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Стаття  присвячена дослідженню проблем суспільно-християнського 
руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. у Східній Галичині в сучасній 
вітчизняній історіографії. Основна увага приділена працям 
українських вчених, що побачили світ на межі ХХ–ХХІ ст. і в 
останні роки.  
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іяльність українського християнсько-консервативного руху в Східній Галичині 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. – важлива складова всеукраїнського національно-
культурного та суспільно-політичного поступу, що ґрунтувався на 

загальнолюдських морально-етичних засадах, всебічному розширенні наукового світогляду, 
духовному збагаченні й культурному вихованні нації, піднесенні рівня освіти й науковості, 
втіленні у життя національних прагнень багатьох поколінь українців.  

Метою цієї публікації є аналіз досягнень сучасної вітчизняної історіографії в 
дослідженні суспільно-християнського руху в Східній Галичині. 

Зауважимо, що ще й досі чи не єдиним історіографічним виданням з цієї проблематики 
є стаття Н. Винник [6]. У ній авторка аналізує комплекс праць про Католицький русько-
народний союз (КРНС) – першої української партії суспільно-консервативного спрямування, 
узагальнений досвід українських істориків, досліджені основні напрямки в історіографії з 
даної тематики. 

Мар’ян Мудрий у своїй розвідці [16] охарактеризував рукописні матеріали з історії 
Християнсько-суспільного союзу напередодні Першої світової війни, а також на їх основі 
показав внутрішню організацію, стан і діяльність товариства. 

Однією із перших спроб проаналізувати діяльність цієї течії зробив у своїх працях 
львівський дослідник Т. Антошевський [1]. Зокрема, він зазначив,  що  християнсько-
суспільний  рух  гармонійно  влився  в  палітру  українських  політичних  партій  і  
громадських  організацій  кінця  XIX  –  початку  ХХ  ст.  в  Галичині.  Він  мав  свої  
недоліки  і  свої  позитивні  сторони.  Переважно  рух  не  мав  значного  впливу  на  галицьке  
політичне  життя,  однак  представляв  певну  течію  політичних  і  суспільних  поглядів.   

Костянтин Кондратюк [13] зазначив, що КРНС не відіграв помітної ролі в національно-
політичному житті українців Галичини через свою малочисельність, проте став єдиною серед 
українських партій політичною силою, яка бачила одним з головних своїх завдань захищати 
католицьку церкву і християнську духовність. 

У публікації автора цієї статті [12] проаналізовано політичні аспекти діяльності 
представників суспільно-християнського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. Зокрема, автор зазначає, що лідери християнсько-консервативної течії 
зосередились в основному на роботі в громадських організаціях, парламенті та сеймі. Працю 
в Державній раді О. Барвінський, А. Вахнянин та інші депутати доповнювали діяльністю в 
Галицькому сеймі. На відміну від парламенту тут вони займались переважно економічно-
господарськими справами. А. Вахнянин продовжував популяризувати спілки Райфайзена. 
О. Барвінський виступав у справі охорони і консервації пам’яток архітектури, передусім, 
сакральних, зниження цін на сіль тощо. 

Михайло Москалюк у дисертаційному дослідженні [15] проаналізував причини 
становлення, ідейні засади, соціальну базу та структуризацію християнсько-суспільного 
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руху, простежив еволюцію клерикально-консервативних сил у суспільно-політичному житті 
Галичини, охарактеризував роль та місце клерикальних структур в українському 
політичному русі. Зокрема, він зауважив, що на прикладі діяльності КРНС (1896–1907 рр.) і 
Християнсько-суспільної партії (ХСП) (1911–1924 рр.) відбулася політична еволюція 
християнських суспільників, в результаті якої вони стали на державно-самостійницькі 
позиції. 

Варто відзначити досить ґрунтовну наукову працю І. Чорновола [22], у якій на тлі 
тогочасної суспільно-політичної ситуації проаналізовано персональний склад “Руського 
клубу” упродовж 1861–1901 рр., його соціальну структуру та організаційні засади, розкрито 
виборчі процеси, досліджено діяльність українських депутатів, подано їх реєстр. Тим не 
менше, незважаючи на ґрунтовність видання, вказана монографічна праця розкриває лише 
діяльність української фракції у Галицькому крайовому сеймі у 1861–1901 рр. 

Олена Аркуша у своїй розвідці [3] на основі архівних матеріалів дослідила передумови 
заснування, ідеологію політичного товариства суспільно-християнського спрямування 
товариства “Руська громада”, що діяло в Східній Галичині на початку ХХ ст. Авторка 
проаналізувала статут і програмні документи товариства, функціонування його керівних 
органів, спроби створення місцевих осередків, організацію виборчих кампаній, відносини з 
вищою ієрархією греко-католицької церкви. 

Дисертація У. Кошетар [14] присвячена аналізу впливу греко-католицької церкви (ГКЦ) 
на процес формування організованого консерватизму в Галичині у 1900–1939 рр. як 
суспільно-політичного і духовного явища, а також її ролі у створенні політичних структур 
консервативного спрямування. Автор переконливо довела, що ГКЦ відігравала провідну 
роль у створенні суспільно-політичних структур консервативного напрямку в Галичині 
упродовж період 1900–1939 рр., що помітно позначилося на їх програмових засадах, 
напрямках та формах діяльності. Проте, як зазначає автор, відсутність мережі низових 
організацій, незначна підтримка програмних засад галицьким соціумом зумовила невисокий 
рівень впливу клерикально-консервативних партій на суспільно-політичні процеси у 
Галичині [14, с. 17]. 

Олег Єгрешій зазначає, що суспільно-християнський рух відзначався лояльністю до 
австрійського уряду та місцевої польської адміністрації, а його ідеологія запозичена у 
західноєвропейського католицького клерикалізму [9, с. 15–16]. 

Анатолій Павко вважає, що саме з діяльністю КРНС пов’язана модернізація 
українського національно-політичного життя в Східній Галичині. Автор трактує КРНС як 
першу українську класичну консервативну організацію європейського зразка [18, с. 142]. Він 
зазначає, що в статуті союзу, соціальною базою якого були переважно греко-католицькі 
священики, вказувалося на тому, що його основною метою є піклування “про релігійно-
моральні, народні і економічні справи” українського народу в Галичині. Незважаючи на це, 
що КРНС не мав значного впливу на громадсько-політичне життя у краї, проте його модерна 
консервативна ідеологія стимулювала політичні дискусії в українському партійному таборі 
[18, с. 20].  

Подібні думки висловив також І. Райківський, який вважає, що ідеологія КРНС 
базувалася на платформі західноєвропейського католицького клерикалізму [20, с. 33]. 

Проаналізувавши програму діяльності ХСС, А. Павко зазначив, що вона в загальному 
підтримувала вимоги націонал-демократів щодо відкриття українського університету у 
Львові, запровадження виборчої реформи, протидії москвофілам, поділу Галичини на 
українську та польську тощо [19, с. 216]. 

Володимир Гаюк у дослідженні “Галицькі митрополити” [7] значну увагу приділив 
участі вищих духовних осіб греко-католицької церкви у підтримці українського 
християнсько-консервативного руху в Східній Галичині. Особливо це стосується 
митрополита А.Шептицького. 

Степан Гелей у роботі “Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX 
ст.” [8] досліджує причини появи і наслідки діяльності консервативного руху, його 
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ідеологічні засади, вплив на появу “нової ери”, роль і місце в українському суспільно-
політичному житті ХІХ ст.  

Зауважимо, що низка праць присвячені визначним діячам суспільно-християнського 
руху, котрі внесли вагомий внесок у становлення різних сфер українського національного 
відродження. Зокрема, Т. Батенко, досліджуючи внесок А. Вахнянина в українське 
національне відродження, зазначав, що галицький консерватизм як політична ідеологія 
теоретично сформувався на політичній авансцені альтернативою ідеологічним компонентам 
(ліберальної, соціалістичної та націоналістичної течій) з їх відмінним способом життя та 
ведення політичної тактики [5, с. 11]. 

Мар’яна Зуляк зазначає, що від початку “нової ери” О. Барвінський повів політику 
відмінну від загалу народовців. Він вдався до тактики особистих переговорів з віденським 
урядом. Його можна назвати одним з перших галицьких політичних лідерів народовців, 
прихильників поміркованого християнського консерватизму, який відкинув практику 
захисту інтересів українців промовами й виступами, якої дотримувалась більшість 
українських депутатів-народовців “нової ери”. О.Барвінський неодноразово наголошував, що 
політика без втілення її гасел в життя є не тільки безкорисною, а навіть шкідливою [10, 
с. 91]. 

Тарас Антошевський у статті “Олександр Барвінський і український християнсько-
суспільний рух наприкінці ХІХ – початку ХХ століть” зазначає, що КРНС-ХСП у міру своїх 
можливостей вели політично-просвітницьку пропаганду в народі. Автор робить висновок, 
що О. Барвінський відігравав визначальну роль у християнсько-суспільному русі, який був 
фактичним лідером КРНС, Руської громади і ХСП [2, с. 58].  

Ігор Чорновол, зазначивши важливу роль О. Барвінського у суспільно-політичних 
процесах у Східній Галичині, доводить, що однією з найбільших його заслуг було створення 
першого українського консервативного угрупування, яке виконувало місію посередника між 
численнішими та радикальнішими українськими об’єднаннями з одного боку, та урядовими 
структурами з іншого. Ця їхня роль, на думку автора, принесла українцям певні здобутки [21, 
с. 35].  

Олена Аркуша, аналізуючи життя та діяльність О. Барвінського, показала його роль у 
суспільно-християнському русі. Зокрема, дослідниця окреслює його роль у створенні 
Християнсько-суспільного союзу (ХСС) у червні 1911 р. Вона зазначає, що ідеологія 
організації будується на тезі про те, що вихід із “морального занепаду” народу під впливом 
партійних агітаторів  потрібно  шукати  на  шляху  поєднання  базових християнських і 
національних цінностей, а завданням політичної сили є дбати про розвиток усіх сфер життя 
народу на ґрунті австрійської державності. Більшість членів-засновників належали до 
української львівської інтелігенції. Структура ХСС, як зазначила О. Аркуша, ще не була 
партійною: на місцях діяли не первинні осередки, а інститут довірених осіб. Соціальна база 
ХСС здебільшого зводилася до парафіяльних греко-католицьких священиків старшого 
покоління [3, с. 62–63].  

Андрій Кліш у статті простежив вплив християнсько-суспільного руху на становлення 
національно-патріотичних поглядів К. Студинського та його роль в українському суспільно-
національному русі кінця XIX – перших десятиліть XX ст. [11]. 

Таким чином, аналіз стану дослідження проблеми суспільно-християнського руху в 
Східній Галичині свідчить, що незважаючи на значне зацікавлення цією проблемою, поки що 
відсутні окремі спеціальні ґрунтовні дослідження з політичної історії українського 
клерикально-католицького руху в Галичині в означений період. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ СТ. В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Статья    посвящена исследованию проблем общественно-христианского движения в 
Восточной Галиции в современной отечественной историографии. Основ-
ное внимание уделено работам украинских ученых, увидевших свет на ру-
беже ХХ–ХХI вв. и в последние годы. 

Ключевые слова: историография, Восточная Галиция, христианско-консервативное 
движение, политическая деятельность, национальные интересы. 
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UKRAINIAN SOCIAL-AND-CHRISTIAN MOVEMENT OF THE LATE 19TH – EARLY 20TH 
CENTURY STUDIES IN MODERN NATIVE HISTORIOGRAPHY 

The article investigates the problems of social-christian movement in Eastern Galicia in the 
modern national historiography. The main attention is paid to works by ukrainian 
scientists who saw the world on the verge of XX–XXI century and in recent years. 

Key words: historiography, Eastern Galicia, the Christian conservative movement, political ac-
tivity, national interests. 




