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В 2004 году, к 350-летию Харькова, Национальным банком Украины 
была выпущена монета «5 гривен», на аверсе которой изображена колокольня 
Успенского собора. 

Собор Успения Пресвятой Богородицы – одно из красивейших 
сооружений города Харькова, визитная карточка города. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
ХАРКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ ПАРТІЇ НАРОДНОЇ СВОБОДИ 

 
Загострення соціально-економічної та політичної ситуації на початку 

ХХ ст. у Росії значно підвищили політичну активність суспільства. Стрімко 
почали виникати політичні партії, які представляли інтереси всіх політичних 
таборів. Особливе місце посідали ліберальні партії, головним представником 
яких стала Конституційно-демократична партія (Партія народної свободи).  

Мета статті полягає у висвітленні умов виникнення та становлення 
кадетських комітетів у Харкові (губернського та міського). 

Кадетські комітети у Харкові виникли не на порожньому місці. Тут діяли 
впливові політичні установи, що були прихильниками ідей ліберального руху. 
Такими виявилися Харківське губернське земство, більшість діячів міської 
Думи та прогресивно налаштована інтелігенція. У будинку Харківської 
губернської земської управи 5 грудня 1904 року відбувся протиурядовий 
бенкет, на якому лунали виступи про необхідність зміцнення ліберального руху 
[1, арк. 7]. До цього часу вже були встановлені зв’язки харківських земців з 
«Союзом-земців-конституціоналістів» й «Союзом визволення». Один з лідерів 
харківських земців, Микола Миколайович Ковалевський, був серед засновників 
«Союзу земців-конституціоналістів» і «Союзу визволення» [1, арк. 8]. 

Значну активність виявила й харківська інтелігенція. У Харкові діяли 
відділення «Союзу союзів», «Академічний союз», «Союз адвокатів» та ін. [1, 
арк. 8]. Головною метою їхньої діяльності була боротьба за конституційно-
демократичний спосіб правління. Серед харківських інтелігентів, які згодом 
стали членами Партії народної свободи (ПНС), її видатними діячами, варто 
назвати прізвища таких відомих у Росії осіб, як професор Харківського 
університету, історик Максим Максимович Ковалевський, автор відомих 
наукових робіт, присвячених проблемам розкладання суспільного ладу й 
дослідженню родових відносин. Його роботу «Нариси походження та розвитку 
родини й власності» високо оцінював сам Ф. Енгельс. Разом з П.Н. Мілюковим 
М.М. Ковалевського було обрано членом організаційного бюро І з’їзду КДП  
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[2, 206]. Одним із засновників ліберального руху в Харківській губернії був 
професор М.Ф. Сумцов, автор багатьох робіт з давньої історії України та 
писемності, а також української етнографії. Він належав до кадетської партії та 
деякий час очолював кадетську фракцію у міський думі. Також великим 
впливом у партії користувався ще один харківський професор – М.О. Гре-
дескул, який став у І думі товаришем голови [2, 206]. Гредескул видавав у 
Харкові газету «Мир», після закриття якої в 1906 році стала видаватися газета 
«Волна» за редакцією професора М.В. Чубинського [3, арк. 46]. Ідеї ПНС 
відстоювали професори юридичного факультету Харківського університету  
О. Маклецов, Л. Таубер, М. Соболев, історики М. Ковалевський, Д. Багалій,  
М. Сумцов та ін.  

Особливістю роботи Харківського комітету ПНС можна вважати активну 
видавничу діяльність. Так, протягом 1908-1917 рр. у Харкові виходили газети 
прокадетського напрямку «Южный край», «Будущее», «Утро» [3, арк. 48]. Ці 
видання користувалися популярністю на півдні Росії та мали вплив серед 
населення. 

Значна роль у створенні Харківського комітету ПНС належала голові 
Харківського суспільства сільського господарства С.М. Кузнєцову, який 
безпосередньо формував кадетську групу. Він проводив широку пропаган-
дистську й організаційну роботу, листувався з ЦК ПНС, керував роботою бюро. 
Кузнєцов видавав у Харкові «Южнорусскую сельскохозяйственную газету», в 
якій друкувалися статті кадетського змісту [4, арк. 1]. Активним був зв’язок 
Кузнєцова із секретарем московського відділу ЦК ПНС, істориком  
О.О. Корніловим, який був автором «Курсу історії Росії XIX століття». Значну 
роботу зі створення Харківського комітету ПНС проводили прогресивні земські 
діячі. Серед них особливе місце посідали Микола Миколайович Ковалевський, 
Ф.І. Іваницький, М.Д. Делярю, Г.М. Лінтварьов. Усі вони згодом стали 
депутатами І Державної думи та відігравали там важливу роль [5, арк. 2].  

Харківський комітет ПНС швидко став однією з провідних політичних 
сил міста. Він проводив різні наради, збори, випускав звернення до громадян. 
Отже, у цей час кадетська партія залишалася нелегальною, і будь-який їхній 
захід переслідувався владою. Так, найбільш значним заходом на початковому 
етапі діяльності комітету стали збори членів ПНС, що відбулися 26 лютого 
1906 р. у будинку № 26 на Єпархіальній вулиці. На зборах обговорювалася 
тактика діяльності комітету під час проведення виборчої компанії до Державної 
думи . Збори були розігнані поліцією [6, 7]. Комітет видав безліч звернень, 
зокрема «До громадян виборців», «До робітників і службовців у торговельно-
промислових закладах» тощо. 

Швидко зростала чисельність харківського комітету кадетської партії. 
Вже навесні 1906 р. у ньому офіційно за списком було 626 членів, але їх було 
значно більше, тому що через переслідування з боку поліції багато людей не 
реєструвалося [3, арк. 1]. Крім губернського, в Харкові діяв міський комітет, 
існувала студентська організація в університеті [7, арк. 9]. У губернії діяли 
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повітові комітети партії. Особливо активними були Сумський, Валківський і 
Куп’янський комітети. Не тільки кількістю, але і якістю своїх рядів виділявся 
Харківський комітет, до складу якого входили відомі вчені, професори, 
викладачі шкіл і гімназій, адвокати, лікарі, інженери, публіцисти. Але не тільки 
вище суспільство було представлено в лавах кадетської партії, там були й 
дрібні службовці, ремісники, міщани, робітники й селяни.  

Лідери Харківського комітету ПНС користувалися певним впливом у ЦК 
ПНС: Максим Максимович Ковалевський був членом оргбюро, Н.О. Гредескул 
був товаришем голови в І Думі, відігравав важливу роль у ЦК. Окрім того, 
якщо на І з’їзді КДП від Харкова було два делегати (М.П. Баженов і Д.Д. 
Плетньов), то вже на II з’їзді ПНС їх стало четверо [8, арк. 1]. Активну 
діяльність Харківський комітет розгорнув під час виборчої компанії до І думи. 
Кадети в цей час користувалися величезним впливом у місті. Про це говорить 
той факт, що з 11 депутатів, обраних до І думи від Харківської губернії, 7 були 
членами Конституційно-демократичної партії. Це М.О. Гредескул, Максим 
Максимович Ковалевський, Микола Миколайович Ковалевський, М.Д. Деларю, 
Ф.И. Іваницький, Г.М. Лінтварьов і І.А. Стрільцов [5, арк. 2]. Останній був 
селянином, що говорить про вплив КДП серед селян. Харківські депутати брали 
активну участь у роботі думської фракції ПНС, готували законопроекти та 
звернення. Наприклад, Н.О. Гредескул, Максим Максимович Ковалевський 
працювали в комісії з підготовки «Проекту-42» (примусове відчуження частини 
поміщицьких земель) [9, арк. 3]. Члени Харківського комітету ПНС піддавалися 
репресіям з боку офіційної влади. Як відомо, з 7 депутатів Державної думи 
членів ПНС від Харківської губернії Виборзьку відозву підписали всі, крім 
Максима Максимовича Ковалевського, який в цей час знаходився у 
відрядженні за кордоном [5, арк. 2]. Згодом вони були заарештовані та звільнені 
від займаних посад. Другого серпня 1906 р. за спробу провести в 
Лебединському повіті з’їзд із селянами, виборцями до І Думи, й обговорити на 
ньому Виборзьку відозву було заарештовано М. М. Ковалевського (власника 
маєтку) та конфісковано кадетську літературу [7, арк. 52]. Лише за належність 
до кадетської партії позбавили педагогічної діяльності вчителя зі Змійова 
П. Ф. Сосницького [9, 6], а в жовтні 1910 р. не було затверджено членом 
Старобільської повітової земської управи А. Р. Клевезаля [9, арк.6]. 

Таким чином, кадетські комітети вже на початку своєї діяльності знайшли 
в Харкові сприятливі умови та розпочали активну діяльність з реформування 
Росії на ґрунті ідей лібералізму за встановлення конституційно-демократичного 
ладу.  
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ХАРЬКОВСКИЕ КАДЕТСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ПЕРИОДА ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ОППОЗИЦИОНОЙ ПРЕССЫ 
 

В Харькове до Первой русской революции существовала своеобразная 
газетная монополия. Были представлены только официальные периодические 
издания (ежедневные «Харьковские губернские ведомости» и «Южный край») 
[1, 73, 88]. Функции официальных печатных органов состояли в передаче 
социально значимой информации, оповещении населения об очередных 
правительственных указах, рескриптах, циркулярах, формировании установок, 
норм, ценностей в рамках традиционной государственной идеологии. 
Распространяемые властью информационные сообщения не нуждались в 
общественном одобрении или комментариях. Традиционный российский 
общественный уклад строился на «культуре подчинения», что означало 
политическую пассивность населения. Если же участие в политической жизни 
допускалось, то только дозированное и лояльное к власти, не вытеснявшее 
позиции подчинения. Однако революционные события внесли определенные 
изменения в сложившуюся систему ценностей. 

17 октября 1905 г. был обнародован Высочайший манифест «Об усовер-
шенствовании государственного порядка», по которому населению даровались 
«незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [3, 
с. 215]. Харькову с его двухсоттысячным населением, тремя вузами, 
многочисленными промышленными предприятиями был необходим, помимо 
официальной прессы, печатный орган, выражавший интересы общества.  

Откликом либеральной общественности Харькова на царский манифест 
стал выпуск ежедневной газеты «Мир». Периодическое издание проинфор-
мировало своих читателей о съезде харьковских кадетов и избрании местного 




