [23, арк. 18-19, 85; 167, арк. 187, 194, 204]. 

У другій половині 1911 р. у м-ках Ворошилівка, Стрижавка, на 

Гніванському цукровому заводі, с. Сосонка Вінницького повіту та у м. Прилуки 

Полтавської губернії діяв спільний гурток РСДРП (дивись додаток Ґ). Його 

очолював студент Київського комерційного інституту міщанин м-ка Стрижавки 

І. Клейнерман. Членами гуртка були І. Вайсман, І. Герзон, Р. Клейнерман, 

Б. Круман, А. Приймак, А. Хмельницький та ін. Гурток у своєму розпорядженні 

мав бібліотеку та касу. У Стрижавку часто приїжджали агітатори з Києва, які 

проводили пропагандистську роботу серед місцевого населення [23, арк. 21-

21 зв., 27; 167, арк. 208-208 зв.]. 

Влітку 1912 р. розпочав роботу Проскурівський гурток загальної 

робітничої каси РСДРП. Його керівником став колишній учень Одеської 

приватної гімназії С. Віллер. Членами гуртка були І. Бурд, Х. Гарбар, 

Б. Крупник, А. Рехтман та ін. Головна мета його створення – це захист інтересів 
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робітників, а у разі потреби – надання їм та політичним в’язням матеріальної 

допомоги [385, арк. 19]. 

21 липня відбулися перші збори гуртка, на яких було обрано секретаря й 

касира. Надалі його діяльність координувалась лише зборами, які проводилися 

щосуботи. На них обговорювалися актуальні питання. Зокрема, виходячи з 

потреби підвищення рівня світогляду членів гуртка було прийнято рішення про 

створення вечірніх курсів, суботньої школи, бібліотеки тощо. Також на зборах 

практикувалося читання рефератів і вирішувалося питання надання 

матеріальної допомоги хворим робітникам і політичним в’язням. Загалом, така 

допомога була надана у розмірі 25 руб. Неодноразово брали участь у роботі 

зборів київські соціал-демократи А. Гаврилевич та Х. Рубін – студент 

Київського комерційного інституту [143, арк. 2, 33]. 

Фінансове забезпечення гуртка складалося із пожертв і членських внесків 

(5 коп. на тиждень). З огляду на те, що поліції був відомий його склад та зв’язки 

17 березня 1913 р. відбулися масові арешти членів гуртка [385, арк. 19-20]. 

Протягом квітня 1910 – березня 1913 рр. діяльність РСДРП 

простежувалась також у Балтському повіті (м. Балта) [140, арк. 26-73], 

Летичівському (м-ко Деражня) [165, арк. 131] та Могилів-Подільському 

(м. Могилів-Подільський, с. Івашківці) [23, арк. 12; 135, арк. 1].  

На початку 1910 р. на Поділлі траплялися поодинокі випадки роботи 

членів Спілки. Так, у березні цього року, в Вінниці утворився спілчанський 

гурток. До його складу входили місцеві міщани І. Боркун, С. Драк, Л. Ляхтер, 

М. Меніс, Ш. Савін, А. Штенберг та ін. 17 квітня відбулося зібрання членів 

гуртка, на якому обговорювалося питання про майбутню співпрацю з 

місцевими анархістами. Останні, окрім спілчан, були єдиними представниками 

організацій революційних партій у місті [123, арк. 32-32 зв.; 165, арк. 150]. 25 

липня розпочалися арешти членів вінницького гуртка. В результаті проведених 

обшуків у них було вилучено нелегальну літературу, зокрема № 12 журналу 

«Дневник социал-демократа» за липень 1910 р. [133, арк. 50]. 
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Діяльність Спілки в цей час також прослідковувалась у м-ку Тульчині 

Брацлавського повіту. Там протягом 1910–1911 рр. діяв гурток, активними 

членами якого були представники родини Анікієвих – брати та сестри Василь, 

Михайло, Марія й Ольга. Вони в основному займалися розповсюдженням 

нелегальної літератури серед місцевих жителів [167, арк. 250]. 

На Поділлі, у досліджуваний період, діяльність ПСР майже не 

простежувалась. Так, у газеті «Знамя труда» (центральний орган партії) в статті 

«Голоса из подполья» йшлося про занепад партійної діяльності на території 

Російської імперії. Там перераховувалися райони, в яких продовжували роботу 

розрізнені гуртки ПСР. Зокрема зазначалося, що на території Подільської 

губернії есери проводили свою діяльність лише в окремих містах [141, арк. 60].  

За інформацією начальника Подільського ГЖУ, у Кам’янці-Подільському 

на початку 1910 р. був лише один член ПСР Д. Фролов. Не знайшовши 

підґрунтя для партійної роботи, він виїхав до Полтави [20, арк. 8]. 8 березня під 

час проведення обшуку у помешканні міщанина м-ка Жванця Кам’янецького 

повіту З. Гольденберга, поліція вилучила в останнього зброю й нелегальну 

літературу видруку ПСР «Закон о крестьянском разорении», «За народ» [384, 

арк. 1]. 

На прохання директора Департаменту поліції з 11 по 19 грудня 1913 р. у 

Подільській губернії перебував начальник Київського ГЖУ. Він інспектував 

стан справ з питання політичного розшуку. Під час візиту київський чиновник 

відвідав Балту та Кам’янець-Подільский. Результатом його роботи стало 

видання документу «Краткий обзор деятельности революционных партий, а 

также и розыскной деятельности в Подольской губернии». У ньому, зокрема, 

зазначалося, що у Кам’янці-Подільському агрономічне бюро Земської управи 

було розплідником соціал-революційних ідей. Найактивнішими діячами цього 

напрямку були агроном І. Домберг, бухгалтер Павловський, завідувач дрібним 

кредитом Ренінг та секретар управи Романов [88, арк. 50-50 зв.]. 
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На початку 1913 р. у Києві за ініціативи ПСР відбувся з’їзд вчителів. 

Одним із його учасників був учитель Журавлівського сільського однокласного 

училища Брацлавського повіту А. Просяний. У результаті обшуку, проведеного 

25 липня на його квартирі, жандарми вилучили 20 екземплярів прокламації «За 

народ» видання Київського комітету ПСР, 8 екземплярів есерівської газети 

«Знамя труда», а також збірник видань ПСР за 1912 р. [145, арк. 8]. 

Характерною ознакою суспільно-політичного життя Російської імперії й, 

зокрема, Подільської губернії того часу був відхід від партійної роботи 

активних у минулому діячів революційних організацій політичних партій [144, 

арк. 15, 18-18 зв.]. Так, наприклад, у губернії в 1911 р. з-за кордону в Вінницю 

до своїх батьків приїхала активна діячка ПСР з кінця 1905 р. О. Виноградова. За 

наказом директора Департаменту поліції Н. Зуєва за нею протягом червня 

1911–1914 рр. щоденно наглядали три філери. Один із них перебував на 

залізничній станції, а два інших – біля її квартири. З їх звітів відомо, що 

О. Виноградова орендувала буфет у народному будинку, де разом зі своїм 

чоловіком торгували під час вистав і різних зборів [136, арк. 86-87, 91-93]. 

Однак про її революційну діяльність нічого не повідомлялося.  

За даними Департаменту поліції, у травні 1914 р. з-за кордону до Санкт-

Петербургу прибула Н. Донська, дружина молодшого Д. Донського – активного 

діяча ПСР у 1905 р. Вона проходила по справі Бойової організації ЦК ПСР. 

Після проведення допиту її звільнили під заставу розміром 2000 руб., 

дозволивши відвідати м. Хмільник Літинського повіту, де проживали батьки її 

чоловіка. В подальшому ніякої активної партійної роботи вона не проводила 

[147, арк. 15-15 зв., 17-17 зв., 26]. Загалом, за інформацією начальника 

Подільського ГЖУ, у період з січня по грудень 1914 р. місцевих організацій 

ПСР у краї не існувало [147, арк. 1-9 зв.]. 

На початку 1910 р. на Поділлі простежувалися поодинокі випадки 

діяльності анархістів. Їхні зусилля в основному були зосереджені на організації 

транспорту нелегальної літератури через австрійсько-російський кордон. До 
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1910 р. шлях політичної контрабанди пролягав через м-ко Окопи (Австро-

Угорська імперія), мм. Хотин (Бессарабська губернія) та Кам’янець-

Подільський [134, арк. 25-25 зв., 28-28 зв.].  

У лютому 1910 р., спеціально для налагодження роботи з перевезення 

літератури, у Кам’янець-Подільський прибув член Кавказької групи анархістів-

комуністів на ім’я Костянтин [134, арк. 344]. Аналогічне завдання у липні того 

ж року отримав член Одеської групи анархістів-комуністів А. Шпілер [21, 

арк. 15-15 зв.]. Однак їхня місія виявилася невдалою. Ще одна спроба 

налагодження транспорту нелегальної літератури була здійснена на початку 

1914 р., але вона, як і попередні, закінчилася невдачею [324, арк. 12 зв.]. 

За інформацією начальника Подільського ГЖУ, протягом досліджуваного 

періоду у краї не було анархістських організацій. Там простежувалася 

діяльність лише окремих представників цього руху [137, арк. 20, 28, 36, 55, 92, 

104-104 зв., 119, 127]. Зокрема на початку 1910 р., у Кам’янці-Подільському 

продовжували працювати такі анархісти-комуністи як З. Броверман [88, 

арк. 64], Н. Васерман [134, арк. 198-198 зв.], Н. Дрікер [146, арк. 7] і 

А. Шляхман [129, арк. 375]. Найактивнішим серед них був Н. Дрікер, який 

регулярно листувався як з російськими, так і закордонними представниками 

анархістського руху. 

Саме Н. Дрікер восени 1914 р. зумів налагодити канал постачання 

політичної контрабанди на територію Російської імперії. Так, 11 березня 

неподалік розташування казарм 47 піхотного Українського полку, жандарми 

виявили велику партію нелегальної літератури вагою 2 пуди закордонного 

видавництва анархістів. Це були переважно журнали «Анархист», «Бунтарь» і 

«Буревестник». Також там знаходився записник Н. Дрікера з переліком адрес, 

на які б мали надійти ці видання. Це, насамперед, міста Київ, Одеса, Остріг 

Волинської губернії, Верхоянськ Якутської і Петровськ Дагестанської областей 

та ін. [148, арк. 15]. Проте вже 12 вересня 1914 р. у Кам’янці-Подільському 

жандарми заарештували Н. Дрікера. Рішенням Одеської судової палати його 
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було позбавлено майна й засуджено до каторжних робіт терміном на 4 роки [88, 

арк. 64]. 

У досліджуваний період частково проводили свою діяльність анархісти-

комуністи у Вінницькому повіті [255, арк. 18]. Із наявних джерел відомо про 

роботу там лише І. Вакуленка і П. Петрова. Вони в основному листувалися з 

російськими та закордонними представниками анархістського руху [137, 

арк. 18, 44, 66, 85, 113]. Більше відомостей про їхню діяльність немає.  

Протягом 1912–1913 рр. у краї відбувся процес активізації чорносотенних 

організацій. За інформацією начальника Подільського ГЖУ, станом на кінець 

1913 р. там було 95 осередків СРН. Їхня діяльність прослідковувалась у всіх 

(12) повітах Подільської губернії. Зокрема, у Кам’янецькому повіті було 5 

відділів, Балтському – 4, Брацлавському – 2, Вінницькому – 4, Гайсинському – 

5, Летичівському – 7, Літинському – 18, Могилівському – 2, Ольгопільському – 

16, Проскурівському – 8, Ушицькому – 12, Ямпільському – 12 [386, арк. 3-5]. 

Їхнє зростання зумовлювалося насамперед патріотичними проповідями 

Російської православної церкви та, зокрема, Почаєво-Успенської лаври та 

поширення різноманітних чуток щодо преференцій членам чорносотенних 

організацій. 

Безпосередня чорносотенна агітація не завжди доходила до місцевого 

населення. Селяни отримували інформацію про діяльність СРН за допомогою 

чуток. Вони були, як правило, спотворені селянською свідомістю й 

відображали їхні найглибші таємні бажання та ментальні настанови [256, 

арк. 18-19; 718, с. 17]. 

Носіями чуток на Поділлі у 1913 р. стали селяни з сусіднього 

Хотинського повіту Бессарабської губернії. За інформацією Ушицького 

пристава, селяни с. Куражин під впливом чуток у квітні 1913 р. відкрили 

місцевий відділ СРН. Вони щиро вірили в те, що керівництво СРН у Петербурзі 

надасть їм допомогу в купівлі землі за низькими цінами та знизить податок на 

землю до 25 коп. за дес. [386, арк. 14-15, 26-26 зв.]. Аналогічною була ситуація 
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й у м. Новій Ушиці. Там міщанин Р. Каплун закликав місцевих жителів 

записуватися у відділ СРН, обіцяючи останнім різноманітні блага [178, арк. 6-

7]. 

Великий вплив на селян мали атрибути союзу. Чорносотенні агітатори 

з’являлися у селах з кольоровими, обшитими золотим галуном стрічками через 

плече, чим викликали у неосвічених селян величезне захоплення. Багато хто з 

них з гордістю носив значки-жетони, вірячи у свою перевагу над іншими 

односельчанами. Соціальну базу чорносотенців складали малоземельні та 

безземельні селяни, що вступали в союз через очікувані матеріальні вигоди, 

зокрема наділення землею [718, с. 444]. 

Початково у діях СРН влада вбачала союзника у боротьбі з різними 

революційними організаціями. Адже його ідеологія ґрунтувалася на російській 

націоналістичній ідеї й виступала за рішучу боротьбу з революційним, 

визвольним та національним рухом, за збереження самодержавства. Проте 

подальша їхня діяльність занепокоїла представників місцевої адміністрації. Це 

було спричинено тим, що у 1913 р. почали проявляти наслідки чорносотенної 

агітації на селі у вигляді аграрних заворушень. Для з’ясування їхніх причин у 

квітні 1913 р. у Південно-Західний край міністр внутрішніх справ відрядив 

статського радника Дяченка. В результаті проведеного розслідування, той 

встановив, що члени Почаївського СРН проводили серед місцевого населення 

агітацію з аграрних питань, обіцяючи останнім різні економічні вигоди й навіть 

розподіл поміщицької землі. Саме ці обставини, на його думку, спричинили 

аграрні заворушення [151, арк. 214-214 зв.; 386, арк. 1, 8]. 

11 червня 1913 р. Подільський губернатор видав розпорядження про 

посилення нагляду за діяльністю відділів СРН. У відповідь на такі дії з боку 

влади із усіх куточків губернії в Почаївський СРН почали надходити скарги. 

Його керівництво надіслали листа на ім’я Подільського губернатора з вимогою 

покласти край незаконним діям поліції, оскільки мета союзу полягала у 

вихованні в селян релігійно-монархічного духу, а також поліпшення їхнього 
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економічного побуту (організація союзних банків, споживчих крамниць, 

чайних, читалень) [386, арк. 219; 423, с. 2-3]. 

На початку 1914 р. Почаївський СРН активізував свою діяльність у 

Ольгопільському повіті. Якщо наприкінці 1913 р. тут функціонувало 16 відділів 

союзу, то наприкінці травня 1914 р. їх було вже 41 [150, арк. 224]. Популярність 

Почаївського СРН у повіті пояснюється насамперед тим, що його агітатори 

поширювали серед місцевого населення чутки про нібито пряме 

підпорядкування селян царю без посередництва поміщиків, а також зменшення 

податків [151, арк. 10-11, 22-22 зв.]. 

Аграрні заворушення в Ольгопільському повіті відбулися у селах 

Дмитражків, Овсіївка, Соколівка, Христинці та ін. Зокрема, у Соколівці 

активними учасниками заворушень стали місцеві чорносотенці К. Бондар, 

Л. Лаврук, Н. Цвірінька, І. Яковенко. Вони серед селян розповсюджували чутки 

про те, що скоро не буде керівництва, земств та податків. У результаті цих дій 

соколівчани відмовилися виходити на сільськогосподарські роботи, вимагаючи 

від поміщика підвищити їм заробітну плату до не менше 1 руб. в день [324, 

арк. 121]. 

Діяльність відділів СРН у Подільській губернії набула 

загальноросійського розголосу. Так, протягом квітня-травня 1914 р. події, які 

там відбулися, були висвітлені на шпальтах газет «Подолянин» (№ 1035 від 25 

квітня «Народная темнота»), «Киевская мысль» (№ 108 від 20 квітня «Агитация 

союзников среди крестьян (Письмо из Подолия)»), «Петербургский курьер» (3 

травня «Агитация черносотенцев против помещиков») тощо. Зокрема, в 

останній із них зазначалося, що агітація чорносотенців, покровителями яких 

виступала місцева влада, привела до хвилі масових заворушень [150, арк. 9-

9 зв.; 244, арк. 1, 51].  

Активну діяльність Почаївський СРН проводив також у Гайсинському 

[244, арк. 50-51 зв.] та Ямпільському [324, арк. 164-164 зв., 168] повітах. 
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Ситуація набувала загрозливого характеру. Проте подальшій діяльності відділів 

СРН завадили події Першої світової війни.  

Продовжував свою роботу «Подольский союз русских националистов». У 

травні 1911 р. Всеросійський національний союз, з метою підготовки до 

виборів у ІV Державну думу вніс зміни до свого статуту. Вони насамперед 

стосувалися таких положень як зменшення розміру членських внесків для 

провінційних членів партії з 1 руб. до 50 коп. на рік, а також оголошення 

вищим органом ВНС зборів представників місцевих відділів [746, с. 135]. 

Воднораз, ПСРН 27 липня 1911 р. вніс зміни у власний статут. У ньому, 

зокрема, зазначалися основні напрямки його діяльності, а саме: сприяння 

пануванню російського народу й першості православ’я в краї, зміцнення основ 

російської державності та усвідомлення російської народної єдності серед 

місцевого населення. Статутом визначались форми роботи Союзу: 1) 

влаштування зібрань і з’їздів; 2) видання книг, брошур, газет, відозв, картин; 3) 

заснування аудиторій, шкіл, бібліотек, читалень, клубів, гуртків самоосвіти, 

виставок, музеїв, театральних сцен, народних домів; 4) сприяння організації 

товариств взаємодопомоги (споживчі, промислові, страхові, кредитні та ін.); 5) 

влаштування різних гуртків, літературних, художніх, музичних, фізкультурних 

зібрань тощо [404, с. 1-2]. 

Місцеві націоналісти взяли активну участь у виборах до ІV Державної 

думи. За їх результатами, членам ПСРН вдалося провести до Думи 13 своїх 

депутатів, що забезпечило 100 % результат. Серед них були 4 священики 

(Г. Маньковський, В. Попов, К. Рудич, Ф. Філоненко), 2 селянина (І. Вистяк, 

Й. Коваль) та 7 дворян (І. Авчинников, П. Балашов. О. Гіжицький, О. Лавров, 

М. Можайський, О. Потоцький, Д. Чихачов) [545, с. 166]. 

Наприкінці 1911 р. член ПСРН Д. Чихачов організував у краї «Западно-

Русское общество». Його члени проголосили своїм завданням захист інтересів 

православного російського населення Західного краю й Царства Польського 

[746, с. 685]. Станом на 1912 р. до складу ПСРН входило близько 250 членів 
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[746, с. 136]. Звісно, діяльність союзу мала на меті увічнити російське 

панування в західних губерніях Російської імперії. 

На початку 1910 р. українські політичні партії перебували в глибокій 

політичній кризі. Вона була спричинена спільними для всіх організацій 

причинами. Це, насамперед, урядові репресії, зневіра у перспективи подальшої 

боротьби, апатія населення до суспільно-політичного життя тощо. 

Підтвердженням цього є листування між Подільським ГЖУ і Департаментом 

поліції за 1910 [123, арк. 114-123] і 1914 рр. [179, арк. 71-71 зв.]. Аналізуючи 

стан діяльності місцевих організацій УСДРП за ці роки, начальник 

Подільського ГЖУ зазначив, що в межах губернії осередків цієї партії не 

існувало [123, арк. 122]. Натомість у краї спостерігалась діяльність окремих 

представників українського національно-визвольного руху. Так, восени 1914 р. 

священики сіл Слободзея і Тимково Балтського повіту І. Шаровський та 

А. Гриневич проводили службу та заняття в церковнопарафіяльних школах 

українською мовою, а також розповсюджували різноманітну нелегальну 

літературу [175, арк. 2]. Зазначимо, що А. Гриневич був депутатом ІІ Державної 

думи від Подільської губернії, де входив до складу Української думської 

громади. Він був активним дописувачем газети УДГ «Рідна справа. Вісти з 

Думи» [545, с. 325]. Аналогічну діяльність у царині українського національно-

визвольного руху в той час проводив також священик с. Куничого 

Брацлавського повіту О. Гадзинський [174, арк. 10-10 зв.]. 

Серед єврейських політичних партій того часу прослідковувалась 

незначна діяльність Бунду, натомість сіоністські організації активізували 

роботу серед місцевого населення. 

Протягом 1910–1914 рр. у м. Проскурові діяла бундівська організація, яка 

підтримувала тісні зв’язки з Кишинівською групою партії [142, арк. 19]. Її 

членами були місцеві міщани Д. Вайнтруб, Л. Глузман, Я. Гольцер, М. Кац, 

П. Крупник, С. Маліс, Ш. Шаміс та ін. Вони вели активну агітаційно-

пропагандистську роботу серед єврейських ремісників. Так, у березні 1914 р. 
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серед кравців міста працювали такі бундівці як П. Крупник, З. Лис, Л. Пліс, 

Ш. Шаміс, С. Шмуклер. Вони намагалися організувати страйк, проте поліція 

випередила їх, провівши 29 травня арешти активних діячів партії [149, арк. 24-

26 зв.; 167, арк. 53]. 

На початку 1911 р. бундівська організація діяла також у м-ку Чорний 

Острів Проскурівського повіту. Очолила її міщанка Р. Рапопорт. Члени 

організації неодноразово влаштовували зібрання, одне з яких відбулося 20 

лютого цього року. На них головним чином обговорювалися організаційні 

питання [167, арк. 26]. 

У 1910 р. у Кам’янці-Подільському діяла сіоністська організація «Поалей 

Ціону». Її членами були А. Карберг – місцевий міщанин, А. Маньстерман – 

учень Кам’янець-Подільського комерційного училища, Б. Рабинович – син 

купця, Л. Шарага – випускник Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії та ін. 

[167, арк. 1-1 зв.]. У той час у місті, за ініціативи місцевого міщанина 

Д. Шлейфера, утворився Губернський комітет подільських сіоністів, який діяв 

до початку 1911 р. [218, арк. 5 зв.-6 зв.] 

30 жовтня 1910 р. на ім’я Р. Лейдерваргера – міщанина м-ка Сатанова 

Проскурівського повіту надійшов лист від ЦК сіоністських організацій Росії. У 

ньому повідомлялося про те, що комітет обрав делегатом на майбутній 

сіоністський конгрес у м. Гамбург від Сатанова Шенкена, а кандидатом в 

делегати – Штерна [168, арк. 6].  

Наприкінці 1911 р. жандарми Санкт-Петербургу перехопили циркуляр 

№ 2 ЦК сіоністських організацій Росії. До правоохоронців потрапили також 

адреси, на які надсилалися ці документи. Зокрема, у Подільській губернії це 

були мм. Брацлав, Кам’янець-Подільський, м-ка Городок (Кам’янецький повіт), 

Деражня (Летичівський), Дунаївці (Ушицький), Рибниця й Юзефполь 

(Балтський) та ст. Вапнярка (Ямпільський) [171, арк. 1-2]. Зазначене 

засвідчувало про поширення сіоністських ідей серед єврейства Поділля.  
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У зв’язку з активізацією сіоністського руху на території Російської 

імперії, Департамент поліції 16 травня 1912 р. видав циркуляр. У ньому, 

зокрема, зазначалося, що всі сіоністські організації на території Росії були 

заборонені, а тому їх учасники прирівнювалися до політичних злочинців [172, 

арк. 4]. Причиною появи цього документу стало те, що, починаючи з 1912 р., 

політичний сіонізм у Росії поступово здавав позиції так званому 

«практичному» сіонізму. Останній передбачав насамперед культурно-

господарську й еміграційну діяльність, спрямовану на відновлення єврейської 

держави в Палестині [169, арк. 92; 173, арк. 1, 18, 23-24].  

У м. Могилеві-Подільському на початку 1914 р. діяв гурток сіоністської 

молоді. Його організатором виступив місцевий міщанин Л. Кантор. До складу 

центрального комітету гуртка входили представник від робітників І. Бранс, 

репрезентант від буржуазії І. Гольдштейн, а також І. Кантор, Ш. Слободський 

та І. Тверський. Доречі, І. Гольдштейн у 1913 р. був делегатом ХІ сіоністського 

конгресу у Відні. Загалом гурток складався приблизно із 150 осіб. Його 

зібрання відбувалися кожної п’ятниці ввечері, або кожної суботи вранці. Серед 

місцевих сіоністів шляхом продажу розповсюджувалися марки із зображенням 

краєвидів Палестини та провідних європейських держав [177, арк. 21-21 зв.]. 

Протягом 1910 – липня 1914 рр. діяльність сіоністських організацій 

прослідковувалась також у Вінницькому повіті (м. Вінниця) [165, арк. 24; 177, 

арк. 10; 252, арк. 39-39 зв.; 513, с. 4], Кам’янецькому (м-ко Городок) [176, 

арк. 5; 177, арк. 27-28], Могилівському (м-ко Бар) [165, арк. 25] і Ямпільському 

(с. Дригівка) [177, арк. 30-31 зв.]. Отже, зростання кількості сіоністських 

організацій, збільшення їхньої чисельності засвідчували про зростання 

національної свідомості євреїв та поширення серед них ідеї відновлення 

єврейської держави. 

З початком 1910 р. у Південно-Західному краї активізувався польський 

національно-визвольний рух, який був представлений діяльністю різноманітних 

організацій. Вони мали чітку організаційну структуру та налагоджену 
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дисципліну. Це пояснювалося насамперед тим, що польське суспільство там 

жило замкнуто й у відносини з іншими етнічними групами, як правило, не 

вступало. Очолювали цей рух такі організації як Союз землевласників 

Подільської губернії [170, арк. 62; 185, арк. 4 зв.], Союз оборони окраїн [166, 

арк. 56-56 зв.], союзи «Кресовців» [185, арк. 6 зв.], «Освята», «Полонія» [24, 

арк. 45] тощо. 

Важливу роль у піднесенні польського руху відіграли ксьондзи – 

священики римо-католицької церкви [185, арк. 10-11]. Так, наприклад, 

настоятель Проскурівського костелу ксьондз К. Носалевський протягом 1913 р. 

закликав місцеве населення у майбутній російсько-австрійській війні 

підтримувати Австрію. На його патріотичні проповіді з’їжджалися польські 

поміщики з прикордонних районів, а також і з території Австро-Угорської 

імперії [24, арк. 48 зв.]. 

Протягом 1911 р. у Вінницькому й сусідніх повітах діяв «Гурток 

польських націоналістів». Його засновником і головою був поміщик 

с. Кузьминець Гайсинського повіту Е. Бонецький. До складу гуртка входили 

Л. Любинський – студент одного із київських університетів, І. Піотровський – 

член Подільського сільськогосподарського союзу, А. Русановський – поміщик 

Ямпільського повіту, Ф. Ціонглинський – вінницький присяжний та ін. [23, 

арк. 242]. 

Члени гуртка періодично збиралися у Вінниці під виглядом участі в 

сільськогосподарських виставках, аукціонах з продажу худоби, вирішення 

справ сільськогосподарського синдикату тощо. Вони співпрацювали з 

невідомим поляком, який проживав у м. Ольгополі. Останній був членом-

кореспондентом різних польських газет, на шпальтах яких висвітлював 

діяльність у краї польських політичних партій, організацій, союзів і гуртків 

[166, арк. 95-95 зв.; 187, арк. 85]. 

За інформацією начальника Подільського ГЖУ, польський 

націоналістичний гурток протягом 1911 р. діяв також на Гніванському 
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цукровому заводі Вінницького повіту. Його адміністрація повністю складалася 

з етнічних поляків. Це було невипадково, адже власниками заводу були брати 

Ярошинські – активні учасники польського національно-визвольного руху. На 

підприємстві під виглядом сімейних свят неодноразово організовувалися таємні 

зібрання, які, окрім місцевих поміщиків, відвідували невідомі з Австрії [166, 

арк. 164-167]. 

Влітку 1911 р. помічник начальника Подільського ГЖУ на 

прикордонному пункті в м-ку Гусятині звернув увагу на те, що протягом липня 

до поміщика с. Скотиняни Кам’янецького повіту Вейдліха з різних куточків 

Австро-Угорської імперії з’їхалося близько 20 осіб. Звернуло на себе увагу те, 

що усі вони були приблизно одного віку (від 17 до 26 років). На думку 

чиновника, там відбувся з’їзд польських націоналістів [139, арк. 1-2; 166, 

арк. 121]. Однак довести цього він не міг.  

Отже, у період з 1910 по липень 1914 рр. політичне життя Поділля 

наповнювалось діяльністю партій соціалістичного (РСДРП, ПСР, анархісти-

комуністи, Бунд, сіоністські організації) та консервативного (СРН, ВНС 

(ПСРН)) напрямків. Серед подолян проводили активну роботу різноманітні 

організації, союзи та гуртки, що представляли польський національно-

визвольний рух. Найбільший вплив на місцеве населення мали СРН, ВНС 

(ПСРН), сіоністські організації та польські націоналістичні гуртки. Свою 

діяльність вони спрямовували переважно на селян та робітників.  

Початок Першої світової війни викликав зміни у настроях населення 

Російської імперії. У цих обставинах при визначенні свого ставлення до війни в 

середовищі багатьох політичних партій відбувся розкол, який позначився й на 

діяльності їхніх місцевих осередків. Так, наприклад, одна частина російських 

соціал-демократів (меншовики, Г. Плеханов) відстоювала ідею захисту вітчизни 

від зовнішніх ворогів, тоді як інша (більшовики, В. Ленін) висунула гасло 

перетворення імперіалістичної війни в громадянську. Аналогічною була 

ситуація в рядах соціалістів-революціонерів. З початком війни вони 
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розділилися на два табори: «інтернаціоналісти» (М. Натансон, В. Чернов) та 

«оборонці» (М. Авксентьєв, А. Аргунов, І. Фондамінський). Перші виступали за 

об’єднання соціалістів усіх країн з метою завершення війни та підписання 

справедливого мирного договору без анексій і контрибуцій. Натомість 

«оборонці» вважали, що мир можна здобути лише через перемогу Антанти над 

німецьким імперіалізмом [742, с. 12; 746, с. 80, 357, 439, 518].  

Одним з наслідків Першої світової війни стало структурування 

українського політичного життя, що знайшло свій вияв не тільки в появі 

політичних партій різного спрямування і платформ, а й у формуванні ідейно-

політичних напрямів – соціал-демократичного, націоналістичного, 

консервативного, комуністичного [534, с. 13]. 

У той час діяльність соціал-демократичних організацій на Поділлі майже 

не прослідковувалась. За інформацією начальника Подільського ГЖУ, у період 

з серпня 1914 р. по лютий 1917 р. у краї діяв лише один осередок РСДРП. Це 

була Могилів-Подільська група партії. Її очолив місцевий міщанин Я. Гройсер. 

У 1905 р. він був заарештований поліцією за розповсюдження нелегальної 

літератури серед військових частин. Відбувши ув’язнення, Я. Гройсер виїхав до 

США, де взяв активну участь у роботі тамтешніх соціал-демократів. У 1914 р. 

він повернувся у рідне місто, де й зорганізував партійну роботу. До складу 

групи входили також місцеві міщани А. Бейдер, І. Броніс, А. Лобанов, Шеремет 

та ін. Вони проводили агітаційно-пропагандистську діяльність серед робітників 

ливарних заводів та млинів. На ім’я Я. Грейсера неодноразово надходила 

кореспонденція з Росії, США та Швейцарії [152, арк. 80, 81; 153, арк. 1]. 

23 жовтня 1916 р. начальник Якутського ГЖУ проінформував 

Департамент поліції про те, що в одній із військових частин, яка дислокувалася 

в районі Кам’янця-Подільського, діяла соціал-демократична група. До її складу 

входили переважно естонці, які вели агітацію серед військових щодо 

припинення війни. Про це жандармському чиновнику стало відомо з 
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перлюстрованого листа надісланого одному із політичних в’язнів [154, арк. 21]. 

Проте більшої інформації про зазначену групу немає.  

У добу Великої війни на Поділлі, у порівняні з попередніми роками, 

значно послабились позиції СРН. Це пояснюється насамперед тим, що 

чорносотенці спрямовували свою роботу на боротьбу з зовнішнім ворогом. Під 

час війни вони розгорнули патріотичну пропаганду по всій країні, допомагали 

постачанню армії, вели роботу на фронті тощо. І хоча на початку 1915 р., з 

метою відкриття нових відділів, Почаївський СРН відрядив в Подільську 

губернію свого представника М. Косенка, проте його місія зазнала невдачі. Так, 

протягом 1915 р. Подільський губернатор неодноразово зазначав, що діяльність 

товариств і союзів у краї, в зв’язку із пасивністю до них місцевого населення, 

не проявлялась [386, арк. 55-56, 217]. 

Протягом серпня 1914 – лютого 1917 рр. досить впливовою організацією 

у краї був ПСРН. За інформацією Подільського губернатора, в 1916 р 

домінуюче становище серед партійних осередків у губернії займали 

націоналісти. Особливою активністю відзначалися їхні представники, що були 

обрані до ІV Державної думи [390, арк. 141]. 

Серед єврейського населення краю активну роботу проводили 

різноманітні сіоністські організації. Наприкінці 1914 р. одна із них діяла в м-

ку Городок Кам’янецького повіту. Її керівником був місцевий дантист, 

колишній соціал-демократ М. Оксман. До складу групи входили міщани 

М. Вітліс, І. Гольдштейн, В. Койфман, Ш. Скалецький та ін. Вони займалися в 

основному збором коштів на потреби євреїв Палестини та розповсюдженням 

сіоністської літератури. 28 лютого 1915 р. жандарми провели масові арешті 

членів цієї організації [180, арк. 11-11 зв.; 181, арк. 7; 217, арк. 2]. 

У першій половині 1916 р. група сіоністів діяла також у Балті. Її 

організатором став студент філологічного факультету Бернського університету 

І. Штерн. До складу організації входили вчителі місцевого училища І. Жебін, 
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Канель, Т. Кауманська та ін. Вони займалися переважно збором коштів на 

потреби палестинських євреїв [182, арк. 40 зв.]. 

30 травня 1916 р., за ініціативи ЦК сіоністських організацій Росії, в Одесі 

розпочав роботу з’їзд сіоністських осередків південної частини імперії. Його 

скликали з метою налагодження відносин між розрізненими групами, що діяли 

на територіях Бессарабської, Подільської та Херсонської губерній. Цього ж дня 

жандарми здійснили облаву, в результаті якої заарештували усіх членів з’їзду. 

Серед них був член Балтської організації сіоністів Я. Масіс. У нього вилучили 

журнали «Еврейская жизнь», «Еврейская неделя», брошури «Война, еврейство 

и Палестина», «Материалы к истории еврейского движения», «Одиннадцатый 

сионистский конгресс» та ін. [182, арк. 29, 36, 40, 44]. 

Потужною була організація сіоністів і у Могилеві-Подільському. Її 

організатором став власник галантерейного магазину Мілегер, який водночас 

був уповноваженим від закордонного комітету сіоністів. До складу групи 

входили міщани М. Паверман, Х. Ротенберг, Е. Фрідман, Я. Штайфман, 

Х. Шухгалтер та ін. Як правило, її члени збирали кошти для потреб партійного 

фонду та організовували зібрання, на яких реферати читали приїжджі агітатори 

[180, арк. 69-70]. 

У другій половині 1914 р. продовжували свою діяльність польські 

націоналістичні гуртки. Так, наприклад, у Вінниці серед місцевої молоді 

функціонував нелегальний гурток імені польського письменника Конарського, 

що мав на меті виховувати підростаюче покоління в націоналістичному дусі. 

Керівником гуртка був римо-католицький священик Левинський. До його 

складу входили учні комерційного та реального училищ А. Вахницький, 

Гойницький, М. Крижанівський, Г. Ціонглинський та ін. Вони організовували 

зібрання, на яких переважно вивчали історію польського народу, зокрема 

обговорювали причини поразки повстань 1830 та 1863 рр. Наприкінці 1914 р. 

гурток саморозпустився [88, арк. 66-66 зв.]. 
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Про подальший стан суспільно-політичного життя краю можна зробити 

висновок із заголовку однієї архівної справи: «Донесение помощников 

начальника Подольского ГЖУ в уездах об отсутствии политических 

выступлений и деятельности политических партий за январь-декабрь 1916 г.». 

Її зміст зводився до того, що в зазначений період на Поділлі організацій 

політичних партій не існувало [155, арк. 1-62; 248, арк. 59]. Однак, таке 

«затишшя» було короткочасним і дуже швидко змінилося «бурею»1917 р.  

Отже, протягом серпня 1914 – лютого 1917 рр. на території Подільської 

губернії частково прослідковувалась діяльність РСДРП, СРН, ПСРН, 

сіоністських організацій та польських націоналістичних гуртків. Найбільший 

вплив на місцеве населення мали сіоністські організації та ПСРН. Низький 

рівень активності політичних партій у той час пояснюється насамперед 

подіями, пов’язаними з Першою світовою війною.  

Висновки 

 

У червні 1907 р., з наступом урядових сил на революційні організації, 

розпочався четвертий період партійно-політичного руху в Подільській губернії, 

який тривав до кінця 1909 р. Його характерною ознакою було те, що на Поділлі, 

як на всій території Російської імперії, під тиском репресій відбувся процес 

занепаду політичних партій соціалістичного (РСДРП, ПСР, УСДРП, Бунд, 

«Поалей Ціон») та ліберального (Конституційно-демократична партія) 

напрямків. Це було спричинено насамперед реакцією з боку уряду, зневірою у 

перспективи подальшої боротьби та апатією населення краю до політичного 

життя. Натомість, консервативно-монархічні організації СРН, СРР, ПСРН, за 

підтримки представників місцевої адміністрації, розгорнули масштабну 

агітаційно-пропагандистську діяльність серед жителів губернії. 

З січня 1910 по липень 1914 рр. на Поділлі тривав п’ятий період партійно-

політичного руху, який ознаменувався новим революційним піднесенням. Його 
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наслідком стало відновлення осередків соціалістичних партій. Водночас, у краї 

активізувалися консервативно-монархічні сили, головним чином внаслідок 

активної діяльності Почаївського відділу СРН та ірраціональних чуток про 

надання преференцій членам чорносотенних організацій. 

Із початком Першої світової війни більшість членів політичних партій, як 

і переважна частина населення Російської імперії, були охоплені патріотичним 

піднесенням. Це стало причиною того, що на Поділлі партійні осередки 

призупинили свою діяльність. Тут спостерігалась робота лише окремих їхніх 

членів. Натомість активізувались націоналісти з ПСРН, які, заручившись 

підтримкою місцевих органів влади, проводили активну агітаційно-

пропагандистську діяльність серед населення краю. 

Отже, у період з липня 1907 по лютий 1917 рр. на Поділлі 

прослідковувалась діяльність партій соціалістичного (РСДРП, ПСР, анархісти-

комуністи, Бунд, сіоністські організації) та російського консервативного (СРН, 

ПСРН) напрямків, а також різноманітних організацій, союзів та гуртків, що 

представляли польський політичний рух. Найбільший вплив на українське 

населення, через його переважно неосвідченість і низький рівень політичної та 

національної свідомості, мали російські націоналістичні СРН, ПСРН. Юдеї 

підтримували здебільшого сіоністські організації.  
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ВИСНОВКИ 

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Російській імперії розпочалися 

модернізаційні процеси суспільства. У ході змін складалася невідповідність між 

новими економічними й соціальними реаліями та політичною системою, яка 

залишалася незмінною. Самодержавство виявилося закостенілою та 

консервативною структурою, яка перешкоджала подальшому розвитку країни. 

Криза соціально-економічної та охоронної політики імперії, неспроможність 

царизму вирішувати гострі питання призвели до того, що активна частина 

суспільства розпочала пошук виходу із цієї ситуації шляхом об’єднання на 

основі раніше створених гуртків, груп, течій, рухів у політичні партії. Саме 

участь політичних партій у суспільному житті Подільської губернії на початку 

ХХ ст. стала об’єктом і предметом нашого дослідження. 

Аналізуючи основні положення дисертації, ми звернули увагу, 

насамперед, на науковий інтерес дослідників, кількість і якість робіт з історії 

політичних партій, їхню методологічну складову, а також значний обсяг 

архівних джерел. 

У історіографії досліджуваної тематики ми виділили три великі періоди, в 

межах яких відбувався значний приріст історичних знань. Перший період 

(початок ХХ ст. – кінець 1920-х рр.) характеризувався появою праць 

здебільшого публіцистичного й науково-популярного характеру, авторами яких 

часто були партійні діячі. З приходом до влади більшовиків з’явилися 

дослідження з історії «непролетарських» партій, які виступали переважно 

об’єктом ідейної критики. У цей же час в еміграції вийшли роботи з історії 

партій різних ідейно-політичних напрямків. В усіх працях першого періоду 

партійно-політичне життя Поділля характеризувалося побіжно. Єдине 

дослідження, присвячене історії політичних партій Поділля початку ХХ ст., 

було написане А. Зекцером. Головна увага автора зосереджувалася на 
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діяльності соціалістичних політичних партій, переважно організаціям 

російських соціал-демократів.  

З початку 1930-х і до середини 1950-х рр. в Радянському Союзі 

функціонував тоталітарний режим, наслідком якого стало панування 

догматичних підходів у дослідженні історії політичних партій.  

Другий період значного приросту історичних знань з проблеми 

розпочався в середині 1950-х рр. і тривав до 1990 р. Він розпочався в добу 

«лібералізації» комуністичного режиму і характеризувався тим, що 

методологічною основою вивчення історії політичних партій продовжував 

залишатися «марксизм-ленінізм». У цей час вийшла низка робіт з історії 

політичних партій Російської імперії початку ХХ ст. Серед них заслуговують на 

увагу дослідження В. Гінєва, К. Гусєва, В. Коміна та В. Шелохаєва, у яких 

подавалися окремі факти з суспільно-політичного життя Подільської губернії 

початку ХХ ст.  

У 1991 р. розпочався сучасний період дослідження проблеми, який триває 

дотепер. На ньому відбулися відчутні зміни у підходах щодо вивчення 

досліджуваної тематики. З’являється велика кількість праць вітчизняних і 

закордонних учених. Важливим здобутком української історіографії стала 

поява узагальнюючих праць, присвячених історії політичних партій у 

Російській імперії, зокрема їхньої діяльності в Україні. Авторами зазначених 

досліджень стали О. Висоцький, І. Гирич, В. Головченко, А. Голуб, Г. Касьянов, 

О. Лебеденко, І. Омельянчук, І. Павко та ін. У сучасній зарубіжній історіографії 

найбільшу увагу історії політичних партій у романівській імперії на початку 

ХХ ст. приділяють російські вчені. Важливе місце серед досліджень цього часу 

посідають праці В. Кривенького, М. Леонова, С. Степанова, С. Тютюкина, 

І. Урилова, В. Шелохаєва та ін. Проте з історії суспільно-політичного руху в 

Подільській губернії на початку ХХ ст. маємо лише окремі розвідки 

А. Глушковецького, Р. Йолтуховського, Л. Орловського, Д. Решетченка, 

О. Симчишина, М. Циганюка, О. Федькова та ін. Аналіз наукового доробку 
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вчених засвідчив, що комплексної праці з історії партійно-політичного життя на 

Поділлі немає. 

Ґрунтовне та всебічне вивчення досліджуваної проблеми стало можливим 

завдяки залученню широкого комплексу джерельної бази. Загалом її було 

поділено на шість груп: 1) законодавчі акти; 2) діловодна документація; 

3) періодична преса та публіцистика; 4) статистичні матеріали; 5) документи 

особового походження; 6) агітаційно-пропагандистська література. Їхній аналіз 

дозволив глибоко та всебічно дослідити питання діяльності політичних партій у 

Подільській губернії на початку ХХ ст. 

У процесі проведення пошукової роботи опрацьовано великий обсяг 

джерел таких архівних установ: ЦДІАК України, ЦДАВО України, Держархів 

Вінницької обл., Держархів Хмельницької обл. та КПМДА. Всього використано 

13 фондів, 390 справ, значна частина яких введена до наукового обігу вперше. 

Методологічною основою дисертації є широкий спектр підходів, 

принципів та методів історичного пізнання. У роботі використано аналітичний, 

порівняльний, системний та структурний методологічні підходи. Ключовими 

для нас були принципи історизму, об’єктивності, системності та відповідності. 

Крім цього застосовано філософські (аналіз, синтез, класифікація, 

узагальнення), загальнонаукові (історичний, логічний, статистичний, кількісно-

аналітичний) та спеціально-наукові (історико-генетичний, синхронний, 

історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, історико-типологічний, та 

ін.) методи дослідження. Поєднання підходів, принципів та методів історичного 

пізнання сприяло всебічному та об’єктивному висвітленню подій, фактів і 

явищ, пов’язаних з діяльністю політичних партій та організацій у Подільській 

губернії на початку ХХ ст. 

Для кращого аналізу політичних партій, які діяли на території Російської 

імперії на початку ХХ ст., ми використали їхню класифікацію. Виходячи з 

критеріїв ідеологічних доктрин, політичні партії поділялися на соціалістичні, 



186 

 

ліберальні, консервативні та націоналістичні. Політичні партії та організації 

усіх чотирьох груп діяли на Поділлі. 

Партійно-політичний рух у Подільській губернії на початку ХХ ст., 

виходячи з його змісту та основних тенденцій, ми поділили на 6 періодів. 

На першому періоді (1902–1904 рр.) у Подільській губернії розпочали 

активну агітаційно-пропагандистську діяльність здебільшого одеські, київські, 

єлисаветградські осередки РСДРП, ПСР, РУП і Бунду. Протягом 1903–1904 рр. 

у краї з’явилися нечисленні місцеві гуртки та групи, що тісно взаємодіяли з 

вищеназваними партійними організаціями. Для цього періоду характерне 

зростання кількості випадків політичної контрабанди нелегальних видань, які 

транспортувалися, переважно транзитом, у різні куточки Російської імперії. Це 

була, в основному, література соціалістичного та ліберального напрямків.  

Під час другого періоду (січень-грудень 1905 р.) відбулося зростання 

партійних осередків соціалістичного спрямування, переважно у великих містах 

краю, а згодом і в інших населених пунктах. Також у цей час виникли 

організації ліберальної Конституційно-демократичної партії та 

консервативного СРН. Останні створювалися за підтримки влади з метою 

збереження російського самодержавного режиму. 

Із загостренням суспільно-політичної боротьби під час виборів до І 

Державної думи розпочався третій період (січень 1906 – червень 1907 рр.) 

партійно-політичного руху в Подільській губернії. Він характеризувався 

збільшенням кількості партійних осередків краю та їхнім організаційним 

зміцненням. Політичні партії у цей час були активними учасниками виборчого 

процесу до Державної думи І та ІІ скликань. 

На четвертому періоді (липень 1907 – грудень 1909 рр.) відбулося 

становлення так званої третьочервневої політичної системи. У результаті 

урядових репресій, на Поділлі організації політичних партій соціалістичного й 

ліберального напрямків зазнали нищівного удару з боку влади. Натомість 
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російські консервативно-монархічні партії, за сприяння місцевої адміністрації, 

проводили активну діяльність серед жителів краю. 

П’ятий період (січень 1910 – липень 1914 рр.) відзначився новим 

революційним піднесенням, у результаті якого відбувся процес відновлення 

діяльності осередків політичних партій соціалістичного напрямку. 

Спостерігалась також активізація у краї російських чорносотенних організацій, 

головним чином завдяки діяльності Почаївського відділу СРН. 

Із подій Першої світової війни розпочався шостий період (серпень 1914 – 

лютий 1917 рр.) партійно-політичного руху на території Подільської губернії. 

На хвилі патріотичного піднесення та внаслідок ведення військових дій, 

населення прифронтової губернії зосередилося на проблемах, пов’язаних із 

війною. Партійні осередки краю призупинили свою діяльність. У цей час 

спостерігалася робота лише окремих їхніх членів. Натомість російський 

націоналістичний ПСРН, підтриманий місцевою владою, проводив активну 

агітаційно-пропагандистську діяльність. 

За нашими підрахунками, у Подільській губернії протягом 1902 – лютого 

1917 рр. діяв 271 осередок 13 політичних партій різних ідейно-політичних 

напрямків. Звісно, ця цифра не є остаточною й може збільшуватися після 

додаткових наукових пошуків. Однак, якщо й будуть виявлені нові факти з 

історії політичних партій, вони суттєво не вплинуть на основні висновки нашої 

роботи.  

Найбільшу кількість місцевих організацій, які діяли на території Поділля, 

мали партії консервативно-монархічного напрямку (187), серед яких провідне 

місце (175) займали осередки СРН. Це були російські націоналістичні 

організації. Вони утворились у період спаду революційного руху в краї або в 

добу реакції. Чорносотенці за чисельністю переважали усі інші місцеві 

осередки політичних партій разом узятих. Щоправда, більшість членів союзу 

перебувала у його рядах формально. Як правило, місцеве населення у відділи 

СРН записувалось з ініціативи священиків. 
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Друге місце за кількістю організацій на Поділлі посідали політичні партії 

соціалістичного напрямку. Ми виявили діяльність 76 їх місцевих осередків, 

серед яких 19 репрезентували РСДРП, 17 – ПСР, 15 – Бунд, 11 – РУП-УСДРП, 6 

– «Поалей Ціон», 3 – ССРП по 2 – СЄРП та анархісти тощо.  

Значно слабшим у краї був вплив політичних партій ліберального 

напрямку. Тут діяло лише 5 їхніх організацій, серед яких 4 представляли 

Конституційно-демократичну партію і лише одна – «Союз 17 октября». Це 

пояснюється насамперед тим, що ліберальні партії користувалися популярністю 

переважно у земських губерніях Російської імперії, тоді як на Поділлі земство 

було впроваджене лише у 1911 р., коли активна стадія революційних подій в 

країні пішла на спад.  

Серед організацій націоналістичного напрямку, крім російських, на 

території Подільської губернії прослідковувались поодинокі випадки діяльності 

різноманітних польських гуртків. У регіоні залишались сильними позиції 

польського дворянства та католицького духовенства, що проявляли політичну 

активність.  

Осередки політичних партій краю активно займалися видавничою 

діяльністю. Остання відображала рівень активності політичних партій. Ми 

виявили 66 найменувань нелегальної літератури місцевого видруку, серед яких 

64 видано організаціями соціалістичного і 2 – ліберального напрямків. 

Відсутність місцевої агітаційно-пропагандистської літератури російського 

консервативного напрямку пояснюється насамперед тим, що її в достатній 

кількості друкували центральні органи монархічних партій, які перебували на 

легальному становищі. Серед населення краю найбільш популярними були 

видання Почаївського відділу СРН. 

Із загальної кількості брошур та прокламацій соціалістичного напрямку 

37 належали місцевим осередкам РСДРП, 15 – ПСР, 9 – Бунду, 2 – анархістам і 

одна – УСДРП. Два видання ліберального напрямку опублікувала Могилів-

Подільська група Конституційно-демократичної партії. 
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У своїй роботі політичні партії та організації на території Подільської 

губернії використовували різноманітні форми та методи діяльності. Політичні 

організації соціалістичного напрямку застосовували такі методи революційної 

боротьби як агітація, пропаганда, страйк, бойкот тощо. Свою діяльність вони 

спрямовували на селян, робітників та військових. Їхніми членами, здебільшого, 

була інтелігенція (вчителі, лікарі), учнівська й студентська молодь, серед яких 

переважали особи чоловічої статі. За національним складом провідне місце тут 

займали євреї, українці та росіяни. 

Місцеві осередки ліберальних партій у своїй роботі використовували такі 

методи роботи як агітація та пропаганда. Свою діяльність вони спрямовували 

на різні прошарки суспільства. Їхніми членами були інтелігенція, частина 

ліберально налаштованого дворянства та поміщиків, середня міська буржуазія, 

службовці тощо. За національним складом в організаціях переважали українці 

та росіяни. 

Багатогранною й складною була соціальна складова чорносотенного 

руху. Якщо верхівку становили дворяни, дрібна буржуазія та чиновництво, то 

основні її маси складало селянство. Користуючись низьким рівнем освіченості 

та політичної свідомості останнього, провідники консервативно-монархічних 

організацій поширювали серед селян російські націоналістичні та охоронні ідеї.  

Таким чином, під час написання дисертації встановлено, що на території 

Подільської губернії на початку ХХ ст. прослідковувалась діяльність 

політичних партій соціалістичного напрямку (РСДРП, Бунд, ПСР, анархісти, 

РУП-УСДРП, УСП, ЄСДРП «Поалей Ціон», СЕРП, ССРП), ліберального 

(Конституційно-демократична партія, «Союз 17 октября», УДП, Польська 

конституційно-демократична партія Південно-Західного краю, Польська 

обласна партія Київської, Подільської й Волинської губерній). Консервативно-

монархічні партії та союзи (СРН, СРР, ВНС) репрезентували російський 

націоналістичний рух. У губернії діяли також польські націоналістичні гуртки й 

організації. 
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эсеров и других партий, 4 февраля 1911 г. – 27 ноября 1911 г., 272 арк. 

24. Спр. 410. Переписка с губернскими и жандармскими управлениями 

о тайных польских школах принадлежащих к обществу «Освята» в г. Виннице, 

принадлежащих к польской социалистической партии, 9 февраля 1912 г. – 13 

декабря 1913 г., 70 арк. 

Ф. 301. Жандармські установи Подільської губернії (1833–1917 рр.). 

Оп. 1. 

25. Спр. 509. Переписка с начальником жандармского управления гор. 

Одессы и начальником Подольского губернского жандармского управления о 

разрешении получать из дому пищу, находящемуся в тюрьме мещ. м. Скидля 

Гродненской губ., 14 декабря 1902 г. – 7 января 1903 г., 7 арк. 

26. Спр. 511. Дело о производстве дознания о кассире 

Вольфензоне Л. М., обвиняемом в скрытии лиц расклеивавших в гор. Балте 

листовки Одесского комитета РСДРП «К новобранцам», 13 ноября 1902 г. – 8 

марта 1903 г., 41 арк. 

27. Спр. 512. Дело о производстве дознания о солдате 74 пехотного 

Ставропольского полка, расположенного в гор. Каменец-Подольске, 

Юрченко Г. С., обвиняемом в хранении листовки Киевского комитета РСДРП, 

23 декабря 1902 г. – 7 мая 1904 г., арк. 15. 
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28. Спр. 542. Переписка с Департаментом полиции, Подольским 

губернатором и другими учреждениями о политической проверки разных лиц, 

29 декабря 1902 г. – 27 декабря 1903 г., 235 арк. 

29. Спр. 564. Циркуляры Департамента полиции и штаба отдельного 

корпуса жандармов., 1903 г. – 30 ноября 1906 г., 879 арк. 

30. Спр. 568. Переписка с Департаментом полиции, помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах и другими учреждениями о 

деятельности в гор. Могилев-Подольске кружка «Южно-Русской группы 

партии социал-демократов», 16 сентября 1903 г. – 22 апреля 1904 г., 40 арк. 

31. Спр. 573. Дело о производстве дознания о проживающих в гор. 

Каменец-Подольске горном технике Кудрине Н. Н., инженере Смолине Н. П., 

слесаре Вайнштейне П. Я. и других, обвиняемых во ввозе из-за границы в 

Россию и распространение нелегальной литературы: «Что делать?», 1 февраля 

1903 г. – 19 декабря 1903 г., 297 арк. 

32. Спр. 576. Переписка с Департаментом полиции и помощником 

начальника Подольского ГЖУ на пограничном пункте в м. Гусятине об 

арестованном с транспортом нелегальной литературы в м. Копычинцах в 

Австрии бывш. студенте Надежине Н. Н., 20 января 1903 г. – 1 июля 1903 г., 

93 арк. 

33. Спр. 577. Дело о производстве дознания и дознание о мещанах гор. 

Каменец-Подольска Гольденберге Я. М., Шейназине Ш. Г., Глинмане М. Б. и 

Шарфмане Ф. Н., обвиняемых в участии в нелегальных сходках и хранении 

газеты «Искра», 17 сентября 1903 г. – 29 ноября 1903 г., 294 арк. 

34. Спр. 583. Переписка с Департаментом полиции и помощником 

начальника Подольского ГЖУ на пограничном пункте в м. Гусятине о 

производстве дознаний о транспортах нелегальной литературы, задержанных в 

местечках Збриже, Жванцах и т. д., 5 января 1903 г. – апрель 1904 г., 133 арк. 

35. Спр. 734. Дознание о политической демонстрации в м. Немирове 

Брацлавского у. 19 октября 1905 г., 29 октября 1905 г. – 5 марта 1906 г., 73 арк. 
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36. Спр. 737. Дело о производстве дознания и дознание о телеграфистах 

Крыжановском Ф. П. и Гоцуляке Ф. М., обвиняемых в распространении 

листовок РСДРП «1 мая» на ст. Жмеринка Юго-Западной ж. д., 2 мая 1905 г. – 

23 августа 1905 г., 65 арк. 

37. Спр. 738. Дело о производстве дознания и дознание об ученике 

Винницкого реального училища Гринштейне И. К., обвиняемом в 

распространении среди железнодорожных служащих ст. Калиновки Юго-

Западной ж. д. брошюры ЦК РСДРП «Всенародное учредительное собрание», 3 

августа 1905 г. – 3 октября 1905 г., 72 арк. 

38. Спр. 739. Переписка с Каменец-Подольской гимназией, 74 

пехотным Ставропольским полком и приставами полицейских участков о 

распространении в гор. Каменец-Подольске листовок Каменец-Подольской 

организации РСДРП, 4 октября 1905 г. – 29 октября 1905 г., 20 арк. 

39. Спр. 740. Дело о производстве дознания и дознание о 

проживающих в гор. Виннице мещанах Гриншпуне М. и Лисянском Ш., 

обвиняемых в распространении среди крестьян брошюр РСДРП, 10 октября 

1905 г. – 6 ноября 1905 г., 14 арк. 

40. Спр. 741. Дело о производстве дознания и дознание о кр-не 

Гелевее М. Д., обвиняемом в распространении среди крестьян с. Плоско-

Забужного, Балтского у. листовок РСДРП «Новые царские милости», 

«Подымайтесь солдаты», 2 декабря 1905 г. – 30 сентября 1906 г., 37 арк. 

41. Спр. 742. Дело о производстве дознания об учащимся Одесского 

частного коммерческого училища Ширмане Б. Б. и торговце Заболотном А. Ш., 

обвиняемых в распространении в с. Стрижавки Слободской Винницкого у. 

листовок РСДРП, 30 августа 1905 г. – 29 апреля 1911 г., 34 арк. 

42. Спр. 743. Дело о производстве дознания и дознание о кр-не 

с. Байбузовки, Балтского у. Яцко А. И., обвиняемом в распространении среди 

односельчан листовки Киевского комитета РСДРП «К солдатам», 10 февраля 

1905 г. – 2 сентября 1905 г., 77 арк. 
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43. Спр. 750. Дело о производстве дознания и дознание о 

проживающем в гор. Балте столяре Питернике Б. С., обвиняемого в хранении 

листовок Одесского комитета РСДРП «Дни революции и голос фабрикантов», 

«К обществу», 14 марта 1905 г. – 15 июня 1905 г., 48 арк. 

44. Спр. 751. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

м. Пикова, Винницкого у. Стельмахе М. Б. обвиняемом в хранении листовок 

Одесского комитета РСДРП «1 мая», «Политика насилия и обмана», 8 мая 

1905 г. – 31 июля 1905 г., 37 арк. 

45. Спр. 752. Дело о производстве дознания о проживающем в 

м. Бершади, Ольгопольского у. письмоводителе Петровском Н. Н., обвиняемом 

в хранении листовок Одесского комитета РСДРП, 28 мая 1905 г. – 30 мая 

1907 г., 37 арк. 

46. Спр. 754. Дело о производстве дознания и дознание об 

арестованных в гор. Каменец-Подольске мещанах Рубинштейне И. М., 

Кулаковском З. Ю. и Рофмане Ш. М., обвиняемых в хранении нелегальной 

литературы, 9 марта 1904 г. – 3 ноября 1914 г., 383 арк. 

47. Спр. 769. Дело о производстве дознания и дознание о дочери купца 

Александровой Э. С. задержанной на ст. Проскуров Юго-Западной ж. д. с 

транспортом нелегальной литературы, 3 октября 1905 г. – 31 декабря 1905 г., 

50 арк. 

48. Спр. 770. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Шейнмане З. Н., задержанном в с. Волохи, Каменецкого у. с транспортом 

нелегальной литературы, 21 апреля 1905 г. – 5 ноября 1905 г., 99 арк. 

49. Спр. 771. Дело о производстве дознания о задержании на 

ст. Проскуров Юго-Западной ж. д. транспорта нелегальной литературы, 

отправленной служащим конторы компании «Надежда» Хаисом Ш. М., 15 

июня 1905 г. – 6 января 1906 г., 90 арк. 
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50. Спр. 772. Дознание о перевозке каменец-подольским и 

проскуровским агентами транспортной конторы компании «Надежда» грузов с 

нелегальной литературой, 15 июля 1905 г. – 5 ноября 1905 г., 138 арк. 

51. Спр. 773. Список лиц, принадлежавших партии эсеров, 

проживающих в Подольской губернии, 31 октября 1905 г – 2 января 1906 г., 

36 арк. 

52. Спр. 774. Дело о производстве дознания и дознание о кр-не 

с. Гуково Каменецкого у. Зависляка Н. И., обвиняемом в хранении литературы 

партии эсеров: брошюры «Ничего с нами не поделаешь», 24 июля 1905 г. – 16 

сентября 1905 г., 37 арк. 

53. Спр. 776. Дело о производстве дознания и дознание о старшем 

контролере Подольского акцизного управления Кибальчиче Г. Г. и отставном 

поручике Новоградском А. К., обвиняемых в распространении среди крестьян 

листовок, 8 апреля 1905 г. – 8 января 1906 г., 125 арк. 

54. Спр. 779. Дознания о деятельности в гор. Проскурове кружка 

партии «Бунд», 3 октября 1905 г. – 5 ноября 1905 г., 25 арк. 

55. Спр. 891. Дело о производстве дознания и дознание о сыне 

агронома Глуховском И. К., обвиняемом в организации политической 

демонстрации в гор. Виннице и распространением литературы РСДРП, партии 

эсеров и другой, 29 апреля 1906 г. – 18 апреля 1914 г., 48 арк. 

56. Спр. 892. Переписка с прокурором Каменец-Подольского 

окружного суда, помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах и 

другими учреждениями о проведенной панихиде в гор. Виннице «О павших 

борцах за свободу 9 января 1905 г.», 11 января 1906 г. – 14 декабря 1906 г., 

63 арк. 

57. Спр. 893. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Шейнберге В. И., обвиняемом в принадлежности к нелегальной организации и 

в подготовке демонстрации в гор. Каменец-Подольске в годовщину расстрела 

рабочих 9 января 1905 г., 26 января 1906 г. – 15 июля 1906 г., 21 арк. 
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58. Спр. 894. Дело о производстве дознания о крестьянах 

Езерницком Л. А., Олейнике Ф. М., дворянине Белковском Н. З. и других (всего 

18 чел.), обвиняемых в участии в сходке, состоявшейся 16-17 августа 1906 г. на 

квартире у врача Блонского П. И. в гор. Каменец-Подольске, 18 августа 1906 г. 

– 12 марта 1907 г., 192 арк. 

59. Спр. 896. Дело о производстве дознания и дознание о 

проживающим в гор. Каменец-Подольске мещ. Клеменсе Г. Э., обвиняемом в 

принадлежности к РСДРП, 3 мая 1906 г. – 12 августа 1906 г., 71 арк. 

60. Спр. 897. Дело о производстве дознания и дознание о резчике по 

дереву Городецким Л. Н., обвиняемом в принадлежности к Винницкой 

организации РСДРП и хранении газеты «Пролетарий», 11 февраля 1906 г. – 15 

января 1906 г., 27 арк. 

61. Спр. 898. Дело о производстве дознания об арестованных в 

с. Летковке, Брацлавского у. слесаре Шияне А. С. и ученике Петербургской 

класичной гимназии Спиваке Б. И., обвиняемых в принадлежности к Уманской 

организации РСДРП, 3 сентября 1906 г. – 12 июня 1909 г., 898 арк. 

62. Спр. 899. Дело о производстве дознания о мещанах братьях 

Пустовойтах С. О. и В. О., обвиняемых в принадлежности к Винницкой боевой 

организации РСДРП и агитации солдат 47 пехотного Украинского полка 

продать оружие, 20 июля 1906 г. – 4 января 1907 г., 40 арк. 

63. Спр. 900. Дело о производстве дознания о дочери купца гор. 

Летичева Розен А.-У. А., обвиняемой в хранении брошюр «Протоколы І съезда 

партии социалистов-революционеров» и др., 31 декабря 1906 г. – 14 июля 

1907 г., 46 арк. 

64. Спр. 908. Дело о производстве дознания и дознание о 

письмоводителе Косовском С. Г. арестованном в м. Княже Ямпольского у. с 

транспортом нелегальной литературы и принадлежащего к партии эсеров, 29 

июля 1906 г. – 15 февраля 1907 г., 106 арк. 
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65. Спр. 910. Дело о производстве дознания и дознание о мещанах 

Красавце М. Х. и др. обвиняемых в принадлежности к Проскуровской 

организации партии «Бунд», 5 февраля 1906 г. – 23 мая 1906 г., 78 арк. 

66. Спр. 911. Дело о производстве дознания и дознание о фармацевте 

Глюзмане И. Н., обвиняемом в принадлежности к Проскуровской организации 

партии «Бунд» и хранении брошюр, 22 февраля 1906 г. – 28 июня 1906 г., 

26 арк. 

67. Спр. 912. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Ромове И., обвиняемом в распространении в гор. Виннице листовки Винницкой 

организации партии «Бунд», «К гражданам», 13 марта 1906 г. – 30 апреля 

1906 г., 17 арк. 

68. Спр. 913. Дело о производстве дознания и дознание о резчике по 

дереву Эпельбауме Г. и др. обвиняемых в хранении листовок Могилевской 

организации партии эсеров «Марсельеза», газеты «Революционная Россия» 

№ 33, 25 февраля 1906 г. – 5 мая 1906 г., 119 арк. 

69. Спр. 915. Дело о производстве дознания и дознание об 

арестованном нс ст. Войтовцах Юго-Западной ж. д. дворянине Чаплицком Г. О., 

обвиняемом в принадлежности к «Польской революционной дружине», 16 

сентября 1906 г. – 14 июля 1907 г., 296 арк. 

70. Спр. 916. Дело о производстве дознания и дознание о 

делопроизводителе Балтского воинского присутствия Мельникове Г. С. и 

других обвиняемых в распространении среди населения гор. Балты брошюр 

«Союза русского народа» «Крестьяне», 21 июня 1906 г. – 30 сентября 1906 г., 

32 арк. 

71. Спр. 917. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. гор. 

Могилев-Подольского Горале, обвиняемом в хранении листовок еврейской 

социалистической рабочей партии «Товарищи» и «1 мая», 12 июля 1906 г. – 20 

сентября 1906 г., 26 арк. 
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72. Спр. 918. Дело о производстве дознания о лицах гор. Литина 

Лехтмане М. и других обвиняемых в хранении листовок партии «Поалей Цион» 

и листовки сионистско-социалистической рабочей партии «Граждане 

вооружайтесь!», 15 января 1906 г. – 22 февраля 1906 г., 6 арк. 

73. Спр. 919. Дело о производстве дознания о мещ. Рубинштейне Л.С.-

З., обвиняемом в распространении листовок ЦК сионистско-социалистической 

рабочей партии «9 января» в гор. Хмельнике Литинского у., 12 февраля 1906 г. 

– 30 октября 1911 г., 23 арк. 

74. Спр. 932. Дело о производстве дознания о портных подмастерьях 

Бирбраере М. А. и др., обвиняемых в распространении в гор. Виннице листовок 

Винницкой организации РСДРП, 8 марта 1906 г. – 4 апреля 1906 г., 14 арк. 

75. Спр. 933. Дело о производстве дознания и дознание о напечатании в 

типографии Шерра в гор. Винницы 3000 экз. листовок «Ко всем рабочим гор. 

Винницы», 11 мая 1906 г. – 12 апреля 1906 г, 55 арк. 

76. Спр. 941. Дело о производстве дознания о проживающих в гор. 

Могилев-Подольске мещ. Грейсере Я. М. и каменщике Кирееве Д. И., 

обвиняемых в распространении листовок Бердичевской организации РСДРП, 

24 апреля 1906 г. – 20 мая 1906 г., 12 арк. 

77. Спр. 942. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Шмуленсоне А., обвиняемого в распространении среди солдат 19 

артиллерийской бригады, расположенной в гор. Виннице, листовок Винницкой 

организации РСДРП «Первое мая», 2 мая 1906 г. – 31 мая 1906 г., 21 арк. 

78. Спр. 945. Дело о производстве дознания о канонире 19 

артиллерийской бригады, расположенной в м. Меджибоже Летичевского у. 

Волкове В. А., обвиняемом в хранении с целью распространения газеты «Голос 

солдата», 26 июня 1906 г – 13 октября 1906 г., 17 арк. 

79. Спр. 947. Дело о производстве дознания о мещ. гор. Виннице 

Постоловском А. К., обвиняемом в агитации среди солдат 47 пехотного 
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Украинского полка за неподчинение начальству и хранение листовок 

Винницкой организации РСДРП, 15 марта 1906 г. – 25 марта 1906 г., 11 арк. 

80. Спр. 951. Дело о производстве дознания о сапожнике 

Воскобойнике Х. Г., обвиняемом в распространении среди новобранцев в 

м. Теплике, Гайсинского у. воззваний Уманской организации РСДРП «К 

новобранцам», 22 октября 1906 г. – 18 ноября 1906 г., 12 арк. 

81. Спр. 952. Дознание о писаре Лянцкорунского волостного 

правления, Каменецкого у. Юрчине М. И. и сыне его Юрчине И. М., 

обвиняемых в распространении листовок Каменец-Подольской организации 

РСДРП, 23 октября 1906 г. – 15 марта 1907 г., 68 арк. 

82. Спр. 953. Дело о производстве дознания о крестьянах с. Чечелевки 

Гайсинского у. Ксендзюках М. А. и Е. М., обвиняемых в хранении с целью 

распространения листовок Одесского комитета РСДРП «Ко всем солдатам 

Одесского гарнизона», 29 сентября 1906 г. – 7 декабря 1907 г., 37 арк. 

83. Спр. 955. Дело о производстве дознания и о кр-не м. Хащеватой 

Гайсинского у. Жевтяке Ф. Ф., обвиняемом в распространении среди крестьян 

воззвания Одесского комитета РСДРП «Манифест Государственной думы к 

народу от народных представителей», 22 августа 1906 г. – 14 октября 1906 г., 

11 арк. 

84. Спр. 981. Дело о производстве дознания о проживающей в гор. 

Каменец-Подольске учительнице Прушинской Е. Н., обвиняемой в хранении 

типографического станка, шрифта и нелегальной литературы, 11 июля 1906 г. – 

7 июля 1908 г., 30 арк. 

85. Спр. 986. Дело о производстве дознания о проживающим в гор. 

Новой Ушицы нотариусе Зновицком О. О., обвиняемом в хранении и 

распространении воззваний «Народу от народных представителей», 10 августа 

1907 г. – 2 июня 1909 г., 57 арк. 

86. Спр. 989. Дело о производстве дознания об учителе церковно-

приходской школы Савчуке Н. И., обвиняемом в распространении среди 
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крестьян с. Павловки, Винницкого у. воззвания «Народу от народных 

представителей», 29 сентября 1906 г. – 6 ноября 1906 г., 13 арк. 

87. Спр. 1120. Циркуляры Департамента полиции и переписка с 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о розыске и аресте 

разных лиц и об установлении места, времени созыва и делегатов V съезда 

РСДРП, 2 января 1907 г. – 7 января 1908 г., 847 арк. 

88. Спр. 1127. Политические обзоры помощников начальника 

Подольского ГЖУ за 1906–1914 годы, 5 января 1907 г. – 27 октября 1914 г., 

94 арк. 

89. Спр. 1128. Дело о политической проверки врача Хромого З, 

Оксман Л., Забицкого И. и других лиц, обвиняемых в принадлежности к 

Городокской группе РСДРП, 22 сентября 1907 г. – 15 ноября 1907 г., 47 арк. 

90. Спр. 1130. Дело о производстве дознания об административно 

высланных Куявинском М. и Брабере Р., обвиняемых в принадлежности к 

Городокской организации РСДРП и хранении листовок Городокской 

организации РСДРП «Товарищи крестьяне и рабочие», 4 июня 1907 г. – 23 

декабря 1908 г., 42 арк. 

91. Спр. 1132. Агентурные сведения и отчеты наружных наблюдений о 

лицах, принадлежавших к Балтской организации РСДРП, Винницким 

организациям РСДРП, «Спілки» и партии эсеров, Гусятинской организации 

партии «Бунд» и другим партиям и организациям, 11 апреля 1907 г. – 18 января 

1908 г., 273 арк. 

92. Спр. 1134. Дознание о студенте Киевского университете 

Можевитинове В. М., обвиняемого в принадлежности к Каменец-Подольской 

военной организации (РСДРП), 17 мая 1907 г. – 14 ноября 1907 г., 66 арк. 

93. Спр. 1136. Дело о политической проверке студента Киевского 

университета Можевитинова В. М., подозреваемого в принадлежности к 

Каменец-Подольской военной организации, 20 мая 1907 г. – 22 февраля 1908 г., 

225 арк. 
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94. Спр. 1138. Дело о производстве дознания и дознание об акушерки 

Кофман Б. Г. и мещ. Гершенмане А. П., обвиняемых в хранении листовок 

Литинской организации РСДРП., 11 июля 1907 г. – ноябрь 1907 г., 56 арк. 

95. Спр. 1139. Дело о производстве дознания о мещ. гор. Хотина 

Новаковского В. П., обвиняемом в принадлежности к Каменец-Подольской 

группе партии эсеров и хранении партийной печати и типографских 

принадлежностей, 17 сентября 1907 г. – 17 сентября 1909 г., 41 арк. 

96. Спр. 1140. Дело о производстве дознания о мещ. Шварцмане К. О., 

обвиняемом в принадлежности к Балтской организации партии эсеров и 

хранении листовки «Письмо русских крестьян к царю Николаю ІІ», 11 мая 

1907 г. – 27 января 1910 г., 20 арк. 

97. Спр. 1141. Дело о производстве дознания об учителе Левитане З. З. 

и мещ. Вакуленко И. Е., обвиняемых в принадлежности к Винницкой 

организации партии эсеров, хранении и распространении нелегальной 

литературы, 19 января 1907 г. – 5 апреля 1911 г., 53 арк. 

98. Спр. 1142. Дело о производстве дознания об арестованных в гор. 

Виннице мещанах Левикове Н. А., Рубинштейн С. Ш. и солдате 12 пехотного 

стрелкового полка Сидорове В. П., обвиняемых в принадлежности к партии 

эсеров и хранении нелегальной литературы, 19 сентября 1907 г. – 29 июня 

1908 г., 30 арк. 

99. Спр. 1143. Дело о производстве дознания и дознание об 

арестованном в гор. Жмеринки Винницкого у. кр-не Мельникове И. А., 

обвиняемого в принадлежности к партии эсеров, 2 июля 1907 г. – 1 февраля 

1908 г., 19 арк. 

100. Спр. 1148. Дело о производстве дознания о конторщике 

Рахлине А. Л. и портном Фрейдмане (он же Фридман) И. А., арестованных в 

гор. Могилев-Подольском с листовками Могилевской организации партии 

эсеров «К роспуску Государственной думы», 24 июня 1907 г. – 1 декабря 

1912 г., 21 арк. 
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101. Спр. 1149. Дело о производстве дознания об арестованных в гор. 

Проскурове мещанах Беккере Ш. Ш. и Берельмане Р. И., обвиняемых в 

принадлежности к группе анархистов-коммунистов, 20 декабря 1907 г. – 26 

марта 1908 г., 66 арк. 

102. Спр. 1150. Дело о производстве дознания о мещанах гор. Каменец-

Подольска Зильбермане Х. Ф. и Школьнике У. А. обвиняемых в 

принадлежности к анархистам-коммунистам, 24 ноября 1907 г. – 14 марта 

1908 г., 75 арк. 

103. Спр. 1152. Дело о производстве дознания и дознание о требовании 

анархистами денег у крестьян с. Кучи, Ново-Ушицького у., 5 февраля 1907 г. – 

4 мая 1908 г., 31 арк. 

104. Спр. 1153. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Васермане И.-Б., обвиняемом в вымогательстве денег у владельца аптеки гор. 

Каменца Хомского от имени «Одесской группы черных воронов анархистов-

коммунистов», 10 августа 1907 г. – 13 декабря 1907 г., 64 арк. 

105. Спр. 1154. Дело о производстве дознания и дознание о требовании 

денег группой анархистов-коммунистов «Черных воронов» у владельца 

писчебумажного магазина в гор. Каменец-Подольске Варгафтича Л. М., 11 

ноября 1907 г. – 21 февраля 1908 г., 24 арк. 

106. Спр. 1155. Дело о производстве обысков и аресте лиц, 

принадлежащих к Украинскому социал-демократическому союзу «Спілки». 

Листовка Избирательного комитета Одесских социал-демократических 

организаций РСДРП «Ко всем избирателям», 14 января 1907 г. – 23 января 

1907 г., 100 арк. 

107. Спр. 1156. Дело о производстве дознания и дознание об 

арестованных в гор. Виннице студенте Киевского университета Гойхбарге Д.Г., 

учительнице Высоцкой С.-Д. Л. и других, обвиняемых в принадлежности к 

Украинскому социал-демократическому союзу «Спілки» и хранении 

нелегальной литературы, 18 января 1907 г. – 19 октября 1910 г., 189 арк. 
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108. Спр. 1157. Дело о производстве дознания об учителе 

Розенфельде В.-О. Л. обвиняемом в принадлежности к Тульчинской 

организации Украинского социал-демократического союза «Спілки», 11 

февраля 1907 г. – 29 апреля 1908 г., 38 арк. 

109. Спр. 1158. Дело о производстве дознания и дознание о мещ. 

Паукман Б. Б., обвиняемой в принадлежности к Винницкой организации 

Украинского социал-демократического союза «Спілки» и хранении 

нелегальной литературы, 7 июля 1907 г. – 5 августа 1908 г., 63 арк. 

110. Спр. 1159. Дело о производстве дознания о мещ. Иолисе М. Ю. 

обвиняемом в распространении среди рабочих Гниванского сахарного завода 

листовок Украинского социал-демократического союза «Спілки», 2 апреля 

1907 г. – 6 марта 1915 г., 23 арк. 

111. Спр. 1160. Дело о производстве дознания о мещанах 

Шнайдере А. З., Рабиновиче М. и кр-не Слободянюке А. Ф., обвиняемых в 

организации сходки крестьян с. Пчельни Гайсинского у. и чтении листовок 

Украинского социал-демократического союза «Спілки», 2 сентября 1907 г. – 3 

августа 1915 г., 35 арк. 

112. Спр. 1161. Дело о производстве дознания об арестованных в 

м. Новоконстантиновке Литинского у. мещанах Беликовском А. П., 

Коновале Х. М., Ройтмане Л. И. и Гройсе Л. М., обвиняемых в хранении с 

целью распространения листовок Украинского социал-демократического союза 

«Спілки», 6 июня 1907 г. – 29 августа 1909 г., 22 арк. 

113. Спр. 1162.дело о производстве дознания и дознание о бывш. 

псаломщике м. Сокольцы Ушицкого у. Сисюте Д. И., обвиняемом в хранении с 

целью распространения листовок Украинского социал-демократического союза 

«Спілки» «Товарищи сельские рабочие и крестьяне», 7 июня 1907 г. – 30 

октября 1907 г., 64 арк. 

114. Спр. 1163. Дело о производстве дознания и дознание о кр-не 

с. Алексеевки Винницкого у. Мостовике Н., обвиняемом в распространении 
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среди односельчан листовок Украинского социал-демократического союза 

«Спілки» «Кого выбирать в Государственную думу» и других, 20 марта 1907 г. 

– 7 сентября 1907 г., 19 арк. 

115. Спр. 1164. Дело о производстве дознания о мещ. Журавлевой (она 

же Евдокимова) М. И. обвиняемой в передачи в Винницкую тюрьму листовки 

Украинского социал-демократического союза «Спілки» «1 мая», 16 мая 1907 г. 

– 15 декабря 1907 г., 17 арк. 

116. Спр. 1165. Дело о производстве дознания о проживающим в гор. 

Хмельнике Литинского у. помощнике казенного лесничего Вербицкого 

лесничества Цымбале (он же Цымбаленко) А. Ф., обвиняемом в хранении 

листовок УСДРП «До всього робочого люду» и других, 24 января 1907 г. – 15 

декабря 1909 г., 31 арк. 

117. Спр. 1166. Дело о производстве дознания о проживающем в 

м. Кривчике Ушицкого у. бывш. помощника волостного писаря Боднаре Ф. Б., 

обвиняемом в распространении брошюры УСДРП «Добра порада в лиху 

годину», 23 мая 1907 г. – 5 июля 1908 г., 64 арк. 

118. Спр. 1167. Дело о производстве дознания и дознание о кр-не дер. 

Волочка Брацлавского у. Горлатом И. И., обвиняемом в организации 

крестьянских сходок и хранении брошюр «Проект программы революционной 

украинской партии» и «Царь последний», 8 апреля 1907 г. – 13 декабря 1907 г., 

31 арк. 

119. Спр. 1168. Дело о производстве дознания и дознание о мещанах 

Козаке Ш., Цимермане М. и других (всего 5 чел.), обвиняемых в 

принадлежности к Летичевской организации партии «Бунд», 7 августа 1907 г. – 

23 мая 1908 г., 59 арк. 

120. Спр. 1169. Дело о производстве дознания и дознание о пекаре 

Шлингере Х. Е. и чернорабочим Лившице Д. И., обвиняемых в принадлежности 

к Хмельникской организации партии «Бунд», 26 января 1907 г. – 9 января 

1908 г., 61 арк. 
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121. Спр. 1170. Дело о производстве дознания о помощнике провизора 

Лысом А. В., обвиняемом в принадлежности к Бердичевской организации 

«Поалей Цион», 8 августа 1907 г. – 13 декабря 1907 г., 11 арк. 

122. Спр. 1171. Дело о производстве дознания о проживающим в 

м. Зинькове Летичевского у. мещ. Розенблите А., обвиняемом в 

принадлежности к партии «Бунд», 6 июля 1907 г. – 4 мая 1908 г., 14 арк. 

123. Спр. 1231. Циркуляры Департамента полиции о деятельности 

РСДРП и партии «Бунд», 27 января 1908 г. – 19 июня 1912 г., 398 арк. 

124. Спр. 1237. Переписка с Киевским охранным отделением и 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о выяснении делегатов 

совещаний, конференций и съездов РСДРП, партии «Бунд» и других 

организаций и союзов, 7 января 1908 г. – 23 января 1909 г., 590 арк. 

125. Спр. 1238. Агентурные сведения о деятельности организаций 

РСДРП и партии «Бунд» в Подольской губ., 7 января 1908 г. – 23 января 

1909 г., 278 арк. 

126. Спр. 1243. Дневник наружного наблюдения Жмеринского 

отделения Одесского жандармского полицейского управления ж. д. за лицами 

принадлежавшими к Жмеринским организациям партии эсеров и 

«Всероссийского железнодорожного союза», 2 января 1908 г. – 10 февраля 

1909 г., 60 арк. 

127. Спр. 1250. Агентурные сведения о деятельности Каменец-

Подольской и Винницкой организации партии эсеров и группы анархистов-

коммунистов, 16 января 1908 г. – 27 февраля 1909 г., 240 арк. 

128. Спр. 1251. Дело о производстве дознания о деятельности группы 

анархистов-коммунистов в гор. Виннице, 9 декабря 1908 г. – 22 января 1910 г., 

228 арк. 

129. Спр. 1259. Сводки, сведения, отчеты и дневники агентурных 

наблюдений за лицами, принадлежащими к группам анархистов-коммунистов, 

27 декабря 1908 г. – 16 января 1910 г., 409 арк. 
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130. Спр. 1308. Переписка с Киевским охранным отделением и 

помощниками начальника Подольского ГЖУ о разработке агентурных 

сведений о возникновении в Подольской губернии нелегальных организаций., 7 

января 1908 г. – 10 октября 1908 г., 136 арк. 

131. Спр. 1331. Циркуляры Департамента полиции и переписка с 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах и другими учреждениями 

об установлении наблюдения за революционной деятельностью рабочих, 17 

января 1909 г. – 8 февраля 1910 г., 78 арк. 

132. Спр. 1346. Дело о производстве дознания о деятельности военной 

организации партии эсеров, созданной из солдат и офицеров 12 Армейского 

корпуса, расположенного в м. Меджибужье Летичевского у., 14 июля 1909 г. – 

17 июля 1911 г., 177 арк. 

133. Спр. 1417. Ведомости помощников начальника Подольского ГЖУ 

об аресте лиц, принадлежавших к РСДРП, Украинскому Союзу («Спілки») 

РСДРП, анархо-коммунистами и занимающимися ввозом из-за границы 

нелегальной литературы, 29 января 1910 г. – 29 декабря 1910 г., 94 арк. 

134. Спр. 1421. Агентурные сведения о деятельности групп анархистов-

коммунистов в Подольской губернии, 2 января 1910 г. – 18 января 1911 г., 

344 арк. 

135. Спр. 1458. Дело о производстве дознания и дознание о 

проживающем в с. Ивашковцах Могилевского у. репетиторе Скаржинском Л.С., 

обвиняемом в хранении газеты РСДРП «Голос социал-демократа» № 24 за 

1911 г., 29 марта 1911 г. – 23 мая 1911 г., 25 арк. 

136. Спр. 1460. Розыскные циркуляры Департамента полиции по партии 

эсеров, 11 января 1911 г. – 15 января 1912 г., 149 арк. 

137. Спр. 1465. Отчеты, сводки и дневники наружного наблюдения за 

деятельностью групп анархистов-коммунистов в Подольской губернии, 3 

февраля 1911 г. – 7 января 1912 г., 154 арк. 
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138. Спр. 1478. Донесения помощников начальника Подольского ГЖУ в 

уездах о деятельности партии кадетов в области народного образования и 

агентурные сведения о настроении учащихся, о принадлежности учащихся к 

революционным партиям, 1 февраля 1911 г. – 4 января 1912 г., 33 арк. 

139. Спр. 1479. Донесения помощников начальника Подольского ГЖУ 

об отсутствие сведений о деятельности революционных организаций в уездах 

Подольской губ., 31 января 1911 г. – 2 января 1912 г., 25 арк. 

140. Спр. 1524. Отчеты, сводки и дневники наружного наблюдения за 

деятельностью организаций РСДРП польской национально-демократической 

партии в Подольской губернии, 1 февраля 1912 г. – 5 января 1913 г., 256 арк. 

141. Спр. 1525. Циркуляры Департамента полиции, переписка с 

Киевским охранным отделением и агентурные сведения о деятельности 

организаций партии эсеров в Подольской губернии., 26 января 1912 г. – 4 

января 1913 г., 162 арк. 

142. Спр. 1580. Переписка с Волынским ГЖУ, Киевским охранным 

отделением и другими учреждениями, донесения помощников начальника 

Подольского ГЖУ в уездах о деятельности организаций РСДРП в Подольской 

губернии, 2 февраля 1913 г. – 20 января 1914 г., 162 арк. 

143. Спр. 1581. Дело об аресте членов Проскуровского кружка РСДРП, 

16 февраля 1913 г. – 17 июня 1913 г., 191 арк. 

144. Спр. 1586. Донесения помощников начальника Подольского ГЖУ в 

уездах и агентурные сведения о деятельности лиц, принадлежащих к 

организациям партии эсеров в Подольской губ., 6 января 1913 г. – 3 декабря 

1913 г., 123 арк. 

145. Спр. 1588. Дело о производстве дознания об учителе 

Журавлевского народного сельского училища Просяном А.А., обвиняемом в 

принадлежности к партии эсеров и хранении газет ЦК партии эсеров «Знамя 

труда», 23 июля 1913 г. – 17 января 1915 г., 19 арк. 
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146. Спр. 1590. Отчеты и сводки наружного наблюдения за 

деятельностью лиц, принадлежащих к группам анархистов-коммунистов в гор. 

Каменец-Подольске, 5 февраля 1913 г. – 8 января 1914 г., 95 арк. 

147. Спр. 1655. Переписка с Департаментом полиции, отчеты, сводки и 

дневники наружного наблюдения за деятельностью лиц, принадлежащих к 

организации партии эсеров в Подольской губ., 3 февраля 1914 г. – 29 декабря 

1914 г., 44 арк. 

148. Спр. 1658. Дознание об обнаружении в гор. Каменец-Подольске 

транспорта нелегальной литературы анархистского направления, 11 марта 

1914 г. – 17 ноября 1915 г., 154 арк. 

149. Спр. 1661. Дело об аресте лиц, обвиняемых в принадлежности к 

Проскуровской организации партии «Бунд» нелегальному «Союзу рабочих и 

рабочей кассе» и участие в забастовке подмастерьев дамских портных, 11 

февраля 1914 г. – 31 января 1915 г., 278 арк. 

150. Спр. 1663. Дело о расследовании причин крестьянских волнений в 

Ольгопольском у. и выяснении деятельности местных отделов «Союза русского 

народа», 1 мая 1914 г. – 16 июля 1914 г., 371 арк. 

151. Спр. 1664. Переписка с Подольским губернатором, помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах и другими учреждениями о волнениях 

крестьян и сельскохозяйственных рабочих в Ольгопольском и Ямпольском 

уездах и об организации среди крестьян отделов «Союза русского народа», 24 

апреля 1914 г. – 5 декабря 1914 г., 351 арк. 

152. Спр. 1735. Переписка с Департаментом полиции, помощниками 

начальника Подольского ГЖУ и другими учреждениями и агентурные сведения 

о деятельности лиц, принадлежащих к РСДРП, 12 февраля 1915 г. – 9 февраля 

1916 г., 95 арк. 

153. Спр. 1736. Дело о производстве дознания о кр-не гор. Могилев-

Подольска Олейникове С. К., обвиняемом в получении бандероли с 
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нелегальной литературой («комитет русских социал-демократов»), 6 июля 

1915 г. – 17 августа 1916 г., 10 арк. 

154. Спр. 1869. Переписка с Департаментом полиции, помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах и агентурные сведения о деятельности 

организаций РСДРП, 9 февраля 1916 г. – 7 марта 1917 г., 36 арк. 

155. Спр. 1871. Донесения помощников начальника Подольского ГЖУ в 

уездах о отсутствии политических выступлений и деятельности политических 

партий за январь-декабрь 1916 г., 6 февраля 1916 г. – 19 января 1917 г., 62 арк. 

Оп. 2. 

156. Спр. 14. Переписка с Департаментом полиции, помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за деятельностью 

организаций РСДРП, Украинского социал-демократического союза «Спілки» и 

партии эсеров в Подольской губ., 2 октября 1906 г. – 1 сентября 1907 г., 

223 арк. 

157. Спр. 15. Переписка с помощниками начальника Подольского ГЖУ 

в уездах о распространении служащими Каменецкого военного лазарета 

нелегальной литературы среди солдат, находившихся на излечении, и по 

другим вопросам, 6 января 1906 г. – 2 января 1907 г., 410 арк. 

158. Спр. 16. Переписка с Департаментом полиции и помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о политической проверки разных лиц. 

Имеются сведения об организации партии сионистов-социалистов в гор. Балте 

и партии «Поалей Цион» в гор. Виннице, 14 января 1906 г. – 11 февраля 1907 г., 

795 арк. 

159. Спр. 17. Дознание о мещ. гор. Хмельника Литинского у. 

Рубинштейне Л., обвиняемого в хранении с целью распространения листовок 

«Сионистско-социалистической рабочей партии», 19 января 1906 г. – 18 июля 

1906 г., 10 арк. 

160. Спр. 20. Переписка с Киевским охранным отделением и 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за 
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деятельностью организаций РСДРП, Украинского социал-демократического 

союза «Спілки», партии эсеров и «Бунд», Всероссийского железнодорожного 

союза и других организаций; уставы, циркулярные письма, резолюции 

партийных съездов и конференций упомянутых партий и союзов. Копии, 7 

апреля 1970 г. – 20 января 1908 г., 1238 арк. 

161. Спр. 24. Дознание о проживающем в гор. Одесса помощнике 

провизора А-А. В Плеханова и в принадлежности к Могилев-Подольской 

организации партии «Поалей Цион», 23 июня 1907 г. – 5 ноября 1907 г., 65 арк. 

162. Спр. 29. Переписка с Киевским охранным отделением и 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о сборе сведений и 

ведения наблюдения за лицами подозреваемыми в перевозе эмигрантов через 

границу и принадлежности к партии эсеров и «Бунд», 8 января 1908 г. – 5 

апреля 1909 г., 643 арк. 

163. Спр. 30. Переписка с Департаментом полиции и помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о политической проверки разных лиц, 

24 января 1908 г. – 13 января 1909 г., 255 арк. 

164. Спр. 36. Агентурные сведения, отчеты и сводки данных наружного 

наблюдения за лицами принадлежащим к Винницкой военной организации 

РСДРП, Винницкой группе Подольско-Волынского комитета украинского 

социал-демократического союза «Спілка» и партии «Поалей Цион». Имеются 

листовки ЦК партии «Бунд», Подольского комитета «Спілка» и выдержки из 

приложения к газете «Социал-Демократ» № 13 (апрель 1909 г.), 4 января 1909 г. 

– 25 января 1910 г., 186 арк. 

165. Спр. 44. Агентурные сведения и переписка с помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о разработке агентурных сведений по 

наблюдению за деятельностью организаций РСДРП, партии «Поалей Цион» и 

других партий и организаций в Подольской губ., 1 января 1910 г. – 13 февраля 

1911 г., 366 арк. 
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166. Спр. 59. Циркуляры Департамента полиции и переписка с 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за 

деятельностью Польской социалистической партии, партии «Украинских 

прогрессистов», «Дашнок Цутюн» и других партий в Подольской губернии, 7 

января 1911 г. – 27 января 1912 г., 280 арк. 

167. Спр. 60. Агентурные сведения и переписка с помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о разработке агентурных сведений по 

наблюдению за деятельностью организаций РСДРП, партии «Бунд», «Поалей 

Цион» и других, 14 января 1911 г. – 3 января 1912 г., 266 арк. 

168. Спр. 61. Циркуляры Департамента полиции и переписка с 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за 

деятельностью партии сионистов, 26 февраля 1911 г. – 8 февраля 1912 г., 

41 арк. 

169. Спр. 73. Циркуляры Департамента полиции и переписка с 

помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за 

деятельностью украинских, еврейских и мусульманских буржуазно-

националистических партий и организаций, 2января 1912 г. – 31 октября 

1913 г., 101 арк. 

170. Спр. 74. Переписка с помощниками начальника Подольского ГЖУ 

в уездах о наблюдении за деятельностью Польской социалистической партии, 

«Об-ва Королевы короны польской» и других польских об-в и организаций в 

Подольской губ., 28 января 1912 г. – 29 марта 1913 г., 186 арк. 

171. Спр. 75. Переписка с помощниками начальника Подольского ГЖУ 

в уездах о наблюдении за деятельностью Украинской боевой дружины 

«Гайдамаки», Украинского социал-демократического союза «Спілка», партии 

сионистов и других в Подольской губ., 3 января 1912 г. – 18 января 1913 г., 

132 арк.  

172. Спр. 77. Переписка с помощником начальника Подольского ГЖУ в 

Балтскому и других уездах о производстве дознания о мещ. м. Ялтушкова 
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Могилевского у. Моливере Ш. И. и мещ. м. Красного Ямпольского у. 

Котляре О. Б., обвиняемых в принадлежности к сионистской организации, 12 

июля 1912 г. – 23 августа 1912 г., 11 арк. 

173. Спр. 91. Циркуляры Департамента полиции со сведениями о 

сионистском движении, 13 декабря 1913 г. – 29 декабря 1916 г., 42 арк. 

174. Спр. 121. Дело о политической проверке об учителях церковно-

приходского училища в с. Куничем Брацлавского у. Дацюке Ф. Н. и 

Гадзинской Н. А. подозреваемых в пропаганде идей украинского буржуазного 

национализма среди крестьян, 21 июля 1914 г. – 3 декабря 1914 г., 41 арк. 

175. Спр. 122. Агентурные сведения и переписка с помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах об украинском «мазепинском» 

движении и его деятелях в Подольской губ., 9 января 1914 г. – 28 января 

1915 г., 113 арк. 

176. Спр. 124. Переписка с Полтавским и Бессарабским ГЖУ о 

деятельности членов партии «Поалей Цион» в м. Городке Каменецкого у. и о 

наблюдении за выездом из Подольской губ. делегатов на совещание 

представителей организаций партии «Поалей Цион» в гор. Полтаву, 17 мая 

1914 г. – 18 февраля 1915 г., 20 арк. 

177. Спр. 125. Агентурные сведения и переписка с помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о деятельности партии сионистов в 

Подольской губ., 16 января 1914 г. – 26 августа 1914 г., 32 арк.  

178. Спр. 127. Переписка с подольским губернатором и помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах об открытии в гор. Новой Ушице 

отделения «Союза русского народа», о лицах уклонявшихся от военной 

службы, и по другим вопросам, 2 января 1914 г. – 1 декабря 1914 г., 110 арк. 

179. Спр. 148. Переписка с Департаментом полиции и помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за украинским 

«мазепинским» движением, 25 января 1915 г. – 29 ноября 1915 г., 105 арк. 
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180. Спр. 149. Агентурные сведения и переписка с помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о деятельности организаций сионистов 

и партии «Поалей Цион» и «Бунд» в Подольской губ., 8 января 1915 г. – 2 

января 1916 г., 72 арк. 

181. Спр. 151. Переписка с помощником начальника Подольского ГЖУ 

на пограничном пункте в м. Гусятине о политической проверки проживающих 

в м. Городке Каменецкого у. мещан Оксмана М., Цацки-Цацкиса В.-Л.-М. и 

других, подозреваемых в принадлежности к организации сионистов, 29 апреля 

1915 г. – 17 мая 1916 г., 45 арк. 

182. Спр. 186. Переписка с Департаментом полиции и помощниками 

начальника Подольского ГЖУ в уездах о наблюдении за деятельностью 

сионистских организаций в Подольской губ., 26 февраля 1916 г. – 16 декабря 

1916 г., 48 арк. 

183. Спр. 219. Переписка с начальником Подольского ГЖУ и 

жандармскими унтер-офицерами об установлении делегатов съездов и 

конференций РСДРП, партии эсеров, «СЕРП» и Украинского социал-

демократического союза «Спілки», 4 января 1907 г. – 31 декабря 1907 г., 

1142 арк. 

184. Спр. 221. Отчеты, дневники и сводки агентурных наблюдений за 

деятельностью организаций РСДРП, партии «Бунд» и эсеров, Украинского 

социал-демократического союза «Спілки» и групп анархистов в Подольской 

губ., 29 декабря 1907 г. – 3 января 1909 г., 77 арк. 

185. Спр. 332. Переписка с начальником Подольского ГЖУ о 

наблюдении за деятельностью «ППС», «Сокола» и других польских партий и 

организаций и за настроением польского населения в Подольской губ., 4 марта 

1907 г. – 21 декабря 1913 г., 82 арк. 

186. Спр. 401. Переписка с начальником Подольского ГЖУ о лицах, 

состоящих под гласным, негласным и особым надзором полиции, о 

политической проверке разных лиц, о распространении в Каменецком и 
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Проскуровском уездах листовок Городокской организации РСДРП, 3 января 

1908 г. – 26 апреля 1908 г., 407 арк. 

187. Спр. 443. Переписка с начальником Подольского ГЖУ о розыске 

анархистов, членов боевых групп партии эсеров и «ППС» и других лиц, об 

установлении членов польской организации «Союз земледельцев Подольской 

губ.», 1 января 1911 г. – 28 декабря 1911 г., 125 арк.  

Ф. 348. Одеська судова палата (1869–1920 рр.). 

Оп. 1. 

188. Спр. 272. Дело по обвинению мещ. Новаковского В. П. в 

принадлежности к Каменец-Подольской группе партии эсеров и хранении 

оружия и типографского шрифта, 5 декабря 1907 г. – 1 августа 1909 г., 111 арк. 

189. Спр. 274. Дело по обвинению мещан Рахлина А. Л. и 

Фридмана И. А. (Фрейдман) в распространении в г. Могилев-Подольске 

воззваний «К роспуску Государственной думы», изд. Могилев-Подольской 

группы партии эсеров, 24 ноября 1907 г. – 15 октября 1908 г., 102 арк. 

190. Спр. 306. Дело по обвинению мещан Пустовойтова С. и 

Пустовойтовой Е. в принадлежности к группе анархистов «Винницкая 

внепартийная боевая дружина» и вооруженном сопротивлении полиции, 1 

июня 1907 г. – 21 апреля 1908 г., 345 арк.  

Ф. 386. Одеське охоронне відділення (1902–1906 рр.). 

Оп. 1. 

191. Спр. 474. Переписка с Департаментом полиции, Подольским ГЖУ и 

другими учреждениями о распространении в гор. Балте Подольской губ. 

листовок Одесского комитета РСДРП, о разработке писем, полученных 

агентурным путем, и по другим вопросам, 1 мая 1904 г. – 27 сентября 1904 г., 

138 арк. 

192. Спр. 851.переписка с Департаментом полиции, Жандармским 

управлением гор. Одессы и другими учреждениями о транспортировке из 
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Киева, Каменца Подольской губ. и других городов газеты «Искра» и другой 

нелегальной литературы, 22 мая 1905 г. – 15 октября 1905 г., 49 арк. 

193. Спр. 1076. Переписка с Департаментом полиции о выяснении лиц, 

упоминаемых в письме отосланном из Балты Подольской губ. в Одессу на имя 

Либерман Б.Д., 22 мая 1906 г. – 1 августа 1906 г., 5 арк. 

Ф. 419. Прокурор Одеської судової палати (1869-1920 рр.). 

Оп. 1. 

194. Спр. 3683. Дело по обвинению мещан Рубинштейн И. и Д., кр-на 

Гаврилюка Е. и др. в провозе из-за границы в Россию через г. Каменец-

Подольск (эсеровской) литературы и отправки в г. Екатеринодар типографского 

шрифта для организации (эсеровской) типографии, 11 марта 1904 г. – 19 марта 

1905 г., 119 арк. 

195. Спр. 3847. Дело об обнаружении в г. Виннице, Подольской губ. на 

берегу р. Буга прокламаций «Политика насилия и обмана», «1 мая», изд. 

Одесского комитета РСДРП и др. нелегальной литературы, 12 мая 1905 г. – 8 

января 1906 г., 18 арк. 

196. Спр. 3908. Дело по обвинению мещан Кантора Ид. И. и 

Кантора Ис. И. в устройстве на своей квартире нелегальных сходок и 

распространении среди жителей г. Балты прокламаций РСДРП, 30 декабря 

1904 г. – 29 октября 1905 г., 23 арк. 

197. Спр. 3909. Дело по обвинению проскуровского мещ. Полтуна Ш. Х. 

в транспортировке социал-демократической литературы из-за границы в 

Россию через г.г. Проскуров и Бердичев, 11 марта 1905 г. – 13 мая 1905 г., 

11 арк. 

198. Спр. 3910. Представления прокурора Каменец-Подольского 

окружного суда о производстве дознания по обвинению жителей г. Каменца 

Рубинштейна И. М. и Рофмана Ш. и жителя г. Елисаветграда Кулаковского З. в 
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транспортировки из-за границы в г. Екатеринодар нелегальной литературы и 

типографического шрифта, 25 мая 1905 г – 13 ноября 1905 г. 

199. Спр. 3912. Представление прокурора Каменец-Подольского 

окружного суда о производстве дознания по обвинению австрийского 

поданного Горбановского И. Ф. и кр-на с. Чернокозенец, Каменецкого у. 

Луцика О. в переправке из-за границы в Россию транспорта нелегальной 

литературы, 8 августа 1905 г. – 7 ноября 1905 г., 6 арк. 

200. Спр. 3913. Дело о распространении в сс. Сокиринцах и Хижинках 

Винницкого у., Подольской губ. прокламаций «К запасным», «Что нам сейчас 

делать?» и др., 22 ноября 1904 г. – 20 апреля 1905 г., 13 арк. 

201. Спр. 3918. Дело по обвинению дворянина Чернявского В. К., 

студента Ильницкого С. А. в организации в г. Каменец-Подольске нелегальных 

сходок солдат 74 пехотного Ставропольского полка и чтении им прокламаций, 

изд. Каменец-Подольской группы РСДРП, 17 декабря 1905 г. – 18 июня 1907 г., 

79 арк. 

202. Спр. 3922. Представление прокурора Каменец-Подольского 

окружного суда о производстве дознания о политической демонстрации в 

г. Балте 12 июня 1905 г., 16 июня 1905 г. – 2 ноября 1905 г., 22 арк. 

203. Спр. 3923. Дело о политической демонстрации в гг. Виннице и 

Каменец-Подольске 18, 19 октября 1905 г., 24 октября 1905 г. – 20 июля 1906 г., 

84 арк. 

204. Спр. 3925. Представление прокурора Каменец-Подольского 

окружного суда о прекращении демонстрации в г. Немирове, Брацлавского у. 

19 октября 1905 г., 31 октября 1905 г. – 7 апреля 1906 г., 9 арк. 

205. Спр. 4098. Дело по обвинению земского врача Блонского П.И. в 

чтении крестьянам м. Смотрича, Каменецкого у. Подольской губ. прокламаций 

изд. «Всероссийского крестьянского союза» и хранении прокламаций, изд. 

УСДРП, и другой нелегальной литературы, 20 августа 1906 г. – 13 декабря 

1906 г., 65 арк. 
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206. Спр. 4130. Дело по обвинению мещ. Миндлиса М. Р. и 

Цимермана Л. А. в распространении в г. Проскурове Подольской губ. 

прокламаций, изд. Местной организации партии «Бунд», 19 декабря 1905 г. – 10 

августа 1909 г., 19 арк. 

207. Спр. 4139. Дело по обвинению учителя с. Малой Жмеринки 

Добровольского М. М. в агитации крестьян м. Станиславчика Винницкого у., 

Подольской губ. за учредительное собрание, против оплаты податей и 

распространении прокламации «Товарищи работники», изд. РУП, 28 мая 

1905 г. – 7 июля 1905 г., 130 арк. 

208. Спр. 4140. Дело по обвинению мещ. Заболотного А. и Ширмана Б. в 

распространении в с. Стрижавской Слободке, Винницкого у., Подольской губ. 

прокламаций украинской буржуазно-националистической партии «Руп», 3 

сентября 1905 г. – 28 февраля 1913 г., 13 арк. 

209. Спр. 4314. Представления прокурора Каменец-Подольского 

окружного суда и товарища прокурора по Винницкому участку о производстве 

дознания об обнаружении в г. Жмеринке свертка с нелегальной литературой 

изд. Жмеринской организации РСДРП, 2 декабря 1906 г. – 16 ноября 1907 г., 

14 арк. 

210. Спр. 4331. По обвинению канонира 19 артиллерийской бригады, 

проживающего в г. Виннице, Подольской губ. Волкова В. в хранении с целью 

распространения прокламаций «Ни земли ни воли» изд. Винницкой 

организации РСДРП и газеты «Голос солдата» изд. Киевской военной 

организации РСДРП, 6 июля 1906 г. – 20 июля 1906 г., 8 арк. 

211. Спр. 4421. Дело по обвинению мещ. Чемеровского Б. Г. в агитации 

рабочих Барского винокуренного завода, Подольской губернии к забастовке и 

распространении среди них прокламаций «Буряки», «К крестьянам» и др. 

нелегальной литературы, 27 ноября 1906 г. – 18 июля 1909 г., 39 арк. 

212. Спр. 4965. Дело по обвинению ученика Киевской гимназии 

Ленчевского В. В принадлежности к партии эсеров, гектографирование и 
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распространение в м. Шаргороде, Могилевского у., Подольской губ. эсеровских 

прокламаций, 24 апреля 1906 г. – 30 марта 1910 г., 17 арк. 

213. Спр. 4966. Дело по обвинению Эпельбаума Л., Шехтмана Э., 

Бульмана Ф. и др. в хранении и распространении в г. Могилеве, Подольской 

губ. прокламаций изд. Партии эсеров и партии «Бунд», 11 марта 1906 г. – 8 мая 

1906 г., 14 арк. 

214. Спр. 5222. Дело по обвинению Мельникова Г. и Липовецкого Д. в 

распространении в г. Балте, Подольской губ. литературы, изд. Балтского отдела 

«Союза русского народа», 3 июля 1906 г. – 7 октября 1906 г., 15 арк. 

215. Спр. 5526. Дело по обвинению в распространении прокламаций в 

г. Могилеве Исаака Фридмана и Арона Рахлина., 16 июня 1907 г. – 28 октября 

1907 г., 104 арк. 

216. Спр. 5529. Дело по обвинению проживающих в г. Могилеве-

Подольском мещан Рахлина А. Л. и Фрейдмана И. А. в хранении и 

распространении прокламаций изд. партии эсеров, 24 июля 1907 г. – 1 августа 

1908 г., 21 арк. 

217. Спр. 6826. Дело по обвинению Гольдштейна И. Л., Оксмана М. М., 

Витлис М.И. и др. в принадлежности к Городокской сионистической группе в 

Каменецком уезде Подольской губ., 12 мая 1915 г. – 31 мая 1916 г., 4 арк. 

218. Спр. 7045. Дело по обвинению студента Петроградского 

психоневрологического института Рубинштейна М., временно проживающего в 

м. Дунаевцах Подольской губ., в принадлежности к сионистской организации, 1 

февраля 1916 г. – 16 августа 1916 г., 8 арк.  

Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-

губернатора (1796–1916 рр.). 

Оп. 638. 
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219. Спр. 174. Дело по ходатайству Голованевского отдела Союза 

русского народа Балтского уезда о выселении евреев, 8 февраля 1908 г. – 8 

февраля 1908 г., 20 арк. 

Оп. 855. 

220. Спр. 5. Донесения подольского губернатора и начальника 

Подольского ГЖУ об антиправительственных сходках, доставке и 

распространении нелегальной литературы РСДРП и др. партий в Подольской 

губернии, 1 января 1905 г. – 23 октября 1905 г., 36 арк. 

221. Спр. 98. Переписка с подольским ГЖУ, волынским и подольским 

губернаторами об аресте в г. Проскурове Подольской губ. мещ. Полтуна Ш. Х, 

обвиняемого в транспортировке нелегальной литературы через русско-

австрийскую границу, 13 марта 1905 г. – 30 марта 1905 г., 5 арк. 

222. Спр. 113 ч. 1. Переписка с Департаментом полиции, подольским 

губернатором и начальником Подольского ГЖУ о забастовках 

сельскохозяйственных рабочих в Подольской губ., требующих повышения 

заработной платы, о введении войск в некоторые населенные пункты 

Гайсинского, Ольгопольского и др. уездов Подольской губ. для подавления 

крестьянских волнений и по др. вопросам. Список дел о крестьянских 

волнениях находящихся в производстве судебных следователей округа 

Каменец-Подольского окружного суда, 5 апреля 1905 г. – 30 июня 1905 г., 

258 арк.  

Оп. 856. 

223. Спр. 56. Дело о закрытии в г. Виннице Подольской губ. типографии 

Шерра, подозреваемой в печатании революционных листовок. Листовка «Ко 

всем рабочим г. Винницы», 28 января 1906 г. – 10 мая 1906 г., 25 арк. 

224. Спр. 223. Переписка с подольским губернатором о кр-не 

с. Чернокозенец Каменецкого у. Подольской губ. Луцике О., подозреваемом в 

переправе через границу контрабандным путем нелегальной литературы и 
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оружия и связях с русскими революционерами находящимся за границей, 23 

апреля 1906 г. – 26 апреля 1906 г., 5 арк. 

225. Спр. 286. Переписка с Департаментом полиции и подольским 

губернатором о выселке из Подольской губ. нотариуса Зновицкого О. О., 

проживающего в г. Новая Ушица, обвиняемого в агитации 

сельскохозяйственных рабочих произвести забастовки, 2 июля 1906 г. – 1 

сентября 1906 г., 14 арк. 

226. Спр. 333. Дело об ограблении в г. Проскурове торговой конторы 

купца Хаима Маранца, анархистами-коммунистами, 22 июня 1906 г. – 23 июня 

1906 г., 2 арк. 

227. Спр. 353. Сообщение подольского губернатора об обнаружении в 

квартире жительницы г. Каменец-Подольска Подольской губ. Прушинской Е. 

нелегальной типографии, 12 июля 1906 г. – 12 июля 1906 г., 1 арк. 

228. Спр. 374. Дело по представлении Подольского губернатора о 

выселке в одну из отдаленных губерний учителя церковно-приходского 

училища Петра Ксендзюка, 24 июля 1906 г. – 9 января 1907 г., 37 арк. 

229. Спр. 375. Дело по обвинению бр. Степана и Василия Пустовойтов 

за подстрекательство нижн. чин. Терентия Кумановского и Антона Зацарнюка к 

продаже им казенного оружия, 24 июля 1906 г. – 12 декабря 1909 г., 23 арк. 

230. Спр. 473. Переписка с Департаментом полиции, подольским 

губернатором, винницким уездным исправником и др.лицами о введении 

военного положения в Винницком у. Подольской губ. в связи с усилением 

революционного движения, 1 августа 1906 г. – 9 декабря 1906 г., 33 арк. 

231. Спр. 523. Переписка с подольским губернатором об аресте на 

ст. Волочиск Проскуровского у. Подольской губ. австрийского подданного, 

называющегося Чацким С.Ч. обвиняемом в сборе пожертвований для боевой 

дружины Центрального польского революционного комитета, 15 сентября 

1906 г. – 22 сентября 1906 г., 4 арк.  

Оп 857. 
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232. Спр. 237. Донесения подольского губернатора о производстве 

обыска и аресте члена Каменец-Подольской группы военной организации 

РСДРП Новосадского С., подозреваемого в покушении на убийство 

полицейского стражника Мазура Н. вблизи г. Каменца Подольской губернии, 3 

июня 1907 г. – 3 июня 1907 г., 2 арк. 

233. Спр. 370. Переписка с Министерством внутренних дел киевским, 

подольским и волынским губернаторами о порядке выборов в ІІІ 

Государственную думу и проведения собраний среди изберателей-поляков в 

Киевской, Подольской и Волынской губерниях, 16 августа 1907 г. – 18 октября 

1907 г., 35 арк. 

234. Спр. 501. Переписка с Министерством внутренних дел и 

подольским губернатором о принятии мер к предотвращению убийств 

служащих полиции, экспроприаций, поджогов помещичьих имений в Балтском 

у. Подольской губ., 31 октября 1907 г. – 6 марта 1909 г., 76 арк. 

235. Спр. 505. Переписка с подольским губернатором и прокурором 

Каменец-Подольского окружного суда и Временным военным судом о 

производстве следствия и предания суду мещ. Резника С. и кр-на Скрипника П., 

обвиняемых в принадлежности к организации анархистов-коммунистов в 

м. Богополь Балтского у. Подольской губ., грабежах, убийствах и оказании 

вооруженного сопротивления полиции при аресте, 30 декабря 1907 г. – 12 

ноября 1908 г., 25 арк. 

236. Спр. 617. Переписка с Департаментом полиции и подольским 

губернатором о выселке под гласный надзор полиции в Архангельскую и др. 

губернии крестьян м. Богополь, с.с. Когутовка, Подгурье и др. Балтского у. 

Подольской губ. Требелева Я. Г., Бакшанского Т. К. и др.(всего 61 чел.) за 

принадлежность к партии анархистов-коммунистов и призыве крестьян к 

разгрому помещичьих имений, 16 декабря 1907 г. – 2 января 1910 г., 39 арк. 

237. Спр. 631. Переписка с балтским уездным исправником о сборе 

сведений об отношении пристава м. Голованевска Балтского у. Подольской губ. 
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Метельского к членам отдела «Союза русского народа», 2 сентября 1907 г. – 9 

октября 1907 г., 7 арк.  

Оп. 858. 

238. Спр. 194. Переписка с киевским, подольским, волынским 

губернаторами и начальником Киевского охранного отделения о принятии мер 

к ликвидации организаций партии эсеров среди крестьян Киевской, Подольской 

и Волынской губерний. Устав деревенского крестьянского братства партии 

эсеров, 23 января 1908 г. – 3 сентября 1908 г., 34 арк. 

239. Спр. 270. Переписка с Департаментом полиции и подольским 

губернатором о выселке мещан Грейсера Я., Корифельда Н. и Оксмана Л. В 

Вологодскую губ. под гласный надзор полиции за принадлежность к партии 

«Бунд» и призыв рабочих м. Городка Каменецкого у. Подольской губ. к 

проведению забастовок, 23 июля 1908 г. – 24 сентября 1908 г., 7 арк. 

240. Спр. 349. Переписка с Департаментом полиции и подольским 

губернатором о выселке учителя церковно-приходской школы с. Войтов 

Летичевского у. Подольской губ. Баланюка И. в Вологодскую губ. под гласный 

надзор полиции за принадлежность к РСДРП, 22 сентября 1908 г. – 16 декабря 

1908 г., 8 арк.  

Оп. 859.  

241. Спр. 239. Переписка с подольским губернатором о крестьянских 

волнениях в с. Щпичинцы Литинского у. Подольской губ. в связи с 

организацией священником Копченко отделов «Союза русского народа» в 

селах уезда, 10 октября 1909 г. – 19 октября 1909 г., 31 арк.  

Оп. 860.  

242. Спр. 255. Дознание, произведенное помощником начальника 

Подольского ГЖУ о мещанах Ратнере Э. и Сандлере Б.-Г. арестованных в 

г. Виннице Подольской губ. по обвинению в принадлежности к Южно-Русской 

группе анархистов-коммунистов и вымогательстве денег у разных лиц на 

нужды группы, 28 октября 1909 г. – 12 февраля 1910 г., 28 арк. 
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Оп. 861. 

243. Спр. 259. Ч. 1. Донесения киевского, подольского и волынского 

губернаторов, начальников Киевского, Подольского и Волынского губернских 

жандармских управлений и др. лиц о забастовках и волнениях среди рабочих и 

крестьян Киевской, Подольской, Волынской губерний, о распространении 

среди крестьян слухов о предстоящем переделе помещичьей земли и по др. 

вопросам, 30 сентября 1911 г. – 22 февраля 1913 г., 217 арк.  

Оп. 864. 

244. Спр. 175. Донесения начальника Подольского ГЖУ и подольского 

губернатора о волнениях и забастовках сельскохозяйственных рабочих и 

крестьян в Балтском, Ольгопольском, Ямпольском и др. уездах Подольской губ. 

в связи с требованием повышения платы за работу и описанием крестьянских 

строений, о розыске и аресте лиц, занимающихся агитацией крестьян к 

вступлению в организации «Союза русского народа», непризнании земства и 

уплаты земских сборов, 27 апреля 1914 г. – 29 октября 1914 г., 51 арк. 

 

Центральний державний архів органів влади та управління України 

у м. Києві. 

Ф. 3807. Жук Андрій Ілліч (1880–1968) – громадсько-політичний діяч, 

публіцист, діяч українського кооперативного руху, член ЦК Української 

соціал-демократичної робітничої партії, член проводу «Спілки визволення 

України», радник Міністерства закордонних справ УНР. 

Оп. 1. 

245. Спр. 6. Документи з історії РУП-УСДРП: робітничий рух в Україні, 

селянський рух на Чернігівщині, Лубенщині та ін., антивоєнна агітація; відозви, 

вирізки з газет, 1902 р. – 1912 р., 175 арк. 

246. Спр. 8. Документи з історії РУП-УСДРП: Київська, Кам’янецька, 

Петербурзька, Харківська та ін. організації; вирізки з газет, 1901 р. – 1907 р., 

245 арк.  
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Державний архів Вінницької області (м. Вінниця). 

Ф. 192. Прокурор Вінницького окружного суду. 

Оп. 1.  

247. Спр. 75. Материалы о политическом настроении среди крестьян и 

деятельности «Союза русского народа» в Ольгопольском уезде, 3 мая 1914 г. – 

25 сентября 1914 г., 226 арк. 

248.  Спр. 83. Месячные отчеты о ходе следствия по политическим 

делам, 4 февраля 1916 г. – 13 декабря 1916 г., 74 арк. 

249. Спр. 171. Переписка и материалы предварительного следствия по 

делам крестьянина с. Больших Крушлинцев Винницкого уезда, Кравчука 

Григория Артемовича, обвиняемого в распространении литературы и 

принадлежности к РСДРП, 12 августа 1908 г. – 20 октября 1909 г., 26 арк. 

250. Спр. 197. Переписка и материалы предварительного следствия по 

делу гр. Мойши Лехтмана и Абрама Трипольского обвиняемых в 

распространении революционных листовок и книг, 12 мая 1906 г. – 7 мая 

1914 г., 66 арк. 

251. Спр. 226. Донесения пристава 7-го стана о положении в 

с. Журавлевки в 1907 г. Переписка с Каменец-Подольским окружным судом, 

исправниками, приставами о производстве дознаний, Август 1912 г. – 30 апреля 

1913 г., 217 арк. 

252. Спр. 336. Представления, переписка с товарищами прокурора 

Винницкого окружного суда, прокурором Житомирского окружного суда и др. 

о наблюдении за действиями еврейских политических организаций, 

поднадзорных лиц и лиц иностранного подданства и др вопросам, 14 января 

1912 г. – 7 марта 1913 г., 145 арк.  

Оп. 3.  

253. Спр. 23. Производство прокурора Винницкого окружного суда о 

подозрении в написании анонимного письма на имя Александра Вознюка, 
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требовавшего денег для Одесской группы анархистов-коммунистов, 18 

сентября 1909 г. – 3 сентября 1912 г., 65 арк. 

254. Спр. 33. Производство прокурора Винницкого окружного суда по 

делу Шадита Рерута, сохранявшего революционную литературу, 2 сентября 

1909 г. – 4 июня 1910 г., 5 арк. 

255. Спр. 63. Производство прокурора Винницкого окружного суда по 

делу Дронова Кузьмы Владимировича об угрозе помещику от имени 

анархистов-коммунистов, 24 октября 1911 г. – 19 января 1912 г., 24 арк. 

256. Спр. 68. Производство прокурора Винницкого окружного суда по 

делу Токаря Василия Ивановича в агитации против орг. «Союза русского 

народа» и царя Николая, поддерживающего «Союз русского народа», 12 

августа 1911 г. – 31 июня 1912 г., 25 арк. 

 

Державний архів Хмельницької області (м. Хмельницький). 

Ф. 281. Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. 

Оп. 1. 

257. Спр. 7786. Циркуляры (копии) Министерства юстиции, переписка с 

прокурором Одесской судебной палаты о производстве дознаний о стачках и 

забастовка рабочих, волнениями крестьян, распространении нелегальной 

литературы, 2 января 1903 г. – 19 ноября 1903 г., 62 арк. 

258. Спр. 7787. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты 

товарищем прокурора окружного суда о производстве дознания о 

распространении мещанами Гольдманом Б. и Десницким В. Воззваний и 

прокламаций, издания Киевского комитета Российской социал-

демократической рабочей партии и по другим вопросам, 24 июня 1903 г. – 25 

января 1906 г., 48 арк. 

259. Спр. 7797. Циркуляры прокурора Одесской судебной палаты, 

губернского жандармского управления о представлении сведений о лицах, 

выступающих против царского правительства и помещиков, отношение 
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товарища прокурора и пристава Брацлавского уезда с представлением 

дознаний, о политическом ссыльном Самымин, и документы по другим 

вопросам, 16 января 1904 г. – 5 января 1905 г., 181 арк. 

260. Спр. 7798. Дело по обвинению крестьянина Штеренберга Отто 

Юрьевича в принадлежности к Российской социал-демократической рабочей 

партии и в перенесении тайно через границу революционной литературы: «К 

деревенской бедноте», «Письмо к товарищу о наших организационных 

разногласиях» – В. Ленина, «Русский рабочий в революционном движении» (по 

личным воспоминаниям Г. Плеханова), «Проект программы РСДРП» и газеты 

«Искра» за 1901, 1902, 1903, 1904 гг., 14 апреля 1904 г. – 11 июня 1905 г., 

24 арк. 

261. Спр. 7799. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления и прокурором Одесской судебной палаты о 

транспортировки и задержании на станции Тифлис отправленной из 

г. Каменец-Подольска нелегальной литературы («Проект программы 

Российской социал-демократической рабочей партии»), 12 марта 1904 г. – 18 

ноября 1904 г., 9 арк. 

262. Спр. 7800. Дело по обвинению дворянина Ивана Брониславовича 

Озембловского в провозе через австро-русскую границу нелегальной 

литературы, 12 апреля 1904 г. – 18 октября 1904 г., 24 арк. 

263. Спр. 7802. Переписка с министерством юстиции, Подольским 

губернским жандармским управлением, прокурором Одесской судебной палаты 

и другими о собрании сионистов в г. Балте, 10 августа 1904 г. – 22 декабря 

1904 г., 15 арк. 

264. Спр. 7803. Дело по обвинению Сташевского, Гаевского Якова и 

Гунченко Сазонта в распространении прокламаций: «Что такое политическая 

свобода?» и другой нелегальной литературы в г. Виннице и на станции 

Гайворон, Гайсинского уезда, 18 февраля 1904 г. – 24 июня 1906 г., 55 арк. 
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265. Спр. 7804. Дело по обвинению дворянина Рудницкого Михаила и 

мещан Шнерлинга Якова, Желязко Абрама, Германского Шклера, Колко 

Абрама в распространении на станции Проскуров нелегальной литературы, 23 

декабря 1904 г. – 10 февраля 1905 г. 51 арк. 

266. Спр. 7805. Дело по обвинению мещан Шварцберга Мордхая и 

Гольдштейна Мошка Мордковича в хранении и распространении в г. Балте 

прокламаций «Новый курс», издаваемых Всеобщим еврейским союзом «Бунд», 

10 декабря 1904 г. – 22 декабря 1905 г., 42 арк. 

267. Спр. 7807. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты, 

товарищами прокурора, начальником Козятинского жандармского 

полицейского управления о найденных на железнодорожной линии «Козятин - 

Одесса» воззваний антиправительственного содержания, 8 марта 1904 г. – 9 

марта 1904 г., 6 арк. 

268. Спр. 7808. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты и 

товарищем прокурора по Гайсинскому участку о найденных в г. Брацлаве 

прокламациях: «Ко всем гражданам России», «Ко всем Российским рабочим», 

«Последний козырь самодержавия», отпечатанные Одесским комитетом 

РСДРП, 30 мая 1904 г. – 12 июня 1904 г., 5 арк. 

269. Спр. 7809. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты 

Винницкими уездными приставами и исправником о найденных в г. Виннице 

прокламациях на украинском языке, 16 октября 1904 г. – 28 ноября 1904 г., 7 

арк. 

270. Спр. 7812. Переписка с прокурором Одесской судебной палате о 

найденной в квартире крестьянина с. Окны Балтского уезда Шустова А. Т. 

прокламации Одесского комитета партии социалистов-революционеров «К 

солдатам Одесского округа», 24 сентября 1904 г. – 24 марта 1905 г., 13 арк. 

271. Спр. 7815. Дело по обвинению крестьян с. Должка Смоленского 

Василия Мартыновича, Борщевского Николая, Кушнира Александра в 
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хранении литературы антиправительственного содержания, 21 августа 1904 г. – 

13 ноября 1904 г., 19 арк. 

272. Спр. 7817. Переписка с товарищем прокурора по Балтскому 

участку, начальником Подольского губернского жандармского управления о 

найденных крестьянином Никитой Корнейчуком вблизи м. Богополь 

прокламаций Елисаветградской организации РСДРП «К новобранцам», 29 

ноября 1904 г. – 24 марта 1905 г., 13 арк. 

273. Спр. 7818. Переписка с товарищем прокурора 1-го Винницкого 

участка о найденных на чугунно-литейном заводи г. Виннице прокламациях 

Российской социал-демократической рабочей партии «Ко всему русскому 

народу» и др., 2 октября 1904 г. – 28 декабря 1904 г., 7 арк. 

274. Спр. 7819. Переписка с товарищем прокурора по 1-му Винницкому 

участку, прокурором Одесской судебной палаты и другими о найденной вблизи 

с. Стодулец, Литинского уезда прокламации ЦК украинской социалистической 

партии «Правдиве слово про війну», 24 марта 1904 г. – 30 октября 1904 г., 

32 арк. 

275. Спр. 7821. Переписка с товарищем прокурора Гайсинского участка 

Брацлавским уездным исправником о найденных в реке Буг прокламациях 

изданных Одесским комитетом РСДРП, 21 июня 1904 г. – 21 июня 1904 г., 

4 арк. 

276. Спр. 7823. Представление товарища прокурора по Гайсинскому 

участку о найденной в м. Терновки Гайсинского уезда брошюре, изданной 

Киевским комитетом РСДРП, 9 июля 1904 г. – 28 декабря 1904 г., 4 арк. 

277. Спр. 7824. Переписка с товарищем прокурора по Могилевскому 

участку о найденной в г. Могилеве-Подольском прокламации, изданной 

Всеобщим еврейским союзом «Бунд», под заглавием «Ко всем», 20 августа 

1904 г. – 28 декабря 1904 г., 6 арк. 

278. Спр. 7826. Дело о найденной вблизи г. Каменца нелегальной 

литературы, 8 ноября 1904 г. – 3 января 1905 г., 11 арк. 
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279. Спр. 7827. Переписка с товарищем прокурора, Летичевским 

уездным исправником о получении по почте мещанином Элем Юзефовым 

прокламации Одесского комитета РСДРП: «Ко всем рабочим и работницам 

города Одессы», «Война и рабочие», 9 апреля 1904 г. – 17 апреля 1904 г., 4 арк. 

280. Спр. 7828. Дело об обнаружении в сс. Хиженцы и Сокиринцы 

Гавришовской волости Винницкого уезда антиправительственных 

прокламаций, 20 ноября 1904 г. – 24 марта 1905 г., 21 арк. 

281. Спр. 7829. Дело об обнаружении на станции «Абамеленково» 

прокламаций Одесского комитета РСДРП «Обращение к новобранцам», 11 

ноября 1904 г. – 24 марта 1905 г., 6 арк. 

282. Спр. 7830. Переписка с товарищем прокурора по Проскуровскому 

участку об обнаружении на территории тюрьмы в г. Проскурове нелегальной 

литературы, нелегального содержания «Проект программы Российской социал-

демократической рабочей партии», «Ко всем рабочим» и др., 9 апреля 1904 г. – 

20 сентября 1904 г., 11 арк. 

283. Спр. 7832. Переписка с товарищем прокурора и Каменец-

Подольским полицеймейстером о полученной в г. Каменце прокламации 

«Правдивое слово министра финансов», изданной ЦК РСДРП, 6 октября 1904 г. 

– 23 декабря 1904 г., 5 арк. 

284. Спр. 7851. Переписка с товарищами прокурора, Подольским 

губернским жандармским управлением, прокурором Одесской судебной палаты 

и другими о забастовках на Проскуровском сахарном заводе и революционных 

выступлениях крестьян и по др. вопросам, 7 марта 1905 г. – 27 октября 1908 г., 

310 арк. 

285. Спр. 7853. Постановления уездных исправников и переписка с 

Подольским губернатором, начальником Подольского губернского 

жандармского управления, товарищами прокурора о крестьянских волнениях в 

Проскуровском, Гайсинском и других уездах, 31 марта 1905 г. – 31 августа 

1905 г., 337 арк. 
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286. Спр. 7857. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты о 

движении дознаний и список политических заключенных, содержащихся в 

тюрьмах, 4 февраля 1905 г. – 9 января 1906 г., 72 арк. 

287. Спр. 7860. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления, товарищами прокурора, уездными исправниками и 

другими о хранении в городах и селах Подольской губернии нелегальной 

литературы, 7 декабря 1905 г. – 5 сентября 1906 г., 531 арк. 

288. Спр. 7862. Переписка с Подольским губернатором, начальником 

Подольского губернского жандармского управления, становыми приставами о 

производстве дознания о распространении нелегальной литературы, 

высказывания против императора и по др. вопросам, 3 января 1905 г. – 28 

апреля 1905 г., 379 арк. 

289. Спр. 7869. Дело по обвинению студента Лейпцигского 

университета Лямперта Самуила-Давида в хранении и распространении 

нелегальной литературы, 21 июля 1905 г. – 4 ноября 1905 г., 24 арк. 

290. Спр. 7872. Дело по обвинению мещанина города Проскурова 

Полтуна Шкеля Хаимовича в хранении нелегальной литературы доставленной 

из Австрии, 10 марта 1905 г. – 5 мая 1905 г., 17 арк. 

291. Спр. 7877. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты, 

начальником Подольского губернского жандармского управления о мещанах 

Рофмане Ш., Дубинштейне И., Кулаковском З., обвиняемых в хранении 

нелегальной литературы, 23 мая 1905 г. – 23 ноября 1905 г., 23 арк. 

292. Спр. 7878. Дело по обвинению мещан г. Винницы Гриншпуна 

Мотеля Иосифовича, Лисянского Шама Мошковича в распространении 

нелегальной литературы, 14 октября 1905 г. – 3 ноября 1905 г., 7 арк. 

293. Спр. 7879. Дело по обвинению пломбировщика ст. Батайск 

Владикавказской железной дороги Штокала Калинника Романовича в 

распространении антиправительственных прокламаций, 29 июля 1905 г. – 10 

октября 1905 г., 16 арк. 
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294. Спр. 7883. Дело об обвинении мещанина м. Пикова Винницкого 

уезда Стельмаха Давида-Мойсея Берковича в хранении листовок и 

прокламаций, 11 мая 1905 г. – 2 августа 1905 г., 18 арк. 

295. Спр. 7890. Дело по обвинению сына священника с. Черной 

Каменецкого у. Янушевского в распространении прокламаций «К работникам» 

и «День 1 мая», 24 июня 1905 г. – 13 февраля 1906 г., 15 арк. 

296. Спр. 7891. Дело по обвинению крестьян с. Байбузовки, Балтского у. 

Бадюлы К. и Яцка Андрея в распространении прокламации «К солдатам», 30 

марта 1905 г. – 20 августа 1905 г., 22 арк. 

297. Спр. 7895. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления об обнаружении на станции Проскуров нелегальной 

литературы и ее список, 16 июля 1905 г. – 4 ноября 1905 г., 13 арк. 

298. Спр. 7897. Дело по обвинению мещанина м. Шклова, Могилевского 

у. Шейнмана З. Н. в переносе через границу нелегальной литературы, 22 апреля 

1905 г. – 20 августа 1905 г., 24 арк. 

299. Спр. 7899. Дело по обвинению земского врача П. Блонского в 

чтении крестьянам м. Смотрича Каменецкого у. прокламации «Всероссийского 

крестьянского союза» и хранении другой нелегальной литературы, 19 мая 

1906 г. – 20 декабря 1906 г., 42 арк. 

300. Спр. 7902. Дело по обвинению крестьянина с. Широкой Гребли 

Литинского у. Донского Д. Д. и его родителей о проведении 

антиправительственной агитации среди крестьян Литинского у. и др., 20 июня 

1905 г. – 21 октября 1905 г., 62 арк. 

301. Спр. 7907. Дело по обвинению семьи Донских в проведении 

антиправительственной агитации среди крестьян Литинского у., о хранении и 

распространении революционной литературы и по другим вопросам, 29 октября 

1905 г. – 27 февраля 1906 г., 45 арк. 

302. Спр. 7982. Переписка с прокурором Одесской палаты, Подольским 

губернатором, протоколы уездных исправников о хранении и распространении 
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революционной литературы, о самовольной нарубки леса крестьянами, о 

привлечении к ответственности членов организации «Бунд» и по другим 

вопросам, 3 января 1906 г. – 30 ноября 1906 г., 364 арк. 

303. Спр. 7983. Циркуляры Министерства Юстиции, переписка с 

прокурором суда об аресте руководителей и участников забастовок и 

крестьянских волнений, о мерах наказания за изготовление и хранение 

взрывчатых веществ, о крестьянском волнении в с. Райковцы, 10 января 1906 г. 

– 23 сентября 1906 г., 90 арк. 

304. Спр. 7985. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты, 

подольским губернатором, товарищами прокурора о крестьянских волнениях в 

селах Подольской губернии, 21 июля 1906 г. – 16 сентября 1906 г., 549 арк. 

305. Спр. 7992. Дело по обвинению мещанина м. Новоконстантиновки 

Литинского уезда Медового (Бурштайна) Д.Ш. в принадлежности к партии 

социалистов-революционеров, 23 августа 1906 г. – 8 марта 1907 г., 54 арк. 

306. Спр. 7998. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты, 

Подольским губернатором, протоколы уездных исправников о восстаниях 

крестьян и забастовках рабочих в губернии, о распространении нелегальной 

литературы среди крестьян, 2 сентября 1906 г. – 5 января 1907 г., 564 арк. 

307. Спр. 8000. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления, прокурором Одесской судебной палаты, уездными 

исправниками о распространении в губернии нелегальной литературы, 23 июня 

1906 г. – 30 декабря 1906 г., 396 арк. 

308. Спр. 8005. Дело по обвинению сына священника с. Порубинец 

Литинского уезда Дидыка в распространении антиправительственных 

прокламаций, 19 августа 1906 г. – 22 февраля 1907 г., 27 арк. 

309. Спр. 8009. Дело об аресте 15 человек в м. Богополе за 

распространение прокламаций, 6 октября 1906 г. – 11 апреля 1907 г., 51 арк. 

310. Спр. 8011. Дело об обвинении мещанки г. Винницы Розен А. И. в 

хранении нелегальной литературы, 20 декабря 1906 г. – 16 июля 1907 г., 18 арк. 
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311. Спр. 8012. Дело по обвинению жителей города Винницы Библер 

Софьи и Олейника Константина в хранении нелегальной литературы, 5 декабря 

1906 г. – 7 ноября 1908 г., 62 арк. 

312. Спр. 8013. Дело по обвинению мещанина г. Могилева 

Седлецкого Е. Л. в хранении нелегальной литературы, 13 декабря 1906 г. – 3 

августа 1907 г., 22 арк. 

313. Спр. 8095. Переписка с Подольским губернатором и товарищами 

прокурора, уездными исправниками, протоколы судебных приставов о 

крестьянских волнениях в губернии, аресте организаторов и участников этих 

волнений, 29 октября 1907 г. – 6 марта 1908 г., 566 арк. 

314. Спр. 8096. Переписка с Подольским губернатором, товарищами 

прокурора, уездными исправниками, протоколы судебных приставов о 

крестьянских волнениях в губернии, аресте организаторов и участников этих 

волнений, 19 июня 1907 г. – 12 октября 1907 г., 387 арк. 

315. Спр. 8100. Сообщения начальника Подольского губернского 

жандармского управления о членах Городокской группы социал-

демократической партии; сведения о количестве арестованных, содержащихся в 

тюрьмах. Переписка с прокурором Одесской судебной палаты, Подольским 

губернатором о личном составе и по другим вопросам, 11 января 1907 г. – 19 

февраля 1908 г., 215 арк. 

316. Спр. 8111. Дело по обвинению мещан м. Воньковец Михеля и 

Боруха Лейбовых Мейстельманов, Ихеля Кишнермана и других в организации 

партии «Бунд», 6 июня 1907 г. – 26 января 1909 г., 153 арк. 

317. Спр. 8114. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления, донесения уездных исправников о хранении и 

распространении нелегальной литературы, о высказываниях против 

императора, 21 декабря 1907 г. – 3 января 1909 г., 165 арк. 

318. Спр. 8116. Дело по обвинению мещан гг. Бобруйска и Сорок 

Могилевского уезда Фридмана И. А. и Рахлина А. Л. в хранении и 
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распространении нелегальной литературы, 18 июня 1907 г. – 30 ноября 1910 г., 

40 арк. 

319. Спр. 8118. Дело по обвинению мещанина м. Новоконстантиновки 

Литинского уезда Пастернака Ицка Х., в распространении среди солдат 

антиправительственных прокламаций, 2 мая 1907 г. – 5 июня 1907 г., 13 арк. 

320. Спр. 8119. Дело по обвинению мещанина гор. Бердичева 

Иолиса М.Ю. в распространении антиправительственных прокламаций среди 

рабочих Гниванского сахарного завода, 4 мая 1907 г. – 13 октября 1907 г., 

17 арк. 

321. Спр. 8121. Дело по обвинению мещан г. Винницы Шрайберг П. М. 

и Володарской Р. в распространении листовок антиправительственного 

содержания, 23 января 1907 г. – 10 мая 1907 г., 32 арк. 

322. Спр. 8127. Дело по обвинению мещанина г. Могилева 

Рахштудта М.Г. в хранении антиправительственной литературы, 25 января 

1907 г. – 4 апреля 1907 г., 15 арк. 

323. Спр. 8769. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления, уездными исправниками о крестьянских волнениях, 

о распространении нелегальной литературы, 9 января 1909 г. – 3 февраля 

1910 г., 333 арк. 

324. Спр. 8884. Переписка с Министерством внутренних дел о военном 

фельдшере Давымун-Кирвакове П. осужденном за распространение агитации 

среди солдат в Русско-Японскую войну; переписка с Подольским 

губернатором, прокурором Одесской судебной палаты, товарищами прокурора, 

уездными исправниками о столкновении крестьян с полицией, забастовках 

рабочих на заводе Левенсона; сообщение начальника Подольского губернского 

жандармского управления о прибытии в город членов Галицко-польской 

ученической организации «Скаутов», 25 января 1914 г. – 31 марта 1915 г., 

227 арк. 
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325. Спр. 9229. Дело об убийстве полицейского стражника м. Богополя, 

Балтского у. Кондратовича Н. И., 25 января 1908 г. – 31 марта 1909 г., 133 арк.  

Ф. 777. Товариш прокурора Кам’янець-Подільского окружного суду 

по 2-ій Балтській дільниці. 

Оп. 1. 

326. Спр. 24. Циркуляры (копии) Министерства юстиции о химическом 

исследовании писем политических заключенных, о запрещении въезда в 

г. Севастополь лицам, подозреваемым в политической неблагонадежности и по 

другим вопросам. Протоколы совещания о мерах борьбы с массовыми 

порубками леса крестьянами. Переписка с прокурором окружного суда и 

другими о распространении прокламаций в уезде и по другим вопросам, 2 

января 1905 г. – 20 ноября 1905 г., 159 арк.  

Ф. 786. Товариш прокурора Кам’янець-Подільского окружного суду 

по 1-ій Кам’янецькій дільниці.  

Оп. 1. 

327. Спр. 18. Переписка с прокурором окружного суда, становыми 

приставами о распространении в губернии нелегальной литературы, 

производстве дознаний о нанесении побоев, кражах и по другим вопросам, 6 

ноября 1906 г. – 25 ноября 1907 г., 130 арк. 

 

Кам’янець-Подільський міський державний архів (м. Кам'янець-

Подільський). 

Ф. 228. Канцелярія Подільського генерал-губернатора. 

Оп. 1. 

328. Спр. 7142. Циркуляры Министерства Внутренних Дел, губернатора 

уездным исправникам, полицмейстерам о представлении обнаруженной на 

улицах подпольной литературы начальнику Подольского Жандармского 

Управления, о порядке производства дознания против лиц обвиняемых в 
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нелегальной политической деятельности, о запрещении служить панихиду на 

случай смерти Толстого Л. Н. и др., 9 июля 1901 г. – 23 ноября 1902 г., 58 арк. 

329. Спр. 7241. Предписание департамента полиции Министерства 

Внутренних Дел о принятии мер против забастовок, рапорты уездных 

исправников губернии о крестьянском движении в уездах (революционной 

агитации среди крестьян, о сельско-хозяйственных забастовках, о требовании 

крестьян ликвидации помещичьей собственности на землю, о выступлении 

крестьян против карательных отрядов) и другое, 8 июня 1904 г. – 2 марта 

1917 г., 236 арк. 

330. Спр. 7244. Переписка с Киевским, Подольским и Волынским 

генерал-губернатором, Подольским Жандармским Управлением, почтово-

телеграфными конторами о распространении нелегальных газет и прокламаций 

в губернии, 28 декабря 1904 г. – 29 декабря 1906 г., 482 арк. 

331. Спр. 7246. О Левите Х. М. состоящим под надзором полиции за 

принадлежность к комитету партии социалистов-революционеров, хранении и 

распространении нелегальной литературы, 23 января 1904 г. – 24 августа 

1904 г., 20 арк. 

332. Спр. 7273. Обязательное постановление Киевского, подольского и 

волынского генерал-губернатора о запрещении демонстраций и митингов, 

рапорты Балтского уездного исправника об обнаруженных у крестьян 

Балтского уезда, в почтовом ящике Балтской почтово-телеграфной конторы, 

прокламациях ЦК РСДРП, Елисаветградского Комитета РСДРП, Балтского 

Союза Рабочих, о требовании приказчиков г. Балты повысить заработную плату 

и др., 12 июня 1905 г. – 3 ноября 1905 г., 38 арк. 

333. Спр. 7274. Переписка с начальником Подольского губернского 

жандармского управления, старшим фабричным инспектором Подольской 

губернии, рапорта уездных исправников и др. о забастовках рабочих на 

Каменецкой табачной фабрике, Гниванском и Войтовецком сахарном заводах, 

железнодорожников ст. Жмеринки, об аресте руководителей их, требование 
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комитета Каменецкой организации «Поалей Цион» и др., 18 сентября 1905 г. – 

18 декабря 1905 г., 82 арк. 

334. Спр. 7275. Переписка с Киевским, Подольским и Волынским 

генерал-губернатором, начальником Подольского губернского жандармского 

управления, рапорты уездных исправников и др. о предъявлении требований о 

сокращении рабочего дня и повышении заработной платы рабочим табачной 

фабрики и чугунно-литейного завода в г. Проскурове, о крестьянских 

волнениях, забастовке приказчиков торговых предприятий и др., 14 января 

1905 г. – 16 сентября 1905 г., 62 арк. 

335. Спр. 7276. Циркуляры начальникам полиции Подольской губернии 

о принятии мер к установлению организаций всеобщей политической 

забастовки, переписка со старшим фабричным инспектором губернии, рапорты 

уездных исправников и др., о забастовке на Проскуровской табачной фабрики, 

железной дороге и др., 10 ноября 1905 г. – 12 августа 1906 г., 57 арк. 

336. Спр. 7284. Сообщения, рапорты уездных исправников, начальника 

Подольского Губернского Жандармского Управления о привлечении к 

уголовной ответственности разных лиц за хранение и распространение газеты 

«Голос солдата», брошюр, прокламаций изданных Киевской военной, 

Винницкой организацией Российской Социал-Демократической Рабочей 

Партии (РСДРП), Центральном Комитете Сионистско-Социалистической 

«рабочей» партии, «Бунд» и др., списки лиц арестованных по политическим 

делам содержащихся в Каменецком тюремном замке, числящихся за 

губернатором и др., 22 декабря 1905 г. – 30 июля 1906 г., 210 арк. 

337. Спр. 7285. Рапорт Балтского уездного исправника об аресте мастера 

Кантора И. за распространение прокламации «Ко всем рабочим и работницам 

гор. Одессы», изданной Российской Социал-Демократической Рабочей 

Партией, 6 января 1905 г. – 6 января 1905 г., 2 арк. 

338. Спр. 7287. Рапорты, сообщения директору народных училищ 

губернии, Ольгопольского уездного исправника, переписка с помощником 
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начальника Подольского губернского жандармского управления и др., 20 

ноября 1905 г. – 15 августа 1906 г., 145 арк. 

339. Спр. 7294. Об аресте Аснис А. за революционную деятельность 

(агитацию среди крестьян, организацию забастовок в городе Хмельнике и др.), 

21 декабря 1905 г. – 14 октября 1906 г., 25 арк. 

340. Спр. 7338. По обвинению бывшего старшего контролера І округа 

Подольского акцизного управления Кибальчича Г. в разбрасывании 

прокламаций, 17 апреля 1905 г. – 10 ноября 1905 г., 39 арк. 

341. Спр. 7365. Об аресте и ссылке в Тобольскую и Волынскую 

губернии за революционную деятельность сельского врача г. Хмельника 

Донского Д. и его жены, инженера Ошмянского Б. с гор. Литина, (списки 

членов Социал-Демократической организации разыскивающихся 

Департаментом полиции и др.), 8 декабря 1905 г. – 20 августа 1916 г., 192 арк.  

342. Спр. 7380. Об аресте рабочих Проскуровского сахарного завода и 

мещан м. Проскурова Розенберг Т., Рехтман и Татцук принадлежащих к 

Проскуровскому кружку революционного общества «Бунд», 10 сентября 1905 г. 

– 18 февраля 1906 г., 48 арк. 

343. Спр. 7395. Об аресте жителей г. Проскурова Цимермана Л., 

Миндлиса М. Р., Барона Розу и др. за принадлежность к Проскуровской 

организации «Бунд», распространение прокламации озаглавленной «Кто 

помогает правительству делать погромы» и др., 20 декабря 1905 г. – 20 декабря 

1905 г., 9 арк. 

344. Спр. 7415. Рапорт Могилевского уездного исправника о созыве 

собрания Могилев-Подольской группы Конституционно-демократической 

партии, 27 декабря 1905 г. – 3 февраля 1906 г., 22 арк. 

345. Спр. 7416. Циркулярная телеграмма товарища Министра 

Внутренних Дел, заведующего полицией (копия) и циркуляры губернатора за 

1905 г. о разрешении некоторым лицам, ранее склонным и находящимся под 

надзором полиции возвратиться в Подольскую губернию, о присылке 



241 

 

прокламаций и брошюр антиправительственного содержания жандармскому 

надзору и др., циркуляры за 1905 год, 4 января 1905 г. – 22 декабря 1905 г., 

187 арк. 

346. Спр. 7447. Циркуляры Департамента полиции постановления 

Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора и др. о подавлении 

крестьянских волнений, о предотвращении всеобщей забастовки и митингов по 

поводу суда над членами Социал-демократической фракции Государственной 

думы; об учреждении полицейской стражи, о разрешении возвратиться на 

родину участникам польского восстания; сведения о чиновниках полиции 

Подольской губернии и др., 6 декабря 1906 г. – 21 декабря 1907 г., 330 арк. 

347. Спр. 7451. О дислокации войск в Подольской губернии в целях 

подавления, в случаях возникновения крестьянских выступлений, 3 марта 

1906 г. – 3 октября 1906 г., 111 арк. 

348. Спр. 7454. Распоряжения губернатора уездным исправникам о 

запрещении митингов, собраний, рапорты начальника Подольского 

губернского жандармского управления, уездных исправников губернии, 

протоколы о митинге в г. Виннице, о митингах рабочих г. Каменца, 

организованном каменецкой революционной организацией, о деятельности 

Хмельникского революционного кружка и др., 22 января 1906 г. – 1907 г. (не 

ранее мая)., 72 арк. 

349. Спр. 7470. Телеграмма Столыпина, рапорты, постановления 

Гайсинского уездного исправника о крестьянских волнениях, забастовках 

рабочих в уезде и др., 5 декабря 1906 г. – 25 апреля 1906 г., 160 арк. 

350. Спр. 7476. Переписка с Подольским и Брацлавским епископом, 

рапорты благочинного и Брацлавского уездного исправника о бывшем 

псаломщике с. Волчка Долинском Георгии, обвиняемом в распространении 

прокламаций и агитации крестьян к выступлению против помещиков, 31 июля 

1906 г. – 4 ноября 1906 г., 14 арк. 
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351. Спр. 7482. Сведения о лицах, обвиняемых в революционной 

деятельности, опись брошюр и бумаг, найденных на квартире Розен Аделии, 

обвиняемой в революционной деятельности, рапорты полицмейстеров, уездных 

исправников об обнаружении у рабочих, солдат, крестьян революционной 

литературы, 1 сентября 1906 г. – 1906 г. (не ранее 22 декабря), 125 арк. 

352. Спр. 7493. Об аресте судебного следователя 2-го участка 

Проскуровского уезда Говорова Андрея Ивановича за хранение нелегальной 

литературы и за революционное выступление на предвыборном собрании 

уполномоченных по выборам в Государственную думу, 11 марта 1906 г. – 21 

марта 1906 г., 10 арк. 

353. Спр. 7509. Постановления, рапорты Подольского губернатора, 

Проскуровского уездного исправника об аресте Козодоя О.Ю. за 

принадлежность к организации «Бунд», 23 февраля 1906 г. – 17 апреля 1906 г., 

13 арк. 

354. Спр. 7510. Об аресте Библера С., Алейникова К. и др. обвиняемых в 

принадлежности к революционной партии, хранении и распространении 

прокламаций, 3 марта 1906 г. – 23 ноября 1906 г., 34 арк. 

355.  Спр. 7535. Об аресте нотариуса Новой Ушицы Зновицкого, 

обвиняемого в агитации крестьян о выступлении против помещиков и 

повышении оплаты труда, 28 июля 1906 г. – 28 марта 1907 г., 68 арк. 

356. Спр. 7540. Об аресте Горенштейна А. И. за принадлежность к 

организации «Бунд», 14 января 1906 г. – 24 января 1906 г., 6 арк. 

357. Спр. 7543. Об аресте жителя гор. Проскурова 

Ляндербургского П. Н. за принадлежность к организации «Бунд» и за 

нанесения побоев приставу, 23 января 1906 г. – 3 февраля 1906 г., 8 арк. 

358. Спр. 7560. Постановления, рапорты Подольского губернатора, 

Проскуровского уездного исправника и др. об аресте Санделя Л. Г., Лехта И. Х. 

и др. за принадлежность к организации «Бунд», 21 декабря 1906 г. – 28 декабря 

1906 г., 5 арк. 
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359. Спр. 7561. Об аресте жителя м. Теплика Гайсинского уезда 

Воскобойника Г. за распространение среди новобранцев прокламации 

«Новобранцам», изданной Уманской организацией РСДРП, 24 октября 1906 г. – 

24 октября 1906 г., 4 арк. 

360. Спр. 7570. Об аресте крестьянина м. Браилова Забаштанского Л. А. 

за хранение и распространение нелегальных брошюр, газет и прокламаций, 13 

сентября 1906 г. – 14 октября 1906 г., 8 арк. 

361. Спр. 7574. Об аресте сына священника Волянского Николая, 

обвиняемого в распространении прокламаций, 14 октября 1906 г. – 11 ноября 

1906 г., 5 арк. 

362. Спр. 7591. Об аресте и выселке в Архангельскую губернию 

Шустера З. и Лечехлебова Р. Как членов организации «Бунд» и за 

революционную агитацию среди рабочих., 15 февраля 1906 г. – 4 июня 1911 г., 

23 арк. 

363. Спр. 7597. Об аресте Кригсбаргера С. и Беккера Л., как 

руководителей организации «Бунд» (организация всеобщего еврейского 

рабочего Союза в Литве, Польше и России) в гор. Проскурове, 8 января 1906 г. 

– 17 марта 1906 г., 8 арк. 

364. Спр. 7609. Об аресте крестьянина с. Песца Ушицкого уезда 

Шевчука К. И., сына податного инспектора того же уезда Свинцова В. К. и 

проживающего в г. Новой Ушице студента С. Петербургского университета 

Рогозинского М.Г., за агитацию и распространение среди крестьян 

революционной литературы, 3 августа 1906 г. – 25 ноября 1906 г., 21 арк. 

365. Спр. 7613. Протокол Литинского уездного исправника (копия) об 

аресте жителя города Литина Товбмана М. И. за хранение воззвания депутатов 

Государственной думы к народу, 9 августа 1906 г. – 9 августа 1906 г., 2 арк. 

366. Спр. 7618. Об аресте Колкера Л., Шехтмана Э., Бульмана Ф. за 

хранение литературы изданной Могилевской группой социалистов-

революционеров, 27 февраля 1906 г. – 2 марта 1906 г., 5 арк. 
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367. Спр. 7620. Сообщение командира 73 пехотного Крымского полка 

Могилевскому уездному исправнику (копия) и рапорты начальника 

Могилевской уездной тюрьмы об аресте Михаила Гольдмана, обвиняемого в 

революционной пропаганде среди солдат, 28 мая 1906 г. – 16 сентября 1906 г., 

11 арк. 

368. Спр. 7633. Об аресте Штейнберга В. И. – начальника боевой 

дружины социал-демократов г. Каменец-Подольска по подозрению в 

подготовке вооруженного выступления, 15 января 1906 г. – 26 марта 1906 г., 

14 арк. 

369. Спр. 7671. Переписка с Департаментом полиции, Подольским 

губернским управлением и другими о выдаче паспортов на въезд за границу и 

список лиц, состоящих под надзором полиции, 7 августа 1906 г. – 10 августа 

1906 г., 50 арк. 

370. Спр. 7685. Циркуляры Министерства Внутренних дел, 

Департамента полиции, Главного Управления по делам печати, Киевского, 

Подольского и Волынского генерал-губернатора, рапорты уездных 

исправников о запрещении сионистских организаций, о борьбе с тайными 

организациями среди крестьян, о борьбе с членами «Трудовой группы» и др., 

31 декабря 1907 г. – 9 января 1909 г., 451 арк. 

371. Спр. 7686. Циркуляры Департамента полиции, управления по делам 

печати, переписка с уездными исправниками и др. о решении революционных 

организаций усилить пропаганду в войсках, о бойкоте ими выборов 

Государственную Думу, о разборе дела в Сенате 22 ноября 1907 г. по 

обвинению социал-демократической фракции Государственной Думы в 

«Государственном преступлении», запрещении ссылать поднадзорных лиц в 

г.г. Одессу, Севастополь, Царскосельский и Петергофский уезды; устав 

крестьянской боевой дружины партии социалистов-революционеров (копия) и 

др., Июнь 1907 г. – 2 января 1908 г., 382 арк. 
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372. Спр. 7689. О крестьянских выступлениях по Каменецком уезде, 3 

января 1907 г. – 31 марта 1908 г., 279 арк. 

373. Спр. 7690. О выступлениях крестьян против помещиков по селам 

Ушицкого уезда, 23 января 1907 г. – 3 декабря 1907 г., 337 арк. 

374. Спр. 7691. Постановление губернатора, протоколы приставов 

(копии), переписка с начальником Подольского губернского жандармского 

управления, Киевским, Подольским и Волынским генерал-губернатором и др. о 

командировании сотни казаков в д. Людвиковку, Могилевского уезда, для 

подавления крестьянского выступления, об аресте лиц подозреваемых в 

революционной агитации, в распространении революционной литературы 

издания партии социалистов-революционеров, в поджоге помещичьих имений 

и др., 11 февраля 1907 г. – 27 ноября 1907 г., 180 арк. 

375. Спр. 7696. Сообщения начальника Подольского губернского 

жандармского управления и рапорты Ямпольского уездного исправника о 

крестьянских выступлениях в Ямпольском уезде, 2 марта 1907 г. – 15 июня 

1907 г., 23 арк. 

376. Спр. 7703. Рапорты Литинского уездного исправника, протоколы 

пристава и постановления исправника (копии), о революционной агитации 

Мороза Леонтия среди крестьян, о распространении революционных брошюр, 

об аресте руководителей крестьянских выступлений и евреев принадлежащих к 

организации «Бунд» и др., 27 января 1907 г. – 31 декабря 1907 г., 259 арк. 

377. Спр. 7713. Об аресте жителей г. Каменец-Подольска 

Зильбермана Х. Ф. и Школьника У. А. за принадлежность к группе анархистов-

коммунистов, 22 ноября 1907 г. – 26 ноября 1907 г., 6 арк. 

378. Спр. 7745. Циркуляры Департамента полиции, Подольского 

губернатора, переписка с Киевским, Подольским и Волынским генерал-

губернатором и др. Преследование организаций «Крестьянских братств партии 

социалистов-революционеров» и устав деревенского крестьянского братства 
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партии социалистов-революционеров, 9 июня 1908 г. – 10 ноября 1908 г., 

38 арк. 

379. Спр. 7751. Об аресте мещан г. Литина Карабанова Василия и 

Мазурика Григория, обвиняемых в распространении прокламаций и брошюр, 

27 января 1908 г. – 30 января 1908 г., 4 арк. 

380. Спр. 7752. Рапорты уездных исправников о найденных 

прокламациях и брошюрах революционного содержания, 11 января 1908 г. – 25 

ноября 1908 г., 38 арк. 

381. Спр. 7759. Об аресте учителя церковно-приходской школе в 

с. Войтовцах, Летичевского уезда Балаюка И. Е. за принадлежность к 

организации «Спілка» и хранении прокламаций, изданных Летичевской 

группой Российской Социал-Демократической Рабочей Партией, 8 января 

1908 г. – 13 января 1908 г., 6 арк. 

382. Спр. 7771. Протоколы и рапорты Литинского уездного исправника, 

приговор сельского схода с. Чернятинец, Литинского уезда и др. об аресте 

крестьян Вознюка, Шикеров, Нуйдмана и др. обвиняемых в распространении 

прокламаций, запрещенной литературы и в поджоге помещичьего дома, 24 

марта 1908 г. – 20 октября 1908 г., 25 арк. 

383. Спр. 7813. Об аресте мещанина г. Василькова Киевской губернии 

Ляховецкого, обвиняемого в вымогательстве денег для партии анархистов-

террористов, 2 июля 1908 г. – 4 августа 1908 г., 10 арк. 

384. Спр. 8042. Сообщение начальника Подольского губернского 

жандармского управления и рапорт Каменецкого уездного исправника о жителе 

м. Жванце Гольденберга З., обвиняемого в хранении оружия и нелегальной 

литературы, 12 марта 1911 г. – 18 марта 1911 г., 2 арк. 

385. Спр. 8275. По обвинению Виллера С., Габера Х, Крупника в 

принадлежности к социал-демократической рабочей партии, 19 марта 1913 г. – 

1 июля 1913 г., 34 арк. 
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386. Спр. 8277. Переписка с уездными земскими исправниками губернии 

об организации и деятельности отделов «Союза русского народа», брошюры 

изданные «Союзом русского народа», 23 апреля 1913 г. – 18 января 1915 г., 

279 арк. 

Оп. 2. 

387. Спр. 138. Об аресте в г. Проскурове революционера-бундиста 

Хаима Аронова Дворкина за революционную агитацию, 11 января 1906 г. – 19 

января 1906 г., 3 арк. 

388. Спр. 154. Постановления, протоколы, рапорта губернатора, уездных 

исправников об аресте крестьян Ольгопольского уезда за распространение 

нелегальной литературы, агитацию среди крестьян против уплаты казенных 

поземельных сборов, за требование увеличения оплаты труда рабочих на 

сахарных плантациях, 28 мая 1907 г. – 8 декабря 1907 г., 147 арк. 

389.  Спр. 155. Переписка с Департаментом полиции, сообщение 

начальника Подольского губернского жандармского управления, рапорты 

Летичевского уездного исправника о привлечении к судебной ответственности 

лиц за революционную работу, о создании еврейской молодежной организации 

«Бунд» в м.м. Зиньков и Михалполь, 5 июля 1907 г. – 16 ноября 1907 г., 63 арк. 

390. Спр. 215. Донесения уездных исправников о революционных 

выступлениях рабочих и крестьян, 13 декабря 1914 г. – 14 декабря 1916 г., 

224 арк. 

  

2. Опубліковані джерела 

 

Документи і матеріали законодавчого характеру 

391. Именно Высочайший указ, данный Сенату «О возложении на Совет 

Министров, сверх дел, ему ныне подведомственных, рассмотрения и 

обсуждения поступающих на Высочайшее Имя от частных лиц и учреждений 

видов и предложений по вопросам касающимся усовершенствования 
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государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния» (18 

февраля 1905 г.) // Полное собрание законов Российской Империи: в 33 т. – [3-е 

собр.]. – СПб., 1881 – 1913. – Т. ХХV: 1905, Отделение 1: От № 25605-27172. – 

1908. С. 133. 

392. Именной Высочайший указ, данный Сенату «О временных 

правилах, об Обществах и Союзах» (7 марта 1906 г.) // Полное собрание 

законов Российской империи: в 33 т. – [3-е собр.]. – СПб., 1881 – 1913. – 

Т. ХХVІ: 1906, Отделение 1: От № 27173-28753. – 1909. – С. 201-207. 

393. Манифест «Об усовершенствовании Государственного порядка» (17 

октября 1905 г.) // Полное собрание законов Российской империи: в 33 т. – [3-е 

собр.]. – СПб., 1881 – 1913. – Т. ХХV: 1905, Отделение 1: От № 25605-27172. – 

1908. – С. 754-755. 

Збірники документів і матеріалів 

394. Бунд. Документы и материалы. 1894–1921. – М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 1359 с. 

395. Довідник історико-революційних подій на території Хмельницької 

області в період першої російської революції 1905–1907 рр. – Хмельницький : 

Вид-во обласної організації товариства Знання, 1975. – 19 с. 

396. Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 

3-х тт.. / Т. 2. Июнь 1907 – февраль 1917 гг.. – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 584 с. 

397. Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и 

заседаний ЦК. В 2-х томах [под ред. О. Волобуева, В. Журавлева, Д. Павлова]. 

// Т. 1. Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1907 гг.. – М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – 408 с. 

398. Политические партии. Сборник программ существующих в России 

политических партий. С предисловием и примечанием. – М. : Издание 

книгопродавца М.В. Клюкина, 1906. – 287 c. 
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399. Полный сборник платформ всех русских политических партий с 

приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего 

доклада графа Витте. – СПб. : Изд. ННШ, 1906. – 131 с. 

400. Полный сборник платформ всех русских политических партий с 

приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего 

доклада графа Витте. – СПб. : Издание второе ННШ, 1906. – 131 с. 

401. Полный сборник платформ всех русских политических партий с 

приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего 

доклада графа Витте. – СПб. : Издание третье ННШ, 1906. – 162 с. 

402. Революційні події 1905–1907 рр. на Поділлі. (Збірник документів). / 

[Ред.кол.: І. О. Пшук (відп. ред.) та ін.]. – Вінниця : В-во Державний архів 

Вінницької області, 1956. – 191 с. 

403. Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. 

В 3-х тт. Т. 1. 1905–1917 гг. / [под ред. О. Волобуева, Ш. Галая, В. Журавлева]. 

– М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – 744 с. 

404. Устав Подольского союза русских националистов. – [Б.м. и г. и.]. – 

14 с. 

Статистичні видання 

405. Гульдман В. Населенные места Подольской губернии (Алфавитный 

перечень населенных пунктов губернии, с указанием некоторых справочных о 

них сведениях) / В. Гульдман. – Каменец-Подольский : Издание Подольского 

губернского статистического комитета, 1893. – 636 с. 

406. Крылов А. Населенные места Подольской губернии / А. Крылов. – 

Каменец-Подольский : [Б. и.], 1905. – 563 с. 

407. Обзор Подольской губернии за 1901 год: Приложение ко 

Всеподанейшему отчету Подольского губернатора. – Каменец-Подольск : [Б. 

и.], 1902. – 210 с. 
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408. Обзор Подольской губернии за 1903 год: Приложение ко 

Всеподанейшему отчету Подольского губернатора. – Каменец-Подольск : [Б. 

и.], 1904. – 188 с. 

409. Обзор Подольской губернии за 1905 год: Приложение ко 

Всеподанейшему отчету Подольского губернатора. – Каменец-Подольск : [Б. 

и.], 1906. – 164 с. 

410. Описи Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / 

Укладачі автори вступної статті С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк. – Кам’янець-

Подільський : Аксіома, 2011. – 124 с. 

411. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 

Т. ХХХІІ. Подольская губерния. / Под ред. Н.А. Тройницкого. – СПб. : Издание 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. – 

285 с. 

412. Производства, обложенные акцизом: по данным «Статистики 

производств, обложенных акцизом» Гл. упр. неокладных сборов и казенной 

подати питей М-ва Финансов за 1900-1914. – Харьков : Типография Военно-
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Додатки 

Додаток А 

Організації політичних партій на Поділлі в 1902–1904 рр. 

№ Назва політичної 

організації 

Місце діяльності Період 

функціонува

ння 

Загальна 

кількість 

членів 

 

Керівники та 

активні діячі 

 

 

1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 Соціал-демократичне 

бюро в справах 

транспортування 

літератури [31, арк. 5-

5 зв.; 645, с. 62] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Друга 

половина 

1902 р. – 

жовтень 

1905 р. 

До 10 

осіб 

М. Кудрін – 

керівник 

2 Проскурівський гурток 

РСДРП [641, с. 10] 

 

 

 

Проскурівська група 

РСДРП [156, арк. 100-

100 зв.; 554, с. 6-7]  

м. Проскурів Кінець 

1902 р.– 

січень 

1905 р. 

 

Лютий 

1905 р. - 

після червня 

1907 р.  

До 10 

осіб 

 

 

 

До 100 

осіб  

В. Насєдкін, 

А. Говоров – 

активні члени 

 

 

«Марк», «Мойсей», 

«Юлій», «Олексій» 

– активісти  

3 Балтський гурток РСДРП 

[196, арк. 14; 743, с. 11] 

 

 

 

 

 

 

 

Балтська група РСДРП 

[43, арк. 10; 326, арк. 128-

130; 330, арк. 97] 

м. Балта Початок 

1903 р. – 

кінець 

1904 р. 

 

 

 

 

 

Початок 

1905 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 15 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

До150 

осіб 

Я. Бранденбургськи

й, Певзнер – 

керівники; Я. Ворт, 

Іось Кантор, його 

дружина 

М. Кантор, син 

Ідель Кантор,– 

активні члени. 

 

М. Берштейн, 

Г. Гнатенко, М. і 

Б. Пітерники 

В. Улянецький – 

активні діячі 

4 Могилів-Подільський 

гурток 

Південноросійської групи 

РСДРП [30, арк. 9-10] 

 

 

 

 

Могилів-Подільська 

група РСДРП [152, 

арк. 80-81; 153, арк. 1; 

333, арк. 23-24] 

м. Могилів-

Подільський 

Травень 

1903 р. – 

кінець 

1904 р. 

 

 

 

 

Початок 

1905 р. – 

після червня 

1907 р. 

 

18 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

До 50 

осіб 

 

 

 

Є. Вайнштейн – 

керівник; 

А. Вайнштейн, 

М. Ваймберг, 

Л. Вайнтрауб, 

С. Боксер, 

Ю. Пусім, Ф. Поляк 

– активні члени 

Я. Гройсер – 

керівник; 

А. Бейдер, І. Броніс, 

А. Лобанов, 

Шеремет – активні 
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Середина 

1914 р. – 

початок 

1917 р 

До 20 

осіб 

діячі 

5 Спільний гурток 

вінницьких соціал-

демократів та соціал-

революціонерів [273, 

арк. 5 зв; 583, с. 96] 

м. Вінниця Друга 

половина 

1903 р. – 

жовтень 

1905 р. 

До 20 

осіб 

С. Драка, М. Драка, 

Є. Яновський, 

М. Лисянський - 

активісти 

6 Жмеринський гурток 

РСДРП [640, с. 11.] 

 

 

 

 

Жмеринська організація 

РСДРП [91, арк. 169; 158, 

арк. 357, 361-361 зв.; 287, 

арк. 35]  

 

 

 

 

 

Жмеринська організація 

районного залізничного 

комітету РСДРП [88, 

арк. 31 зв.; 156, арк. 133, 

163; 209, арк. 3, 13-13 зв.] 

м. Жмеринка 

Вінницького 

повіту 

Кінець 

1903 р. – 

друга 

половина 

1905 р. 

 

Кінець 

1905 р. – 

вересень 

1906 р. 

 

 

 

 

 

Початок 

жовтня 

1906 р. – 

жовтень 

1908 р. 

До 10 

осіб 

 

 

 

 

До 50 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

До 50 

осіб 

К. Білоусов, 

А. Краєвський, 

брати Арон і 

Нахман Рабиновичі, 

А. Сігалович, 

В. Степанов – 

активні діячі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Вержховський, 

С. Краєвський, 

М. Александров, 

М. Палков, 

В. Степанов – 

активні члени 

7 Кам’янець-Подільський 

гурток РСДРП [583, с. 40] 

 

 

Кам’янець-Подільська 

група РСДРП [330, 

арк. 235, 253; 583, с. 40] 

 

 

Кам’янець-Подільський 

гурток РСДРП [167, 

арк. 60-61 зв.] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Друга 

половина 

1903 р. – 

весна 

1905 р. 

 

Початок 

літа 1905 р – 

після червня 

1907 р. 

 

 

 

 

Початок 

березня – 

серпень 

1911 р.  

До 10 

осіб 

 

 

 

 

Більше 

100 осіб 

 

 

 

 

 

 

До 10 

осіб 

Подружжя М. і 

Р. Кричевських – 

керівники; М. Бать, 

брати Іван та 

Сергій Ільницькі, 

Ш. Кам’янецький, 

С. Когутов, 

М. Козицький, 

М. Мартинюк - 

актив групи 

 

 

 

 

Л. Захаржевська, 

Д. Лоєвецький, 

Є. Маркевич, 

П. Самулевич, 

М. Фольвашенко – 

активні члени 

8 Немирівський гурток 

РСДРП [640, с. 11] 

 

 

м. Немирів Друга 

половина 

1903 р.- 

кінець  

До 10 

осіб 

 

 

Г. Натансон – 

керівник; Бабот, 

Попель, 

Сахновський, 
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Немирівська організація 

Спілки [350, арк. 4, 8; 

361, арк. 2] 

1905 р 

 

 

Перша 

половина 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

 

 

 

До 50 

осіб 

Черкаський - 

активісти 

9 Летичівський гурток 

РСДРП [583, с. 75] 

 

 

 

Летичівська група РСДРП 

[9, арк. 17, 77; 583, с. 76-

77] 

м. Летичів Початок 

1904 р. – 

початок 

1905 р. 

 

Весна 

1905 р. – 

серпень 

1908 р 

До 10 

осіб 

 

 

 

До 50 

осіб 

М. Гранівська, 

Кігель-

Кульницький 

активні діячі 

 1.2. ПСР 

10 Есерівське бюро в 

справах транспортування 

літератури [50, арк. 115-

115 зв.] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Друга 

половина 

1903 р. – 

жовтень 190

5 р. 

До 10 

осіб 

І. Гольдамир – 

керівник; 

І. Рубінштейн, 

Ш. Рофман – 

активні члени 

11 Балтська група ПСР [91, 

арк. 187; 330, арк. 112] 

м. Балта Кінець 

1903 р. – 

середина 

1908 р. 

До 50 

осіб 

С. Косовський, 

М. Сосіс, 

К. Шварцман – 

активні діячі 

12 Могилів-Подільська 

група ПСР [91, арк. 187; 

330, арк. 115] 

м. Могилів-

Подільський 

Кінець 

1903 р. – 

середина 

1908 р. 

До 30 

осіб 

Ф. Бульман, 

Л. Епельбаум, 

Л. Колкер, 

Е. Шехтман – 

активісти 

13 Вінницька організація 

ПСР [16, арк. 5-5 зв.; 583, 

с. 54-55] 

м. Вінниця Друга 

половина 

1904 р. – 

середина 

1909 р. 

До 10 

осіб 

Брати Василь, 

Михайло та Степан 

Пустовойти, 

Т. Фікс – активні 

діячі 

 1.3. Бунд 

14 Брацлавська організація 

Бунду [394, с. 351] 

м. Брацлав Середина 

1903 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

-  

15 Вінницька організація 

Бунду [394, с. 351] 

м. Вінниця Середина 

1903 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 50 

осіб 

Брати Гельмани, С.-

Г. Цорин, 

Х. Окопник – 

активні діячі 

16 Немирівська організація 

Бунду [394, с. 351] 

м-ко Немирів 

Брацлавського 

повіту 

Середина 

1903 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

-  

17 Тульчинська організація 

Бунду [394, с. 351] 

м-ко Тульчин 

Брацлавського 

повіту 

Середина 

1903 р. – 

після червня 

До 20 

осіб 

-  
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1907 р. 

18 Балтська організація 

Бунду [263, арк. 6-7 зв.; 

266, арк. 7; 572, с. 90] 

м. Балта Кінець 1903 

р. – після 

червня 

1907 р. 

До 50 

осіб 

І. Рівлін, Г. Штерн, 

Л. Чехслір, 

М. Гольдштейн, 

М. Шварцберг – 

активні діячі 

19 Проскурівська 

організація Бунду [28, 

арк. 10; 265, арк. 4; 330, 

арк. 263] 

м. Проскурів Середина 

1904 р. – 

середина 

1914 р 

До 100 

осіб 

Сестри Клара, Ліза і 

Роза Беккер, 

Х. Дворкін, 

А. Желязко, 

А. Колко, 

Я. Шнерлінг, брати 

Григорій, Євгеній 

та Яків Шполянські 

– активні члени 

20 Могилів-Подільська 

організація Бунду [277, 

арк. 5 зв.] 

м. Могилів-

Подільський 

Друга 

половина 

1904 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 50 

осіб 

С.-Д. Лямперт – 

активний діяч 

 1.4. «Поалей Ціон» 

21 Балтська організація 

«Поалей Ціон» [191, 

арк. 46] 

м. Балта Друга 

половина 

1904 р. – 

середина 

1916 р. 

До 10 

осіб 

І. Жебін, Канель, 

Т. Кауманська, 

І. Штерн – 

активісти 
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Додаток Б 

Організації політичних партій на Поділлі в 1905 р. 

№ Назва політичної 

організації 

Місце діяльності Період 

функціонува

ння 

Загальна 

кількість 

членів 

 

Керівники та 

активні діячі 

 

 

1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 Барська група РСДРП 

[333, арк. 80] 

м. Бар Могилів-

Подільського 

повіту 

Весна 

1905 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 30 

осіб 

-  

2 Бершадський гурток 

РСДРП [45, арк. 4-4 зв.] 

м-ко Бершадь 

Ольгопільського 

повіту 

Весна 

1905 р. – 

після червня 

1907 р 

До 10 

осіб 

К. Фельдман – 

керівник; 

М. Петровський – 

активний член 

3 Вінницька організація 

РСДРП [36, арк. 15; 37, 

арк. 3; 162, арк. 207; 164, 

арк. 26-26 зв.] 

м. Вінниця Середина 

1905 р. – 

кінець 

1909 р. 

 

Початок 

1910 р. – 25 

липня 

1910 р. 

До 100 

осіб 

Р. Висоцька, 

Л. Гольденберг, 

І. Грінштейн, 

Н. Громачевська, 

М. Меніс, 

С. Трахман, 

М. Фіпілштейн – 

активісти  

4 Група РСДРП в Голті, 

Ольвіополі й Богополі 

[330, арк. 165, 215-216; 

317, арк. 2] 

м-ка 

Богопіль 

Балтського 

повіту, 

Ольвіопіль 

Катеринославськ

ої та с. Голта 

Херсонської 

губерній 

Кінець 

1905 р. – 

грудень 

1907 р. 

До 50 

осіб 

-  

5 Кам’янець-Подільська 

військова група при 

Одеській військовій 

організації РСДРП [92, 

арк. 66; 4, арк. 2; 5, арк. 2, 

5] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Кінець 

1905 р. – 

червень 

1908 р. 

До 20 

осіб 

С. Новосадський – 

керівник; 

Х. Бойденко, 

Ш. Гальперін, 

М. Заболотний, 

В. Іванов, 

А. Кузнєцов, 

І. Мінаєв, 

Ф. Суходрус, 

П. Яковенко – 

активні члени 

 1.2. ПСР 

6 Кам’янець-Подільська 

група ПСР [95, арк. 3; 

336, арк. 188] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Початок 

1905 р. – 

вересень 

1907 р. 

До 50 

осіб 

В. Новаковський – 

керівник; 

І. Голенко, 

Х. Кантор 
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М. Пересвєтов – 

активісти  

7 Хмільницька група ПСР 

[51, арк. 12-18; 301, 

арк. 3-7, 13; 339, арк. 15] 

м. Хмільник 

Літинського 

повіту 

Початок – 

кінець 

1905 р.  

 

1908 р. – 

перша 

половина 

1909 р. 

До 20 

осіб 

Родина Донських 

(лікар Д. Донський, 

його дружина 

Софія та син 

Дмитро) – 

керівники; 

С. Корольков, 

Н. Шевченко, 

Д. Філіпов – 

активні діячі 

8 Літинська група ПСР 

[300, арк. 29-29 зв.] 

м. Літин Середина – 

кінець 

1905 р.  

До 30 

осіб 

Б. Ошмянський – 

керівник; 

Соханевич – 

активний член 

9 Сальницький гурток ПСР 

[300, арк. 22-23] 

м. Сальниця 

Літинського 

повіту 

Середина – 

кінець 

1905 р. 

До 10 

осіб 

О. Воль, Ф. Куц, Є. 

і Л. Поліщуки, 

Я. Собчук, 

С. Столярчук – 

активісти 

10 Томашпільський гурток 

ПСР [330, арк. 255, 329-

329 зв.] 

м-ко 

Томашпіль 

Ямпільського 

повіту 

Друга 

половина 

1905 р. – 

початок 

1906 р. 

До 10 

осіб 

-  

11 Вінницька позапартійна 

бойова дружина [29, 

арк. 591; 190, арк. 3-8] 

м. Вінниця Кінець 

1905 р. – 

листопад 

1906 р. 

До 70 

осіб 

Б. Лінецький – 

організатор 

дружини; брати 

Василь, Степан та 

Михайло 

Пустовойти – 

активні діячі 

12 Корпусна військова 

організація ПСР [88, 

арк. 59; 132, арк. 19-20, 

32; 323, арк. 299-300] 

м. Вінниця Кінець 

1905 р. – 

друга 

половина 

1909 р 

23 особи О. Савін – 

організатор, 

С. Одолєєв – 

керівник; А. Бойко, 

Ф. Гаркуша, 

Р. Кульматицький, 

В. Морозов, 

Ф. Мотилінський, 

С. Рудницький 

активні члени 

 1.3. РУП 

13 Мурованокурилівецький 

осередок Київської 

вільної громади РУП [53, 

арк. 1, 87; 222, арк. 43; 

288, арк. 280] 

м-ко Муровані 

Курилівці 

Ушицького 

повіту 

Березень-

червень 

1905 р. 

До 10 

осіб 

Г. Кибальчич, 

О. Новоградський – 

керівники 

 1.4. Бунд 

14 Кам’янець-Подільська 

організація Бунду [287, 

м. Кам’янець-

Подільський 

Перша 

половина 

До 50 

осіб 

Рабинович – 

керівник 



291 

 

арк. 92, 190-190 зв.; 583, 

с. 40-42] 

1905 р. – 

після червня 

1907 р. 

15 Меджибіжська 

організація Бунду [389, 

арк. 17-19] 

м-ко Меджибіж 

Летичівського 

повіту 

Середина 

1905 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 30 

осіб 

Р. Шейнкестель, 

І. Хмельницький, 

Кацман – активні 

діячі 

 1.5. «Поалей Ціон» 

16 Вінницька організація 

«Поалей Ціон» [158, 

арк. 198-199, 205] 

м. Вінниця Середина 

1905 р. 

До 30 

осіб 

М. Орентліхер – 

керівник; І. Бен-

Хаім, І. Хаімсон, 

Цеймекман, 

Шехтман – активні 

члени 

17 Кам’янець_Подільська 

організація «Поалей 

Ціон» [572, с. 90] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Середина 

1905 р. – 

початок 

1911 р. 

До 30 

осіб 

А. Карберг, 

А. Маньстерман, 

Б. Рабинович, 

Л. Шарага – активні 

члени 

 

 

2. Організації політичних партій ліберального напрямку.  

2.1. Конституційно-демократична партія 

18 Могилів-Подільська 

група Конституційно-

демократичної партії 

[344, арк. 4] 

м. Могилів-

Подільський 

Листопад 

1905 р. – 

перша 

половина 

1906 р. 

До 140 

осіб 

К. Бущинський, 

Е. Вайнштейн, 

І. Волошиновський, 

Б. Врочинський, 

В. Воротніков, 

В. Крайський, - 

активні діячі 

19 Новоушицька група 

Конституційно-

демократичної партії 

[355, арк. 18, 46-46 зв.] 

м. Нова Ушиця Кінець 

1905 р. – 

серпень 

1906 р. 

До 10 

осіб 

Павловський, 

Гренчевський, 

Зінькевич, 

Лотоцький, 

Маратуда, 

Славинський 

Р. Седлецький – 

активні члени 

 

 

3. Організації політичних партій консервативного напрямку.  

3.1. СРН 

20 Балтський відділ СРН 

[214, арк. 7; 386, арк. 3] 

м. Балта 15 

листопада 

1905 р. – 

після серпня 

1914 р. 

До 100 

осіб 

С. Воєводський – 

голова відділу; 

Л. Радзієвський, 

Г. Мельников, 

Д. Липовецький – 

активні члени 
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Додаток В 

Організації політичних партій на Поділлі в 1906 – червень 1907 рр. 

№ Назва політичної 

організації 

Місце діяльності Період 

функціонува

ння 

Загальна 

кількість 

членів 

 

Керівники та 

активні діячі 

 

 

1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 Голованівська група 

РСДРП [88, арк. 41] 

м-ко 

Голованівськ 

Балтського 

повіту 

Перша 

половина 

1906 р. – 

17 жовтня 

1906 р. 

До 50 

осіб 

Л. Емільфор, 

Ф. Рудий – активні 

члени 

2 Тульчинська організація 

Спілки [108, арк. 2-2 зв.] 

м-ко Тульчин 

Брацлавського 

повіту 

Перша 

половина 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

 

 

 

1910-

1911 рр. 

До 50 

осіб 

О. Тисяцький-

Памочко – 

керівник; 

В. Розенфельд, 

В. Шаргородський, 

І. Штох – активні 

діячі. 

 

Представники 

родини Анікієвих: 

брати та сестри 

Василь, Михайло, 

Марія й Ольга 

3 Городоцька група РСДРП 

[2, арк. 10] 

м-ко Городок 

Кам’янець-

Подільського 

повіту 

Жовтень 

1906 р. – 

вересень 

1907 р. 

До 50 

осіб 

М. Бялківський – 

керівник; Р. Браєр, 

П. Ковальський, 

М. Куявський, 

Л. Оксман, 

Ф. Олійник – 

активні члени 

 1.2. ПСР 

4 Шаргородська група ПСР 

[212, арк. 1] 

м-ко Шаргород 

Могилівського 

повіту 

Січень-

квітень 

1906 р. 

До 30 

осіб 

В. Ленчевський - 

керівник 

5 Проскурівська група ПСР 

[158, арк. 8; 330, арк. 131-

133] 

м. Проскурів Початок – 

кінець 

1906 р. 

До 30 

осіб 

С. Козицький, 

Е. Перкович – 

активні члени 

6 Жмеринська група ПСР 

[97, арк. 2-9 зв.; 4, арк. 34, 

49; 9, арк. 135-135 зв.; 16, 

арк. 6 зв.] 

м. Жмеринка 

Вінницького 

повіту 

Друга 

половина 

1906 р. – 

жовтень 

1908 р. 

 

Початок 

1909 р. – 30 

квітня 

1909 р. 

До 30 

осіб 

М. Буланов – 

керівник; 

М. Дмитренко, 

О. Довбуш, 

В. Зязін, 

М. Нижник, 

В. Рабинович, 

С. Штраус – 

активні діячі 
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 1.3. УСДРП 

7 Кам’янецька організація 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Перша 

половина 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

До 170 

осіб 

П. Блонський - 

керівник 

8 Вірменська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Вірмени 

Кам’янецького 

повіту 

Жовтень 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

12 осіб -  

9 Боришківська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Боришківці 

Кам’янецького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

10 осіб -  

10 Городоцька група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

м-ко Городок 

Кам’янецького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

20 осіб -  

11 Жерданівська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Жерданівка 

Гайсинського 

повіту 

Літо 1907 р. 

– після 

1907 р. 

10 осіб -  

12 Залуччанська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Залуччя 

Кам’янецького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

10 осіб -  

13 Метанівська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Метанівка 

Гайсинського 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

10 осіб -  

14 Приворотська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Привороття 

Ушицького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

30 осіб -  

15 Черченська група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Черче 

Кам’янецького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

6 осіб -  

16 Чорнокозинецька група 

Кам’янецької організації 

УСДРП [246, арк. 100-

103] 

с. Чорнокозинці 

Кам’янецького 

повіту 

Протягом 

1906 р. – 

після 

1907 р. 

20 осіб -  

 1.4. Бунд 

17 Хмільницька організація 

Бунду [120, арк. 1, 8-9, 53; 

376, арк. 2, 4] 

м. Хмільник 

Літинського 

повіту 

Кінець 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 50 

осіб 

Г. Бондар, 

Д. Лівшиць, 

Х. Шлигер – 

активні діячі 

18 Мурованокурилівецька 

організація Бунду [373, 

арк. 6] 

м-ко Муровані 

Курилівці 

Ушицького 

повіту 

Початок 

1907 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

А. Винокур, А. Кац, 

І. Нульман, 

Н. Шварц – активні 

члени 

19 Зіньківська організація 

Бунду [122, арк. 6; 389, 

м-ко Зіньків 

Летичівського 

Весна 

1907 р. – 

До 30 

осіб 

А. Абрумович, 

І. Вигдорович, 
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арк. 49-50] повіту після 

1907 р. 

В Натензон, 

А. Розенбліт, 

Н. Шнілерман – 

активісти  

20 Михальпільська 

організація Бунду [389, 

арк. 29] 

м-ко Михалпіль 

Летичівського 

повіту 

Квітень 

1907 р. – 

після 

1907 р. 

До 20 

осіб 

Л. Берштейн, брати 

С. і 

Ш. Імельштейни, 

Н. Лопатін, 

С. Сирота, 

Е. Охман – активні 

члени 

 1.5. «Поалей Ціон» 

21 Літинська організація 

«Поалей Ціон» [250, 

арк. 42] 

м. Літин Початок 

1906 р. 

До 20 

осіб 

М. Ліхтман та 

А. Трипільський – 

активісти 

22 Меджибіжська 

організація «Поалей 

Ціон» [158, арк. 780] 

м-ко Меджибіж 

Летичівського 

повіту 

Середина 

1906 р. 

До 20 

осіб 

-  

 1.6. СЄРП 

23 Вінницька організація 

СЄРП [158, арк. 200, 

203 зв., 205] 

м. Вінниця Січень 

1906р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

Авнера, 

С. Красіловського, 

Є. Радбіль – активні 

діячі 

24 Могилів-Подільська 

організація СЄРП [71, 

арк. 2] 

м. Могилів-

Подільський 

Перша 

половина 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

М. Гораль, 

А. Лисий – 

активісти 

 1.7. ССРП 

25 Вінницька організація 

ССРП [158, арк. 200, 

203 зв., 205] 

м. Вінниця Початок 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

М.-Ш. Жовтіс – 

керівник 

26 Балтська організація 

ССРП [158, арк. 124] 

м. Балта Перша 

половина 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

Берштейн, 

І. Гінштейн, Коган, 

Н. Липовецький – 

активісти  

27 Літинська організація 

ССРП [73, арк. 1; 336, 

арк. 34] 

м. Літин Перша 

половина 

1906 р. – 

після червня 

1907 р. 

До 20 

осіб 

М. Нехтман, 

Л. Рубінштейн, 

А. Трипольський – 

активні члени 

 

 

2. Організації політичних партій ліберального напрямку.  

2.1. Конституційно-демократична партія 

28 Вінницька організація 

Конституційно-

демократичної партії 

[650, с. 346] 

м. Вінниця Перша 

половина – 

грудень 

1906 р. 

До 10 

осіб 

Й. Лозинський, 

М. Прель, 

І. Розенберг, 

А. Шехтман – 

активні члени 

29 Песецький гурток с. Песець Протягом 3 особи М. Рогозинський – 
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Конституційно-

демократичної партії 

[364, арк. 1-3] 

Ушицького 

повіту 

першої 

половини 

1906 р. 

керівник; 

В. Свинцов та 

місцевий селянин 

К. Шевчук – члени 

гуртка 

 2.2. «Союз 17 октября» 

30 Подільський губернський 

комітет «Союза 17 

октября» [736, с. 145] 

м. Кам’янець-

Подільський 

Початок 

1906 р. – 

квітень 

1907 р. 

 -  П. Александров – 

керівник  

 

 

3. Організації політичних партій консервативного напрямку.  

3.1. СРН 

31 Покутинецький відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Покутинці 

Ушицького 

повіту 

7 липня 

1906 р.- 

після 

1913 р. 

-  -  

32 Тарасівський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Тарасівка 

Ушицького 

повіту 

7 серпня 

1906 р. – 

після 

1913 р. 

-  -  

33 Солобковецький відділ 

СРН [386, арк. 5] 

м-ко Солобківці 

Ушицького 

повіту 

17 серпня 

1906 р. – 

після 

1913 р. 

-  -  

34 Арчепитівський відділ 

СРН [386, арк. 3] 

с. Арчепитівка 

Балтського 

повіту 

17 

листопада 

1906 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

35 Вінницький відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

м. Вінниця 6 грудня 

1906 р. – 

після 

1913 р. 

-  -  

36 Кульчієвецький відділ 

СРН [386, арк. 3] 

с. Кульчіївці 

Кам’янецького 

повіту 

10 грудня 

1906 р. 

-  -  

37 Соломненський відділ 

СРН [386, арк. 4 зв.] 

с. Соломна 

Проскурівського 

повіту 

27 грудня 

1906 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

38 Масіовецький відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Масіовці 

Летичівського 

повіту 

31 грудня 

1906 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

39 Нижньопанівецький 

відділ СРН [386, арк. 3] 

с. Нижні Панівці 

Кам’янецького 

повіту 

16 січня 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

-  -  

40 Курівський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Курівка 

Проскурівського 

повіту 

3 лютого 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

41 Малобубнівський відділ с. Мала Бубнівка 3 лютого -  -  
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СРН [437, с. 3] Проскурівського 

повіту  

1907 р. – до 

1912 р. 

42 Бабчинецький відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Бабчинці 

Ушицького 

повіту 

11 лютого 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

43 Сугакський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Сугаки 

Могилівського 

повіту 

14 лютого 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

44 Гречанський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Гречана 

Проскурівського 

повіту 

25 лютого 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

45 Гранівський відділ СРН 

[438, с. 3] 

м-ко Гранів 

Гайсинського 

повіту  

Лютий 

1907 р. – до 

1912 р. 

-  -  

46 Кадиєвецький відділ СРН 

[441, с. 3]  

с. Кадиївці 

Кам’янецького 

повіту  

Лютий 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

47 Нагорянський відділ СРН 

[435, с. 3] 

с. Нагоряни 

Кам’янецького 

повіту  

Лютий 

1907 р. – до 

1912 р. 

92 особи  -  

48 Приворотський відділ 

СРН [441. 3] 

с. Привороття 

Кам’янецького 

повіту  

Лютий 

1907 р. – до 

1912 р.  

87 осіб  -  

49 Чаньківський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Чаньків 

Ушицького 

повіту 

3 березня 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

82 особи  Я. Рибак – голова 

відділу  

50 Тропівський підвідділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Тропова 

Могилівського 

повіту 

14 березня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

51 Бабшинський відділ СРН 

[452, с. 4] 

с. Бабшин 

Кам’янецького 

повіту  

Березень 

1907 - до 

1912 р. 

-  -  

52 Барський відділ СРН 

[451, с. 3] 

м. Бар 

Могилівського 

повіту  

Березень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

53 Думанівський відділ СРН 

[452, с. 4] 

с. Думанів 

Кам’янецького 

повіту  

Березень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

54 Микулинецький відділ 

СРН [445, с. 4] 

с. Микулинці 

Літинського 

повіту  

Березень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

55 Літинський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

м. Літин 10 квітня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

56 Хмільницький відділ СРН 

[386, арк. 3] 

м. Хмільник 

Літинського 

повіту 

12 квітня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  
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57 Капустянський відділ 

СРН [386, арк. 3] 

с. Капустяни 

Летичівського 

повіту  

23 квітня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

58 Кам’янець-Подільський 

відділ СРН [426, с. 398; 

444, с. 3] 

м. Кам’янець-

Подільський  

23 квітня 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  К. Старинкевич – 

голова відділу  

59 Великокужелівський 

відділ СРН [386, арк. 4] 

с. Велика 

Кужелівка 

Ушицького 

повіту 

24 квітня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

60 Березівський відділ СРН 

[454, с. 4] 

с. Березівка 

Ямпільського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

61 Голованівський відділ 

СРН [454, с. 4] 

м-ко 

Голованівськ 

Балтського 

повіту 

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  В. Бондаренко, 

Н. Іванов, 

П. Карабенюк, 

С. Толстигін – 

активні члени  

62 Жванівський відділ СРН 

[458, с. 3] 

с. Жван 

Могилівського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

63 Зарванецький відділ СРН 

[458, с. 4] 

с. Зарванці 

Вінницького 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

64 Іванковецький відділ СРН 

[462, с. 3] 

с. Іванківці 

Літинського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

65 Маньковецький відділ 

СРН [454, с. 4] 

с. Маньківці 

Літинського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

66 Севастьянівський відділ 

СРН [461, с. 3] 

с. Севастьянівка 

Гайсинського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

67 Северинівський відділ 

СРН [464, с. 4] 

с. Северинівка 

Літинського 

повіту  

Кінець 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

68 Стратієвський відділ СРН 

[463, с. 3] 

с. Стратієвка 

Ольгопільського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

69 Тульчинський відділ СРН 

[454, с. 4] 

м-ко Тульчин 

Брацлавського 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р. 

-  -  

70 Хоньковецький відділ 

СРН [463, с. 3] 

с. Хоньківці 

Могилівський 

повіт  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р. 

-  -  

71 Якушинецький відділ 

СРН [459, с. 3] 

с. Якушинці 

Вінницького 

повіту  

Квітень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

72 Вигнянський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Вигнанка 

Проскурівського 

повіту 

27 травня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

73 Антопільський відділ с. Антопіль Травень -  -  
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СРН [468, с. 3] Вінницького 

повіту  

1907 р. – до 

1912 р.  

74 Браїлівський відділ СРН 

[467, с. 3] 

м-ко Браїлів 

Вінницького 

повіту  

Травень 

1907р. – до 

1912 р.  

-  -  

75 Гораївський відділ СРН 

[469, с. 4] 

с. Гораївка 

Кам’янецького 

повіту  

Травень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

76 Густинський відділ СРН 

[469, с. 4] 

м-ко Гусятин 

Кам’янецького 

повіту  

Травень 

1907 р. – до 

1912 р. 

-  -  

77 Михальпільський відділ 

СРН [468, с. 3] 

м-ко 

Михальполе 

Летичівського 

повіту  

Травень 

1907 р. – до 

1912 р. 

-  -  

78 Примощанецький відділ 

СРН [470, с. 3] 

с. Примощаниця 

Могилівського 

повіту  

Травень 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -  

79 Старомурафський відділ 

СРН [386, арк. 5] 

м-ко Стара 

Мурафа 

Ямпільського 

повіту 

29 червня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -  

 3.2. СРР 

80 Кам’янець-Подільський 

відділ СРР [439, с. 3] 

м. Кам’янець-

Подільский  

17 грудня 

1906 р. – 23 

квітня 

1907 р. 

До 100 

осіб  

Нюхалов – голова 

відділу; Іванов, 

Мариковський, 

Мокосей-

Шибинський, 

Яковець – активні 

діячі 

81 Крижопільський відділ 

СРР [434, с. 2] 

Залізнична 

станція 

Крижопіль 

Ольгопільського 

повіту  

Січень 

1907 р. – 

кінець 

1908 р. 

-  -  

82 Маківський відділ СРР 

[434, с. 3] 

м-ко Маків 

Кам’янецького 

повіту  

Січень 

1907 р. – 

кінець 

1908 р. 

-  М. Марков – 

голова відділу; 

М. Гуть, 

А. Кукурудза, 

А. Маковей, 

К. Пукас, - активні 

діячі 

83 Рашківський відділ СРР 

[431, с. 2] 

м-ко Рашків 

Ольгопільського 

повіту  

Січень 

1907 р. – до 

1909 р. 

-  -  

84 Шатавський відділ СРР 

[430, с. 4] 

м-ко Шатава 

Кам’янецького 

повіту  

Січень 1907 

– до 1909 р. 

До 300 

осіб 

-  

85 Вишнівчицький відділ 

СРР [452, с. 4] 

с. Вишнівчик 

Кам’янецького 

повіту  

Березень 

1907 р. – до 

1909 р. 

-  -  

86 Вендичанський відділ 

СРР [454, с. 4] 

с. Вендичани 

Могилівського 

Березень 

1907 р. – до 

-  -  
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повіту  1909 р. 

87 Смотрицький відділ СРР 

[452, с. 4] 

м-ко Смотрич 

Кам’янецького 

повіту  

Березень 

1907 р. – до 

1909 р. 

-  -  

88 Гайсинський відділ СРР 

[455. 3] 

м. Гайсин  Квітень 

1907 р. – до 

1909 р. 

-  -  

 3.3. Інші консервативно-монархічні організації 

89 Монархічний союз 

православних українців 

[371, арк. 310-31] 

с. Семидуби 

Балтського 

повіту  

Протягом 

1907 р. 

До 140 

осіб 

-  
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Додаток Г 

Організації політичних партій на Поділлі в липні 1907–1909 рр. 

№ Назва політичної 

організації 

Місце діяльності Період 

функціонува

ння 

Загальна 

кількість 

членів 

 

Керівники та 

активні діячі 

 

 

1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 Літинська організація 

РСДРП [2, арк. 11-12, 19; 

94, арк. 34; 379, арк. 3; 

382, арк. 2] 

м. Літин Друга 

половина 

1907 р. – 26 

січня 

1908 р. 

До 50 

осіб 

В. Карабанов, 

Г. Мазурик - 

керівники 

 

 1.2. ПСР 

2 Союз селян 

революціонерів [11, 

арк. 31-31 зв., 47-48, 54-

55; 131, арк. 23 зв.; 238, 

арк. 3; 370, арк. 200] 

м-ко Богопіль 

Балтського 

повіту 

Початок – 

серпень 

1908 р 

До 60 

осіб 

Р. Дробинський, 

І. Жуковський, 

С. Зубрицький, 

І. Кожемякин, 

Г. Лазаркевич, 

Н. Нефантова – 

активні діячі 

 

 1.3. Анархісти 

3 Подільсько-

Бессарабський 

селянський союз 

анархістів-комуністів [6, 

арк. 11; 377, арк. 1 зв.] 

мм. Кам’янець-

Подільський, 

Проскурів, 

Вінниця 

Серпень 

1907 р. – 

кінець 

1909 р. 

До 50 

осіб 

З. Кравець, 

Н. Одлер, 

Р. Полонська, 

У. Школьник – 

активні діячі 

 

4 Селянські групи 

анархістів-комуністів 

[163, арк. 176-176 зв.; 234, 

арк. 1-1 зв.; 235, арк. 7; 

325, арк. 114] 

м-ко Богопіль 

Подільської, м-

ко Ольвіопіль 

Катеринославськ

ої та с. Голта 

Херсонської 

губерній 

Серпень – 

грудень 

1907 р. 

До 80 

осіб 

Б. Бакшинський, 

С. Зубко-Зубієнко, 

М. Мазуренко, 

Л. Поліщук, 

С. Слободян, 

С. Рєзнік, 

І. Фельдман – 

активні члени 

 

 1.4. Бунд 

5 Віньковецька організація 

Бунду [19, арк. 1-3 зв.; 

316, арк. 26; 373, арк. 71, 

131-132] 

м-ко Віньківці 

Ушицького 

повіту 

Друга 

половина 

1907 р. – 

після 

1907 р. 

До 30 

осіб 

М. Ейкельман – 

керівник; 

Ш. Вайман, 

Б. Гольденберг, 

М. Конціпольський, 

І. Кіжнерман, 

М. Кутлицький – 

активні діячі 

 

6 Летичівська організація 

Бунду [119, арк. 24; 122, 

арк. 6; 389, арк. 50] 

м. Летичів Друга 

половина 

1907 р. – 

після 

1907 р. 

До 30 

осіб 

Ш. Козак, 

І. Пергамент, 

І. Фінкель, 

І. Фісгер, 

М. Цимерман – 
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активні члени 

7 Городоцька організація 

Бунду [13, арк. 4; 125, 

арк. 26-26 зв., 176-178] 

м-ко Городок 

Кам’янецького 

повіту  

Початок 

1908 р. – 

серпень 

1908 р. 

До 30 

осіб 

Я. Грейсер, 

Н. Корнефельд і 

Л. Оксман – 

керівники; 

І. Вайнман, 

Д. Грінбейм, 

А. Капун, 

М. Перельман, 

Д. Перельмутер - 

активісти 

 

 1.5. «Поалей Ціон» 

8 Могилів-Подільська 

організація «Поалей 

Ціон» [124, арк. 533] 

 

 

 

 

 

 

Могилів-Подільський 

гурток сіоністської 

молоді [177, арк. 21-

21 зв.] 

м. Могилів-

Подільський 

Друга 

половина 

1907 р. – 

1914 р. 

 

 

 

 

 

Протягом 

1914 р. 

 

До 20 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

До 150 

осіб 

А. Лисий – 

керівник; 

М. Паверман, 

Х. Ротенберг, 

Е. Фрідман, 

Я. Штайфман – 

активні члени 

 

 

Л. Кантор – 

організатор; 

І. Бранс, 

І. Гольдштейн, 

І. Кантор, 

Ш. Слободський 

І. Тверський – 

активні діячі 

 

 

 

2. Організації політичних партій консервативного напрямку.  

2.1. СРН 

9 Рахнолісовський відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Рахни Лісові 

Ямпільського 

повіту 

14 липня 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

10 Куманівський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Куманів 

Проскурівського 

повіту 

27 серпня 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

11 Зіньківський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Зіньків 

Летичівського 

повіту 

16 вересня 

1907 р. – 

1913 р. 

-  -   

12 Верхньопанівецький 

відділ СРН [386, арк. 3] 

с. Верхні Панівці 

Кам’янецького 

повіту  

22 вересня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  Л. Рогальський – 

голова відділу  

 

13 Ярмолинецький підвідділ 

СРН [386, арк. 4 зв.] 

м-ко Ярмолинці 

Проскурівського 

повіту 

1 жовтня 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

14 Рипнянський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Рипна 

Проскурівського 

повіту 

1 листопада 

1907 р. – 

після 

-  -   
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1913 р.  

15 Копистинський відділ 

СРН [386, арк. 3 зв.] 

с. Копистин 

Летичівського 

повіту 

13 

листопада 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

16 Сусловецький відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Суслівці 

Летичівського 

повіту 

13 

листопада 

1907 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

17 Требухівський відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Требухи 

Літинського 

повіту 

6 грудня 

1907 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

18 Могилів-Подільський 

відділ СРН [479, с. 3] 

м. Могилів-

Подільський  

Друга 

половина 

1907 р. – до 

кінця 

1912 р. 

-  -   

19 Шаровський відділ СРН 

[480, с. 4] 

м-ко Шаровка 

Проскурівського 

повіту  

Друга 

половина 

1907 р. – до 

1912 р.  

-  -   

20 Вербівський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Вербка 

Летичівського 

повіту 

15 грудня 

1907 р. 

-  -   

21 Курниківський відділ 

СРН [386, арк. 5; 486, 

с. 3-4] 

с. Курники 

Ушицького 

повіту  

12 січня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  Ф. Волинський – 

голова відділу  

 

22 Івчанський відділ СРН 

[474, с. 3] 

с. Івча 

Літинського 

повіту 

13 січня 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

23 Орининський відділ СРН 

[493, с. 3] 

м-ко Оринин 

Кам’янецького 

повіту  

Січень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

24 Станіславівський відділ 

СРН [473, с. 4] 

с. Станіславівка 

Летичівського 

повіту 

Січень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

25 Фельштинський відділ 

СРН [476, с. 4] 

м-ко Фельштин 

Проскурівського 

повіту 

Січень 

1908 р. – до 

1912 р. 

-  -   

26 Адамівський відділ СРН 

[477, с. 4] 

с. Адамівка 

Летичівського 

повіту  

Лютий 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

27 Галузинецький відділ 

СРН [478, с. 4] 

с. Галузинці 

Летичівського 

повіту 

Лютий 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

28 Хмарівський відділ СРН 

[479, с. 4] 

с. Хмарівка 

Гайсинського 

повіту  

Лютий 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

29 Савинецький відділ СРН 

[486, с. 4] 

с. Савинці 

Кам’янецького 

Березень 

1908 р. – до 

-  -   
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повіту  1912 р.  

30 Тростянецький відділ 

СРН [482, с. 4] 

с. Тростянець 

Проскурівського 

повіту  

Березень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

31 Холодівський відділ СРН 

[486, с. 4] 

с. Холодівка 

Брацлавського 

повіту  

Березень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

32 Загнитківський відділ 

СРН [150, арк. 224; 386, 

арк. 4] 

м-ко Загнитків 

Ольгопільського 

повіту 

24 квітня 

1908 р. – 

після серпня 

1914 р. 

61 особа П. Перепеляк – 

голова відділу  

 

33 Кузьминський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Кузьмин 

Ольгопільського 

повіту  

24 квітня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

34 Більський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Біла 

Ямпільського 

повіту 

28 квітня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

35 Кутковецький відділ СРН 

[491, с. 4] 

с. Кутківці 

Кам’янецького 

повіту  

Квітень 

1908 р.  

-  -   

36 Новопорічнянський 

відділ СРН [490, арк. 3] 

c. Нове Поріччя 

Кам’янецького 

повіту  

Квітень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

37 Цвіклівецький відділ СРН 

[490, с. 3] 

с. Цвіклівці 

Кам’янецького 

повіту  

Квітень 

1908 р. – до 

1912 р. 

-  -   

38 Дашковецький відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Дашківці 

Ушицького 

повіту 

3 травня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

39 Антонівський відділ СРН 

[386, арк. 5]  

с. Антонівка 

Ямпільського 

повіту 

9 травня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

40 Красносільський відділ 

СРН [386, арк. 3] 

с. Красносілка 

гайсинського 

повіту  

Червень 

1908 р. – до 

1912 р. 

-  -   

41 Пчелянський відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Пчельна 

Гайсинського 

повіту 

20 липня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

42 Головчинецький відділ 

СРН [498, с. 4] 

с. Головчинці 

Літинського 

повіту  

Липень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

43 Стінянський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Стіна 

Ямпільського 

повіту  

15 серпня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

44 Багринівецький відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Багринівці 

Літинського 

повіту 

17 серпня 

1908 р. 

-  -   

45 Кунянський відділ СРН м-ко Куна 25 вересня -  -   
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[386, арк. 3 зв.] Гайсинського 

повіту 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

46 Підлісноолексинецький 

відділ СРН [386, 

арк. 4 зв.] 

с. Підлісний 

Олексинець  

25 вересня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

47 Піщанський відділ СРН 

[386, арк. 3] 

м-ко Піщана 

Балтського 

повіту  

26 вересня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

48 Заставецький відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Заставці 

Літинського 

повіту  

28 вересня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

49 Баланівський відділ СРН 

[499, с. 3] 

с. Баланівка 

Ольгопільського 

повіту  

Вересень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

50 Давидковецький відділ 

СРН [500, с. 4] 

с. Давидківці 

Летичівського 

повіту  

Вересень 

1908 р.- до 

1912 р.  

-  -   

51 Орлинецький відділ СРН 

[499, с. 3] 

с. Орлинці 

Проскурівського 

повіту  

Вересень 

1908 р. – до 

1912 р.  

-  -   

52 Казавчинський відділ 

СРН [386, арк. 3] 

с. Казавчин 

Балтського 

повіту  

5 жовтня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

53 Ігнатківський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Ігнатків 

Ямпільського 

повіту  

19 жовтня 

1908 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

54 Кожухівський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Кожухів 

Літинського 

повіту 

15 жовтня 

1908 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

55 Копистиринський відділ 

СРН [502, с. 4] 

с. Копистирин 

Ямпільського 

повіту  

Жовтень 

1908 р. – до 

1912 р. 

-  -   

56 Яськовецький відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Яськівці 

Летичівського 

повіту  

12 січня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

57 Подоймицький відділ 

СРН [150, арк. 224; 386, 

арк. 4 зв. ] 

с. Подоймиця 

Ольгопільського 

повіту 

10 лютого 

1909 р. – 

після серпня 

1914 р.  

50 осіб  Г. Кисничан – 

голова відділу  

 

58 Літинський відділ СРН 

[386, арк. 4]  

с. Літинка 

Літинського 

повіту 

14 березня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

59 Майданстасівський відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Майдан Стасів 

Літинського 

повіту 

14 березня 

1909 р. – 

після 

-  -   
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1913 р. 

60 Новосинявський відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Нова Синява 

Літинського 

повіту  

30 березня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

61 Кусиковецький відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Кусиківці 

Літинського 

повіту 

21 квітня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

62 Малостратіївський 

підвідділ СРН [386, 

арк. 3 зв.] 

с. Мала 

Стратіївка 

Брацлавського 

повіту 

24 квітня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

63 Горбовецький відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Горбівці 

Літинського 

повіту  

26 квітня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

64 Ротмистрівський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.; 

386, арк. 4]  

с. Ротмістрівка 

Ольгопільського 

повіту 

30 квітня 

1909 р. – 

після серпня 

1914 р. 

101 особа Д. Ковбасюк – 

голова відділу  

 

65 Верхівський відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

м-ко Верхівка 

Брацлавського 

повіту  

24 травня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

66 Теський відділ СРН [386, 

арк. 4] 

с. Теси 

Літинського 

повіту 

30 травня 

1909 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

67 Гордіївський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Гордіївка 

Ольгопільського 

повіту 

9 червня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

68 Лісничанський відділ 

СРН [386, арк. 4] 

с. Лісниче 

Ольгопільського 

повіту 

9 червня 

1909 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

69 Староободівський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.; 

386, арк. 4 зв.] 

м-ко Стара 

Ободівка 

Ольгопільського 

повіту 

9 червня 

1909 р. – 

після серпня 

1914 р. 

803 

особи 

Т. Харабара – 

голова відділу  

 

70 Качківський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Качківка 

Ямпільського 

повіту 

19 червня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

71 Тростянчівський відділ 

СРН [386, арк. 4 зв.] 

с. Тростянчик 

Ольгопільського 

повіту  

23 червня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

72 Чешківський відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Чешки 

Літинського 

повіту  

12 липня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

73 Шпиченецький відділ с. Шпиченці 15 липня -  -   
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СРН [386, арк. 4] Літинського 

повіту  

1909 р. – 

після 

1913 р.  

74 Маківський відділ СРН 

[386, арк. 3] 

м-ко Маків 

Кам’янецького 

повіту  

28 липня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

75 Студенецький відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Студениця 

Ушицького 

повіту  

15 серпня 

1909 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

76 Паплинецький відділ СРН 

[386, арк. 4] 

с. Паплинці 

Літинського 

повіту  

22 жовтня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

77 Требусівський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Требусівка 

Ольгопільського 

повіту 

17 грудня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

78 Шатавський відділ СРН 

[386, арк. 3] 

м-ко Шатава 

Кам’янецького 

повіту 

28 грудня 

1909 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

 2.2. СРР 

79 Жмеринський відділ СРР 

[488, с. 3] 

м. Жмеринка 

Вінницького 

повіту  

Квітень 

1908 р. – до 

1909 р. 

-  -   

 2.3. Інші консервативно-монархічні організації 

80 «Подольский союз 

русских националистов» 

[427, с. 2; 746, с. 136] 

м. Кам’янець-

Подільський  

7 серпня 

1909 р. – 

лютий 

1917 р. 

До 250 

осіб  

І. Ракович – голова 

союзу; Алмазов, 

Гуляєв, 

З. Моралевич, 

І. Четвертяков – 

активні члени  
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Додаток Ґ 

Організації політичних партій на Поділлі в 1910 – липні 1914 рр. 

№ Назва політичної 

організації 

Місце діяльності Період 

функціонува

ння 

Загальна 

кількість 

членів 

 

Керівники та 

активні діячі 

 

 

1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 Спільний гурток РСДРП 

[23, арк. 21-21 зв., 27; 167, 

арк. 208-208 зв.] 

м-ка 

Ворошилівка, 

Стрижавка, 

Гніванський 

цукровий завод, 

с. Сосонка 

Вінницького 

повіту та 

м. Прилуки 

Полтавської 

губернії 

Друга 

половина 

1911 р.- 

початок 

1912 р. 

До 20 

осіб 

І. Клейнерман – 

керівник; 

І Вайсман, 

І. Герзон, 

Р. Клейнерман, 

Б. Круман, 

А. Приймак, 

А. Хмельницький - 

активісти 

 

 1.2. Бунд 

2 Чорноострівська 

організація Бунду [167, 

арк. 26] 

м-ко Чорний 

Острів 

Проскурівського 

повіту 

Друга 

половина 

19010 р. – 

середина 

1911 р. 

До 20 

осіб 

Р. Рапопорт - 

керівник 

 

 1.3. Сіоністські організації 

3 Городоцька сіоністська 

організація [180, арк. 11-

11 зв; 181, арк. 7; 217, 

арк. 2] 

м-ко Городок 

Кам’янецького 

повіту 

Середина 

1914 р. – 

лютий 

1915 р. 

До 20 

осіб 

М. Оксман – 

керівник; М. Вітліс, 

І. Гольдштейн, 

В. Койфман, 

Ш. Скалецький – 

активні члени 

 

 

 

2. Організації політичних партій консервативного напрямку.  

2.1. СРН 

4 Малорусавський відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Мала Русава 

Ямпільського 

повіту  

15 січня 

19010 р. – 

після 

1913 р. 

   

5 Бабинський відділ СРН 

[386, арк. 4]  

с. Бабин 

Літинського 

повіту  

18 лютого 

1910 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

6 Вербковолоський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.; 

386, арк. 4 зв.] 

с. Вербка 

Волоська 

Ольгопільського 

повіту 

18 лютого 

1910 р. – 

після серпня 

1914 р. – 

після 

1913 р.  

272 

особи 

Г. Варваренко – 

голова відділу  

 

7 Гута-Літинський відділ с. Гута- 14 квітня -  -   
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СРН [386, арк. 4] Літинська 

Літинського 

повіту 

1910 р. – 

після 

1913 р.  

8 Горячківський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.; 386, 

арк. 4 зв.] 

с. Горячківка 

Ольгопільського 

повіту 

4 червня 

1910 р. – 

після серпня 

1914 р. 

115 осіб  В. Близнюк – 

голова відділу  

 

9 Іванковецький відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Іванківці 

Ушицького 

повіту 

17 лютого 

1911 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

10 Новоободівський відділ 

СРН [386, арк. 4 зв.] 

м-ко Нова 

Ободівка 

Ольгопільського 

повіту 

2 травня 

1911 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

11 Піщанівський відділ СРН 

[150, арк. 223; 386, 

арк. 4 зв.] 

м-ко Піщанівка 

Ольгопільського 

повіту 

11 червня 

1911 р. – 

після серпня 

1914 р. 

126 осіб К. Іванов – голова 

відділу 

 

12 Великокосницький відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Велика 

Косниця 

Ямпільського 

повіту 

9 лютого 

1912 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

13 Тернівський відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Тернівка 

Гайсинського 

повіту  

11 лютого 

1912 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

14 Михайлівський відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Михайлівка 

Ямпільського 

повіту  

23 квітня 

1912 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

15 Слобідкопопелюський 

відділ СРН [150, арк. 

223 зв.; 386, арк. 4 зв.] 

с. Слобідка 

Попелюська 

Ольгопільського 

повіту  

9 серпня 

1912 р. – 

після серпня 

1914 р. 

280 осіб П. Ясько – голова 

відділу  

 

16 Розсоховатський відділ 

СРН[386, арк. 3 зв.] 

с. Розсоховата 

Гайсинського 

повіту  

9 серпня 

1912 р. – 

після серпня 

1913 р.  

-  -   

17 Цибулівський відділ СРН 

[386, арк. 4 зв.] 

с. Цибулівка 

Ольгопільського 

повіту 

3 вересня 

1912 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

18 Олексіївський відділ СРН 

[150, арк. 224; 386, 

арк. 4 зв.]  

с. Олексіївка 

Ольгопільського 

повіту 

25 вересня 

1912 р. – 

після червня 

1914 р. 

44 особи Х. Шевченко – 

голова відділу  

 

19 Кирилівський відділ СРН 

[386, арк. 4]  

с. Курилівка 

Літинського 

повіту  

8 листопада 

1912 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

20 Липівський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Липівка 

Ямпільського 

повіту  

25 грудня 

1912 р. – 

після 

-  -   
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1913 р. 

21 Городоцький відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Городок 

Гайсинського 

повіту 

7 лютого 

1913 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

22 Гулевицький відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Гулевці 

Вінницького 

повіту  

7 березня 

1913 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

23 Павлівський відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Павлівка 

Вінницького 

повіту  

7 березня 

1913 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

24 Писарівський відділ СРН 

[386, арк. 3 зв.] 

с. Писарівка 

Вінницького 

повіту 

7 березня 

1913 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

25 Калюський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

м-ко Калюс 

Ушицького 

повіту 

1 квітня 

1913 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

26 Куражинський відділ 

СРН [386, арк. 5] 

с. Куражин 

Ушицького 

повіту 

11 квітня 

1913 р. – 

після 

1913 р.  

-  -   

27 Хребтієвський відділ СРН 

[386, арк. 5] 

с. Хребтієв 

Ушицького 

повіту 

11 квітня 

1913 р. – 

після 

1913 р. 

-  -   

28 Анютинський відділ СРН 

[150, арк. 223] 

с. Анютине 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

85 осіб К. Ульянов – голова 

відділу  

 

29 Болганівський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Болган 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

300 осіб  П. Савинський – 

голова відділу  

 

30 Бритавський відділ СРН 

[150, арк. 223]  

с. Бритавка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

414 осіб  Г. Андріяш – голова 

відділу  

 

31 Великотернавський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Велика 

Тернавка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня  

1914 р. 

396 осіб  Г. Махниборода – 

голова відділу  

 

32 Вербкочечельницький 

відділ СРН [150, арк. 223] 

с. Вербка 

Чечельник 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

293 

особи 

Д. Буренко – голова 

відділу  
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33 Волоськокриклівецький 

відділ СРН [150, 

арк. 223 зв.] 

с. Волоські 

Криклівці 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

251 особа  К. Мевшій – голова 

відділу  

 

34 Голубченський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Голубче 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

326 осіб  М. Оршак – голова 

відділу  

 

35 Гонорівський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Гонорівка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

600 осіб  Н. Чоповський – 

голова відділу  

 

36 Городищенський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Городище 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

743 

особи  

З. Забожан – голова 

відділу  

 

37 Зеленянківський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Зеленянка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

120 осіб  М. Побережний – 

голова відділу  

 

38 Івашківський відділ СРН 

[150, арк. 223] 

с. Івашкове 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

700 осіб  П. Антоновський – 

голова відділу  

 

39 Кам’янський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

м-ко Кам’янка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

629 осіб  А. Мойсеєв – 

голова відділу  

 

40 Козлівський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Козлівка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

319 осіб  П. Рибницький – 

голова відділу  

 

41 Криклівецький відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Криклівець 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

320 осіб  М. Кицюк – голова 

відділу  

 

42 Кукулівський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Кукули 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

170 осіб  Я. Микрицький – 

голова відділу  

 

43 Куренівський відділ СРН 

[150, арк. 223] 

с. Куренівка 

Ольгопільського 

повіту 

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

229 осіб А. Луценко – 

голова відділу  
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1914 р. 

44 Новоселківський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Новоселка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

163 

особи  

П. Кущик – голова 

відділу  

 

45 Рибківський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Рибки 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

193 

особи  

Д. Сивак – голова 

відділу  

 

46 Романівській відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Романівка 

Ольгопільського 

повіту 

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

135 осіб  М. Побережний – 

голова відділу  

 

47 Рудницький відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Рудницьке 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

570 осіб  В. Явдощук – 

голова відділу  

 

48 Северинівський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Северинівка 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

120 осіб  К. Мельник – 

голова відділу  

 

49 Слобідколугівський 

відділ СРН [150, 

арк. 223 зв.] 

с. Слобідка 

Лугівська  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

440 осіб  Л. Павлов – голова 

відділу  

 

50 Ставківський відділ СРН 

[150, арк. 223 зв.] 

с. Ставки 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

286 осіб  Д. Дмитришин – 

голова відділу  

 

51 Старолугівський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Старі Луги 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

644 

особи  

І. Пастух – голова 

відділу  

 

52 Старопопелюхівський 

відділ СРН [150, арк. 223] 

с. Старі 

Попелюхи 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

450 осіб  С. Остроковський – 

голова відділу  

 

53 Студенський відділ СРН 

[150, арк. 223] 

с. Студена 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

541 особа  К. Вакалюк – 

голова відділу  

 

54 Христищенський відділ 

СРН [150, арк. 223] 

с. Христище 

Ольгопільського 

повіту 

Січень-

квітень 

1914 р. – 

533 

особи  

Я. Скрипник – 

голова відділу  
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після серпня 

1914 р. 

55 Хрустівський відділ СРН 

[150, арк. 224] 

с. Хрустова 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

387 осіб  Е. Романов – голова 

відділу – голова 

відділу  

 

56 Чарноминський відділ 

СРН [150, арк. 223 зв.] 

с. Чарномин 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

466 

особи  

М. Каташинський – 

голова відділу  

 

57 Чечельницький 

(Липецька частина 

містечка) відділ СРН 

[150, арк. 223] 

м-ко Чечельник 

Ольгопільського 

повіту 

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

74 особи Ф. Кобиренко – 

голова відділу  

 

58 Чечельницький 

(Тартапська частина 

містечка) [150, арк. 223] 

м-ко Чечельник 

Ольгопільського 

повіту  

Січень-

квітень 

1914 р. – 

після серпня 

1914 р. 

250 осіб  Т. Годований – 

голова відділу  

 

 3. Польські націоналістичні гуртки  

59 Гурток польських 

націоналістів [23, 

арк. 242] 

Вінницький, 

Гайсинський та 

Ямпільський 

повіти  

Протягом 

1911 р. 

До 20 

осіб 

Е. Бонецький – 

керівник; 

Л. Любинський, 

І. Піотровський, 

А. Русановський, 

Ф. Ціонглинський – 

активні члени 

 

60 Польський 

націоналістичний гурток 

[139, арк. 1-2; 166, 

арк. 121] 

Гніванський 

цукровий завод 

Вінницького 

повіту  

Протягом 

1911 р.  

До 30 

осіб  

-   

61 Гурток імені польського 

письменника 

Конарського [88, арк. 66-

66 зв.] 

м. Вінниця  Протягом 

другої 

половини 

1911 р. 

До 20 

осіб 

Левинський – 

керівник; 

А. Вахницький, 

Гойницький, 

М. Крижанівський, 

Г. Ціонглинський – 

активні діячі 
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Додаток Д 

Видавнича діяльність осередків політичних партій у Подільській губернії 

в 1905 р. 

№ Назва прокламації, 

 

Партійний 

осередок, який 

видав 

прокламацію 

Дата 

виготовлення 

Цільова 

аудиторія 

Короткий зміст 

 1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку. 

1.1. РСДРП 

1 «Ко всем рабочим и 

работницам города 

Балты» [326, арк. 130; 

330, арк. 86, 458]  

Балтська група 

РСДРП 

Лютий 

1905 р. 

Робітники Закликала робітників 

об’єднуватися в 

загальний 

робітничий союз 

2 «Ко дню 14 мая» [330, 

арк. 288] 

Балтська група 

РСДРП 

Травень 

1905 р. 

Широкий 

загал 

Оголошувала 

проведення у місті 

загального 

робітничого страйку 

14 травня 1905 р. 

3 «К Балтским 

приказчикам» [326, 

арк. 129] 

Балтська група 

РСДРП 

Травень 

1905 р. 

Прикажчи

ки 

Вихваляла страйк 

прикажчиків і 

закликала робітників 

до відстоювання 

своїх прав 

4 «К Балтским 

хлебопекам» [202, 

арк. 1-1 зв.] 

Балтська група 

РСДРП 

Травень 

1905 р. 

Пекарі Покращення 

економічного 

становища 

робітників шляхом 

проведення страйків 

5 «К рабочим и 

работницам 

г. Могилева» [333, 

арк. 73] 

Могилів-

Подільська 

група РСДРП 

Весна 1905 р. Робітники Вимагала від 

робітників 

проведення страйків 

з метою вирішення 

нагальних 

економічних питань 

6 «К рабочим и 

работницам г. Бара» 

[333, арк. 80] 

Барська група 

РСДРП 

Весна 1905 р. Робітники Містилась вимога до 

проведення страйку з 

метою збільшення 

заробітної плати та 

зменшення 

тривалості робочого 

дня 

7 «К деревенской 

людности» [330, 

арк. 39] 

Балтська група 

РСДРП 

Червень 

1905 р. 

Селяни Закликала селян до 

проведення страйків 

з метою зменшення 

робочого дня та 

збільшення 

заробітної плати 

8 «К рабочим портным 

г. Каменец-

Подольска» [330, 

арк. 81-81 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Серпень 

1905 р. 

Кравці Містилась вимога до 

проведення страйку з 

метою зменшення 

тривалості робочого 

дня 



314 

 

9 «Ко всем рабочим 

Проскуровского 

сахарного завода» 

[330, арк. 81-81 зв.] 

Проскурівська 

група РСДРП 

Вересень 

1905 р. 

Робітники Закликала робітників 

Проскурівського 

цукрового заводу до 

проведення страйків 

з вимогою 

покращення їхнього 

економічного 

становища 

10 «К рабочим города 

Каменца» [38, арк. 16-

16 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Жовтень 

1905 р. 

Робітники Покращення 

економічного 

становища 

робітників шляхом 

проведення страйків 

11 «К солдатам 74 

пехотного 

Ставропольского 

полка» [38, арк. 16-

16 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Жовтень 

1905 р. 

Військові Закликала солдат не 

застосовувати зброю 

проти страйкарів 

12 «Что такое 

Государственная 

Дума» [330, арк. 184] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Жовтень 

1905 р. 

Робітники Вимагала негайного 

скликання 

Установчих зборів 

13 «К рабочим и 

крестьянам экономии» 

[330, арк. 235] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Листопад 

1905 р. 

Робітники 

і селяни 

Закликала жителів 

с. Довжок вимагати у 

поміщиці А. Хілкової 

покращення їхнього 

економічного побуту 

14 «Манифест» [330, 

арк. 253] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Листопад 

1905 р 

Широкий 

загал 

Розповідалось про 

значення Маніфесту 

17 жовтня для 

простого народу 

15 [Без назви] [287, 

арк. 70] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

Грудень 

1905 р. 

Робітники Містила звернення 

до робітників 

ткацьких фабрик м-

ка Дунаївці 

організовувати 

страйки 

 1.2. Бунд 

16 «К рабочим 

Проскуровского 

сахарного завода» [38, 

арк. 16-16 зв.] 

Проскурівська 

організація 

Бунду 

Вересень 

1905 р. 

Робітники Містилися вимоги до 

звільнення 

робітників 

Проскурівського 

цукрового заводу, що 

були заарештовані 

під час страйку 

17 «Кто помогает 

Правительству делать 

погромы» [206, арк. 2] 

Проскурівська 

організація 

Бунду 

Грудень 

1905 р. 

Широкий 

загал 

Російською мовою 

містилася інформація 

про причини та хід 

єврейських погромів 

наприкінці 1905 р. у 

Російській імперії 

 2. Організації політичних партій ліберального напрямку. 

2.1. Конституційно-демократична партія 

18 «Конституционно-

демократическая 

Могилів-

Подільська 

Жовтень 

1905 р. 

Широкий 

загал 

Висвітлювались 

програмні засади 
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партия. Съезд 12-18 

октября 1905 г.» [344, 

арк. 14-21 зв.] 

група 

Конституційно

-демократичної 

партії 

кадетів 

19 «Устав Могилевской 

группы 

Конституционно-

демократической 

партии» [344, арк. 4-8] 

Могилів-

Подільська 

група 

Конституційно

-демократичної 

партії 

Грудень 

1905 р 

Широкий 

загал 

На основі 

програмних 

положень 

Конституційно-

демократичної партії 

розроблений статут її 

осередку Могилів-

Подільської групи 

кадетів 
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Додаток Е 

Видавнича діяльність осередків політичних партій у Подільській губернії 

в 1906 – червень 1907 рр. 

№ Назва прокламації, 

 

Партійний 

осередок, який 

видав 

прокламацію 

Дата 

виготовлення 

Цільова 

аудиторія 

Короткий зміст 

 1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 «Всем рабочим 

г. Винницы» [75, 

арк. 55] 

Вінницька 

організація 

РСДРП, 

Вінницька 

організація 

Бунду 

Січень 

1906 р. 

Робітники Закликала робітників 

до проведення 

страйку 

присвяченого річниці 

подіям 9 січня 

1905 р. 

2 «1 марта 1881 г.» [74, 

арк. 2] 

Вінницька 

організація 

РСДРП, 

Вінницька 

організація 

Бунду 

Лютий 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Висвітлювались 

причини та вплив на 

суспільно-політичне 

життя Росії вбивства 

імператора 

Олександра ІІ 

3 «Бойкотируйте 

Государственную 

Думу» [79, арк. 3-3 зв.] 

Вінницька 

організація 

РСДРП 

Березень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Проголошувався 

бойкот виборів до І 

Державної думи 

4 «О снятии бойкота 

центральной аптеки» 

[55, арк. 2] 

Вінницька 

організація 

РСДРП 

Березень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

[Зміст невідомий] 

5 «Первое Мая» [77, 

арк. 1-1 зв.] 

Вінницька 

організація 

РСДРП 

Квітень 

1906 р. 

Військові Містилася вимога до 

солдат взяти участь у 

святкуванні 1 травня 

6 «Что должен делать 27 

апреля каждый 

рабочий» [55, арк. 2] 

Вінницька 

організація 

РСДРП 

Квітень 

1906 р. 

Робітники [Зміст невідомий] 

7 «Ни земли ни воли» 

[210, арк. 2-3 зв.] 

Вінницька 

організація 

РСДРП 

Червень 

1906 р. 

Військові Докоряла тих солдат, 

які брали участь у 

придушенні виступів 

робітників та селян 

8 «К Гниванским 

рабочим об 

организации союза 

рабочих» [287, 

арк. 323 зв.] 

Жмеринська 

організація 

РСДРП 

Червень 

1906 р 

Робітники Запрошувала 

робітників 

Гніванського 

цукрового заводу до 

вступу в лави РСДРП 

9 «К 

железнодорожникам» 

[287, арк. 323 зв.] 

Жмеринська 

організація 

РСДРП 

Червень 

1906 р. 

Залізнични

ки 

Закликала робітників 

жмеринського депо 

до проведення 

страйку щодо 

покращення їхніх 

економічного 

становища 

10 [Без назви] [287, 

арк. 327-327 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група РСДРП 

30 липня 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Розповідалося про 

вбивство 

поліцейськими 
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місцевого 

революціонера 

Н. Пересвєтова 

11 «Братья крестьяне и 

рабочие» [88, арк. 41] 

Голованівська 

група РСДРП 

Жовтень 

1906 р. 

Селяни, 

робітники 

Закликала місцевих 

селян та робітників 

до проведення 

страйку з вимогою 

покращення їхнього 

економічного 

становища 

12 «Кого выбрать в 

Государственную 

Думу» [312, арк. 9-

10 зв.] 

Комітет 1-ої 

Подільської 

районної 

організації 

Спілки 

Листопад 

1906 р. 

Селяни Містилося звернення 

до селян на виборах 

у ІІ Думи голосувати 

лише за соціал-

демократів 

13 «Российская социал-

демократическая 

рабочая партия» [88, 

арк. 36]» 

Городоцька 

група РСДРП 

Березень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Охарактеризовані 

програмні положення 

РСДРП 

14 «Российская социал-

демократическая 

рабочая партия» [88, 

арк. 36] 

Кам’янець-

Подільська 

військова група 

при Одеській 

військовій 

організації 

РСДРП 

Березень 

1907 р. 

Військові Висвітлені основні 

програмні положення 

російських соціал-

демократів 

15 «Устав Каменец-

Подольской военной 

группы при Одесской 

военной организации 

РСДРП» [232, арк. 1-2] 

Кам’янець-

Подільська 

військова група 

при Одеській 

військовій 

організації 

РСДРП 

Травень 

1907 р. 

Військові Висвітлені основні 

цілі та завдання 

організації 

16 «До селян Подольчан» 

[114, арк. 11] 

Комітет 1-ої 

Подільської 

районної 

організації 

Спілки 

Червень 

1907 р. 

Селяни В зв’язку з 

розпуском ІІ Думи 

селян закликали не 

сплачувати податків 

та вимагати від влади 

скликання 

Установчих зборів 

 1.2. ПСР 

17 «Тактика и программа 

партии социалистов-

революционеров» 

(єврейською мовою) 

[213, арк. 6-6 зв.] 

Могилів-

Подільська 

група ПСР 

Лютий 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Знайомила євреїв 

краю з програмними 

засадами партії 

есерів 

18 «К товарищам 

рабочим» [213, арк. 6-

6 зв.] 

Могилів-

Подільська 

група ПСР 

Лютий 

1906 р. 

Робітники Закликала місцевих 

робітників до 

проведення страйків 

з метою покращення 

їхнього економічного 

побуту 

19 «Ко всем трудящимся 

м. Шаргорода» [212, 

Шаргородська 

група ПСР 

Лютий 

1906 р. 

Робітники Містився заклик до 

шаргородських 
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арк. 1] робітників провести 

страйк з вимогою 

збільшення 

заробітної плати та 

зменшення робочого 

дня 

20 «В борьбе обретешь 

ты право свое» [287, 

арк. 315] 

Вінницька 

група ПСР 

Травень 

1906 р. 

Селяни Пропонувала 

селянам у разі 

розгону І Державної 

думи об’єднуватися в 

союзи з метою 

захоплення 

земельних ділянок 

21 [Без назви] [287, 

арк. 327-327 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група ПСР 

30 липня 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Розповідалося про 

вбивство 

поліцейськими 

місцевого 

революціонера 

Н. Пересвєтова 

22 «Народу от народных 

представителей» [86, 

арк. 1] 

Вінницька 

група ПСР 

Вересень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Закликала селян та 

робітників 

об’єднуватися в 

союзи з метою 

організованого 

захисту своїх прав та 

інтересів 

23 «Резолюция Совета 

Партии социалистов-

революционеров» 

[310, арк. 9] 

Вінницький 

комітет ПСР 

Вересень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Знайомила населення 

з програмними та 

ідейними засадами 

есерів 

24 «Ко всем учащимся» 

[88, арк. 32 зв.] 

Вінницька 

позапартійна 

бойова 

дружина 

1906 р. Учнівська 

молодь  

[Зміст невідомий] 

25 «Устав боевого 

летучего отряда» [55, 

арк. 31-38] 

Вінницька 

позапартійна 

бойова 

дружина 

1906 р. Широкий 

загал 

Статутні і програмні 

положення 

Вінницької 

позапартійної 

бойової дружин и 

26 «Ко всем трудящимся» 

[88, арк. 36] 

Вінницька 

група ПСР 

Березень 

1907 р. 

Робітники Закликала місцевих 

робітників до 

проведення страйків 

з метою покращення 

їхнього економічного 

становища 

27 «К роспуску 

Государственной 

Думы» [215, арк. 24 а-

24 а зв.] 

Могилів-

Подільська 

група ПСР 

Червень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Висвітлювала 

причини розпуску ІІ 

Державної думи 

28 «К роспуску 

Государственной 

Думы» [215, арк. 24 б-

24 б зв.] 

Могилів-

Подільська 

група ПСР 

Червень 

1907 р. 

Селяни Селянам 

роз’яснювалися 

причини, що 

спонукали до 

розпуску ІІ Думи 
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 1.3. Бунд 

29 «К обществу» [287, 

арк. 92, 190-190 зв., 

243-243 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

організація 

Бунду 

Січень 

1906 р. 

Робітники Робітники тютюнової 

фабрики Щварцмана 

закликалися до 

бойкоту 

підприємства в 

зв’язку з появою на 

ньому «чорної сотні» 

30 «1 мая» [287, арк. 92, 

190-190 зв., 243-

243 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

організація 

Бунду 

Січень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Пропонувалось 

жителям міста взяти 

участь у 

першотравневій 

демонстрації 

31 «К гражданам» [67, 

арк. 3-15] 

Вінницька 

організація 

Бунду 

Березень 

1906 р. 

Широкий 

загал 

Містився заклик до 

населення 

бойкотувати вибори 

до І Державної думи. 

32 «К выборщикам в 

Государственную 

думу» [120, арк. 1, 8-9, 

53; 376, арк. 2, 4] 

Хмільницька 

організація 

Бунду 

Січень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Пропонувалося 

місцевим жителям 

під час виборів до ІІ 

Державної думи 

агітували проти 

старости Доценка 

33 «К крестьянам» [120, 

арк. 1, 8-9, 53; 376, 

арк. 2, 4] 

Хмільницька 

організація 

Бунду 

Січень 

1907 р. 

Селяни  [зміст невідомий] 

34 «Национальность и 

ассимиляция» [322, 

арк. 9] 

Проскурівська 

організація 

Бунду 

Січень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Розповідалося про 

утиски єврейства з 

боку місцевих 

органів влади 
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Додаток Є 

Видавнича діяльність осередків політичних партій у Подільській губернії 

в липні 1907 – 1909 рр. 

№ Назва прокламації, 

 

Партійний 

осередок, який 

видав 

прокламацію 

Дата 

виготовлення 

Цільова 

аудиторія 

Короткий зміст 

 1. Організації політичних партій соціалістичного напрямку.  

1.1. РСДРП 

1 «Готовтесь» [314, 

арк. 302-305] 

Городоцька 

група РСДРП 

Серпень 

1907 р. 

Селяни  Містила заклик до 

селян організовувати 

сільськогосподарські 

страйки 

2 «Боевая дружина» [89, 

арк. 42-42 зв.] 

Городоцька 

група РСДРП 

Вересень 

1907 р. 

Селяни Адресувалась 

селянам Волинської 

губернії, що 

працювали на 

Городоцькому 

цукровому заводі з 

вимогою підтримати 

страйкарів 

3 «Граждане России 

приближается время 

выборов в 3-ю 

Государственную 

Думу» [94, арк. 34] 

Литинская 

група РСДРП 

Вересень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Закликала населення 

на виборах до ІІ 

Думи голосувати за 

соціал-демократів 

4 «Товариші селяни і 

робітники» 

(українською, 

російською та 

польською мовами) 

[90, арк. 27-27 зв.] 

Городоцька 

група РСДРП 

Вересень 

1907 р. 

Робітники, 

селяни 

Містилася вимога до 

робітників та селян 

брати участь в 

організації та 

проведенні страйків 

5 «Солдат – сын своего 

народа. От группы 

организованных 

солдат к всем 

солдатам 

Ставропольского 

полка» [4, арк. 2] 

Кам'янець-

Подільська 

військова група 

при Одеській 

військовій 

організації 

РСДРП 

Жовтень 

1907 р. 

Військові Докоряла тим 

солдатам, які брали 

участь у придушенні 

виступів робітників 

та селян 

6 «РСДРП» [381, арк. 1-

2] 

Летичівська 

група РСДРП 

Грудень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Висвітлювала 

програмні та ідейні 

засади російської 

соціал-демократії 

 1.2. ПСР 

7 «Ко всем трудящим 

города Каменца» [188, 

арк. 3-3 зв.] 

Кам’янець-

Подільська 

група ПСР 

Вересень 

1907 р. 

Робітники Містився заклик 

бойкотувати вибори 

до ІІІ Державної 

думи 

8. «Товарищам и братьям 

крестьянам» [317, 

арк. 57] 

Могилів-

Подільська 

група ПСР 

Березень 

1908 р. 

Селяни Закликала селян 

вимагати у 

представників влади 

скликання 



321 

 

Установчих зборів 

9 «Товарищи рабочие» 

[317, арк. 133] 

Жмеринський 

комітет ПСР 

Серпень 

1908 р. 

Робітники Містилася вимога до 

робітників брати 

участь в організації 

та проведенні 

страйків 

 1.3. Анархісти 

10 «К населению» [163, 

арк. 176-176 зв.] 

Селянська 

група 

анархістів-

комуністів у 

Балтському 

повіті 

Грудень 

1907 р. 

Селяни Висвітлювала події 

пов’язані з вбивством 

пристава і 

поліцейського 

урядника 

11 «Вольная Воля» [14, 

арк. 22-22 зв.] 

Подільсько-

Бессарабський 

селянський 

союз 

анархістів-

комуністів  

Січень 

1908 р. 

Широкий 

загал 

Знайомила населення 

краю з основними 

ідейно-програмними 

засадами анархізму 

 1.4. УСДРП 

12 «До селян» [245, 

арк. 105-106] 

Приворотська 

група 

Кам’янецької 

організації 

УСДРП 

Вересень 

1907 р. 

Селяни Висловлювався 

смуток з приводу 

розпуску ІІ 

Державної думи та 

містився заклик до 

селян у майбутніх 

виборах голосувати 

за соціал-демократів 

 1.5. Бунд 

13 «Граждане» [373, 

арк. 71, 131-132] 

Віньковецька 

організація 

Бунду 

Липень 

1907 р. 

Широкий 

загал 

Йшлася мова про 

єврея Шпоєна, який 

зрадив своїх 

товаришів і видав 

поліції 15 членів 

організації 

 


