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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. 
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З початком війни розпочалася нова фаза організаційного роз-
витку кадетської партії. Її вплив почав зростати, однак не за рахунок 
збільшення чисельності самих партійних груп, а шляхом залучення 
нових резервів до роботи у громадських організаціях. Саме в цей час 
починається процес волонтерства у середині кадетської партії. Під 
волонтерством слід розуміти надання добровільної допомоги людям, 
які цього потребують під час війн, стихійного лиха та голоду. 
Яскравим прикладом волонтерства у Росії є факт надання допомоги 
пораненим російським бійцям під час російсько-турецької війни 
1877–1878 рр. Так, монахині московського Свято-Нікольського 
монастиря добровільно вирушили на фронт, де працювали сестрами 
милосердя: рятували життя військовим, надавали допомогу у шпита-
лях. Цей рух російських монахинь був розповсюджений за кордоном 
серед жінок-волонтерів незадовго до Першої світової війни, що 
призвело до створення міжнародної організації «Червоний Хрест».  

В умовах війни кадети підтримали російський уряд Росії та 
всіляко сприяли перемозі Росії. ЦК КДП провів достатньо широку 
організаційну роботу щодо створення різноманітних товариств із 
надання добровільної допомоги російському війську. 

Особливо це стосується Всеросійського союзу земств та міст, 
які набули значного впливу із початком війни. Аналіз діяльності цих 
союзів дозволяє розглянути моральні аспекти участі у них членів 
КДП. У цих союзах брало участь чимало земських діячів, які були 
членами КДП, а також близькими до неї за своїми політичними 
переконаннями. Улітку 1914 р. було створено Всеросійський земсь-
кий союз (далі ВЗС) допомоги хворим та пораненим воїнам [3, 
с. 400]. З ініціативи Московської земської управи 30 липня 1914 р. 
був скликаний з’їзд, який обрав головний комітет ВЗС та його голову 
князя Г.Є. Львова. Князь Львов був членом КДП, але, відмовившись 
підписувати у 1906 р. Виборзьке звернення вийшов з неї. Однак, і 
після цього він активно підтримував політику кадетської партії і 
згодом поновив своє членство в КДП. Саме це і ставили йому в 
провину праві. У своїх спогадах П.Н. Мілюков точно й справедливо 
відзначив його заслуги перед Росією, його організаторський талант 
[3, с. 400–401]. ВЗС займався забезпеченням армії хірургічними мате-
ріалами, медикаментами, підбором медичного персоналу, створенням 
шпиталів, складів, розподільних пунктів, спорядженням евакуацій-
них потягів і т.і. Активну участь Союз приймав в організації 
продовольчого постачання до армії. 
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До кінця 1916 р. число земських установ різного типу в тилу й 
на фронті склало до 8 тис., у них працювали сотні тисяч людей. В 
європейській Росії функціонували 9 обласних комітетів ВЗС: Петро-
градський, Самарський, Фінський, Орловський, Харківський, Курсь-
кий, Катеринославський, Кавказький і Ростов-Донський [2, Спр. 
343,Т. 3. Арк. 245]. Союз фінансувався за рахунок приватних пожерт-
вувань, спеціальних відрахувань від земств і казенної допомоги. Але 
не кадетам належала провідна роль у межах ВЗС, головними тут були 
октябристи і прогресисти. 

Провідна роль належала кадетам у Всеросійському союзі міст 
(далі ВСМ). Саме кадети були ініціаторами створення цього союзу: I 
серпня 1914 р. на спільному засіданні Московської міської управи й 
комісії із заходів у зв’язку з війною один із лідерів Московського 
комітету кадетської партії і Московської міської думи М.І. Астров 
вніс пропозицію про скликання у Москві Всеросійського з’їзду предс-
тавників міст по наданню допомоги пораненим. Була обрана спе-
ціальна комісія з проведення з’їзду, до складу якої увійшли три кадети: 
М.І. Астров, М.М. Щепкін, О.Д. Алфьоров [6, 2 августа 1914 г]. 

Всеросійський з’їзд міст відбувся 8-9 серпня у Москві. З’їзд 
заснував Всеросійський союз міст, діяльність якого дозволялася імпе-
раторським указом: «…на час війни, під прапором Червоного Хреста». 
З’їзд обрав головний комітет ВСМ на чолі з В.Д. Брянським. До 
складу комітету увійшли також міські голови Петербурга, Нижнього 
Новгорода, Твері, Володимира, Ярославля, Києва, Тули, Курська [4, 
10 августа 1914 г.]. На відміну від земського союзу, загальноміська 
організація з’явилася в Росії вперше. Головним завданням діяльності 
Союзу було: надання матеріальної допомоги пораненим та родинам 
призваних на військову службу, створення шпиталів, організація 
евакуації та збору пожертвувань. Всеросійський союз міст проводив 
енергійну діяльність. Згідно з поданим на «Височайше ім’я» звітом 
М. В. Челнокова, вже у грудні 1914 р. у шпиталях Союзу було 
близько 114 тис ліжок, організовано 6 тилових і 7 польових санітар-
них потягів, улаштовано 110 харчувальних пунктів, заготовлено на 
складах і витрачено білизни, чобіт, кожухів майже на 6 млн. руб. 
Союз почав виготовлення вати й ліків, на 250 тис. руб придбав 
медикаментів за кордоном [2, Спр. 343. Т. 3. Арк. 249].  

Кадети не тільки на словах, але й насправді доводили своє 
відповідальне ставлення до війни. Так, син П. Н. Мілюкова, який 
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тільки закінчив гімназію, у складі перших добровольців пішов на 
фронт і був убитий на Галичині у першому ж бою, в якому брав 
участь. Секретар кадетської думської фракції О.М. Колюбакін, ко-
лишній стройовий офіцер, довідавшись, що не підлягає мобілізацій, 
подав прохання «на Височайше ім’я» і був зарахований до діючої 
армії. Через три місяці він загинув. Багато інших членів кадетської 
партії брали участь в боях на фронтах війни та показали свою 
відданість Росії. Кадети вважали своїм безпосереднім обов’язком 
«об’єднати російське суспільство на загальному розумінні сенсу 
війни, її значення для Росії та зв’язку з російськими інтересами» [3,  
с. 394]. 

Якщо більшовики прагнули послабити Росію, бажали їй по-
разки, намагалися війну імперіалістичну перевести у громадянську, 
то кадети практичними справами прагнули допомогти Батьківщині. 
Провідну роль вони грали не тільки на чолі ВСМ у столичних містах, 
але й у провінції. Як правило, саме кадети очолювали місцеві 
відділення ВСМ. Активна матеріальна допомога кадетів у межах 
ВСМ свідчить про їх високу моральну позицію, зайняту ними під час 
війни. Їхня позиція «внутрішнього миру» найбільш точно відповідала 
дійсності. Під час війни потрібно було робити все необхідне, задля 
того, щоб країна перемогла, треба було відкинути майже всі 
політичні амбіції заради перемоги. З моральної точки зору це цілком 
було виправдано. 
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