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Одним із викликів для сучасної економіки України є питання 
становлення фермерського господарства, конкурентоспроможного та 
прибуткового. Фахівці різних галузей звертають увагу на різнома-
нітні аспекти формування прошарку сільських виробників та госпо-
дарів, власників землі. Історики ж радять вивчати досвід минулих 
поколінь для врахування сучасних реалій і гідної відповіді на них. 

Важливим фактором у функціонуванні сільських господарств є 
жіноча праця. Внесок жінок досі є до кінця не оціненим, але заслу-
говує на вивчення й аналіз. Тому сьогодні варто звернутися до історії 
руху взаємодопомоги жінок-селянок, щоб зрозуміти, яке значення він 
мав у становленні ефективної економічної одиниці – фермерського 
господарства.   

Зародившись у 60-х рр. ХІХ ст. під впливом ідей ліберального 
фемінізму, жіночі організації взаємодопомоги стали потужним 
фактором становлення жіночої самосвідомості, прикладом солідар-
ності, відстоювання інтересів жінок як окремої соціальної групи.  

Центром європейського жіночого руху у ХІХ ст. стала Велика 
Британія, де швидкий промисловий переворот викликав потребу в 
жіночій праці. Працюючі жінки відчували несправедливість в оплаті 
праці, у відмові прийняття їх до профспілок, що стало передумовою 
боротьби жінок за трудові права  і створення жіночих професійних 
організацій взаємодопомоги [1]. Ідеологічними гаслами руху взаємо-
допомоги стали ідеї ліберального фемінізму, проголошені у творі Дж. – 
Ст. Мілля «Поневолення жінки», де розвінчувалися суспільні стерео-
типи щодо природного покликання статей і відзначалися культурні 
та структурні передумови нерівності жінок і чоловіків. 

У другій половині ХІХ ст., після допущення жінок до 
робітничих професій, стали виникати організації взаємодопомоги і в 
Російській імперії. Як слушно зауважують дослідники жіночого руху, 
передумовою формування організацій взаємодопомоги в імперії були 
традиційні для жінок організації благодійного спрямування, що 
підтримувалися церквою і були дозволені державою [3, c. 146]. Але 
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участь у благодійній діяльності не могла не позначитися на усвідом-
ленні жінками свого нерівноправного становища в суспільстві. 
Прагнення захистити інтереси жіноцтва і надати посильну допомогу 
товаришкам стало відправною точкою для створення різноманітних 
спілок, артілей, союзів. 

З середини ХІХ ст. благодійність у розумінні передової частини 
суспільства стала розумітись як допомога у прагненні чесно заробити 
собі на життя. Такі ідеї були притаманні філософії Дж. Ст. Мілля і 
були усвідомлені тією частиною суспільства, яка хотіла не отриму-
вати милостиню, а прагнула досягти рівних прав на отримання свого 
шматка хліба [2, c. 83]. 

Історикиня Л. Смоляр виділяє два основних етапи у функціону-
ванні руху самодопомоги жінок. Перший – в середині ХІХ ст. був 
ініційований заможними жінками, які на підставі засвоєння передо-
вих ідей намагалися допомогти іншим жінкам у працевлаштуванні, 
отриманні власного заробітку. Особливостями таких об’єднань стали 
їх стихійність та недовговічність існування. [3, c. 144] 

Уже з кінця 60-х рр. ХІХ ст. – рух взаємодопомоги набирає 
більш чіткого окреслення мети і засад функціонування, а також 
характеризується розширенням і зміною соціальної бази. Ініціатором 
створення громадських об’єднань стали жінки незаможні, які у 
пореформений період шукали роботу в містах. Вони прагнули не 
стільки самореалізації, як це було на початковому етапі, скільки 
постійного заробітку, забезпечення житлом тощо. Приплив нових 
членкинь із середніх і бідних прошарків суспільства окреслив нові 
цілі і завдання товариств, сприяючи їх демократизації. 

Товариства взаємодопомоги, взаємної благодійності, трудової 
допомоги та інші стали з’являтись у великих містах України – Києві, 
Харкові, Одесі. Вони об’єднували жінок за професійною ознакою – 
товариства акушерок, вчительок,  швачок, і допомагали їм в різних 
галузях життя. Найбільш розповсюдженими напрямками роботи 
товариств були: пошук працевлаштування, дешевого житла та їда-
лень, організація додаткового навчання, влаштування дитячих садків, 
фінансова допомога зі спільної каси та інші. 

Створювались аналогічні товариства і в польських землях. У 
1895 р. в Королівстві Польському, яке входило до складу Російської 
імперії, постала жіноча організація – Stowarzyszenie zjednoczonych 
ziemianek (Товариство об’єднаних землевласниць), яка здійснила 



58 

певний внесок до життя жіноцтва [4]. Засновницею товариства стала 
М. Кленевська, яка запропонувала заможним жінкам, що сумували 
під час товариських візитів і гри в карти чоловіків, з користю вико-
ристати час. Спочатку її пропозиція стосувалася лише благодій-
ництва. Пізніше товариство розгорнуло широку діяльність по селах. 

Членкині товариства прагнули зміни становища своїх «молод-
ших сестер», як вони називали селянок. Для цього вони їздили по 
селах, читали лекції з медицини і гігієни, ведення господарства – 
вирощування рослин і тварин, організовували курси шиття, крою, 
прання і прасування. У 1906 р. товариство придбало ділянку у 
Мірославіцах, де запровадило школу для селянок. Крім практичних 
занять, дівчата вивчали також бухгалтерію і отримували загальні 
знання з біології, історії, географії.  

Достатньо консервативна риторика організації не заважала, 
однак, розповсюджувати знання, поліпшувати участь селянок, нести 
прогресивні цивілізаційні ідеї у побут, розширювати межі світогляду. 
В названому випадку мова йде не про товариство взаємодопомоги, а 
скоріше про патронацьку організацію, що здійснювала функції опіки 
і контролю, а також дозволяла верхівці суспільства згуртовувати 
селянок. Здійснюючи опіку над жінками-трудівницями, вони не 
прагнули їхньої емансипації, але допомагали пристосовуватися до 
існуючих умов життя. Не можна, однак, недооцінювати їхньої ролі, 
оскільки діяльність жінок із «вищих кіл» насправді полегшувала 
участь багатьох жінок, дозволяла їм пристосовуватися до умов 
соціально-економічної дійсності, вчитися брати на себе відповідаль-
ність, вести приватне господарство. Такого досвіду українське село, 
темпи розвитку якого набагато відстають від європейських, вимагає і 
сьогодні. Отже, необхідно врахувати досвід минулих поколінь, і 
фахівцям та експертам із розвитку сільського господарства активно 
поширювати ефективні сучасні методи господарювання. 
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Конституційно-демократична партія Росії (КДП), яка виникла у 
жовтні 1905 р. відразу виявила свою прихильність щодо розбудови у 
Росії держави на основі демократичних свобод, громадянського 
суспільства та правової держави. Саме ці загальнолюдські цінності 
були головними у механізмі формування державної влади провідних 
західноєвропейських країн. Гуманістичні ідеї панували тут понад 
століття, тому нові політичні сили Росії ліберально-демократичного 
напрямку змушені були розпочати боротьбу саме з цих питань. 

Початок Першої світової війни став важливим етапом в ідейній 
еволюції Конституційно-демократичної партії Росії, у зміні їхньої 
тактичної лінії. Великого значення це мало для організаційного 
розвитку кадетської партії. Саме в 1914-1916 р. була закладена 
потенційна основа для бурхливого зростання чисельності партії після 
Лютневої революції. З одного боку, в цей період інтенсивно йшло 
ідейне й тактичне об’єднання ліберального табору, що проклало 
шлях до вступу в кадетську партію в 1917 р. багатьох представників 
інших, ліберально налаштованих партій та організацій. З іншого 
боку, значно зміцнилися кадетські позиції у середовищі земської та 
особливо міської інтелігенції, у середніх верствах населення. Цей 
фактор необхідно враховувати при оцінці впливу кадетів та їхнього 
політичного значення напередодні Лютневої революції. 

Мета даної статті полягає у висвітленні практичних дій кадет-
ської партії під час Першої світової війни з організації добровільної 
допомоги військовим на фронті. 


