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НА ПОЧАТКУ ХХ століття
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Ідеї і практики українських консервативних середовищ в Галичині початку ХХ ст. залишаються
маловивченою сторінкою історії. Значною мірою це пов‘язано з методологічними труднощами і
дилемами, перед якими постають дослідники консерватизму, зокрема й українського. У статті
проаналізовано головні методологічні виклики, пов‘язані із вивченням носіїв консервативної ідеї
в Галичині досліджуваного періоду – християнсько-суспільного руху, русофілів і Греко-
католицької церкви. Першим з них є необхідність окреслення змісту понять консерватизм і
консерватор, що є універсальною дилемою істориків, дотичних до цієї тематики. Не менш звичною
проблемою є пошук відповіді на питання про (не)ідеологічний характер консерватизму. Ідеї і
практики українських консервативних середовищ у Галичині початку ХХ ст. є оригінальною і
важливою частиною методологічної дискусії довкола цього питання. Актуальною є дилема
поміщення досліджуваних українських осередків у ширший контекст консервативних рухів і
партій і у рамках монархії Габсбурґів, і Європи загалом. Невід‘ємним елементом цієї проблеми є
розгляд християнських суспільників, русофілів і Церкви в рамках існуючих класифікацій і
типологій консерватизму, що дозволяє краще зрозуміти їх місце в історії епохи і консервативної
традиції.

Ключові слова: методологія, дилеми, консерватизм, Галичина, християнсько-суспільний рух,
галицькі русофіли, Греко-католицька церква.

Обличчя і спадок кожної епохи значною мірою визначає інтелектуальний та
ідейний клімат відповідного часу. Тому їх глибокий аналіз є необхідною запорукою
кращого розуміння тієї чи іншої доби. Не є винятком і українське суспільство
Галичина початку ХХ ст., при дослідженні якого історик натрапляє на палітру
різноманітних ідей, теорій, політичних доктрин чи ідеологій у різних їх формах і
проявах – націоналізм, соціалізм, лібералізм, консерватизм. Консервативне
світобачення в модерну добу фактично ніколи не було домінуючим серед
українців, не є воно таким і сьогодні. У цій ситуації ідейний клімат Галичини
досліджуваного часу підтверджує правило – на початку ХХ ст. консерватизм в
українському суспільстві краю займав оборонні позиції і поступово, крок за
кроком, їх втрачав. Утім, це робить його навіть ще цікавішим об‘єктом для
дослідження, адже дає змогу розглянути консервативну думку в тогочасній
Галичині та ідеї ґрунтованих на ній середовищ – русофілів, християнсько-
суспільного руху і Греко-католицької церкви (далі – ГКЦ) – як нереалізовану
альтернативу до тих концепцій і поглядів, що здомінували інтелектуальну і
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політичну сцену Галичини цього часу. Водночас, консервативний світогляд був
невід‘ємною складової цієї сцени, і вже тому вартий ґрунтовного і детального
вивчення.

Кожен дослідник, який так чи інакше стикається з проблематикою
консерватизму, постає перед кількома фундаментальними методологічними й
термінологічними дилемами:  хто є консерватором, що є консерватизм, чи є/
був консерватизм ідеологією, а якщо це не ідеологія – то що тоді? У випадку
українських консервативних середовищ Галичини ці дилеми доповнюються
пошуком їх місця серед існуючих класифікацій і типологій консерватизму як у
межах Австро-Угорщини, так і в ширших рамках історії консервативної думки.
Спроба відповісти на ці питання, як і демонстрація пов‘язаних із ними
методологічних труднощів, є метою даного дослідження.

В українській історіографії консерватизм не є популярною тематикою
досліджень у порівнянні з іншими напрямами суспільно-політичної думки. Це з
одного боку логічно з огляду на саму природу консерватизму, який не є надміру
популярною і масовою світоглядною концепцією в порівнянні з націоналізмом
або лівими ідеями. Логічно, що це відобразилось і на увазі дослідників. Єдиним
винятком є історія українського монархізму, насамперед численні, як для
історіографії українського консерватизму, праці, присвячені постатям В’ячеслава
Липинського і Павла Скоропадського. У контексті цього напряму консерватизму
постали і теоретичні дослідження про українську консервативну традицію,
насамперед праці Володимира Потульницького1.

Натомість у випадку українських консервативних середовищ в Галичині в
першій чверті ХХ ст. студії про теоретичні засади цього явища відсутні. З
існуючих досліджень, більшість роблять акцент або на ХІХ ст., як студії Степана
Гелея2, або ж якщо і розглядають період початок ХХ ст., то фокусуються на
постаті Вільгельма Габсбурга3. Акцент на ХІХ ст. характерний і для
політологічного дослідження Наталії Козак, присвяченому минулому й
сучасності українського консерватизму. Галицька тематика в цій роботі
представлена або тим таки ХІХ ст., або вже в контексті історії монархічної ідеї

1 Володимир Потульницький, Дипломатія Павла Скоропадського. Військово-дипломатичні
стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр. (Харків: Акта, 2014); Володимир
Потульницький, “Роль польської шляхти у формуванні світоглядних та ідеологічних засад
українського монархізму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст .,” Проблеми
слов`янознавста 51 (2000): 57–68; Володимир Потульницький, Україна і всесвітня історія:
Історіософія світової та української історії XVII–XX століть (Київ: Либідь, 2002).

2 Степан Гелей, Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст. (Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996). Наголос на традиції ХІХ ст.
робив і Юрій Терещенко: Юрій Терещенко, “Причинки до історії галицького консерватизму”,
Юрій Терещенко, Скарби історичних традицій (Київ: Темпора, 2011), 236–309.

3 Там само.
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в міжвоєнний час4. Такі акценти характерні і для короткої розвідки Івана Лисяка-
Рудницького5. Це контрастує з, до прикладу, польською історіографією, де є
чимало праць і щодо теорії й історії консерватизму в світі, і присвячених польській
консервативній традиції початку ХХ ст.6 Причиною меншої уваги дослідників
історії Галичини до явища консерватизму можна вважати його кризовий стан
протягом першої чверті ХХ ст., а отже менший, ніж раніше, безпосередній вплив
на визначення напрямів розвитку українського суспільства. Та не менш важливим
чинником є означені вище методологічні труднощі.

З огляду на відсутність методологічних праць українських дослідників,
присвячених досліджуваному явищу, методологічні дилеми необхідно розв‘язувати
опираючись насамперед на зарубіжні дослідження. За основу в цій статті взято
трактування консерватизму американським дослідником Расселом Кірком,
зокрема, його точку зору про неідеологічний характер феномену консерватизму і
про класичний набір засадничих консервативних принципів, що значною мірою
притаманні носіям цього світогляду безвідносно до місця і часу7. Окрім цього,
важливими є праці Волтера Беджета 8,  Пьотра Ярошинського, Адама
Вєльомського9, Семюела Гантінґтона10, Клауса Епштайна11, Майкла Оукшота12,
Роджера Скратона13, Роберта Шуттінґера14 та ін.

4 Наталія Козак, “Український консерватизм: історія і сучасність,” (Автореф. канд. дис.,
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001).

5 Іван Лисяк-Рудницький, “Консерватизм”, Іван Лисяк-Рудницький, Історичні есе. В 2 т.
(Київ: Основи, 1994), т. 2, 125–129.

6 Наприклад: Artur Górski, Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy (Warszawa: Wydawnictwo
DiG, 2013); Wincenty Kosiakiewicz, Idea konserwatywna. Próba doktryny (Warszawa: Nakładem
autora, Drukarnia Polska, 1913); Waldemar Łazuga, Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret
konserwatysty (Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2005); Ryszard Skarzyński, Konserwatyzm. Zarys
dziejów filozofii politycznej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1998); Bogdan Szlachta,
Szkice o konserwatyzmie (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2008); Bogdan Szlachta, Z dziejów
polskiego konserwatyzmu (Kraków: Wydaw. Dante, 2000); Adam Wielomski, Konserwatyzm: główne
idee, nurty i postacie (Warszawa: Fijor Publishing, 2007); Adam Wielomski, Filozofia polityczna
francuskiego tradycjonalizmu (Warszawa: Capital, 2013).

7 Russel Kirk, The Conservative Mind From Burke to Eliot. Seventh Revised Edition (Washington D. C.:
Regnery Publishing, Inc., 2001); Russel Kirk, “What Is Conservatism,” The essential Russel Kirk. selected
essays, ed. by George A. Panichas, 1st ed, (Wilmington, DE.: ISI Books, 2007), 4–22.

8 Walter Bagehot, “Intellectual conservatism,” The Works and Life of Walter Bagehot. Vol. 9 (Essays
from the Economist, the Saturday Review) (London: Longmans, Green, and Co., 1915), 254–258.

9 Wielomski, Konserwatyzm, 348.
10 Семюел Гантінґтон, “Консерватизм як ідеологія,” Консерватизм: Антологія. 2-ге вид.,

упор. Олег Проценко та Василь Лісовий (Київ: ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2008), 122–141.
11 Klaus Epstein, The genesis of German conservatism (Princeton, New Jersey: Princeton university

press, 2015).
12 Майкл Оукшот, “Що означає бути консерватором,” Консерватизм: Антологія. 2-ге вид.,

упор. Олег Проценко та Василь Лісовий (Київ: ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2008), 43–61.
13 Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2014).
14 Robert Schuettinger, “Introduction,” The Conservative Tradition in European Thought. An

Anthology, selected and edited by Robert Lindsay Schuettinger (New York: Capricorn Books, 1971),
11–33.
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Попри те, що консерватизм прийнято відносити до когорти т. зв. великих
ідей разом із лібералізмом, націоналізмом чи соціалізмом, він суттєво різниться
від них. “Бути Консерватором, на перший погляд, не є складно. Статус-
кво є простим символом віри – ви не повинні нічого відкривати, ані нічого
винаходити”15.

Такою позірно простою може для багатьох здаватися суть консерватизму.
Насправді ж складно віднайти у політичній й інтелектуальній історії поняття чи
явище, яке було б складніше охарактеризувати. Певного роду обов’язком
дослідника цієї філософсько-політичної системи уже стало зазначення
методологічних проблем її вивчення, адже ця теза присутня в абсолютній
більшості тематичних праць.

З огляду на залежність консервативного мислення й світогляду від місця і
часу його функціонування, відповісти на питання хто може вважатися
консерватором непросто, адже середовища прихильників цієї ідеї можуть суттєво
різнитися своїми поглядами і водночас не переставати бути консерваторами.
Тому самі консерватори зазвичай неохоче вдаються до характеристики своїх
поглядів у конкретних гаслах, а нерідко взагалі скептично дивляться на
можливість таких окреслень16. Як зазначає Роджер Скратон, цей скептицизм
не є наслідком непевності в собі чи безпорадності, але ключової теоретичної
засади консерватизму – віри в те, що людський світ є занадто складним
феноменом для пояснення його абстрактними теоріями17.

Проблеми дефініцій інколи настільки суттєві, що породжують парадоксальні
визначення. Так, один із найавторитетніших дослідників американського
консерватизму після Другої світової війни Джордж Неш висловив думку, що
консерватором є кожен, хто так себе окреслює, або кого таким вважають18. Не
більш помічним є і погляд на консерваторів як на тих, хто лише хоче зберегти
наявний стан речей. За такого підходу консерваторами є всі правлячі еліти (бо
хто ж не хоче зберігати владу), зокрема й успішні революціонери на зразок
Робесп’єра чи Сталіна19. Ці приклади можна вважати достатнім аргументом
проти ситуативного трактування консерватизму. То кого ж тоді можна вважати
консерватором? “Бути консерватором означає віддавати перевагу
знайомому перед незнайомим, випробуваному перед невипробуваним,
фактові перед загадкою, дійсному перед можливим, обмеженому перед
безмежним, близькому перед далеким, достатньому перед надмірним,
зручному перед досконалим, теперішнім веселощам перед утопічним
блаженством” – це версія Майкла Оукшота20.

15 Bagehot, Intellectual conservatism, 254.
16 Приклад такого підходу: Lord Cecil Hugh, Konserwatyzm (Warszawa: Skład główny u Gebethnera

i Wolffa, 1915).
17 Scruton, Co znaczy konserwatyzm, 20.
18 Skarzyński, Konserwatyzm, 11.
19 Epstein, The genesis of German conservatism, 5.
20 Оукшот, “Що означає бути консерватором,” 44.
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Але навіть таке визначення є лише натяком на можливість існування спільних
для всіх консерваторів світоглядних засад, які б унеможливлювали їх трактування
як будь-яких противників змін всюди і завжди, незалежно від характеру дійсності.

Окреслити засадничі принципи консерватизму, які були б значною мірою
притаманні всім консерваторам, досить реально, адже “визначальним є те, що
ми обстоюємо, а не те проти чого ми виступаємо; те, проти чого ми виступаємо,
визначається тим, що ми обстоюємо”21. Варто лиш пам’ятати, що навіть
найзагальніші принципи не завжди проявлялись усі разом і в повній мірі, а також
не можуть вважатись фундаментом певного “єдиного правильного”
консерватизму, якого просто не існує. Переліки є різними. Одним із найкращих,
на нашу думку, є запропонований Р. Кірком, у рамки якого вписуються ідеї і
практики українських консервативних середовищ Галичини початку ХХ ст.:

– віра в трансцендентний моральний порядок (найчастіше в Божественне
провидіння), який визначає засади існування суспільства і наголошує на потребі
моральних авторитетів;

– принцип суспільної безперервності: суспільство є плодом довготривалого
досвіду і пошуків. Звідси випливає віра в органічний, а не механічний характер
суспільства;

– принцип припису, або ж віра в мудрість предків. Сучасне покоління є лише
маленькою вершиною великої гори, якою є мудрість попередніх поколінь. А,
отже, нерозумно безоглядно відкидати здобутки минулого. Найкращим зразком
є одна з найвідоміших цитат з “Роздумів про революцію у Франції...” Едмунда
Берка, що суспільство є договором, але не в трактуванні Жана Жака Руссо, а
як партнерство “між тими, хто живий, хто помер і хто ще не народився”22;

– принцип розсудливості, що проявляється в ґрунтовному зважуванні ризиків
нововведень та відсутність віри в теоретичні ідейні конструкції, що обіцяють
вирішення всіх чи більшості суспільних проблем;

– принцип варіативності, який наголошує на потребі існування різних
соціальних верств, матеріальних, культурних та інших відмінностей;

– принцип недосконалості, що трактує людину як апріорі недосконалу істоту
(наприклад – поняття “первородного гріха”), а тому відкидає віру в утопічні
проекти чи абсолютну досконалість23.

Більшість дослідників погоджуються, що труднощі дефініції консерватизму
пов’язані з його характером як політичної філософії, який полягає у відсутності
чітко артикульованих догм і канонів. Між дослідниками консерватизму (як і

21 Марґарет Тетчер, “Виміри консерватизму,” Консерватизм: Антологія. 2-ге вид., упор.
Олег Проценко та Василь Лісовий (Київ: ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2008), 26.

22 Эдмунд Берк, Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских
обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть
отправленным некоему благородному господину в Париж (London: Overseas Publications
Interchange Ltd, 1992), 175.

23 Kirk, “What Is Conservatism,” 7–9. Альтернативні переліки див. у: Гантінґтон, “Консерватизм
як ідеологія,” 124; Schuettinger, “Introduction,” 12; Wielomski, Konserwatyzm, 26–29.
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між самими консерваторами) давно дискутується, чи він взагалі є ідеологією.
Зразком позитивної відповіді на це питання є позиція Семюела Гантінґтона, який
трактував поняття “ідеологія” як систему ідей, пов’язаних із розподілом
соціально-політичних цінностей і визнаних значною соціальною групою24.
Водночас Гантінґтон є прихильником погляду на консерватизм як ситуативне
явище – систему ідей, що використовуються для виправдання будь-якого
усталеного соціального порядку, незалежно від часу і місця його існування25.

Ця точка зору є радше винятком для британської й американської
консервативної традиції. Відомий захисник іншого погляду – найпомітніша постать
в американському консерватизмі ХХ ст. – Рассел Кірк. На його думку,
консерватизм не є ні ідеологією, ані політичною системою, а радше “запереченням
ідеологій”26. Такий погляд зазвичай характерний для англо-американської
консервативної традиції з її характерним еволюціонізмом і уявленням про
консерватизм не як про політичну філософію, а радше про філософію політики27.
На думку Р. Кірка, характерною відмінністю консерватизму від інших “великих
ідей” є те, що він не пропонує універсальних політичних моделей для повсюдного
застосування, а навпаки – утверджує самобутність і різноманітність, пов’язану з
акцентом на ролі традицій й інституцій у конкретно взятих часових і просторових
рамках28. Схожої думки дотримується Роберт Шуттінґер:

“консерватизм не є ідеологією в сенсі цілісної сукупності поглядів на людину
та всесвіт. Ми підійдемо ближче до істини, коли будемо розглядати консерватизм
як деяку схильність...”29 Ще лаконічнішим був Джон Адамс: “Ідеологія – це наука
про ідіотизм”30.

Ґерхард Німеєр і Брюс Фронен пояснюють таке ставлення британських і
американських консерваторів до ідеології насамперед перипетіями ХХ ст., коли
це явище набрало тоталітарних масштабів у вигляді комунізму, фашизму й
націонал-соціалізму. Відмежування від такого досвіду стало для консерваторів
способом підкреслити власне несприйняття, а водночас відображало загальну
недовіру консервативного світогляду до теоретичних конструкцій, що обіцяють
“земний рай”31. Останню рису підкреслював і Пітер Вірек, пишучи про
“антитеоретичний” характер консерватизму32.

24 Гантінґтон, “Консерватизм як ідеологія,” 122.
25 Там само, 123.
26 Kirk, “What Is Conservatism,” 6.
27 Wielomski, Konserwatyzm, 19.
28 Kirk, “What Is Conservatism,” 7.
29 Schuettinger, “Introduction,” 12.
30 Brad Miner, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu (Poznań: Zysk i S-ka, 1999).
31 Gerhard Niemeyer, and Bruce Frohnen, “Ideology,” American conservatism: an encyclopedia,

edited by Bruce P. Frohnen, Jeremy Beer, and Jeffrey O. Nelson, 1 st ed. (Wilmington, Del.: ISI
Books, 2006), 418–419.

32 Камалудин Гаджиев, Консерватизм: современные интерпретации. Научно-аналитический
обзор (Москва: Наука, 1990), 10.
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Ключове значення при вивченні питання не/ідеологічності консерватизму у
контексті дослідження природи українських консервативних середовищ в
Галичині першої чверті ХХ ст. має зміст, який закладається у сам термін
“ідеологія”. Як і у випадку з поняттям “консерватизм”, тут спостерігається
чимало відмінностей. Ґрунтуючись на працях Карла Мангайма, Володимир
Потульницький, пишучи про ідеологію українського монархізму міжвоєнної доби,
зазначає, що для виникнення ідеології необхідними є три елементи: 1) коли
специфічна соціальна ситуація спонукає відобразити соціальні корені знання;
2) коли ідеолог належить до певної соціальної групи й бачить світ і декотрі речі
в контексті розуміння цієї групи, а його концепція постає як кристалізація досвіду
цієї групи; 3) коли люди в певних групах розвивають специфічний стиль думання
як остаточну серію відповідей на певні типові ситуації, що характеризують їх
спільну позицію33. Варто відзначити, що В. Потульницький є чи не єдиним
українським дослідником, що звернув увагу на дану, надважливу в нашому
дослідженні, проблему не/ідеологічності консерватизму. Більшість ж істориків
чи політологів вживають на його адресу означення “ідеологія” не вдаючись у
пояснення такого вибору34. Винятком є Іван Лисяк-Рудницький, який
характеризує цей феномен як “духовна настанова, що бачить особливу цінність
у традиційному ладі й у традицією освячених установах і формах життя”35. Але
і тут автор не дає обґрунтування такої позиції. Втім, навіть В. Потульницький,
попри увагу до цієї методологічної проблеми, у своїх працях вживає щодо
консерватизму як термін “ідеологія”36, так і поняття “стиль мислення”37.

Консерватизм українських середовищ Галичини першої чверті ХХ ст. згідно
трьох передумов, наведених у праці В. Потульницького і розроблених
К. Мангаймом, складно вважати ідеологією. Дискусійні моменти пов‘язані
насамперед з другим пунктом. Проблема полягає у розумінні поняття “група”.
Якщо послуговуватись марксистською класовою термінологією, то українські
галицькі консерватори не підходять під дану характеристику, адже не становили
окремого соціального класу. Але й представники інших історіософських і
методологічних шкіл найчастіше трактують цей пункт саме у контексті окремої
соціальної групи з власними інтересами. Таке трактування притаманне, зокрема,
українській і польській традиції дослідження консерватизму. В. Потульницький
пише, що “сам феномен ідеології – це винахід, який з‘являється з
політичного конфлікту, коли панівні групи стають у своєму мисленні аж
так інтенсивно пов’язаними інтересами з ситуацією, що вони вже просто

33 Потульницький, Дипломатія Павла Скоропадського, 22–23.
34 Див. напр. Гелей, Консервативна течія, 3; Олекса Голобуцький та Віталій Кулик,

Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту (Київ: УРП, 1995).
35 Лисяк-Рудницький, “Консерватизм,” 125.
36 Володимир Потульницький, Історія української політології (Концепції державності в

українській зарубіжній історико-політичній науці) (Київ: Либідь, 1992), 108.
37 Потульницький, Україна і всесвітня історія, 337.
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не спроможні надалі спостерігати певні факти, котрі підривають сенс
їхнього домінування”38.

Польський дослідник Пьотр Ярошинський наводить два визначення ідеології.
Перше з них звучить так:

“Система, що лежить в основі політичної доктрини, ціллю якої є реалізація
певної утопії”39. За таким критерієм український консерватизм в Галичині
досліджуваного часу аж ніяк не є ідеологією, адже всі досліджувані середовища
відверто виступали проти будь-яких утопічних проектів. Натомість більший інтерес
становить друге визначення, згідно якого ідеологія є “цілістю поглядів і оцінок, що
трактують історично-суспільну, господарську і політичну ситуацію певної групи
з огляду на її інтереси”40.

Це визначення не годиться, якщо критерієм групи є соціальні ознаки, однак
за умов визначення її меж на основі ідей, поглядів і практик учасників український
консерватизм в Галичині першої чверті ХХ ст. може набувати рис ідеології.

Суттєвий акцент на проблемі “інтересів групи” у цьому аналізі зроблено з
огляду на те, що в українському суспільстві Галичини лише одне консервативне
середовище становило окрему соціальну групу – греко-католицьке духовенство,
яке, у межах власного інституційного консерватизму, було зацікавлене у
збереженні status quo. Натомість ні члени русофільського, ані християнсько-
суспільного середовищ не становили під жодним кутом зору окремої верстви, а
мали типову для українських політичних осередків у Галичині соціальну
структуру, складаючись із представників інтелігенції і духовенства. Саме тому
лише критерій ідей і практик для визначення меж “групи за інтересами” є
придатним для трактування теоретичних засад досліджуваних середовищ як
на ідеології.

Окрім проблеми соціальної структури, існує ще одна суттєва перешкода для
означення українського консерватизму в Галичині першої чверті ХХ ст. як
ідеології – відсутність чітко виражених ідеологів. Український консерватизм
протягом ХІХ ст. у Галичині й на підросійській Наддніпрянщині не мав чітко
виражених ідейних засад і, що важливіше, теоретиків. Напередодні Першої
світової війни розпочав активну діяльність В’ячеслав Липинський (1882–1931),
проте його фундаментальні праці з теорії українського консерватизму були
написані вже в міжвоєнний період за інших історичних і суспільно-політичних
умов. У випадку Галичини слід зазначити, що є теоретичні праці русофільських
авторів, насамперед Осипа Мончаловського (1858–1906), де розглядалися
світоглядні засади цього руху, однак їх важко трактувати як повноцінний

38 Потульницький, Дипломатія Павла Скоропадського, 27.
39 Piotr Jaroszyńki, “Ideologia,” Powszechna encyklopedia filozofii, доступ отримано 25 жовтня

2017, http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Ideologia.pdf.
40 Ibid.
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теоретичний фундамент. Нарисом консервативної програми ГКЦ можна вважати
пастирські послання митрополита Андрея Шептицького (1865–1944). Утім, у
досліджуваний період церковне середовище не було цілісним у підході до
вирішення проблем, що постали перед ним внаслідок модернізаційних процесів
в українському суспільстві Галичини. Тому погляди митрополита були
надважливим варіантом теоретичного підґрунтя консерватизму ГКЦ, але лише
одним з кількох. За такої ситуації чи не єдиним способом окреслити риси
українського галицького консерватизму досліджуваного часу є виведення його
теоретичних засад із практик відповідних середовищ, що слабо корелюється з
традиційним уявленням про ідеології.

Останньою перепоною для трактування досліджуваного явища як ідеології є
різнорідність консерватизму в українському суспільстві Галичини першої чверті
ХХ ст. Попри наявність спільних найзагальніших консервативних принципів,
світогляди русофілів і християнських суспільників, як і окремих груп всередині
Церкви, часто були не просто відмінними, а й взаємозаперечними. Так, традиція
русофілів мала за фундамент насамперед історичну традицію Київської Русі та
Галицько-Волинського князівства, що визначало бачення ними минулого,
теперішнього і майбутнього. З цієї спільної східнослов’янської спадщини витікало
усвідомлення русофілами “племенного единства всего русского народа” з
тисячолітнім культурним простором і надбаннями, де “малороси” (українці) або
“великороси” (росіяни) були лише складовими частинами, локальними групами
єдиного організму, поєднаного історією і культурою. Водночас захист
етимологічного правопису і церковнослов’янської мови в літургії для русофілів
був боротьбою за символи нерозривності культурної традиції. На противагу
орієнталізму русофілів, християнсько-суспільне середовище на чолі з
Олександром Барвінським (1847–1926) орієнтувалося на західну політичну і
культурну традицію, а в основі їх світогляду було поняття “органічної праці” –
щоденної кропіткої праці в освітній і економічній галузях, спрямованої на виховання
готового до економічної і політичної боротьби суспільства. Зважаючи на
приналежність певної частини греко-католицьких священиків до означених
середовищ, елементи традиції русофілів і християнсько-суспільного середовища
були присутні і в Церкві. Втім, якщо говорити про інституційний консерватизм
ГКЦ, то він проявлявся в претензіях на суспільний провід, політичному легалізмі
та акцентуванні соціальних поділів. Ці засади були притаманні не лише Церкві,
а й усім трьом середовищам. Іншими спільними консервативними основами
були: пошанування політичної й культурної традиції; повага до авторитетів;
ворожість до модерних ідеологій; зваженість у ставленні до змін. Ключовим
моментом є суголосність означених засад з класичними принципами
консервативного мислення, зокрема за версією Р. Кірка. Наведені вище приклади
дають підстави стверджувати, що український консерватизм у Галичині
досліджуваного періоду з в досліджуваний час не функціонував як цілісна
ідеологія.
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На рівні окремих середовищ ситуація є іншою. Тут, знову ж таки, ключове
значення має те, який зміст вкладати в те чи інше поняття. Якщо використовувати
трактування терміну “ідеологія” британськими чи американськими
дослідниками, то й окремо взяті ідеї русофілів, християнсько-суспільного руху і
Греко-католицької церкви не мали рис ідеології. Утім, досвід європейського
континентального консерватизму різнився від англо-американського. Так, ідеї
французьких традиціоналістів першої половини ХІХ ст., зокрема Жозефа де
Местра, цілком мають риси ідеології з усіма необхідними атрибутами, зокрема
й вірою в утопію, лише не майбутню, а минулу41. У випадку досліджуваних
українських середовищ варто використати підхід польського дослідника Міхала
Яскульського, який упроваджує ієрархію трьох понять – ідеології, політичної
доктрини і політичної програми42. Якщо взяти до уваги його трактування
“консервативної ідеології” як системи цінностей, що охоронялись консерватизмом
і мали значною мірою універсальний для консервативних доктрин характер, то
в такому разі можна говорити про присутність в українських консервативних
середовищах в Галичині першої чверті ХХ ст. елементів ідеології за умови
виділення цих осередків не за соціальними, а за ідейними критеріями. З
упевненістю ж можна говорити про наявність на цьому рівні розгляду достатньо
сформованих політичних доктрин, що відображали світоглядні засади
конкретного середовища і виражались у національно-політичних, культурних і
соціально-економічних програмах.

Єдиним винятком в історії українських консервативних середовищ Галичини
початку ХХ ст., коли є достатньо підстав говорити про “ідеологічність”
консерватизму – це система поглядів і уявлень про світ представника
ультрамонтанства всередині ГКЦ – о. Онуфрія Волянського (1880–1911)43.

41 Детальніше про погляди Ж. де Местра див.: Wielomski, Konserwatyzm, 76–89; Wielomski,
Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu.

42 Michał Jaskólski, Kaduceus polski: myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866–1934
(Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014), 23–25.

43 Ультрамонтанство було помітним явищем в інтелектуальній історії Європи ХІХ – початку
ХХ ст. Сформувавшись як реакція на виклики секулярних і часто виразно антицерковних ідей
Просвітництва, ця ідейна течія виникла на двох основах. Першою були ідеї французьких
католицьких мислителів доби Реставрації – Ф. Ламенне, К. Монталамбера, Ж. Б. Лакордера, а
також Ф. Вейо, які ставили за мету подолати інструментальне використання церкви державою,
запроваджене Конкордатом Наполеона І 1801 р. Другим підґрунтям ультрамонтанства стали
спроби вирішення проблем, що постали перед Католицькою церквою в середині ХІХ ст. – ширення
соціалістичних і ліберальних ідей, криза і демонтаж світської влади Папи. Проголошення догмату
про непомильність Папи на І Ватиканському соборі (1869–1870) і Силлабус Пія ІХ (список
засуджуваних Католицькою церквою вчень і принципів, 1864 р.) остаточно сформували засадничі
принципи ультрамонтанської ідеї: централізація католицької ієрархії довкола Риму, зміцнення
ролі Папи аж до ототожнення його з цілою Церквою. Іншим вкрай важливим елементом
ультрамонтанства був його наднаціональний характер, коли інтереси Церкви і Папи мали вищий
пріоритет, аніж політичні й культурні проблеми окремих національностей. Ця риса була однією
з головних мішеней для атак противників ультрамонтанства, зокрема в Галичині. Див.: Rett
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Цілковито забута дослідниками, його публіцистична спадщина є однією із
найоригінальніших сторінок історії консерватизму в Галичині початку ХХ ст. У
своїх статтях на шпальтах насамперед часопису “Нива”, редактором якого він
був у 1908–1909 рр., о. Волянський не просто критикує ворожі інституційному
консерватизму Церкви тенденції і явища суспільного чи культурно життя, а й
творить значною мірою утопічну “ідеальну” картину світу, що, на його думку,
була “правдивою” реальністю на противагу до світу початку ХХ ст. Творення
утопічної картини світу слід вважати однією із найголовніших рис ідеології. Саме
наявність цього елементу у публіцистиці о. Волянського дає підстави вважати
уособлюваний ним різновид консерватизму за ідеологію. Натомість при аналізі
християнсько-суспільного руху, русофілів чи ідей більшості представників
середовища ГКЦ про такі ідейні конструкції говорити не можна.

Ідеї о. Волянського можна вважати вкрай консервативними і
ультрамонтанськими з огляду на його бачення співвідношення церковного й
національного. Для цього публіциста безапеляційно важливішими були проблеми
Католицької церкви загалом, а не українські національні прагнення. Це значною
мірою пояснюється його перебування протягом трьох років у конвікті при вкрай
консервативному теологічному факультеті Інсбруцького університету. У центрі
його публіцистики стояло поняття “християнсько-католицького світогляду”,
основою якого вважалася першість Католицької церкви над державою і
культурою. Позаяк “християнсько-католицький світогляд” відводив Церкві
головну роль у всіх сферах життя як інструменту втілення Божої волі, то держава
повинна їй підпорядкуватися і бути опорою у “веденї суспільности до вічного і
дочасного добра”44. Зважаючи на важливу роль держави для досягнення
Церквою своїх цілей, їх розділення публіцист проголошував проявом атеїзму45.
Підпорядковану роль у “християнсько-католицькому світогляді” Волянський
відводив і культурі46. Важливим питанням для нього було співвідношення в
культурі релігійного (конфесійного) і національного. З погляду “християнсько-
католицького світогляду” пріоритет мав належати релігійному. Наприклад,
література не повинна була торкатися тем, ворожих церковному вченню47.

Ryszard Ludwikowski, “Ultramontanizm a konserwatyzm polski XIX w.,” Zeszyty naukowe
Uniwesytetu Jagiellonskiego. Prace z nauk politycznych 11 (1978): 103–115; Rett Ryszard Ludwikowski,
“Ultramontanizm galicyjski – rozwój ruchu i główne założenia doktryny,” Archiwum Historii Filozofii
i Myśli Społecznej T. 26 (1981): 99–116.

44 Онуфрій Волянський, “Церков а держава,” Нива, 15 серпня 1906.
45 Там само.
46 Її завданням було “причинити ся до ширеня ідей католицкої церкви, бодай там, де то для

успішного сповнювання надприродної задачі церкви, є кончене або хосенне. Лїтература не повинна
виключувати від своєї творчости і католицкої ідеї і католицких мотивів… Анальоґічно повинні
служити церкві і прочі области природної культури, отже політична, суспільна і прочі” (Онуфрій
Волянський, “Начерк християньско-католицкого світогляду,” Нива, 1 березня 1908).

47 Онуфрій Волянський, “Про відношеня штуки до релігії,” Нива, 1 квітня 1908.
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Важливою методологічною дилемою є необхідність введення українських
консервативних середовищ Галичини у ширший контекст консервативних партій
і рухів у монархії Габсбургів, зокрема її австрійській частині – Цислейтанії.
Вивчення історії християнських суспільників, русофілів і ГКЦ як консервативних
середовищ без врахування ширшого контексту епохи суттєво знижує як
методологічну вартість дослідження, так і його цінність для розуміння самої
суті консерватизму і тих проблем, з якими зіткнулись носії цієї ідеї на початку
ХХ ст. У кордонах Цислейтанії відбувались як опосередковані ідейні
взаємовпливи, так і прямі контакти у формі співпраці чи протистоянь. Водночас
спільний культурно-політичний клімат габсбурзької держави зумовлював чимало
спільних рис поміж різними консервативними середовищами.

Злам ХІХ і ХХ ст. став одним із переломних етапів в історії консервативної
думки. Це був час піднесення національних рухів, поширення соціалістичних
ідей, набуття політичними процесами масового характеру. Усі разом ці складові
руйнували усталений світ ідей, цінностей і уявлень тогочасних еліт, усталені
ієрархії й моральні принципи. Кожна з великих тогочасних держав по-своєму
переживала кризову добу. Навіть у Великій Британії чи США, де політична й
інтелектуальна консервативна традиція була традиційно сильною, консерватизм
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. переживав кризу48. Утім, особливо цікавою
є історія тогочасних консервативних середовищ і рухів у монархії Габсбургів. Її
багатонаціональний характер ще більше драматизував тогочасні проблеми, адже
національні ідентичності співіснували з династичною вірністю – поєднання, яке
творило нові ускладнення, особливо для консервативних еліт. Однією з складових
консервативної традиції в Австро-Угорщині були українські консервативні
середовища в Галичині.

Важливим питанням є критерії порівняння українських консервативних
середовищ з, до прикладу, польським чи словенськими консерваторами, або ж
носіями консервативної свідомості серед українців у межах Російської імперії.
Їх варто окреслити, ґрунтуючись на засадничих принципах консерватизму і тих
викликах, що поставали перед консервативними середовищами внаслідок
модернізаційних процесів. Першим і одним з головних викликів була масовість
політичних і суспільних процесів, втілена в Цислейтанії спочатку в запровадженні
V курії загального голосування на парламентських виборах 1897 р., а згодом
ліквідацією куріальної системи при виборах до Державної Ради у Відні.
Залучення значно ширших, аніж раніше, мас людей до політики змушувало
консерваторів грати на чужому для них полі, незрівнянно відмінному від високих

48 Р. Кірк називає період в історії американського консерватизму від поразки Конфедерації у
Громадянській війні до 1918 р. “Розчарованим консерватизмом”: Kirk, The Conservative Mind,
337–374; водночас британська Консервативна партія, сягнувши наприкінці ХІХ ст. під
керівництвом лорда Солсбері домінуючої влади, у 1906 р. зазнала нищівної поразки на
парламентських виборах, від якої повністю оговтались лише на початку 1920-х років: Robert
Blake, The Conservative Party from Peel to Major (London: Heinemann, 1997), 167–199.
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урядових і парламентських кіл. Ця ситуація вимагала і налагодження чітких
організаційних структур, традиційно невластивих консерваторам цього часу.
Зростання кількості залучених до суспільних процесів розкривало широкі
перспективи модерним ідеологіям, що апелювали насамперед до емоцій людини,
а отже краще пристосованих до нової ситуації – націоналізму і соціалізму.
Реагування консерваторами по обидва боки австрійсько-російського кордону
на зростання впливів цих ідей є добрим маркером для простеження еволюції їх
свідомості. Ці слова варто віднести і до захисту ролі Церкви в житті суспільства,
поставленої під загрозу як згаданими вище ідеями, так і загальною тенденцією
секуляризації. Водночас, критерій ставлення до Церкви дозволяє простежити
різниці в ролі духовенства серед слов’янських консервативних середовищ
австрійської частини монархії. Союзи і компроміси, спровоковані викликами
початку ХХ ст. також добре ілюструють різні шляхи пошуку відповідей на нові
умови. Спільним досвідом були і події Першої світової війни, а для українських
консерваторів – і Української революції – які, разом із першими повоєнними
подіями, призвели до руйнування традиційного світу і переходу в нову добу,
зокрема в історії консерватизму в Центрально-Східній Європі.

Окремим аспектом застосування порівняння є врахування існуючих
класифікацій консерватизму в монархії Габсбургів, що також сприяє кращому
розумінню їх місця в інтелектуальному просторі свого часу. Відсутність основної
“державної” нації49 унеможливлювала творення єдиного консервативного руху
в державі50. Натомість, витворились часто дуже відмінні між собою національні
консервативні середовища й ідеї, що, попри ґрунтування на спільних загальних
теоретичних принципах, на практиці суттєво різнились, а подекуди і були
взаємозаперечними51. Наслідком цього є складність типологізації консерватизму
в Габсбурзькій монархії. Таким чином, деякі історики вважають її неможливою52.
Серед існуючих класифікацій при дослідженні українських консервативних
середовищ слід виокремити дві найважливіші. Автором першої є німецько-
американський дослідник Клаус Епштайн (1927–1967), який виділяє три типи
консерваторів53:

49 Австрійські німці, попри власні прагнення, не могли виконувати цієї ролі, адже становили
станом на 1910 р. лише 35,6 відсотка населення Цислейтанії: Еріх Цьольнер, Історія Австрії
(Львів: Літопис, 2001), 431.

50 Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft.
1. Teilband (Wien: Verlag der Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 2006), 69.

51 Про труднощі в справі творення консервативними групами парламенту спільної політики
добре свідчить практика їх протистояння ліберальному централізму протягом 1860–1870-х років:
Stanisław Pijaj, Opozycja w Wiedeńskiej Radzie Państwa w latach sidemdziesiątych XIX w. (skład –
organizacja – funkcjowanie) (Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2011).

52 Наприклад, Роберт Рілл і Ульріх Зелленберґ: Никита Барсуков, “Чешский политический
консерватизм в конце ХІХ – начале ХХ вв.,” (Канд. дис., Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова, 2015), 71.

53 Epstein, The genesis of German conservatism, 7–11.
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– захисники статус-кво, які воліли радше задовольнятись існуючим станом
речей, аніж прагнути нового (наприклад, князь Клеменс Меттерніх (1773–1859)
чи цісар Франц-Йосиф І (1830–1916));

– реформатори, що вважали необхідними поступові й обережні перетворення.
Їх основним аргументом була потреба таким шляхом зменшити вплив радикалів,
а отже запобігти великим потрясінням;

– реакціонери, які, на думку Епштайна, не є в повному розумінні
консерваторами, оскільки бажають не зберегти існуючий лад і цінності, не
“змінювати заради збереження”54, а повернути час назад, що робило їх
інтелектуальними послідовниками деяких французьких ультраконсерваторів,
насамперед Жозефа де Местра (1753–1821).

Іншу класифікацію наводять автори багатотомної праці “Die
Habsburgermonarchi” – Ернст Ганіш і Петер Урбаніч – які виділяють також три
типи консерватизму: романтичний, прагматичний і католицький55. Останній з
них цікавий тим, що відображає тезу про особливо тісну пов’язаність
консервативного мислення з Католицькою церквою в межах Австро-Угорщини56.

Усі три українські консервативні середовища цілком вписуються у ці
класифікації, хоча і можуть бути зараховані до різних категорій. За типологією
Епштайна український християнсько-суспільний рух може бути віднесеним до
реформістської категорії,  адже пропагована О. Барвінським і його
послідовниками концепція “органічної праці” була нічим іншим, як ґрунтованою
на класичних консервативних засадах традиції, порядку і авторитету ідеєю
еволюційного розвитку українського суспільства. Натомість русофільське
середовище радше мало характер захисників статус-кво. Якщо ж узяти до уваги
типологію авторів “Die Habsburgermonarchie”, то русофіли були носіями
романтичного, а група О. Барвінського – прагматичного і католицького
консерватизму водночас. Середовище ГКЦ взагалі складно віднести до єдиного
типу консерватизму з оглядну на його разючу внутрішню різноманітність – від
ультрамонтанства о. Волянського до ліберального консерватизму о. Гавриїла
Костельника (1886–1948)57. Важливо розуміти, що ці, як і будь-які інші, поділи
не є безапеляційними, адже у кожного середовища проявлялися характерні риси
різних видів консерватизму. До прикладу романтизм, що є важливою частиною
формування уявлень про традицію, є принаймні певною мірою притаманний усім
консерваторам незалежно від часових і просторових умов – що в ХІХ, що на
початку ХХ ст. Це вкотре демонструє унікальну у своїй різноманітності природу
консерватизму.

Продуктивним кроком при розгляді проблеми місця українських
консервативних осередків Галичини у ширшому контексті європейського
консерватизму є звертання до класифікації польського дослідника

54 Одне із найвідоміших висловлювань Е. Берка.
55 Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 65–79.
56 Kirk, “What Is Conservatism,” 16.
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А. Вєльомського. Хоча його типологія стосується насамперед консерватизму
ХІХ ст., її залучення сприяє кращому розумінню окремих особливостей, властивих
лише специфічній ситуації досліджуваних українських середовищ початку
століття ХХ. А. Вєльомський виділяє два головних типи консерватизму
упродовж ХІХ (ситуативно – і початку ХХ ст.) – традиціоналізм і еволюціонізм.

Провідною ідеєю традиціоналізму є віра в існування природного, вічного і
справжнього порядку, т. зв. правдивої реальності, яка ґрунтується на переконанні
у ролі Бога, а не людини, як творця світу. У розумінні традиціоналістів традиція
має понадчасовий, незмінний характер, а сенсом справжнього поступу є не
творення людиною нових правд чи засад, але їх віднайдення шляхом
усвідомлення Божественних ідей про устрій світу58. До найяскравіших
представників цього типу консерватизму А. Вєльомський відносить насамперед
ідеї французьких традиціоналістів-контрреволюціонерів кінця XVIII – першої
чверті XІX ст. (Ж. де Местр, Луї Бональд, Фелісіте Робер Ламенне),
швейцарського мислителя Карла Людвіґа фон Галлера, традицію іспанського
карлізму ХІХ – початку ХХ ст. і погляди Папи Пія ІХ.59 Окремо заслуговує на
увагу присутність у цьому переліку глави Католицької церкви, оскільки його
постать є своєрідним містком між європейським традиціоналізмом і його
проявами в Галичині. Висловлені Пієм ІХ у своєму “Силлабусі” (1864) ідеї, що
захищали “правдиву” реальність і засуджували сучасний світ і модерні ідеї, мали
істотний вплив на о. Волянського. Саме цього церковного публіциста, з його
баченням засад, на яких має ґрунтуватись суспільство, можна вважати єдиним
повноцінним представником класичного континентального традиціоналізму серед
українських консерваторів Галичини початку ХХ ст.

Якщо традиціоналізм властивий насамперед французькій та іспанській
традиції, то класичним втіленням еволюціоністського типу є ідеї британських
консерваторів, починаючи від “батька-засновника” консерватизму – Едмунда
Берка. На відміну від традиціоналістів, еволюціоністи не вірять у понадчасові й
універсальні концепції “правдивої реальності”, а отже не трактують будь-яке
відхилення від звичного ладу як “схизму буття” (як висловлювався Ж. де Местр).
Це не означає відсутності в них політичних чи моральних засад, навпаки – саме
ґрунтуючись на них представники цього типу консерватизму оцінювали
корисність і необхідність тієї чи іншої зміни. Але якщо для традиціоналістів кожна
зміна, що відходила від їхнього бачення традиції, вже фактично була злом, то
еволюціоністи визнавали неуникність змін, тому дискутували про їх характер, а
не необхідність. Тому пропагована традиціоналістами тотальна незмінність світу

57 Найґрунтовніше свої ідеї з часу першої чверті ХХ ст. о. Костельник представив у праці
“Границї демократизму”: Гавриїл Костельник, Границї демократизму (Львів: З друкарні
Наукового товариства імени Шевченка, 1919).

58 Wielomski, Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu , 37–39, 46; Wielomski,
Konserwatyzm, 26–29.

59 Wielomski, Konserwatyzm, 75–131.
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була для Е. Берка чи інших британських консерваторів такою ж неприйнятною,
як і революційні перетворення60. Їхнім ідеалом, базованим на емпіричному підході
до політики, можна назвати повільні зміни, що не порушують раніше сформованих
(людиною, а не Богом) засад функціонування суспільства. Саме тому для
британської і тісно пов`язаної з нею американської консервативних традицій
властиве описане вище негативне ставлення до консерватизму як ідеології.

Український аспект еволюційного типу консерватизму полягає у тому, що
саме до нього слід зараховувати абсолютну більшість представників української
консервативної думки в Галичині досліджуваного періоду. За винятком
о. Волянського і ще декількох публіцистів, церковне середовище, на чолі з
митрополитом Андреєм Шептицьким, виступало за поступові зміни.
Найяскравішим втіленням еволюційного консерватизму можна вважати
християнсько-суспільний рух, представники якого виступали за поступові
соціально-економічні й політичні перетворення. У випадку цього середовища,
за допомогою краківських консерваторів – “станьчиків” – можна навіть
простежити певний зв`язок із безпосередньо традицією британського
консерватизму. На думку М. Яскульського, прагматизм “станьчиків”, що
відкидав романтичні візії та ідеї і акцентував на ролі й тяглості політичних
інституцій, дисципліні й порядку, наближав їх до інтелектуальних традицій
Е. Берка61. Саме краківським консерваторам належить авторство концепції
“органічної праці”, яка мала непересічний вплив на інші політичні й ідейні
середовища Галичини, а насамперед на ідеї й практики християнсько-суспільного
руху, а особливо – О. Барвінського. Як було проаналізовано раніше, християнські
суспільники зробили “органічну працю” наріжним каменем власної моделі
розвитку українського суспільства Галичини.

Актуальною тезою А. Вельомського є твердження про те, що початок ХХ ст.
приніс суспільні зміни, який навіть еволюціоністів поставив перед надскладними
дилемами. Перехід до масової політики, масштабна демократизація, поширення
модерних ідеологій, перш за все націоналізму й соціалізму – усі ці зміни були
надто радикальними навіть для найпоміркованіших консерваторів і ставили під
загрозу традиційні цінності і уявлення62. Християнсько-суспільний рух, русофіли
і ГКЦ зіткнулись у досліджуваний час із усіма переліченими вище дилемами,
що спричинило їх серйозну кризу. Найцікавішим тут є випадок русофілів: будучи
упродовж своєї історії еволюціоністами, зміни початку ХХ ст. до певної міри
перетворили їх на традиціоналістів. Ми все ще не знайдемо у цьому середовищі
понадчасової ідеї “правдивої реальності”, але стрімкі зміни в суспільстві, а
насамперед – утвердження модерної української ідентичності й “українізація”
ГКЦ стали для русофільської “всеруської” ідеї чимось на зразок “схизми

60 Wielomski, Konserwatyzm,39; Wielomski, Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu,
51.

61 Jaskólski, Kaduceus polski, 11.
62 Wielomski, Konserwatyzm, 42–43.
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буття” – явищем, що йшло врозріз із засадничими підставами русофільського
уявлення про себе і навколишній світ63. Таким чином, звернення до дилеми місця
українських консервативних середовищ Галичини у існуючих класифікаціях
консерватизму і в цьому випадку демонструє умовність будь-яких типологій.

При вивченні українських консервативних середовищ у Галичині початку
ХХ ст. дослідник неодмінно постає перед рядом методологічних дилем, без
успішного вирішення яких не є можливим повноцінне розкриття даної тематики.
Окреслити головні засади консерватизму християнсько-суспільного руху,
русофілів і ГКЦ можна на основі запропонованого Р. Кірком переліку
найзагальніших консервативних принципів і засад, в який вписувались і
представники всіх трьох названих середовищ. Різнорідність і навіть
взаємозаперечність, якою характеризувалися при порівнянні між собою ці
консервативні групи, їхні уявлення про традицію, національні чи політичні
проблеми, тільки додатково свідчать про їхню консервативну спрямованість.

Ключовою дилемою є встановлення (не)ідеологічного характеру українського
консерватизму в Галичині досліджуваного часу. Можна стверджувати, що його
не слід розглядати як цілісну ідеологію: він не був виразником окремої соціальної
групи, не мав яскраво виражених ідеологів, вирізнявся радше практичним, ніж
теоретичним характером і суттєво різнився в залежності від конкретного
середовища. Про певні риси ідеології можна говорити лише на рівні окремих
середовищ, натомість кожне з них мало власну політичну доктрину і програми
втілення власних ідей у різних сферах. Усередині ГКЦ таких доктрин було
декілька, одну з яких можна вважати єдиним прикладом “ідеологічності” серед
досліджуваних середовищ – ідеї і концепції о. Онуфрія Волянського.
Пропонований підхід відображає недогматичність, неартикульованість, а
подекуди й домодерну складову консервативної думки в українському суспільстві
краю в досліджуваний період. Таким чином, досвід русофілів, християнських
суспільників і греко-католицького кліру в Галичині першої чверті ХХ ст.
актуалізує для дослідників методологічну дискусію щодо того, чи консерватизм
є ідеологією, а отже вписує їх у ширший контекст дискусій щодо природи
феномену консерватизму.

Важливим методологічним завданням є аналіз українських осередків
Галичини початку ХХ ст. у ширшому контексті консервативних рухів доби. Для
успішного подолання цієї дилеми необхідно виконати два завдання – окреслити
критерії порівняння українських консерваторів із іншими консервативними рухами
і розглянути християнсько-суспільний рух, русофілів і ГКЦ у рамках існуючих
класифікацій консерватизму. При розробці критеріїв необхідно опиратись
насамперед на порівняння викликів, перед якими постали усі консерватори на
початку ХХ ст. і на аналіз шляхів їхнього реагування. Натомість пошук місця

63 Див.: Роман Лехнюк, “Криза русофільського консерватизму напередодні Першої світової
війни: політичне товариство “Галицько-руська рада” Гілея 127 (2017): 36–42.
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українських консервативних середовищ серед різноманітних типологій
консервативних рухів та ідей додатково засвідчує неоднорідний характер як
суто їх, так і всього консерватизму. Навіть у випадку із типологією
А. Вєльомського, коли абсолютну більшість досліджуваних консерваторів можна
віднести до еволюційного типу консерватизму, можна спостерігати спричинений
модерною добою поступовий рух русофільського середовища від виразного
еволюціонізму до балансування на межі з традиціоналізмом. Наостанок варто
наголосити, що розглянуті методологічні дилеми значною мірою є
універсальними для усього консерватизму, а не притаманними лише студіям з
історії його українського в Галичині. Це творить двосторонній зв‘язок – з одного
боку ґрунтовніші методологічні студії з історії християнсько-суспільного,
русофільського і церковного середовищ сприяють розумінню ширших проблем,
пов‘язаних з історією і теорією консерватизму. З іншої сторони, вивчення праць,
присвячених як методологічним засадам цієї ідеї, так і історії консервативних
рухів поза межами Галичини, сприяє кращому розумінню тих викликів, перед
якими постали українські консерватори краю на початку ХХ ст.
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Conservative thought was an integral part of the Ukrainian national-political life of Galicia. But the
ideas and practices of Ukrainian conservative environments in the region at the beginning of the
twentieth century remain a non-popular page of history. This is largely due to the methodological
difficulties and dilemmas. Main of them: a problem of defining the meaning of the concepts of
“conservatism” and “the conservative”, the question about the nature of conservatism, the dilemma of
its classification and the place between the existing classifications of Ukrainian environments – the
Christian-social movement, the Russophiles and the Greek Catholic Church. The main idea of the
article is to find an answer to these dilemmas, because without solving them it is not possible to
successfully analyze the centers of conservative thought in the Ukrainian society of Galicia.

There are many definitions of what “conservatism” is and who “the conservative” is, and no other
idea / ideology demonstrates such a variety of theory and practice, depending on time and place.
Therefore, in order to solve this dilemma, the only choice can be an attempt to outline the most general
principles that are more or less common to all conservatives. The experience of the Ukrainian conservative
environments in Galicia in the early twentieth century – with their insistence on the role of authority
in society, the cautious attitude to change, the rejection of utopian projects, the attachment to old
institutions like the Church – all this fits perfectly into one of the most important list of conservative
principles, written by R. Kirk.

The important research problem is nature of Ukrainian conservatism in Galicia. A thorough analysis
of the different views on this problem and the study of the ideas and practices of the Christian-social
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movement, the Russophiles and the figures of the Greek Catholic Church do not give grounds for
treating various versions of Ukrainian Galician conservatism as an ideology, with the exception of the
concepts of Onufriy Volyansky. The main reasons for this assertion is that the Ukrainian conservative
groups in Galicia did not represent only one social group (even the priests), had no clear ideologues, and
therefore developed ideological principles – an indispensable attribute of ideology. Another argument
against the ideological nature of this phenomenon is its striking diversity, impossible within the
framework of one ideology.

The study of Ukrainian conservative environments in Galicia gives reason to assert that they fit
into the existing classifications of conservatism in Austria-Hungary and Europe generally, and demonstrate
their conditionality and imperfection. According to K. Epstein’s typology, the Ukrainian Christian-
social movement may be classified as a reformist category, and the Russophile environment was more
the status quo defender. If we take into account the typology of the authors of the monumental research
“Die Habsburgermonarchie”, then the Russophiles were bearers of romantic, and the Christian-social
movement – of pragmatic and Catholic conservatism at the same time. The environment of the Greek-
Catholic Church cannot be attributed to a single type of conservatism because of its internal variety.
Conditionality of classifications also shows an example of the A. Velomsky typology. Although the
absolute majority of studied conservatives can be attributed to the evolutionary type of conservatism,
we can observe the gradual movement of the Russophile environment from the clear evolutionism to
the balancing on the edge of traditionalism.

The main methodological dilemmas in the study of Ukrainian conservative environments in Galicia
it the early twentieth century are: necessity to understand the meaning of words “conservatism” and
“the conservative”, the non/ ideological nature of the ideas of these environments and their place among
the existing classifications of conservatism. A detailed analysis of each of the identified dilemmas
shows the lack of a universal solution to them. There are (and should be) different, sometimes opposite,
visions of one or another dilemma. Thus, the consideration of methodological dilemmas in the study of
the centers of conservative thought in the Ukrainian society of Galicia proves a variety of conservatism,
which differentiates it from other great ideas or ideologies. This only confirms the importance of
research on conservatism, in particular, its Ukrainian Galician variety in the early twentieth century.

Key words: methodology, dilemmas, conservatism, Galicia, Christian-social movement, Galician
Russophiles, Greek Catholic Church.




