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Актуальність теми. Парламентська діяльність завжди 

була і буде одним з головних факторів у діяльності полі-

тичної системи кожної країни. Від рівня незалежності 

парламенту від інших гілок влади залежить загальний 

рівень демократизму. Сьогодні перед Україною постали 

складні виклики: яким шляхом буде рухатися законодавча 

влада у вигляді Верховної Ради та її подальша роль у 

політичній системі нашої країни взагалі. Тому є сенс 

звернутися до досвіду роботи IV Державної думи Росії 

та діяльності в ній Прогресивного блоку, провідна роль в 

якому належала саме кадетам. 

Об’єктом дослідження даної статті – э Конституційно-

демократична партія.  

Предметом дослідження є діяльність Конституційно-

демократичної партії у IV Державній думі та Прогресив-

ному блоці. 

Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу 

широкого кола джерел та літератури комплексно вивчити 

діяльність Конституційно-демократичної партії у 

IV Державній думі та дослідити її роль у роботі 

Прогресивного блоку. 

Після поразки Першої буржуазно-демократичної рево-

люції 1905–1907 рр. у Росії та реформ П.А. Столипіна, 

Конституційно-демократична партія зазнала значних 

втрат: скоротилася чисельність членів, організаційна 

робота була обмежена лише центральними губерніями, 

члени ЦК ПНС (Партія Народної Свободі) та рядові пар-

тійці переслідувалися урядом. Багато уваги партія 

кадетів приділяла діяльності в різних товариствах: 

грамотності, виборців, у пацифістських організаціях. 

Їхні керівники (здебільшого кадети), за посередництвом 

цих організацій сприяли децентралізації й демократизації 

міського самоврядування та використовували їх у виборчій 

компанії до міських дум [1, Спр.31, Арк.I75-I76].  

На початку Першої світової війни ПНС значно активі-

зувала свою діяльність. Війна та викликані нею економічні 

труднощі об‟єктивно штовхала кадетів та лібералів 

взагалі до більш рішучих заходів, насамперед, організацій-

ного плану. Першими цю тенденцію відчули саме кадети, 

які в межах IV Думи змогли створити міжпартійну органі-

зацію, яка одержала назву «Прогресивний блок». До неї 

увійшли 236 з 422 членів Державної Думи: кадети, про-

гресисти, земці-октябристи, фракція «Союзу 17 жовтня», 

група центру, частина націоналістів (які стали йменувати 

себе «прогресивними націоналістами»). П.М. Мілюков 

зазначав, що політична мета блоку полягала в «…останній 

спробі знайти мирний шлях виходу з того положення, 

яке з кожним днем стає більш небезпечним. Створення 

думської більшості дозволило б взяти керівництво 

подальшими подіями у Росії [2, с.404]. Сам П.М. Мілюков 

вважав свою роль у створенні блоку як кульмінаційний 

пункт своєї політичної кар‟єри. Представники інших 

політичних партій теж відводили П.М. Мілюкову чільну 

роль у створенні блоку. 

Для формування політичної коаліції, необхідною умо-

вою є наявність загальних для всіх частин мотивів такого 

об‟єднання. На наш погляд, найбільш важливим було 

наступне: а) загальні стратегічні цілі (війна до перемоги 

й запобігання нової революції); б) спільна тактика 

боротьби за заміну уряду іншим, який би найкращім чином 

забезпечив би досягнення цієї мети; в) прагнення до 

об‟єднання й організації в надпартійних і позапартійних 

формах; г) загальні політичні інтереси лібералів із 

підприємцями та їх зближення з кадетами; д) наявність 

політичних діячів, які були загальновизнаними авторите-

тами для ліберального табору в цілому. 

Крім того, для об‟єднання необхідно було вирішити 

ряд важливих проблем. Найбільш складною з них була 

проблема взаємовідносин уряду з Державною Думою. 

Було очевидно, що кабінет І.Л. Горємикіна, хоча й частково 

оновлений, не міг реалізувати програму, запропоновану 

Прогресивним блоком. Велику допомогу в цій боротьбі 

надали Земський і Міський союзи, вплив і заслуги 

яких у суспільстві були значними. Відносно уряду, 

П.М. Мілюков настояв на прийнятті формули, за якою 

бажаний для блоку уряд повинен був забезпечити «єднання 

з усією країною і користуватися її довірою». Ця формула 

була навмисно невизначена й не визначала складу 

такого уряду, зате вона могла об‟єднати всі частини 

блоку. Прогресисти цим не обмежились й внесли свою 

Конституційно-демократична партія була однією з найвпливовіших політичних сил Росії та лідером 

ліберально-демократичного табору. Саме кадети були ініціаторами та засновниками створення у 

IV Державній думі Прогресивного блоку, до складу якого увійшли представники 6 опозиційних політичних 

сил щодо політики Кабінету міністрів Росії. Провідну роль у створенні Блоку грав лідер партії кадетів 

П.М. Мілюков. Проблеми Росії на Східному фронті, соціально-економічна та політична криза вимагали від 

опозиції більш рішучих сил. 
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блок, П.М. Мілюков.  
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формулу «міністерства відповідальним перед народним 

представництвом» [3, стб.122-123]. Це визначало здій-

снення парламентарного ладу, тобто свого роду переворот, 

на який свідомо не могли піти ні верховна влада, ні 

права частина блоку. 

Важливим кроком до активізації роботи блоку після 

прийняття програми й визначення характеру майбутнього 

уряду було його зміцнення шляхом зближення з армією. 

Це зближення відбувалося за допомогою головнокоман-

дуючого – Великого князя Миколи Миколайовича, який 

ставився до цього досить позитивно. Він бачив ті позитивні 

практичні результати, які принесла діяльність лібералів 

у Земському та Міському coюзах щодо постачання армії, 

надання допомоги пораненим й родинам загиблих. Але, 

така позиція Миколи Миколайовича та його співпраця з 

кадетами призвели до відставки й заміни його Миколою ІІ. 

Однією з головних проблем членів Блоку стала спів-

праця з Державною Радою. Як відомо, права частина 

Державної Ради була негативно налаштована проти 

думського блокування. Однак політичні настрої усередині 

Думи передалися й Державній Раді. Особливо активною 

з цього питання була її ліва частина, члени кадетської 

партії: К.М. Грімм, В.В. Мелер-Закомельский, граф 

Д.А. Олсуфьев, які поділяли кадетські програмні поло-

ження. П.М. Мілюков у своїх спогадах наводив думку 

про те, що частина Державної Ради під впливом діяльності 

блоку змушена була переглянути своє ставлення до 

офіційної політики уряду. Навіть деякі праві депутати, 

наприклад В.І. Гурко, стали говорити про необхідність 

реформ державного управління країною [2, 262, с.409].
 

Скориставшись сприятливими умовами, П.М. Мілюков 

вніс програму блоку на спільне обговорення з членами 

Державної Ради. Було проведено кілька загальних нарад 

на квартирі В.В. Мелер-Закомельского. У результаті 

обговорення програма блоку була прийнята без значних 

змін. Ця обставина, звичайно, придавала блоку особливе 

значення, тому що знімала перешкоди у проходженні 

законопроектів у порядку думської ініціативи через 

обидві законодавчі палати. Така радикальна зміна у 

системі законодавства, створеного основними законами 

1906 р., викликала занепокоєння уряду. Таким чином, це 

сприяло більш значному впливу кадетів на прийняття 

законопроектів та можливість їхнього здійснення. 

Якщо проаналізувати програму блоку, то можна зро-

бити висновок про те, що вона виходила з двох основних 

положень: I) створення однорідного уряду, складеного з 

осіб, які користувалися довірою країни й спроможного 

за короткий час здійснити цю програму, узгодженою 

між палатами; 2) радикальна зміна методів керування, 

суворе дотримання законності адміністрацією, невтручан-

ня військової й цивільної влади до питань, що не стосу-

ються безпосередньо військової справи, засвоєння 

послідовної політики, здатної зберегти внутрішній мир й 

уникнути зіткнень між соціальними класами й різними 

національностями [4, с.15].  

Програма блоку визначила ряд заходів щодо здійснення 

перерахованих завдань. Сюди відносилися, насамперед, 

заходи адміністративні: загальна амністія за політичні й 

релігійні проступки, повернення політув‟язнених, при-

пинення релігійних переслідувань, надання автономії 

Польщі, скасування обмежень, що накладалося законодав-

ством на євреїв, заборону переслідувань українців у 

Росії й Галичині, відновлення професійних робітничих 

союзів. До законодавчих мір можна віднести зрівняння 

селян у правах з іншими верстами населення, створення 

волосного земства, реформа міських і земських уста-

нов [4, с.16].  

Багато радянських істориків, які досліджували діяль-

ність КДП (В.С. Дякин, Н.Г. Думова, Є.Д. Черменський), 

відзначали непослідовність і половинчастість даної прог-

рами. Так, замість радикального вирішення аграрного 

питання (наділення селян землею) у програмі говорилося 

тільки про зрівняння селян у правах з іншими верстами. 

Але необхідно враховувати те положення, що програма 

мала на меті об‟єднати досить різноманітні елементи 

усередині Думи й бути придатною для уряду. Компроміс 

між думськими фракціями був укладений не заради зако-

нодавчої програми, а заради заміни уряду, зміни методів 

керування країною в умовах війни, для забезпечення 

перемоги [5, с.68].  

Самі кадети міркували приблизно таким чином: «Як не 

судити про повноту програми блоку, не в ній головне, а 

в самому утворенні блоку, що є першим практичним кро-

ком і відправною точкою парламентарної боротьби, 

якщо ми зможемо зберегти блок, парламентарна боротьба 

повинна бути виграна» – так писав у своєму листі до 

П.М. Мілюкова І.І. Пеирункевич [6, 193]. 

Важливим мотивом, яким керувалися кадети при вису-

ванні гасла «уряд довіри» було прагнення досягти компро-

місу між Прогресивним блоком і ліберальною групою в 

уряді І.Л. Горемикіна, спробувати підірвати його не 

тільки зовні, але й зсередини. Кадети були впевнені у 

тому, що така форма буде прийнятна й для царя, оскільки 

не вимагає від нього конституційної реформи: міністри в 

новому кабінеті будуть як і раніше призначатися їм 

самим і тільки перед ним нести відповідальність. Згода 

царя уявлялася тим більше ймовірною, що частина членів 

майбутнього уряду вже входила до складу нині діючого 

кабінету; з цього числа й планувався прем‟єр-міністр 

(О.В. Кривошеїн). Таким чином, як вважали кадети, 

можна було здійснити плавну спадковість у справі держав-

ного керування. Цареві пропонувався почесний компроміс 

із суспільством, а не капітуляція перед ним, яку він не 

міг побачити в разі згоді на вимогу «відповідального 

міністерства». Крім того, кадети й не прагнули до ради-

кальної зміни уряду на чолі зі Львовим, а хотіли викорис-

тати перехідну модель уряду на чолі з ліберально налаш-

тованим О.В. Кривошеїним [7, 321 августа 1915 г.]. 

Для кадетського керівництва гасло «уряд довіри» 

було надійним тактичним кроком, яке дозволяло роз-

раховувати на реальний, не пов‟язаний з ризиком успіх. 

У цей сприятливий час, коли здавалося, що цар ось-ось 

піде на вимоги блоку, кадетське керівництво стало 

натякати на бажаність повної зміни міністерств. 

«Шукати підходящі кандидатури серед бюрократії, – 

заявляла в цей час «Речь», – значить втратити дорогий 

час» [7, 21 августа 1915 г.]. Представники Думи були 

введені до складу Особливих нарад. Цар, відвідавши 

церемонію урочистого відкриття Особливої наради з 

оборони 22 серпня 1915 р., здавалося, дав офіційне 

схвалення співробітництву між урядом й суспільством. 

Прихильники й противники парламентської коаліції 
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навіть не уявляли собі, чому Прогресивний блок може 

зазнати невдачі [7, 23 августа 1915 г.]. 

Але в останній момент уряд і цар різко міняють своє 

ставлення до співробітництва з блоком. 3 вересня 1915 р. 

Дума за рішенням царя припиняє свої засідання більш 

ніж на 2 місяці. Починаються зміни уряду, з нього 

видаляються ліберальні елементи. Історики по різному 

пояснюють таку зміну подій. Так, західні історики 

(Р. Пайпс, Р. Пірсон, М. Хемм, У. Розенберг) бачили 

тільки суб‟єктивні причини: підбурювання з боку цариці 

та Распутіна проти лібералів, буцімто, що царське оточен-

ня боялося втратити свої посади, різноманітними діями 

та інтригами Горемикіна, який всіма силами намагався 

зберегти своє прем‟єрство [8, с.76-97]. М. Хемм також 

додає, що уряд відмовився співробітничати із блоком 

тому, що бачив в ньому «немічний організм», нездатний 

ні на що більше, ніж загальні не принципові заяви. На 

наш погляд, така точка зору є помилковою, оскільки в 

такому випадку уряду нема чого було б боятися й воно б 

у такій коаліції легко б узяло гору й, ініціативу у свої 

руки. Сам факт консолідації окремих фракцій говорить 

не про слабкості лібералів, а скоріше про їхню силу. 

Крім того, у результаті об‟єднання відбувся перероз-

поділ усередині ліберального табору в цілому. Були 

відмежовані недієздатні консервативні елементи, що й 

дає підставу говорити про силу блоку. Саме цю тен-

денцію й мав на увазі уряд. 

Більш точно, на наш погляд, пояснює ці події 

В.В. Комин, який з приводу програми блоку сказав: 

«Однак, й цю, слабку спробу буржуазії наблизити себе 

до уряду, самодержавство й праві зустріли з відвертою 

ворожістю, розглядаючи це як прагнення до обмеження 

самодержавної влади царя» [9, с.60]. Крім названих вище 

причин, на наш погляд, важливою домінантою цього була 

успішна діяльність кадетів у громадських організаціях 

(земських і міських союзах). Уряд боявся, що, поділивши 

політичну владу з лібералами, він втратить свої провідні 

позиції. Важливим фактором залишалася складна соціа-

льно-економічна ситуація у країни та невдачі на фронтах. 

Факт відмови царату від активного співробітництва із 

блоком вплинув на подальший хід подій у Росії. По суті, 

програма блоку була «актом національного примирення», 

«актом національної згоди», могла стати позитивною 

альтернативою подальшого розвитку країни. Вона здатна 

була консолідувати значну частину суспільства, ліквіду-

вати політичні розбіжності й у такий спосіб пом‟якшити 

політичну напруженість у країні, стабілізувати соціаль-

ний мир. Така перспектива влаштовувала б більшість 

суспільства, включаючи робітників і селян, але вона не 

влаштовувала уряд, бюрократію й чиновництво, які не 

бажали поступитися хоч малою частиною своїх прав та 

привілеїв. Відкинувши вимоги блоку, цар значно усклад-

нив своє становище. Після цього почалася урядова 

криза, склад кабінету міністрів постійно змінювався. 

У країні наростала економічна та політична криза, яка і 

призвела до революції. 

Восени 1916 р. всередині країни політичні умови 

продовжували ускладнюватися, а надій на реалізацію 

програми Прогресивного блоку майже не залишалося. 

Активізувався революційний рух серед робітничого 

класу, на селі, в армії та на флоті. Активність пролетаріату 

викликала занепокоєння серед лібералів. 24 жовтня 

1916 р. А.І. Шингарьов на засіданні бюро Прогресивного 

блоку так сформував нову політичну ситуацію в Росії: 

«Показати гірше того, що є, неможливо. Усередині країни 

починається голод. Місто напередодні неможливості 

придбати хліб. Робітники під впливом лівих, майже 

готові вийти на вулицю» [10, Арк.14]. 

За таких умов 1 листопада 1916 р. відкрилася сесія 

Думи. Відома ця сесія, перш за все, промовою 

П.М. Мілюкова, у якій він розкритикував військову й 

економічну неспроможність політики царського оточення 

й уряду. От що пізніше писав сам Мілюков із цього при-

воду: «…я усвідомлював той ризик, якому піддавався, 

але вважав за необхідне з ним не рахуватися, тому що, 

дійсно, наступала "рішуча година", я говорив про плітки 

про "зраду", які нестримно поширюються по країні, про 

дії уряду, які збуджують громадське обурення, при чому 

в кожному випадку надавав слухачам вирішити, "дурість 

це чи зрада"? "Аудиторія рішуче підтримала своїм 

схваленням друге тлумачення – навіть там, де сам я не 

був у ньому цілком впевнений"» [2, с.445]. 

Промова П.М. Мілюкова справила велике враження не 

тільки на членів Думи, але й на все суспільство. І хоча 

вона була заборонена для публікації, мільйони екземплярів 

вдалося надруковати і розповсюдити по всій країні. За 

промовою лідера кадетів встановилася репутація сигналу 

до початку революції. Пізніше сам П.М. Мілюков відверто 

зізнався: – «Я цього не бажав, але величезним мультиплі-

катором отриманого враження з‟явився розповсюдженій 

у країні настрій [2, 512]. З цього видно, що навіть йдучи 

на такий рішучий крок, П.М. Мілюков ніяким чином не 

хотів викликати революцію. Мета була зовсім інша: 

шляхом реформ «зверху» провести необхідні перетворен-

ня. Здавалося, що цього разу кадети досягнуть більшого. 

Уже 10 листопада прем‟єр-міністра Штюрмера було звіль-

нено, на його місце був призначений О.Ф. Трепов. Кадети 

до останнього моменту, до самого від‟їзду Трепова в 

ставку (для затвердження проекту зміни уряду) «не 

втрачали надії, що так чи інакше візьмуть участь у форму-

ванні нового кабінету» [3, Спр.27, Арк.36]. Але, серед 

членів нового кабінету не виявилося жодного представ-

ника ліберальної опозиції. 

Своє завдання кадети бачили в тому, щоб викорис-

тати майбутні перетворення «на верху влади» у своїх 

цілях. Блок виходив із припущення, що при перевороті 

так чи інакше Миколу ІІ буде усунуто з престолу. «Блок 

погоджувався на передачу влади монарха до законного 

спадкоємця Олексія й на регентство до його повноліття 

великого князя Михайла Олександровича. М‟який хара-

ктер великого князя й малолітство спадкоємця здава-

лися доброю гарантією переходу до конституційного 

ладу» [2, с.9].  

Праві кадетські лідери, також шукали свої варіанти 

боротьби за досягнення своєї мети. На відміну від 

«лівих», які навіть припускали співробітництво із соціа-

лістичними партіями й рішучий тиск на уряд, «праві» 

прагнули бути гарантом компромісу між ліберальною 

опозицією й урядом. Значну активність виявив у цьому 

питанні правий кадет В.А. Маклаков [11, с.184]. Він 

докладав чимало зусиль до встановлення союзу із пред-

ставниками царської бюрократії, шукав однодумців у 
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придворних колах, серед великих князів, прагнув коор-

динувати дії Прогресивного блоку та ліберальної опози-

ції [11, с.185].  

Висновки. Таким чином, ПНС відігравала значну роль 

у створенні та роботі Прогресивного блоку, впливала на 

провідні кола політичної системи Росії. Партія кадетів 

мала власну стратегію щодо діяльності у межах Блоку та 

різноманітну тактику вирішення найбільш важливих 

проблем соціально-економічного і політичного розвитку 

Росії напередодні революційних подій 1917 року. 
Література 

1. Державний архив Російської Федерації (ДАРФ). – Ф. 523. 
Спр. 27, 28, 30, 31. Материалы совещаний ЦК ПНС с думской 
фракцией. Украинский вопрос 

2. Милюков П.Н. Воспоминания / П.Н. Милюков. – М.: 
Политиздат, 1991. – 618 с 

3. Государственная Дума: стенографические отчеты. Созыв 
четвертый. Сессия ІІІ.– Пг.: [Гос.тип.], 1915. – [6] с., 381 стб 

4. Прогрессивный блок в 1915–1917 гг. //Красный архив.– 
1932.– № 1–2 – С.12-35. 

5. Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой 
мировой войны 1914–1917 гг / В.С. Дякин. – Л.: Наука, 1967. – 260с 

6. Коллекция ДАРФ: Ф. 523 ПНС [документы, письма, 
фотографии] 

7. «Речь», ежедневная газета, орган ЦК КДП.(1906-1917 ).  
8. Розенберг У.Г. Создание нового государства в 1917 г.: 

представления и действительность / У.Г. Розенберг // Анато-
мия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб.: 
Наука, 1994. – 385 с 

9. Комин В.В. История помещичьих, буржуазных и 
мелкобуржуазныхпартий России / В.В. Комин.– М.: Мысль, 
1976. – 338 с. 

10. ДАРФ. – Ф. 523. Оп. 3, Спр. 20 Материалы Прогрес-
сивного блока 

11. Маклаков В.А. Первая Государственная дума / 
В.А. Маклаков. – Париж, 1938. – 112 с. 

References 
1. Derzhavnyi arkhyv Rosiiskoi Federatsii (DARF). – F. 523. 

Spr. 27, 28, 30, 31. Materyalы soveshchanyi TsK PNS s dumskoi 
fraktsyei. Ukraynskyi vopros 

2. Myliukov P.N. Vospomynanyia / P.N. Myliukov. – M.: 
Polytyzdat, 1991. – 618 s 

3. Hosudarstvennaia Duma: stenohrafycheskye otchetы. Sozыv 
chetvertыi. Sessyia III.– Ph.: [Hos. typ.], 1915. – [6] s., 381 stb 

4. Prohressyvnыi blok v 1915–1917 hh. //Krasnыi arkhyv.– 
1932.– № 1–2 – S. 12-35. 

5. Diakyn V.S. Russkaia burzhuazyia y tsaryzm v hodы pervoi 
myrovoi voinы 1914–1917 hh / V.S. Diakyn. – L.: Nauka, 1967. – 
260 s. 

6. Kollektsyia DARF: F. 523 PNS [dokumentы, pysma, 
fotohrafyy] 

7. «Rech», ezhednevnaia hazeta, orhan TsK KDP.(1906-1917 ).  
8. Rozenberh U.H. Sozdanye novoho hosudarstva v 1917 h.: 

predstavlenyia y deistvytelnost / U .H. Rozenberh // Anatomyia 
revoliutsyy. 1917 hod v Rossyy: massы, partyy, vlast. SPb.: Nauka, 
1994. – 385 s 

9. Komyn V.V. Ystoryia pomeshchychykh, burzhuaznыkh y 
melkoburzhuaznыkhpartyi Rossyy / V.V. Komyn.– M.: Mыsl, 1976. – 
338 s.  

10. DARF. – F. 523. Op. 3, Spr. 20 Materyalы Prohressyvnoho 
bloka 

11. Maklakov V.A. Pervaia Hosudarstvennaia duma / 
V.A. Maklakov. – Paryzh, 1938. – 112 s. 

 

 

Zolotarev V.S., 

Cand. Histor. Science, associate professor of Ukrainian Studies in Kharkiv National Automobile and Highway University, 

zolvist@i.ua 

Ukraine, Kharkiv 

REGARDING THE ISSUE OF THE ROLE OF CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC PARTY OF CADETS 

WITHIN THE BOUNDARIES OF THE PROGRESSIVE BLOC (1915–1917) 

The Constitutional Democratic Party was one of the most influential political forces of Russia as well as the leader of the 

Liberal Democratic Camp. Namely, cadets were initiators and founders of the Progressive Bloc at the IV State Duma, 

comprising representatives of 6 oppositional political forces, regarding the politics of the Cabinet of Ministers of Russia. The 

leader of the Constitutional Democratic Party P. Milyukov made a great contribution to the Bloc creation. Russian problems 

at the Eastern frontline, social and political crisis demanded more decisive actions from the opposition. 
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P.M. Milyukov. 

  


