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Глава 1. 

Поняття «модернізм», «релігійний модернізм», «католицький 

модернізм», його історико-богословські конотації 

 

Поняття модернізм є надто широким і має багато конотацій. Тому для 

початку, звернемось до найбільш узагальненого розуміння модернізму.  Варто 

вказати на найбільш узагальнене визначення модернізму, яке 

найхарактернішим є для культурології, естетики та мистецтвознавства ХХ 

століття, і використовується для «позначення великого кола явищ культури і 

мистецтва авангардно-модернізаторського характеру, що виникли під 

впливом науково-технічного прогресу у техногенній цивілізації другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (або навіть дещо ширше), починаючи 

з символізму та імпресіонізму і закінчуючи всіма новітніми напрямками у 

мистецтві, культурі та гуманітарної думки 20 ст., включаючи всі авангардні 

рухи»1. Таким чином, модернізм – це явище значно ширше і відображає не 

тільки напрямок у розвитку мистецтва (як це часто можна зустріти у 

літературі), а й охопив  гуманітарну сферу, знайшовши свої вияви у філософії, 

літературі, релігії.  

Говорячи про ідейні витоки модернізму, варто згадати основоположника 

німецької класичної літератури, прихильника просвітницького раціоналізму  

Г.Е. Лессінга, критичний ідеалізм І. Канта та й загалом романтиків. До 

теоретиків модернізму відносять Ф. Ніцше, З. Фрейда, А. Бергсона, В. Дільтея, 

О. Шпенглера та цілу плеяду представників некласичної філософії ХХ 

століття, з характерними для них афористичністю та стильовою поетикою і 

особливо ірраціоналізмом. Значний вплив на розгортання модернізму 

справили представники екзистенціалізму та структуралізму. 

                                                             
1 Философия: Энциклопедический словарь  [Електронний ресурс] / Под ред. А.А. Ивина. –  

М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. – Режим доступу :    

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/746/ – Назва з екрану 
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Активне розгортання парадигми «світського» модернізму не могло не 

знайти свого вираження в релігійній сфері. Адже інтелектуальні думка 

тогочасної Європи впливала на формування релігійної філософії та теології. 

Тому явище релігійного модернізму теж мало місце, що і є предметом нашого 

дослідження.  

Варто також вказати на певні термінологічні суперечності і прояснити 

зміст поняття «релігійний модернізм», а також співвідношення з поняттям 

«релігійна модернізація», адже досить часто ці поняття вживаються якщо не 

як тотожні, то як синонімічні. У найбільш узагальненому вигляді модернізм 

протиставляють фундаменталізму та традиціоналізму, та його визначають як 

філософсько-світоглядний напрямок в межах певної релігії, що відстоює 

необхідність її змін та розвитку (П. Гуревич). «Будучи одним з видів 

пристосування релігії і церкви до нових соціальних умов, зміненій масовій 

свідомості, релігійний модернізм виражає тенденцію оновлення релігійного 

життя»2. Це оновлення релігійного комплексу стосується введення нових 

понять та уявлень, зміні форм та богословських обґрунтувань положень 

віровчення, введенні нових елементів у культову та позакультову діяльність 

релігійних організацій. Подібні тенденції засвідчують прагнення релігійної 

організації певним чином адаптуватись до нових реалій та умов свого 

існування та реагувати на суспільні запити та виклики.  Таким чином, у 

подібних визначеннях прослідковується зв'язок релігійного модернізму з 

модернізацією, що активно досліджується соціологією релігії. Російський 

дослідник О. Ваторопін у своїх працях ґрунтовно проаналізував релігійний 

модернізм та запропонував таку дефініцію, що відображає цей зв’язок: 

«Релігійний модернізм – це парадигмальне поняття, яке встановлює 

взаємозв'язок, характер взаємодії між релігією як цілісною динамічною 

духовно-соціальною підсистемою і суспільством як соціальною системою, що 

                                                             
2 Гуревич П. Фундаментализм и модернизм как культурные ориентации / П. Гуревич // 

Общественные науки и современность. – 1995. – № 4. – С. 159. 
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перебуває у процесі модернізації»3.  Спираючись на таке визначення 

дослідник вводить наступне розрізнення релігійного модернізму та 

модернізації релігії. Під модернізацією релігії маються на увазі процеси, 

пов'язані зі зміною її внутрішнього змісту, що становить процес еволюції 

релігії. Тим не менш, він утвердився в зазначеному значенні в релігієзнавчій 

літературі. Поняттям «релігійний модернізм» позначаються процеси в 

соціально-релігійній сфері і мають відношення до соціальної модернізації4. 

Таким чином, як видно з такого розрізнення, принципове значення  мають 

причини тих змін, які відбуваються у релігії, та їх вияви, або виключно у 

внутрішньо релігійній сфері, або ж у сфері відносин «суспільство-релігія».  

Таким чином, ті процеси змін, що були ініційовані спочатку в сфері 

дослідження біблейських текстів та розвитку віровчення, а потім значне 

розширення їх спрямованості і на суспільне вчення, ставлення до науки, їх 

богословські обґрунтування, засвідчують наявність у Римо-католицькій церкві 

взаємообумовленого процесу релігійного модернізму та модернізації релігії.   

У дослідницькій літературі в узагальненому вигляді поняття релігійного 

модернізму використовується рідко, адже коли ми говоримо про зміни у 

доктрині та вченні, то повинні ілюструвати це конкретними прикладами. 

Частіше зустрічається використання конфесійно забарвленого поняття, тобто 

«католицький модернізм» чи «протестантський модернізм» для прикладу5.  

В енциклопедичному словнику «Релігієзнавство» (ред. А. П. Забіяко, О. 

М. Красніков, Є. С. Елбакян) зустрічаємо подібне конфесійно зорієнтоване 

визначення, де у вузькому значенні під релігійним модернізмом розуміється 

«інтелектуальний рух в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в середовищі католицьких 

                                                             
3 Ваторопин А. С. Религиозный модернизм и постмодернизм [Електронний ресурс] / А. С. 

Ваторопин. – Режим доступу :    www.kgau.ru/distance/resources/alex/bib/2001_7-

12/Vatoropin.doc – Назва з екрану. 
4 Там само.  С. 4-5 
5 Кирилова О. Сто років католицькому модернізму: від луазистів до джорнаменто / О. 

Кирилова // Католицизм: традиція і сучасність: Матеріали VIII міжнародної молодіжної 

релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л. Д. Владиченко, В.Л. Хромець ; Молодіжна 

асоціація релігієзнавців. – Київ : Б.в., 2010. – С. 150. 
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теологів, зусилля яких  були спрямовані на реінтерпретацію християнства 

світлі сучасних наукових знань, філософських концепцій та суспільно-

політичних тенденцій і діяли як противага позиціям офіційного 

католицизму»6.  

Серед причин виникнення і розгортання модерністських ідей визначають 

кризу позитивізму. Відтак узагальнюючи  М. Бердяєв зазначав: «Модернізм — 

рух переважно розумовий, він пов'язаний з кризою західного католицизму і 

кризою сучасної європейської свідомості… Модернізм є досвідом поєднання 

католицизму з новим духом, з сучасною науковою свідомістю, подібно тому 

як силлонізм7 намагався поєднати католицизм з сучасною демократією»8.   

Також, говорячи про модернізм загалом і в релігійній площині зокрема, 

звертають увагу на таку його характеристику, як  використання чи 

впровадження тих методів, інструментів, понять, які не є усталеними і 

константо сформованими, тобто питання правильного, істинного чи дієвого 

вибору переходить у площину власного досвіду та інтуїції, безвідносно до 

сформованих положень та висновків, що були прийнятними попереднім 

поколінням і передавались через традицію та звичай.  Але це не означає, що 

піддаються зневазі, сумніву чи відкидаються взагалі підвалини мислення та 

буття.  У такому випадку, модернізм у релігійній сфері можна визначити як 

(R. Reardon «Roman catholic modernism») спробу синтезу основних істин 

релігії з методами та припущеннями модерної думки, використовуючи 

критерії та поняття, що відповідають викликам сучасного світу. Таким чином, 

ми можемо  розглядати, наприклад, протестантизм, як приклад модерністської 

інтерпретації християнських істин в намаганні примирити сутнісні 

                                                             
6 Религиоведение: Энциклопедический словарь / Сост. и общ. ред.  А. П. Забияко, А. Н. 

Красников, Е. С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – С 647. 
7 Силлонізм (Le Sillon) – політичний та релігійних рух у Франції наприкінці ХІХ ст. – 

початку ХХ ст., метою якого було узгодити католицизм з французькими республіканськими 

принципами  та соціалістичними ідеалами.   
8 Бердяев Н.А. Католический модернизм и кризис современного сознания [Електронний 

ресурс] / Н. Бердяев //  Духовный кризис интеллигенции. – Режим доступу:  

http://odinblago.ru/berd_kat_modern – Назва з екрану. – С. 255. 

http://odinblago.ru/berd_kat_modern
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віроповчальні істини релігії з науковою перспективою, характерною тому 

часу. Прояснюючи таку позицію, Б. Рірдон зазначає, що оскільки 

християнство є історичною релігією, яка проголошує, що саме певні історичні 

події набули виключно важливого значення  для взаємин людини і Бога, тому 

певні питання визначаються в площині історичності і до них можна підходити 

з позиції історичного критицизму. Історичний критицизм, як підхід до 

дослідження Біблії, передбачає використання історичного інструментарію та 

методології (з’ясування часу і місця написання текстів, історичного контексту, 

впливу соціального, політичного та культурного середовища, походження, 

авторства, пізніших нашарувань чи інтерпретацій, значення тексту для 

тогочасного суспільства), при цьому здійснюється порівняння з іншими 

джерелами, досліджуються згадки про текст,  залучаються для дослідження 

науково обґрунтовані докази, наприклад археологічні (К. Баур, Д. Ф. Штраус, 

Е. Ренан). Модерністські тенденції передбачають більшу «відкритість» до 

критицизму, коли трапляється суперечність з традицією. Таким чином, ми 

можемо говорити про наявність таких прогресивних, модерністських 

тенденцій у християнській релігії в різні періоди, що буде таким загальним і 

широким тлумаченням модернізму в релігійній площині.  

Дослідження модернізму не позбавлене своїх пасток, адже, з одного боку, 

упередження теологів щодо єретичності модерністського руху на довгий час 

залишило ярмо за ним і негативні конотації зберігались довгий час. З іншого 

боку,  у зв’язку з пануванням такої настанови історики довгий час не 

звертались у своїх дослідженнях до ґрунтовного аналізу модерніського руху і 

точились суперечки щодо визнання його лише історичним етапом розвитку 

РКЦ, для якого характерним є спроба осмислити роль церкви в модерному 

світі. 

Клаус Арнольд, професор Майнцського університету імені Гутенберга, у 

своєму дослідженні «Мала історія модернізму» прослідковує витоки поняття 

модернізм у теологічній перспективі. Це важливо для того, щоб 

продемонструвати інший підхід у конструюванні цього поняття, на відміну від 
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мистецтвознавства, культурології та літературознавства, це дане поняття теж 

фігурує. Семантичне поле поняття «модерністський» К. Арнольд виводить з 

латинського «modo» (в даний час, зараз), що в дискурсі теологічному 

відігравало певну роль вже від середньовічних часів, коли в філософії 

схоластичній сформувались дві тенденції, що називались:  via antique (що 

визначається давніми теологами, як Альберт Великий та Тома Аквінський) та 

via moderna (представлена «новими» теологічними напрацюваннями, як, 

наприклад, номіналіста Вільяма Оккама). Послідовників останньої Мартін 

Лютер називав модерністами. У часи контрреформації в Римі протестантів 

називали «eretici moderni» і відносили до класичних єретичних рухів давньої 

церкви. Власне суперечка навколо модерністської теології однак 

розпочинається у XVIII ст. у передусім в середовищі протестантському, де 

серед них виокремилась група, яка пізніше долучилась до ліберального 

протестантизму та «культурного протестантизму».  

У цьому контексті голландський державний діяч і прихильник 

ортодоксального кальвінізму Абрахам Кайпер (Abraham Kuyper) вжив поняття 

«модернізм»  як синтетичне поняття для позначення небезпечних нових 

поглядів, які він віднайшов у поглядах Д.Ф. Штрауса та Ф. Баура (в Німеччині) 

та католика Е. Ренана (у Франції). 

 Модерністський рух у Римо-католицькій церкві на мав організаційного 

оформлення, а виник внаслідок теоретичних узагальнень позицій теологів та 

релігійних діячів з різних країн, яких об’єднувало те, що вони застосовували  

нові методи до біблеїстики та історії, тим самим здійснивши спробу 

налагодження діалогу з сучасністю. Значимість цих методів Т. Рауш 

охарактеризував так: «Ці «критичні» методи…відкрили новий багатий світ 

біблейського богослов’я, що оригінально підходив не тільки до самих текстів, 

але також і до шляхів, якими Боже одкровення проявлялось в історії народу 

Божого»9.  Внаслідок використання таких методів, віроповчальні істини релігії 

                                                             
9 Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии / Т. Рауш ; пер. с англ. – М. : Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – С.15. 
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трансформувались з об’єктивних істин у символи, до феномену чуда 

знаходились логічні обґрунтування, а християнське одкровення 

інтерпретувалось раціоналістично, таким чином втрачаючи надприродну 

витоковість, і розглядалось як узагальнення та вираження релігійного досвіду. 

Сутнісні характеристики: 

- дещо аморфний за своїм характером (відсутність чітко окреслених меж 

та самоідентифікції); 

- наслідував ідеї руху ліберального католицизму (середина ХІХ ст.); 

- попередня спроба «аджорнаменто» (оновлення) в церкві; 

- філософською основою руху вважається противага томізму як 

визначальній теологічній доктрині церкви; 

- наголос на ролі волі та дії у розумінні і сприйнятті істин; 

- ключовим є наголос на «еволюції» в широкому її значенні та 

застосуванні цього концепту до релігії; 

- в інтерпретації Біблії, історії християнства, питаннях моралі та догми 

виходили з необхідності застосування сучасних наукових знань та надбань, а 

відтак назріла необхідність підготовки церкви до радикальної реінтерпретації.  

Таким чином, в основі модернізму прагнення оновити теологію, церкву, 

та й релігію і суспільство загалом. Проголошувалась необхідність перегляду 

ключових для католицької церкви питань, теологічного, історичного та 

соціального вимірів, а саме ставлення до Біблії, переосмислення догматів та 

літургії, теологічних обґрунтувань чуда, віри, таїнств церкви; значення і місія 

Церкви в історії людства, питання християнської історії; соціальної ролі 

Церкви,  питань, що в подальшій історії католицької церкви стали ключовими 

в осмисленні, вже починаючи з ІІ Ватиканського собору.   
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1. Дайте найбільш узагальнене визначення модернізму, яке  є характерним 

для культурології, естетики та мистецтвознавства ХХ століття 

2. Які ідейні витоки модернізму? 

3. Визначте співвідношення між поняттями «релігійний модернізм» та 

«релігійна модернізація» 

4. Подайте конфесійно зорієнтоване визначення релігійного модернізму 

5. Які основні характеристика католицького модернізму? 

6. Чи можна протестантизм розглядати як приклад модерністської 

інтерпретації християнських істин? 

7. Які пастки чекають при дослідженні релігійного модернізму? 

8. Роз’ясніть етимологію слова «модерністський» 

9. Які основні методи лежали в основі інтерпретацій модерністів? 

10.  Визначте,які основні завдання стояли перед католицьким модернізмом 

 

Тестові завдання: 

 

1. До ідейних витоків модернізму належить 

А. філософія романтизму 

Б. філософія емпіризму 

В. філософія стоїцизму  

 

2. Модернізм протиставляють: 

А. екзистенціоналізму 

Б. фундаменталізму 

В. конструктивізму 

 

3. Зв'язок релігійного модернізму з модернізацією досліджує 

А. біблеїстика 

Б. соціологія релігії 

В. теологія 

 

4. Зусилля католицьких модерністів були спрямовані на: 

А. обгрунтування догмату про непомильність Папи римського 
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Б. реінтерпретацію християнства світлі сучасних наукових знань, 

філософських концепцій 

В. реінтерпретацію доказів буття Бога 

 

 

5. Модерністський рух у Римо-католицькій церкві: 

А. був впорядкований і організаційно оформлений 

Б. не мав організаційного оформлення 

В. належав до таємних рухів 

 

6. Серед причин виникнення і розгортання модерністських ідей 

визначають 

А. кризу лібералізму 

Б. кризу фундаменталізму 

В. кризу позитивізму 

 

7. Модернізм характеризується більшою відкритістю до: 

А. містицизму 

Б. компаративізму 

В. критицизму 

 

8. Кого в часи контрреформації в Римі називали «eretici moderni» 

А. протестантів 

Б. старокатоликів 

В. прихильників раціоналізму 

 

9. Що об’єднувало прихильників модерністського руху 

А. застосування традиційних методів до біблеїстики та екзегетики 

Б. застосування класичних методів до сотеріології та історії 

В. застосування нових методів до біблеїстики та історії  

 

10.  Модерністський рух у Римо-католицькій церкві здійснив спробу 

А. налагодити діалог з політикою 

Б. налагодити діалог з сучасністю 

В. налагодити діалог з протестантизмом 
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Глава 2. 

Соціально-історичні передумови модерністської кризи в 

Католицькій церкві 

 

На другу половину ХІХ століття припадає період понтифікату Пія IX 

(Папа Римський з 1846 по 1878 рр). У цей час відбулася низка важливих подій, 

які значним чином вплинули на життя Католицької церкви. Серед таких подій 

можна виокремити наступні:  

1. припинення існування у 1870 р. Папської держави (синонімічні назви 

також Церковна держава чи папська область), яка проіснувала від середини 

VIII ст.;  

2. у 1864 р. виходить офіційний документ Апостольського престолу 

Syllabus Errorum (в дослівному перекладі «Список найважливіших помилок 

нашого часу»), в якому різко засуджуються і піддаються анафемі низка 

філософських та політичних вчень, серед яких пантеїзм, натуралізм, 

абсолютний раціоналізм, соціалізм, комунізм, таємні товариства, біблійні 

товариства, ліберальні клерикальні спільноти, принципи свободи совісті та 

відокремлення Церкви від держави та інші форми і прояви політичного, 

релігійного, культурного та господарського лібералізму.  

3. проведення І Ватиканського собору (20-й Вселенський собор за 

рахунком Католицької церкви), який був скликаний у червні 1868 р. і тривав 

до жовтня 1870 р. Після дискусій та обговорень, були затверджені два 

офіційних документи: по-перше, Догматична конституція про католицьку віру 

–  Dei Filius, в якій викладені питання, що стосуються віри, розуму та їх 

співвідношення, також йдеться про природне пізнання Бога, надприродне 

Одкровення, віру і довіру; по-друге,  Перша догматична конституція про 

Церкву Христову – Pastor aeternus, в якій  визначено  чотири доктрини 

католицької віри, а саме – примат  (верховенство) апостола Петра, тобто 

утвердження главенства Петра серед дванадцяти апостолів;  наслідування 

Римським понтифіком главенства Петра, значення і влада понтифіка (Папи 
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Римського), Догмат про непомильність (або непогрішимість) Папи (лат. 

infallibilitas), що передбачає наступне: коли Папа визначає вчення Церкви, яке 

стосується віри або моралі, проголошуючи його ex cathedra (тобто, як глава 

Церкви), в його словах не може міститись помилки.  

Таким чином, як бачимо Католицька церква опинилась в тих обставинах, 

коли змушена була з одного боку, захищатись і протистояти модернізму, 

відстоювати в рішучій боротьбі чистоту віри, а з іншого боку, займатись 

створенням нового церковного законодавства, зміцненням церковної влади і 

церковної структури. Централізація влади у церкві через ідейне обґрунтування 

Догмату про примат Папи Римського стали відповідною реакцією на ті 

антипапські тенденції, що поширювались не одне століття. Наслідки 

укріплення влади Папи і особливо прийняття догмату про його 

непогрішимість мали амбівалентний характер, адже прийняття цих догматів 

сприяло єдності церкви. Однак варто вказати, що під час обговорення і 

голосування за догмат про непогрішимість на Соборі  точились запеклі 

суперечки і частина духовенства  виступили проти, ідейним натхненником 

цього виступав католицький священник з Баварії Ігнац фон Дьоллінгер. Він 

протистояв ідеї папського абсолютизму. Його було відлучено від церкви. Його 

ідеї стали основою для старокатоликів – групи національних католицьких 

церков, які не прийняли рішення Першого Ватиканського собору і відділились 

від Католицької церкви. 

Соціально-історичний контекст розгортання і активізації консервативної 

позиції церкви і засудження поширення лібералізму демонструє, в якому 

складному становищі була церква. І цьому сприяло кілька обставин. 1. Різке 

засудження прогресивних теорій та ліберальних ідей, свободи слова і друку 

налаштувало проти Папи і Курії частину європейського релігійної, 

філософської та політичної спільноти.   2. У ХІХ ст. відбувається збільшення і 

вдосконалення технічних та комунікативних можливостей засобів «масової 

інформації», а це означало, що церкві також необхідно віднаходити нові 

засоби комунікації з масами. 3. Поширення і тотальне впровадження 
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емпіричного методу пізнання (що були закладені ще в Новий час). 

Застосування точних спостережень і досліджень впливало також на 

світоглядні установки і прагнення підпорядкувати світ людині. Емпіризм та 

сцієнтизм, що панують у природничих науках, впливають і на розвиток 

гуманітарних наук, прикладом чого є історична наука, і у зв’язку з цим 

сцієнтизм проникає і у дослідження християнської історії та вивчення 

християнських джерел, а також філософський історизм, з його скептицизмом 

мав поворотне значення для дослідження біблійної історії. 4. Відчутне 

ослаблення економічного та культурного впливу Католицької церкви. Однак 

церква в своїй пастирській діяльності не прагнула якихось змін, хоча 

відбувалось докорінне переосмислення  соціально-політичних, економічних та 

духовно-релігійних традицій в той час. Конфлікт між тогочасною культурою і 

церквою став визначальною ознакою періоду. Наскільки церква була готова 

внутрішньо долати цей конфлікт чи хоча б «вибудовувати мости» залишається 

під питанням. Адже ті кроки, які робила церква, проявляли радше її 

непохитність і відсутність достатньої гнучкості у мисленні, оскільки 

заперечення і засудження «хибних» позицій засвідчувало намагання зберегти 

вірність ідеалам минулого.   

Зміни відбулись з приходом на папський престол Лева XIII (період 

понтифікату 1878-1903), який уславився як інтелектуал і дипломат. Він, 

розібравшись в соціально-політичній обстановці кінця XIX ст., вніс у  

діяльність церкви необхідний елемент рухливості та гнучкості і створив 

передумови для нових великих змін. Однак Папа у своїй діяльності не був 

надто радикальним, навіть більше, його позиція у внутрішньоцерковних 

питаннях відзначалась непохитністю. Лев XIII зробив рішучі спроби по 

відновленню життя церкви, що стосувалось різних аспектів, зокрема взаємин 

між церквою і світською владою, державою, взаємин церкви і культури.  

Понтифік був прихильником і послідовником томізму. Вже перша 

енцикліка Папи Aeterni Patris (1879 р.), що присвячена виключно 

філософським питанням,  була покликана відновити силу і потенціал 



16 
 

християнської філософії, яка перебувала в небезпеці впливу світської 

філософії. Закликаючи повернутись до середньовічної філософії Лев ХІІІ 

особливу роль надавав спадщині Фоми Аквінського. Томістський ренесанс 

знову повертав до осмислення проблем співвідношення віри і розуму, про роль 

віри та філософії.   Будучи прихильником схоластики та послідовником вчення 

Аквіната, Папа саме в ній знаходив єдину основу для  розгортання теології у 

ХХ ст. з неперевершеним синтезом, з наукою надприродного, яка визнає за 

явищами природнього порядку право на самостійне, але не автономне 

існування (а це виводить також на осмислення питань соціальних, 

економічних, політичних).   

Треба зазначити, що критика тогочасних філософських методів та 

настанов була характерною для теологічного мислення ієрархів, однак Папа 

Лев ХІІІ наважився запропонувати ту філософсько-релігійну настанову, яка 

повинна лягти в основу католицького світобачення – томізм. Однак такий крок 

не був неочікуваним, адже ще до обрання на Апостольський престол  кардинал 

Вінченцо Джоакіно Печчі (в майбутньому Лев ХІІІ) в школах своєї єпархії в 

Перуджі сприяв поширенню і активному вивченню теології Фоми 

Аквінського.   

Лев XIII не створив своєї власної цілісної  філософсько-теологічної 

системи,  однак величезною заслугою Папи є те, що він переніс вчення томізму 

на сучасне життя і тим самим забезпечив йому подальший розвиток. 

Величезне значення його праць полягало в тому, що в них підкреслювалася 

самоцінність, поряд з церквою, держави та сучасної культури. І було 

надзвичайно важливо для Католицької церкви зробити акцент на тому, чим і 

як жило в той час суспільство. Адже відчуваючи соціально-економічні 

негаразди, тогочасне суспільство відчувало розчарування в церкві, а відтак, ця 

ситуація «вдаряла» по авторитету церкви. Вільнодумство та атеїзм набували 

свого розвитку, а відтак зменшувався вплив католицьких позицій і поглядів на 

оцінку соціальних подій та проблем, адже церква апелювала до традиційних і 

усталених настанов, а нові реалії вимагали нових рішень. Застосовані 
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соціально-моральні настанови, що базувались на біблейських принципах, 

повинні були знаходити практичні вияви у повсякденному житті з його 

проблемами і викликами.  

Незважаючи на складнощі, Католицька церква не могла залишатися 

осторонь від тогочасних суспільно-політичних проблем. І відповіддю на ці 

реалії була енцикліка Папи Лева ХІІІ 1891 р.  Rerum Novarum (Нові речі), яку 

вважають епохальною та визначальною. Саме вона започаткувала формування 

соціальної доктрини Католицької церкви і визначила вектор розвитку церкви 

на століття. Папа у своїх роботах акцентував на місці людини в суспільстві та 

реалізації природних прав, визнаючи основні права людини, понтифік 

включив до них  право на власність, на справедливу заробітну платню, на 

належні умови праці, право об’єднання в професійні спілки, на фізичний, 

духовний та інтелектуальний розвиток, на освіту та релігійну свободу.  

Серцевиною вчення Лева ХІІІ стала християнська концепція гідності 

людської особистості, він категорично засуджував  різні форми експлуатації, 

а також говорив про співпрацю класів і захист приватної власності як 

невід'ємну частину природних прав людини. 

Також до заслуг понтифіка варто віднести значну увагу до релігійної 

освіти і розвитку наук. Серед кроків, які засвідчують цей напрям його 

діяльності, є реорганізація  Римської Академії Фоми Аквінського, відновлення 

Ватиканської обсерваторії, відкриття для дослідників Таємного ватиканського 

архіву, заснування Комісії кардиналів з вивчення історії, Школи палеографії, 

сприяв розширенню і поповненню Бібліотеки Ватикану, це все однозначно 

стимулювало розвиток як теологічних дисциплін, біблеїстики та біблійної 

археології, а також природничих. 

Також щоб розуміти контекст розгортання модерністського руху, варто 

акцентувати на тому, в якому ключі розвивалась тогочасна католицька думка. 

В цьому аспекті заслуговує уваги Католицька тюбінгенська школа, яка 

сформувалась у ХІХ ст. і розвивалась на базі факультету католицької теології 

Тюбінгенського університету (варто уточнити, що на основі цього ж 
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факультету діяли т.з. «стара» Тюбінгенська школа, заснована лютеранином Г. 

К. Шторром в 1770-х рр та т.з  «нова» Тюбінгенська школа – лютеранська 

школа екзегетики, сформована Ф.К. Бауром). Найвизначнішими 

представниками її були Й. С. фон Дрей (Drey) (1777-1853), саме він заснував 

Католицьку тюбінгенську школу у 1819 р., Й. А. Мьолер (Mohler) (1796-1838), 

Й. Б. фон Гішер (Hirscher) (1788-1865), Ф. А. Штауденмайєр (Staudenmaier) 

(1800-1856) та  І. фон Кун (Kuhn) (1806-1887). Вони перебували у 

контроверсійному відношенні з Бауром та його учнями, тому Тюбінгенська 

католицька школа різко відмежовувалась від протестантської. Перебуваючи 

під значним впливом філософії Гегеля, настанов ідеалізму і романтизму, 

представники школи зосередили свою увагу на питаннях відношення  

божественного одкровення та людського розуму, тема яка вже не одне століття 

перебувала в фокусі уваги теологів та філософів. Однак не сприймаючи 

схоластичну філософію, вони намагались поєднати історичне і спекулятивне в 

богослов'ї. Серед основних завдань представники школи вважали необхідність 

обґрунтування і застосування  в богословських дослідженнях конструктивного 

зв'язку історико-критичного і спекулятивного методів та примирення 

церковної доктрини, філософії і тогочасної біблеїстики. Варто вказати, що 

Католицька церква критикувала і не приймала напрацювань представників 

Тюбінгенської школи, адже застерігала від проникнення в її доктрину 

елементів модернізму та лібералізму.  
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3. Охарактеризуйте понтифікат Пія ІХ 

4. У чому вбачав переваги томізму Лев ХІІІ 

5. Порівняйте світоглядні позиції Папи  Пія ІХ та Лева ХІІІ 

6. Наведіть приклади, як Папа Лев ХІІІ сприяв розвитку освіти і науки 

7. Яку енцикліку вважають початком формування соціальної доктрини 

Католицької церкви і яким питанням вона була присвячена. 

8. Назвіть представників Католицької тюбінгенської школи 

9.  Чому Католицьку тюбінгенську школу критикувала Католицька 

церква? 

10.  Як Ви вважаєте, які чинники суспільно-політичного та релігійного 

життя найбільше вплинули на розгортання католицького модернізму. 

 

Тестові завдання 

 

1. Яку назву має документ, де критикується низка філософських та 

політичних вчень, серед яких пантеїзм, натуралізм, абсолютний раціоналізм, 

соціалізм, комунізм тощо. 

А. Енцикліка Rerum Novarum 

Б. Syllabus Errorum 

В. Латеранські угоди  

 

2. Ліквідація Папської держави відбулась в часи понтифікату: 

А. Пія ІХ 

Б. Лева ХІІІ 

В. Пія Х 

 

3. В якому році було скликано І Ватиканський собор 

А. 1868 р. 

Б. 1871 р. 

В. 1879 р. 

 

4. На І Ватиканському соборі було прийнято 

А. Догмат про примат Петра серед апостолів 

Б. Догмат про непомильність Петра 

В. Догмат про воскресіння Петра 
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5. В яких питаннях слова Папи Римського, проголошені ex cathedra, не 

містять помилки: 

А. в питаннях політики і моралі 

Б. в питаннях віри і моралі 

В. в питаннях релігії і політики 

 

6. Укріплення папської влади відбулось в часи понтифікату 

А. Пія ІХ 

Б. Лева ХІІІ 

В. Пія Х 

 

7. Відродження томізму пов’язують з  

А. Догматичною конституцією про католицьку віру -  Dei Filius 

Б. офіційним документом Апостольського престолу Syllabus Errorum 

В. енциклікою Лева ХІІІ Aeterni Patris 

 

8. Яку енцикліку вважають початком формування соціальної доктрини 

Католицької церкви 

А. Aeterni Patris 

Б. Rerum Novarum 

В. Fides et Ratio 

 

9. Папа Лев ХІІІ відновив: 

А.  Ватиканську консерваторію 

Б. Ватиканський архів 

В. Ватиканську обсерваторію 

 

10.  Представником Католицької тюбінгенської школи є 

А. Ф.К. Баур 

Б. кардинал Вінченцо Джоакіно Печчі 

В. Й. С. фон Дрей 
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Глава 3. 

Філософські витоки католицького модернізму 

 (А. Бергсон,  М. Блондель) 

 

Наприкінці ХІХ століття низка католицьких європейських мислителів та 

священнослужителів звернулись до осмислення здобутків сучасної їм 

філософії і здійснили спробу поєднати католицьку теологію і філософію з 

теоретичними здобутками світської філософії та науки. Тобто ці спроби не 

були  оформлені в окремий рух чи організацію, а радше демонстрували, що 

низка інтелектуалів перейнялись питанням  внесення певних змін в усталену 

систему католицької теології. Серед них одним з найвідоміших є французький 

священик Альфред Луазі.  Вони не називали себе «модерністами», навіть 

більше, не ідентифікували себе з ними, однак реакція з боку католицьких кіл 

на такі погляди була досить різкою і ті, хто взялись «захищати» цілісність і 

непохитність католицьких догматів і основоположень католицької теології, 

називались «інтегристами». Саме в колах католицької ієрархії ці спроби 

застосування нової методології до основоположень католицької теології 

отримали назву «модерністськими». Засудження таких поглядів  розпочалось 

з осуду А. Луазі в 1903 р., коли Ватикан рішуче продемонстрував свою 

позицію. Понтифік не лише критично заперечив, що католицьке віровчення та 

богословська система потребують оновлених інтерпретацій або модифікацій, 

але й відкинув будь-яку можливість використовувати для цього методи 

сучасної науки, історії та філософії. Натомість було однозначно оформлено 

статус схоластичної апологетики та томістської філософії взагалі. 

Варто вказати на одну з важливих особливостей в поглядах теологів-

модерністів, яка полягає в запереченні «інтелектуалізму» схоластичного 

богослов’я. У своїх поглядах вони в більшій мірі виражали прихильність або 

наслідували філософію дії М. Блонделя,  прагматизм В. Джеймса та 

інтуїціонізм А. Бергсона. Таким чином, виходячи з таких інтелектуальних 

настанов в пошуках сутності християнства, вони зосереджувались саме на 
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житті і життєвому досвіді, а не на інтелектуальній системі чи вірі. Спираючись 

на засадничі принципи А. Бергсона та М. Блонделя, модерністи відкидали 

ідею, що віра є цілком інтелектуальною справою. 

Однак в католицьких інтелектуальних колах антитомістьких рух також 

набирав обертів. Тому окрім засудження критичних робіт модерністського 

спрямування, укази Папи містили також застереження щодо них. Серед 

найвідоміших представників були французький філософ Марсель Блондель 

(який був ідейним попередником модерністських теологів), абат Люсьєн 

Лабертоньєр та Едуард Ле Руа (яких «зарахували» до кола модерністів). 

Варто зупинитись більш детально на поглядах філософів Анрі Бергсона 

та Марселя Блонделя, які значною мірою вплинули на розгортання ідей 

модерністів. 

Анрі Бергсон (1859 - 1941) був одним з найвідоміших і найвпливовіших 

філософів у континентальній традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

представник інтуїтивізму та філософії життя. Його міжнародна слава досягла 

висот ще за життя. Він був удостоєний Нобелівської премії з літератури у 1927 

р. У 1930 р. його нагороджено найвищою нагородою у Франції, яку присуджує 

президент за військові або цивільні заслуги – Орденом Почесного легіону.  

З 1889 р. почав викладацьку діяльність у коледжах та ліцеях Франції, 

серед яких були Коледж Роллен, Вища нормальна школа, Колеж де Франс, де 

досягнув значних висот. У 1889 р. захистив дві дисертації: «Досвід про 

безпосередні дані свідомості», «Ідея місця в Аристотеля»  (латинською 

мовою). У 1914 р. очолив  Академію моральних і політичних наук (академічне 

наукове товариство у Франції). Активно читав лекції в США, Англії, Іспанії.  

До найвідоміших робіт А. Бергсона належать «Матерія та пам'ять» (1896), 

«Сміх. Есе про значення комічного» (1900), стаття «Вступ до метафізики» 

(1903), «Творча еволюція» (1907), «Два джерела моралі та релігії» (1932). Саме 

із статті 1903 р. починається бергсоніанство, адже в роботі було викладено 

основи філософії Бергсона.  
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 Філософські погляди А. Бергсона відзначались оригінальністю та 

еклектичністю, тому його важко класифікувати і однозначно зарахувати до 

якогось напрямку. З одного боку, він наголошував на пріоритетній ролі інтуїції 

в порівняння з розумом, і це те, що було близьким і схвальним для 

християнських теологів. З іншого боку, католицькі модерністи, що не 

приймали традиційний акцент на знаннях через розум та розвиток одкровення 

через людський інтелект, підтримували його ідеї.  

Чітко розділяючи матеріальне і духовне як дві різні форми сущого, А. 

Бергсон  зазначає, що вони вимагають різних підходів і принципів осягнення. 

Методом, завдяки якому філософія осягає духовну реальність – інтуїція, тобто 

це акцентація уваги не на світі матеріальному, а на світі духовному, що 

проявляється як зміна способу сприйняття одного і того ж світу, яка полягає 

не в сприйнятті світу, як статично предметно визначеного, а як живого, 

сповненого духом і органічної цілісності.  

Погляди Бергсона на інтуїцію споріднені з тим, що Кант називає 

інтелектуальною інтуїцією. Метод інтуїції Бергсона відновлює можливість 

абсолютного знання та метафізики. Для цього вона повинна поставити людину  

над принципово протилежними філософськими школами та підходами, як то 

раціоналізм та емпіризм чи ідеалізм та реалізм. Філософія, за Бергсоном, не 

полягає у виборі між поняттями та концептами з обов’язковою умовою 

прийняття якоїсь однієї сторони.  Такі антиномії понять, концепцій  і позицій 

є результатом нормального або звичного способу роботи інтелекту. Такий 

спосіб роботи базується на потребах, і тому таке знання є чітко сфокусованим 

на певній потребі або ж є «зацікавленим», а відтак є відносним. Збираючи це 

знання та обробляючи його, тобто здійснюючи аналіз, інтелект і здійснює 

процедури поділу відповідно до обраної перспективи.  

Тут допоміжними будуть роз’яснення М. О. Лоського, який даючи 

характеристику інтуїтивній філософії Бергсона, акцентував на тому, що 

осягнути в повній мірі реальність, яка сама по собі є духовним феноменом, 

неможливо через статичні поняття та концепти. Прикладання чи зіставлення 
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загальних понять не можуть відтворити цілого предмета як живої дійсності, 

яка є плинною, творчою, мінливою, несхоплюваною. Тоді як поняття є лише 

актом фіксації, наче кадром, в якому відбивається лише певний момент, 

часово-просторове положення. 

Інтуїція як спосіб пізнання, за А. Бергсоном, протиставляється інтелекту, 

адже інтелект інтерпретує реальність саме через систему понять, йдучи 

аналітичним шляхом. Цей шлях передбачає поділ (розчленування) реальності 

і виділенням того, що необхідно для побудови системи. Одним з етапів є 

абстрагування, тобто операція, сутність якої полягає у віднайденні 

закономірностей або логіки в певних явищах, фактах, поняттях, інтелект 

інтерпретує, певним чином «виймаючи» предмет чи явище з «живої» 

реальності, визначає його, тобто схоплює найсуттєвіші характеристики, щоб 

знайти закономірності, і включає в систему знань. Таким чином формується 

картина світу шляхом упорядкування знань.  Але в повноті своїй світобудову 

осягнути таким аналітичним способом неможливо, тут доводиться 

застосовувати саме інтуїцію.  

Близькими і спорідненими до поглядів Бергсона були установки М. 

Блонделя, Л. Лабертоньєра і найбільше Е. Ле Руа, якого вважають справжнім 

бергсоніанцем серед цих трьох мислителів. У  своїй книзі 1912 р. «Нова 

філософія. Анрі Бергсон» Ле Руа пише, що він познайомився з філософією 

цього мислителя на зламі століть і на той час маючи сформовані погляди, які 

були дуже близькі до бергсоніанства.  Ле Руа у цій книзі здійснив спробу 

викласти у легкій формі начерк філософської системи Бергсона. Передмову ж 

до цієї книги писав сам філософ-інтуїтивіст і зазначив, що авторові вдалось 

схопити намір і дух його філософії та твір вірним чином передає думки 

оригіналу.   

Як стверджує Е. Ле Руа, Анрі Бергсон вдало інтерпретує реальність, що 

складається з двох принципово відмінних і взаємодоповнюючих порядків. По-

перше, матеріальний світ, який схоплюється розумом чи інтелектом, завдяки 

аналітичній та синтетичній установці. Прикладом такого порядку є наука, яка 
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також використовує саме цей інструментарій. По-друге, життєва сфера, яка 

постає реальністю «чистої якості» без вимірюваної однорідності, без набору 

«атомно побудованих елементів», характеризується тривалістю.  

Звертаючись до інших дотичних до релігії  питань, варто вказати наступні 

важливі моменти:  

- порівняння і співставлення доказів та догми. Розглядаючи докази як 

«логічні сутності», які повинні бути доведені, Ле Руа стверджує, цитуючи 

Бергсона, що «інтелектуалісти» потрапляють у хибу, оскільки реальність 

схоплюється виключно через фіксацію фактів чи явищ.  Однак  догма є 

істиною абсолютно іншого порядку, не спекулятивною, а практичною.  

- християнство є принципово історичною вірою. Оскільки воно засноване 

на реальній історії та реальній людині, яка колись жила і померла. Історія – це 

по суті дисципліна, яка використовує докази та підстави для висновку. Хоча 

інтуїція може спричинити напрочуд точні гіпотези, останню можна перевірити 

лише через те, що Бергсон називає інтелектом. Ісус «інтуїції» не має сили та 

авторитету, поки не підтвердиться Ісусом історії. 

- деякі сучасні християнські практики прагнуть шанувати «духовного» 

Бога-Ісуса, який має багато спільного з вічною життєвою силою, яку пропонує 

Бергсон. Ті, хто практикують молитви та медитації  прагнуть певного роду 

просвітлення, що дуже близьке до інтуїції, потоку свідомості Бергсона. На 

противагу цьому, інші види християнських практик стосуються в основному  

людської природи Ісуса, і тому зосереджується на практичних сторонах. Це 

більше схоже на інтелект та інтелектуальну діяльність у підході Бергсона, 

тобто в основі чого переосмислення християнського віровчення та постулатів 

в термінах та визначеннях, придатних та значущих для суспільства. 

 

Моріс Блондель (1861-1949) – французький релігійний філософ, 

послідовник А. Бергсона, який уславився сформульованою та обгрунтованою 

ним «філософією дії», що інтегрувала класичні неоплатонічні ідеї з сучасним 

прагматизмом в контексті християнської філософії релігії.  
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З 1881 р. він навчався у Вищій нормальній школі Парижу, у 1893 р.  

захистив дисертацію «L'Action» (дисертація була захищена, але заборонена до 

публікації Ватиканом). З 1895 р. розпочинає викладацьку діяльність, 

працюючи спочатку в університеті м. Лілль, а потім в Екс-ан-Провансі, де у  

1897 р. отримав звання професора.  До найвідоміших робіт належать: «Дія. 

Досвід критики життя і науки про практику» (1893), «Історія та догма» (1904), 

«Мислення» (1934), «Буття та істоти. Досвід конкретної і інтегральної 

онтології» (1935), «Філософія та дух християнства» (1944-1946), «Філософські 

запити християнства» (1950),  «Філософські листи» (1961).  

Основи його філософського вчення вперше сформульовані і викладені в 

його дисертаційній роботі 1893 р. На Блонделя значною мірою мала вплив 

теорія, згідно якої віра постає справою волі так само, як і логічної 

демонстрації. Для нього поняття «дія» було всебічним і складним та  означало 

динамізм життя у всіх найрізноманітніших його проявах; включаючи всі 

умови, що сприяють виношуванню, появі та розширенню вільного акту або 

вільної дії. Філософ стверджував, питання існування Бога в першу чергу 

виводить на  самовизначення людини у ставленні людини щодо можливості 

отримання вічного життя з Богом.  

У певному сенсі, як видно вже з назви його основного твору, М. Блондель 

утверджує пріоритет волі над інтелектом. Він принциповий у своїй позиції  

щодо живої, конкретної, активної природи реальності та відкидає ті системи 

фактів чи ідей, які є просто абстракціями і ніколи не виходять за межі 

інтерпретацій предметів і того, що сприймається як штучний і неадекватний 

замінник реальності, тобто є «матеріалами метафізичної архітектури». І 

позитивізм, і раціоналізм, за його словами, позбавлені  життя, думки, душі і є 

просто проекціями на площині поверхні. 

Він наполягав на тому,  потрібен особливий філософський підхід, який 

заснований на тому, що він називає «логікою дії», і своїм наміром він мав 

створення філософії, яка була би автономною з раціональної точки зору  з 

одного боку, і все-таки відповідала запитам католицизму. Людські дії, за 
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поглядами М. Блонделя, власне і є тією точкою, де сходяться сила Природи, 

світло розуму, сила волі і навіть благодаті. 

В опублікованому трактаті М. Блондель намагався здійснити спробу 

поєднати католицьку віру та практику з сучасними тенденціями філософії.  

Хоча, як він стверджував, істини католицької віри є трансцендентними та 

надприродно встановленими, людина не може дійти до них виключно через 

інтелектуальну діалектику. Вона, радше, повинна вкладати активність усього 

свого буття, свою волю і серце, а також розум, вивчити своє найпотаємніше 

життя і досягти трансцендентного і надприродного, принаймні частково, через 

власний іманентний досвід. 

М. Блондель, відкидаючи раціоналізм і фідеїзм, представив один із 

способів вирішення давньої проблеми співвідношення віри і розуму, що була 

артикульована ще середньовічною філософією. Філософ подає своєрідну 

діалектику дії, яка породжується невідповідністю між тим, на що людина 

здатна, і тим, чого вона хоче. Поняття дії охоплює найрізноманітніші форми 

людської діяльності, зокрема метафізичну, моральну, наукову, естетичну, 

практичну тощо. У всіх сферах людська діяльність є доцільною, тобто 

передбачає цілі, однак  в повній мірі реалізувати їх не може, а відтак, не може 

бути задоволеною. Зрештою дія, в якій знаходить вияв порив, що спонукає 

людину постійно долати власну недостатність, приводить людину до 

надприродного, коли Бог виступає одночасно трансцендентним і іманентним.  

Мислитель переконував, що виключно єдність розуму і віри може відновити 

цілісність філософії, а тому  відкидав і крайній раціоналізм, для якого 

джерелом істини виступає розум, і фідеїзм, що визнавав пріоритет віри в 

процесі пізнання. Для Блонделя неможливо розділити світ явищ і світ вищих 

цінностей, тому розум і віра постають інструментами однієї істини. У людини 

він виявляє надприродну потребу, тобто людина надихається цілями, 

відмінними від природних. Дія особи виявляється в точці єднання природного 

і надприродного, іманентного і трансцендентного. Тому філософія, що 

займається вивченням людини як специфічної єдності буття, дії і мислення, 
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виступає не закритою самодостатньою системою, а зближується з вірою, 

оскільки віра може осягнути надприродне. Дія, завдяки такій її властивості, як 

динамізм, змушує людину долати межі власного «я» і приводить до визнання 

вищої істоти, в єднанні з якою людина черпає свою внутрішню силу. Саме 

через дію людина долучається до досвіду та прагне злитися з Абсолютом. 

Поняття дії в трактуванні Блонделя виявляє свою близькість до тієї сукупності 

ідей, яка в екзистенціалізмі трактується як існування. 

У 1895 р. він познайомився з фон Хюгелем (представником католицького 

модернізму), і під враженням після цього  написав твір  «Лист про 

апологетику».  За словами Блонделя, людину у витоках її буття дихотомізують 

безмежна воля до досягнень та обмежена влада досягнення. З цього він зробив 

висновок, що трансцендентне Буття є іманентним у будь-якій формі 

людського досвіду. Апологетична позиція Блонделя полягає в тому, що 

«Надприродне» – це не просто можливе пояснення людського досвіду, а воно 

належить до його сутності. Життя людини орієнтоване на Бога не лише на 

певні рівні чи моменти, а постійно та через усі потенції буття. 

Блондель представляв свій метод іманентності не як заміну традиційній 

теології, а як засіб відновлення рівноваги між вірою і розумом, що був 

порушений, на думку мислителя, чистим інтелектуалізмом томізму. Але для 

його двох друзів та колег, Л. Лабертонньєра  та  Е. Ле Руа, томістський синтез 

розуму та одкровення, доказів Аристотеля та трансцендентних істин не був 

релевантний людському досвіду Бога у ХХ столітті. У безперечно світській та 

науковій епосі, вони вважали, лише видозмінений католицизм, зокрема, 

католицизм, який залишив би недоторканими істини науки, міг сподіватися 

відновити втрачені позиції. 

1904 р. виходить стаття М. Блонделя  «Історія та догма», де він розрізняв 

те, що він називає «ентринсицизм» (entrinsicism), за допомогою якого догма 

визначає прочитання історії, та «історизм», за допомогою якого історія 

визначає інтерпретації догми і переходить до положення альтернативної 

позиції, що залежить від переоцінки всієї ідеї традиції. Так,  М. Блондель 
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стверджував, що догми не слід розглядати як абстрактні пропозиції, загадково 

оприлюднені Богом та доведені середньовічною логікою, а як моральні, 

практичні та життєві приписи, які мають спрямовувати людей до порятунку. 
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Питання для контролю: 

1. Дайте визначення католицькому інтегризму 

2.  Чому католицька ієрархія засудила погляди модерністів? 

3. Які філософські системи стали основою для розгортання ідей 

модернізму? 

4. Які основні категорії визначають філософію А. Бергсона 

5. Охарактеризуйте гносеологічні погляди А. Бергсона 

6. Чому А. Бергсон інтуїцію протиставляє інтелекту? 

7. Хто з кола католицьких модерністів написав працю, де викладалась 

система поглядів А. Бергсона. 

8. Поясніть, як М. Блондель розумів категорію «дія» 

9.  Чому М. Блондель відкидав і раціоналізм, і фідеїзм як філософські 

системи? 

10.  Як співвідносяться філософія та віра в поглядах М. Блонделя? 

 

 

https://www.communio-icr.com/files/Portier_Spring_2011.pdf
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Тестові завдання 

 

1. Реакцією Ватикану на погляди модерністів були: 

А. абсолютна підтримка 

Б. ігнорування 

В. критика  

 

2. Теологи-модерністи схоластичну філософію: 

А. підтримували 

Б. заперечували 

В. ігнорували 

 

3. Автором «Творчої еволюції» є 

А. А. Луазі 

Б. М. Блондель 

В. А. Бергсон 

 

4. У центрі філософування А. Бергсона: 

А. дія 

Б. інтуїція 

В. догма 

 

5. Згідно поглядів А. Бергсона, інтелект інтерпретує реальність: 

А. інтуїтивним шляхом 

Б. аналітичним шляхом 

В. шляхом накладання усталених моделей 

 

6. А. Бергсон вважав християнство 

А. інтуїтивною вірою 

Б. історичною вірою 

В. аісторичною вірою 

 

7. Систему поглядів М. Блонделя називають 

А. філософією релятивізму 

Б. інтуїтивною філософією 

В. філософією дії 

 

8. М. Блондель вважав, що цілісність філософії забезпечує 

А. єдність дії та інтуїції 
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Б. єдність розуму та віри 

В. єдність догми та історії 

 

9. Згідно поглядів М. Блонделя, через що людина долучається до досвіду 

та прагне злитися з Абсолютом 

А. через дію 

Б. через віру 

В. через розум  

 

10.  М. Блондель вважав, що дія характеризується 

А. апологетичністю 

Б. динамізмом 

В. інтуїтивністю 
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Глава 4. 

Сутнісні характеристики модерністських філософсько-теологічних 

концепцій 

 

4.1. Основні представники французького модернізму - А. Луазі (A. 

Loisy), Л. Лабертоньє (L. Laberthonniere), Е. Ле Руа (E. Le Roy) 

 

Альфред Луазі (1857–1940), французький католицький священник, 

професор та богослов, який став фундатором модернізму в Римо-католицькій 

церкві. Критикував традиційні погляди на біблійні розповіді про творення і 

стверджував, що метод  біблійної критики може бути застосований до 

тлумачення Писання. Його теологічні позиції призвели до конфлікту із 

консервативними колами в церкві, включаючи папу Лева XIII та папу Пія X. 

У 1893 р. він був звільнений з посади професора з Паризького католицького 

інституту. Його книги були засуджені Ватиканом, і в 1908 р. він був 

відлучений від церкви. 

Альфред Луазі народився в невеликому містечку Амбріер (північно-

східна частина Франції) в родині селянина. Вже від самого дитинства він 

проявив здібності до навчання, коли здобував освіту у церковній школі Сен- 

Дізье. І надалі він отримував католицьку освіту протягом 1874-1879 рр. в 

Великій семінарії Шалон-ан-Шампань і в Паризькому католицькому інституті, 

де залишився для продовження своєї дослідницької кар'єри. У червні 1879 р. 

був висвячений на священика і призначений на парафію. Однак у  1881 р. він 

повертається в  Інститут, щоб закінчити бакалаврат з теології. Тоді ж він стає  

інструктором з івриту і проходить додаткові курси разом з Ернестом Ренаном 

у Колеж де Франс. На нього також мали вплив абат Паулін Мартін щодо 

біблійних мов та текстової критики  і абат Луї Дюшне щодо усвідомлення 

біблійних проблем та сенсу історичної інтуїції та іронії. Він отримав 

теологічний ступінь у 1890 р., захистивши дисертацію «Історія старозавітного 

канону». Пройшовши курс з біблійної інтерпретації в Сен-Сюльпіс (Париж), 
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він став на шлях розчарування вірою церкви у народження і воскресіння Діви.  

Детальне вивчення текстів Святого Письма привело А. Луазі до заперечення 

догматів церкви і як наслідок до конфлікту з адміністрацією інституту і 

звільнення в 1893 р.  А. Луазі продовжує активно розробляти тему осмислення 

біблейських текстів і у 1902 р. виходить друком його найвідоміша і скандальна 

«маленька червона книга» -  «Євангеліє і Церква», яка стала початком 

модерністської кризи в католицизмі. У 1908 р. Пій X відлучив А. Луазі від 

церкви як єретика.  

Після відлучення від церкви А. Луазі став світським інтелектуалом. І у 

1909 р.  він був призначений завідувачем кафедри історії релігій у Колеж де 

Франс, де пропрацював до 1931 р., коли вийшов на пенсію.  На цій посаді він 

продовжував розвивати свою філософію, описуючи християнську релігію як 

гуманістичну систему етики, а не божественну. Він також розробив свої 

дослідження ранніх релігій та їх вплив на християнство. Помер у 1940 р.   

А. Луазі отримав широке визнання як інтелектуальний лідер 

модерністського руху в католицькій церкві, а також як один з провідних 

біблеїстів свого покоління. Свої «прогресивні» погляди А. Луазі відобразив у 

низці праць, де обґрунтовував  необхідність застосовування до вивчення 

Писання і християнської історії наукових методів: «Історія канону Старого 

Завіту» (1890), «Критична історія тексту і версій Старого Завіту» (1892-1893), 

«Вавилонські міфи і перші розділи Книги Буття» (1901), «Релігія Ізраїлю» 

(1901), і особливо «Євангеліє і Церква» (1902). 

Звернемо особливу увагу на аналіз основних ідей книги «Євангеліє і 

Церква», в якій  остаточно відкидається консервативний богословський підхід 

і яка стала сенсацію і викликала значні суперечки в католицьких колах. У своїй 

праці А. Луазі виступив проти позиції ліберального протестантизму А. фон 

Гарнака повернення до витокового Євангелія, що очищене від пізніших 

нашарувань. А. Луазі акцентує на важливості не самого вчення Ісуса, а радше 

церкви, тематично поділяючи свою працю на два змістовні блоки – Євангеліє 

Ісуса та віру в Ісуса, що набула своєї соціальної оформленості в церкві. При 
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цьому у християнській традиції зберігається «Христос віри», образ, що 

зберігся завдяки євангельським оповідям та церковному переданню. Тоді як 

реальний історичний Ісус є недоступним по причинам, які підсумовує О. 

Метель, «це пояснюється станом джерел, що до нас дійшли, які представляють 

собою документи віри, а не історії»10. 

Таким чином, полемізуючи з А. фон Гарнаком на сторінках свої книги 

«Євангеліє і Церква», що з'явилася в 1902 р щодо витоків і природи 

християнства. «В якій великий історик доктрини неісторичних чином 

недооцінює видатну роль надії на Царство Боже, яка мала важливе значення в 

вірі в Ісуса і в ранньому християнстві»11. 

 А. Луазі  відкидає припущення протестантського теолога про те, що існує 

радикальний розрив між Ісусом і Церквою, однак більш поблажливо він 

ставився до поглядів А. фон Гарнака  щодо походження християнства та 

необхідності застосування критичних підходів до дослідження Писання та 

тлумачення Євангелій. 

Багато уваги А. Луазі присвячує осмисленню поняття догми в історії 

християнства та її значенню в теологічному ракурсі. Він аргументує 

необхідність переосмислення євангельської  звістки, базуючись  на тлумаченні 

догми. Католицький мислитель описує догматику церкви з історичної точки 

зору, тобто такої, що змінюється під впливом історії. Також і розуміння віри 

змінюється. Осмислюючи розвиток догматики в християнській вірі, А. Луазі 

наполягає на тому, що вона є змінною і гнучкою, оскільки її витоки походять 

від знання і завжди знаходяться під впливом історії. Формування догматики у 

християнстві базувалось на запозиченнях  з філософії, що надавало особливого 

значення християнському вченню. Відтак догми як інтерпретації релігійних 

вірувань є змінними. Ця змінність догматики забезпечує можливості проявити 

Істину в різні часи і за різних історичних обставин. Істина є незмінною, а 

                                                             
10 Метель О. Концепция происхождения христианства Альфреда Луази / О. Метель // 

"Белые пятна" российской и мировой истории. - Вип. 5-6. -2012. - С. 26-37 
11 Цит. за: Долгов В.Б. Католический модернизм: часть западного модерна или особая 

реакция на него / В.Б. Долгов // Грамота. – 2012. – № 12 (26): в 3-х ч. Ч. I. –  C. 96. 
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форми, в яких вона проявляється, і елементи, які її визначають, піддаються 

плину часу.  Як справедливо підсумовує В. Долгов, для А. Луазі характерним 

є розуміння догми в еволюційному ключі, вона позбавлена надприродного 

походження і обумовлена історичним і культурним контекстом, а також 

характеризується постійним динамізмом, тобто оновлюється12. Це робить 

значення догмату не абсолютним, але відносним. В цьому положенні А. Луазі 

дуже близький до поглядів інших католицьких модерністів, таких як Е. Леруа, 

Л. Лабертоньє, М. Блондель та Д. Тіррел. А. Луазі описував християнство як 

живу віру, яка була змінена під впливом історії та зростання знань. 

Основна відмінність між А. фон Гарнаком і А. Луазі – це спосіб, яким 

кожен інтерпретує Євангеліє й історію. А. фон Гарнак зазначає, що є важливим 

для історика розрізняти, що є цінністю в традиції, тобто, як він пише, 

«з'ясовувати, що є сутнісним». У його системі поглядів наголошується на 

необхідності  відокремити ядро чи основу (Євангеліє) від лушпиння чи 

нашарувань (історія). Для А. Луазі традиції є ключем до Євангелія, тому що 

єдиний спосіб пізнати Ісуса та інтерпретувати Царство Небесне – це історія. 

Таким чином, при втраті будь-якої частини традиції втрачається і сутність 

Євангеліє. Католицький мислитель вбачає у розвитку церкви доказ місії Ісуса 

працювати над Царством Небесним, і воскресіння Христа робить це 

можливим. У моделі А. фон Гарнака Євангеліє не потрібно розвивати, 

оскільки воно вже було дано в Ісусі Христі і мислитель фокусується на тому, 

як церква формувалась навколо Євангелія. На противагу цьому,  для А. Луазі 

Євангеліє повинно змінитися під впливом історії  і розвитку знань. Він 

стверджує, що Євангеліє змінюється, оскільки  змінюється людина.  

Серед тем, що стала предметом полеміки між мислителями, є ставлення 

до старозавітних книг і оцінка їхнього значення для християнської релігії. А. 

фон Гарнак підкреслював те, що іудейська традиція для визначення сутності 

християнства не має особливого значення. З іншого боку А. Луазі  наполягав 

                                                             
12 Долгов В.Б. Католический модернизм: часть западного модерна или особая реакция на 

него / В.Б. Долгов // Грамота. – 2012. – № 12 (26): в 3-х ч. Ч. I. –  C. 91-98. 
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на тому, що Старий Завіт дає багато для розуміння Нового Завіту, оскільки в 

основі проповідей  Ісуса був розвиток іудейської традиції. Згідно з вченням А. 

фон Гарнака, істинне ядро Євангелія полягає в тому, що Ісус знає Отця і через 

нього інші будуть знати його. Таке розуміння проявляє основну розбіжність 

між протестантським і католицьким теологами, оскільки для А Луазі історична 

основа складає фундамент для теологічних побудов.  Серед питань, які 

турбують А. Луазі на сторінках його «Євангеліє і Церкви» і на які автор прагне 

дати відповідь, це визначення сутнісного християнського у вченні Ісуса 

Христа і власне те, що є запозиченням з іудейської традиції.  «Як зазначає 

британський дослідник католицького модернізму Леслі Ліллі, парадоксальним 

чином у Луазі «все вчення Ісуса традиційне»;  з іншого боку – «воно відносне» 

і є адаптованим для людей того часу, при цьому справжньою «сутністю 

християнства» є його «великий Дух» як квінтесенція всього іудаїзму, 

перетвореного діяннями і Воскресінням Христа»13.  

Підсумовуючи, варто вказати, що А. Лаузі не ставить собі за мету 

спростовування поглядів А. фон Гарнака, він чітко вказує, що основним для 

нього є з точки зору історії визначити взаємозв’язок і те, що об’єднує,  

Євангеліє Ісуса і католицизм. І для А. фон Гарнака і для А. Луазі  сутність 

Євангелія Ісуса полягає у вірі в Бога Отця, яка проявляється через  Ісуса 

Христа. Католицький теолог підтримує протестантського в його спробі 

примирити християнську віру з наукою. Проте, він не згоден з науковим 

підходом А. фон Гарнака до екзегези Євангелія, оскільки вбачає небезпеки у 

такому тлумаченні.  І натомість пропонує розглядати Євангеліє в історичному 

контексті, що передбачає знати Христа в тогочасній традиції. Суть 

християнства, для А. Луазі, проявилася в розвитку християнства.  

Суперечка двох великих мислителів, за словами протестантського 

теолога Поля Сабатьє, відображає різницю в методах католицької і 

протестантської герменевтики. Якщо остання будується виключно на 

                                                             
13 Долгов В.Б. Католический модернизм: часть западного модерна или особая реакция на 

него / В.Б. Долгов // Грамота. – 2012. – № 12 (26): в 3-х ч. Ч. I. –  C. 96. 
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інтелектуальних конструкціях вчених, то принципи католицької екзегези 

передбачають більш складні процеси аналізу через сопричасність дослідника 

подіям живого досвіду. 

  Таким чином, у протестантській і католицькій теології поширюються 

ідеї, які базувались на історико-критичному підході до вивчення біблейських 

текстів і в основі яких був розгляд питань християнської історії та ставлення 

до Ісуса Христа та його ролі в історії людства.  Незважаючи на те, що між 

ліберальною протестантською теологією та католицьким модернізмом багато 

спільного, починаючи від методологічного інструментарію та мети, яку вони 

переслідували, католицькі французькі модерністи піддавали критиці погляди 

ліберальних протестантських теологів і А. фон Гарнака зокрема.  

Ліберальні протестанти, так само, які і католицькі модерністи за основу у 

своїх дослідженнях використовували сучасні на той час методи і досягнення 

науки, для здійснення раціональної інтерпретації релігії, писань, подій, в 

першу чергу варто вказати на історичний критицизм. Історичний критицизм, 

як підхід до дослідження Біблії, передбачає використання історичного 

інструментарію та методології (з’ясування часу і місця написання текстів, 

історичного контексту, впливу соціального, політичного та культурного 

середовища, походження, авторства, пізніших нашарувань чи інтерпретацій, 

значення тексту для тогочасного суспільства), при цьому здійснюється 

порівняння з іншими джерелами, досліджуються згадки про текст,  

залучаються для дослідження науково обґрунтовані докази, наприклад 

археологічні. 

Для А. Луазі Євангеліє можна зрозуміти тільки шляхом критичного 

вивчення тексту. Він припускає, що не можна в повній мірі пізнати Христа, 

лише прочитавши Євангеліє, для цього треба також звернутись до осмислення 

служіння Христа та церкви. Пізнання Христа розширюється і виходить за межі 

воскресіння, тому що саме після воскресіння починається Христове 

будівництво Царства Небесного.  
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Для А. Луазі важливо, як громада виконує послання Ісуса. Для нього 

воскресіння Христа – це те, що дає змогу встановити ранню церкву: 

«Воскресіння є ключовою подією при переході від Ісуса до Церкви». Він 

трактує Євангеліє як підготовку до Царства Божого. Суспільство як таке існує 

тільки через  наближення Царства Божого. Відповідно людські закони та різні 

форми влади не є дотичними до Царства Небесного. А Євангеліє 

проповідується незалежно від суспільства та влади. 

Книга А. Луазі викликала гостру полеміку одразу після виходу, в 

католицьких колах її різко засудили, серед них був і архиєпископ Парижу 

кардинал Рішар,  і вона визнана такою, що може похитнути католицьку віру. 

Теолог намагався знайти захист та підтримку в Римській курії та понтифіка, 

оскільки вважав, що його теоретизування ніякої небезпеки для церкви не 

несуть.  Однак, зі сторони церкви лунала тільки критика. І стало зрозуміло, що 

неминуче настане відлучення від церкви. Відтоді, А. Луазі вдався до осуду 

абсолютизму в католицькій церкві. Низка книг французького теолога були 

внесені в Індекс заборонених книг. Папа Пій X взявся за активне протистояння 

розповсюдження ідей А. Луазі, розглядаючи їх як такі, що  здатні зсередини 

значно підірвати авторитет церкви. У 1907 р. виходить знаменита енцикліка 

«Pascendi Dominici Gregis» («Годування стада Господнього») (див. Додатки), 

в якій Папа піддав осуду модернізм і низку принципів, які «пропагували» 

зміни католицького віровчення. Були створені комісії, з метою очистити 

кліриків-теологів від впливу небезпечних модерністських ідей. Також 

виходить силабус «Lamentabili sane exitu» («Із справді плачевними 

результатами») (див. Додатки), підготовлений  римською інквізицією та 

затверджений папою Пієм X, в документі засуджуються помилки в екзегезі 

Святого Письма та в історії й інтерпретації догм. У ньому не використовується 

термін «модернізм», але документ розглядався як частина кампанії Папи 

римського проти модернізму взагалі.  

Реакція зі сторони А. Луазі на дії понтифіка та курії не забарилась. Теолог 

опублікував свої роздуми  щодо документів і критично висловився щодо дій 
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Папи у 1908 р. (Loisy A. Simple reflections sur le décret du saint Office 

Lamentabili Sane Exitu et sur l`encyclique Pascendi Dominici Gregis) (див. 

Додатки). Він визнавав інтелектуальну свободу необхідною умовою 

дослідницьких розвідок, і в царині церковної традиції також. Оскільки остання 

є продуктом людської природи, а догми мають не божественне походження, а 

є інтерпретаціями релігійних фактів, тому можуть змінюватись відповідно до 

часу і пристосовуватись до навколишньої дійсності.  

 

 Люсьєн Лабертоньє (1860-1932), відомий французький філософ і теолог, 

який активно був включений в інтелектуальні дискусії Франції початку ХХ ст.  

Народився у невеликому містечку Шазле (Ендр), що на південь від Парижу. 

Навчався у Великій семінарії м. Бурж, де сформувалась його світоглядна 

позиція і були окреслені основні теми філософської думки, які пізніше він 

розвивав. Це були роки занурення у філософію та теологію, а також період 

підготовки до висвячення. В одному з листів до Блонделя він згадував, що 

релігійний потяг був для нього дуже природнім, оскільки всередині була 

особлива потреба чи запит, на який треба було знайти відповідь.  

У 1886 р. Л. Лабертоньє закінчив навчання в семінарії і того ж року 

вступив до релігійної Конгрегації ораторіан14. Він потрапив у середовище, яке 

було зовсім іншим у порівнянні з семінарійним, адже це вже не була 

аристотелівська схоластика, а радше інтелектуальна традиція за духом ближча 

до Августина.  Він все більше відчував, що в ньому зростає незадоволеність 

тим, що А. Відлер називав «самовпевненістю та самодовольством офіційної 

схоластичної філософії».15  

                                                             
14 Конгрегація ораторіан Ісуса та Марії  або інша назва Ораторіани Ісуса (лат. Congregatio 

Oratorii Iesu et Mariae) – це товариство апостольського життя Католицької церкви, що 

об’єднує  священників і мирян, які живуть без чернечих обітниць. 
15 Alec R. Vidler A Variety of Catholic Modernists (Sarum Lectures), Cambridge University Press; 

First Edition edition (March 2, 1970), 82 p. 



42 
 

У 1887 р. Л. Лабертоньє став професором філософії у Ораторіанському 

коледжі м. Жуії16 , а у 1900 р. став ректором цього навчального закладу. 

Працював у коледжі до 1903 р., і залишив його, коли французький уряд 

розпочав наступ на релігійні конгрегації. Л. Лабертоньє називав себе 

християнським філософом та говорив про «метафізику милосердя» та 

«моральний догматизм»17, що пізніше у нього трансформувалась у погляд на 

догму більше як на практичне керівництво в християнському житті, ніж 

божественно встановлені правила.  

З 1894 р. Л. Лабортоньє познайомився з М. Блонделем, людиною, яка 

стала його другом впродовж багатьох років і з ним він вів активне листування,  

внаслідок чого і збереглось багато свідчень про цього мислителя.  

На Л. Лабертоньє мала великий вплив філософія дії, він згадує серед 

французьких філософів, які його вразили,  Мен де Бріана18 та Етьєна Бутру19. 

Філософія дії М. Блонделя була ще одним важливим формуючим фактором, 

хоча згодом він виявив, що вона занадто наближається до інтелектуалізму. 

Сам він не тільки обстоював прагматизм, але й сильно нехтував 

інтелектуалізмом та спекулятивною філософією. Зокрема, він не сприймав 

спроби томістського синтезу віри і розуму, вважаючи, що завдання полягає не 

в примиренні цих двох, а в виборі між ними.  

Він був глибоко занурений у апологетичні питання. Безумовно, однією з 

найбільш значущих подій у житті французького філософа було його читання 

основоположних праць з філософії дії, першорядне значення серед яких мала 

«Дія» М. Блонделя. Він виражав своє захоплення нею у листі до самого автора, 

                                                             
16 Коледж Жуії (College of Juilly) – це католицький приватний навчальний заклад, 

розташований у комуні Жуії (департамент Сена і Марна), який був заснований у 1638 р. 

конгрегаціоналістами і управляли коледжем  французькі ораторіани.  
17 Owen F. Cumming Prophets, Guardians, and Saints: Shapers of Modern Catholic History, 

Paulist Pr; Annotated edition edition (1 May 2007), 147 p. 
18 Мен де Біран (1766-1824) – французький філософ і політичний діяч, найбільший після 

Декарта і Мальбранша метафізик Франції, основоположник французького спіритуалізму, 

критик сенсуалізму, один із засновників методу самоспостереження в психології.  
19 Етьєн Бутру (1845 - 1921) – французький філософ і історик філософії, представник 

спіритуалізму. Його вчення вплинуло на таких мислителів як А. Бергсон, М. Блондель. 
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зазначаючи, ще не наважується описати всі ті цінності, які надала йому ця 

праця.  Це був перший лист у листуванні, яке тривало понад тридцять п’ять 

років і включає близько чотирьох тисяч листів. Це відображає надзвичайно 

тісну дружбу, взаємоповагу та співпрацю протягом багатьох років, однак яка 

пізніше зазнала трансформацій і призвела до непорозумінь і остаточної 

розлуки.  

Починаючи з 1897 р. Л. Лабертонньє перейнявся дослідженням методу 

іманентності М. Блонделя і відстоював його у богословських суперечках. У 

одній з своїх найвідоміших праць – статті «Релігійна проблема» («Le problème 

religieux») він представив свою апологетичну позицію. Вже на початку своєї 

статті він окреслює коло питань, якими буде займатись, і вихідні теоретичні 

позиції, вказуючи, що в центрі уваги перебуватиме релігійна проблематика, а 

саме те, яким чином людина може пізнати надприродне на теологічному рівні, 

на відміну від філософського підходу М. Блонделя. Припускаючи, що людина 

перебуває в контакті з Богом надприродно, Л. Лабертонньєр знаходячись в 

межах християнської теології, розмірковує, яким чином це може бути. Це не 

може бути через чистий розум, оскільки тоді превалюючим є раціоналізмом. 

Крім того, в термінах апологетики, це є актом віри. Зрештою, стверджує він, 

не можна припускати, що, природне та надприродне є двома окремими 

сферами; якби це було саме так, вони ніколи не могли бути об'єднаними. Слід 

скоріше припустити, що вони фактично є об'єднані історично. Перед свідомим 

прийняттям цієї єдності в акті віри відбувається синтез благодаті та природи, 

таким чином Бог проникає в природний порядок, а благодать є основою 

вирішення релігійної проблеми. Теологічне обгрунтування методу 

іманентності постає теологією благодаті, Бог іманентний людині і шлях 

подолання відстані між двома порядками. Якщо хочеться виявити єдність 

природних і надприродних порядків, треба шукати цю єдність у людині 

методом іманентності. Саме ці положення склали основу для подальшого 

розгортання ідей Л. Лабертоньє, власне і він сам вважав їх відправною точкою 

подальших своїх теологічних реконструкцій.  
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Ознайомившись зі статтею М. Блондель виражав свою прихильність до 

теоретичних здобутків французького теолога, і вбачав у них новизну і 

достатню аргументованість. А також високо оцінюючи їх, підкреслив пізніше, 

що Л. Лабертоньє «врятував» метод іманентності, усунувши певні 

богословські труднощі та показавши, як людину рухає доля, яка не є чистою 

природою. Історично у людини є покликання до благості, що є надприродною.  

Ця стаття здійснила вплив на подальшу дискусію навколо методу 

іманентності. Після твору М. Блонделя «Лист про апологетику» теологи 

почали вивчати твір «Дія» саме з точки зору християнської апологетики і не 

вбачали в ньому автономної філософської діалектики, позбавленої меж 

католицької теології.  1898 р. Л. Лабертоньє опублікував своє ґрунтовне 

дослідження «Моральний догматизм» («Le dogmatisme moral»), важливий 

твір, в якому викладаються гносеологічні припущення його філософування. 

 У 1900 р. він відповів на критику і свою позицію виклав у творі «За 

моральний догматизм» («Pour le dogmatisme moral»). Наступного року він 

вдається до подальших обґрунтувань апологетики в творі «Апологетика та 

метод Паскаля» («L'Apologétique et la méthode de Pascal»). Ці всі статті разом з 

трьома іншими склали основу його філософування, що відображено в праці, 

опублікованій 1903 р.  «Нариси релігійної філософії» («Essais de philosophie 

religieuse»). До цього часу імена М. Блонделя та Л. Лабертоньє були тісно 

пов'язані як такі, що представляють необхідність методу іманентності щодо 

релігійних питань.  

Питання апологетики часто розглядаються як такі, що передували 

модерністській кризі. Важливо відзначити, що ці описані дискусійні питання 

становили лише частину значно більших обговорень.   

Звернемося ще до однієї теми, яка постає в творах Л. Лабертоньє, тут мова 

йде про роботу  «Християнський реалізм та грецький ідеалізм» («Le rеalisme 

chrétien et l'idеalisme grec», 1904). У ній протиставляються грецька філософія і 

християнська.  Грецька філософія, яка стосувалася абстрактних сутностей і 

уявляла Бога як статичного і непорушного, пропонувала життя чистого 
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споглядання як свого ідеал для людини. На відміну від такого ідеалізму чи 

інтелектуалізму християнство подається як реалізм. Адже воно стосується 

конкретного життя та дій і сам Бог мислиться як активний, живий Бог Біблії. 

Отже, істини християнства не можна досягти інтелектуальним спогляданням, 

як таке, що перебуває поза людиною, тобто зовнішньою по відношенню до неї. 

Істина, про яку вчить християнство, є конкретною та внутрішньою для життя, 

так що ми розуміємо її лише в житі і відтворюємо цю істину в собі. Л. 

Лабертоньє стверджував, що доктрини релігії слід розуміти не як загальні 

істини на зразок наукових, а як конкретні істини, що людина повинна засвоїти 

через досвід і усвідомити їх, саме тоді розуміється і пізнається їхня цінність.   

Погляди Л. Лабертоньє були дуже близькі до прагматизму, однак, згідно 

позиції теолога, не варто зводити релігію до виключно практичної площини. І 

хоча зі сторони Католицької церкви реакція була досить жорсткою, як вважав 

сам Л. Лабертоньє, він залишався відданим церкві і його філософські погляди 

абсолютно сумісні з католицьким віровченням. Авжеж, він вдався до 

нівелювання традиційного розмежування між природнім і надприроднім, 

однак це не означало, зведення останнього до першого. Як вважав Л. 

Лабертоньє, природне саме по собі пройняте божественною благодаттю, тому 

Бога слід шукати в оточуючому світі, в якому він активний, і в глибинах 

самого життя.  

Л. Лабертоньє також був безкомпромісним у своєму негативному 

ставленні до влади Папи. Він розглядав владу як форму служіння, а не 

домінування. Але він вбачав, що сучасна йому влада не відзначається 

особливим служінням. І хоча теолог виступив проти цього, він розумів, що 

змінити ситуацію, можна тільки тоді, коли спільнота вірян підтримає ці зміни.   

У 1911 р. виходить його робота «Позитивізм та католицизм» («Positivisme 

et catholicisme»), в якій автор піддав критиці вже певні погляди М. Блонделя і 

починається період «розходження» двох друзів. Апостольською столицею 

було засуджено низку його видань, які він опублікував протягом 1905-1913 рр, 
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і остаточно був засуджений 1913 р. Незабаром після цього він отримав від 

Риму заборону публікувати праці.  

У часи Першої світової війни  Л. Лабертоньє на прохання церковної 

ієрархії було запропоновано написати доктринальний лист із засудженням 

пангерманства. Вже пізніше, після смерті у 1945 р. була опублікована його 

праця «Пангерманізм та християнство» («Pangermanisme et christianisme»). Він 

був капеланом для сліпих солдатів у госпіталі для сліпих. Помер 1932 р. у віці 

72 років.  

 

Едуард Ле Руа (1870-1954), французький філософ і математик, 

послідовник поглядів А. Бергсона та однодумець П. Тейяра де Шардена, був 

ще одним видатним представником католицького модернізму у Франції.  

Народився 1870 р. в Парижі в родині судновласника. 1892 р. після 

закінчення школи вступив до Вищого педагогічного інституту на природничі 

науки. Вивчав математику і вже у 1898 р. захистив докторську дисертацію. 

Після закінчення інституту викладав математику в різних навчальних закладах 

Франції і у 1909 р. став професором математики у Ліцеї Сен Люїс у Парижі.  

Вивчаючи математику і ставши професором математики, він однак  

захоплено цікавився філософією. Е. Ле Руа товаришував з Тейяр де Шарденом, 

а також познайомився з А. Бергсоном, пізніше ставши його учнем та 

послідовником. Він перейшов на роботу на кафедру філософії Колеж де Франс 

і працював там з 1922 по 1941 р.  З 1945 р. працював у Французькій Академії.  

Особливою для науковця була тема відношення між наукою та мораллю. 

Разом з Анрі Пуанкаре20 та П'єром Дюемом21 він підтримав 

конвенціоналістичну тезу про основи математики. Будучи ревним католиком, 

він наважився  поширити цю конвенціоналістичну теорію на зовсім іншу 

                                                             
20 Жуль Анрі Пуанкаре (1854-1912) – французький математик, фізик, філософ і теоретик 

науки, був головою Паризької академії наук (з 1906) і Французької академії (з 1908). Його 

називають одним з найбільших математиків всіх часів. 
21 П'єр Моріс Марі Дюем  (1861- 1916) – французький фізик, математик, філософ та історик 

науки, член Французької Академії наук (з 1913). 
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площину – царину Одкровення. Він відкинув царину релігійних догм, 

абстрактних міркувань та спекулятивної теології на користь інстинктивної 

віри, серця та сентиментів.  Будучи близьким з А. Бергсоном, він звертається 

до вивчення містики, яку він досліджував у пізніх роботах.  

Постійна і невпинна інтенціональність філософських творів Е. Ле Руа  

показує позицію автора, який знаходився між двома сторонами. З одного боку, 

сцієнтизм, в якому представляються реальними тільки ті знання, що 

подаються точними науками. А з іншого – ідеалізм, який визначав і обмежував 

реальність рамками абстрактної і спекулятивної логіки. Ці теми стали основою 

першого ґрунтовного філософського дослідження Е. Ле Руа  «Наука та 

філософія» (1899). Ця стаття містила три основні частини, що розкривали рівні 

пізнання: 1. натхненна А. Бергсоном критика здорового глузду; 2. критика 

науки та наукових категорій; 3.  власне філософське знання та взаємозв'язок 

трьох способів пізнання. В статті  подається «нова філософія», що 

засновується у Франції на теоретичних положеннях А. Бергсона, яка 

розгортається між інтелектуалізмом, наукової філософією і цією новою 

філософією. Для Е. Ле Руа цей синтез, що відрізняло його від радикального 

емпіризму В. Джемса та інтуїтивної метафізики А. Бергсона,  передбачав 

оновлення раціоналізму. Після цієї статті Е. Ле Руа увійшов у середовище 

французьких філософів і протягом кількох років написав низку філософських 

статей, серед найвідоміших є «Новий позитивізм» («Un positivisme nouveau»), 

«Про деякі заперечення проти нової філософії» («Sur quelques objections 

adressées à la nouvelle philosophie»), «Ідеалізм та позитивізм» («Idéalisme et 

positivisme»).   

Починаючи з  1902 р. Е. Ле Руа  вдається до осмислення поняття догми і 

розробляє цю проблематику. У 1905 р. він опублікував статтю  «Що є догма?» 

(«Qu'est-ce qu'un dogme?»), в якій намагається проаналізувати ті труднощі, що 

існують в інтелектуальній культурі, пов’язані не з окремими догмами, а 

загалом з поняттям «догма» та можливістю догм. Ідентифікуючи себе з цією 

культурою, він приймає ці заперечення як дійсні, але стверджує, що вони 
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спираються на помилкову концепцію догми.  Таким чином він намагається 

переосмислити природу догми та догматичного судження, яке задовольнить 

як межі католицької теології, так і запити сучасної інтелектуальної культури. 

Протягом 1905-1906 рр  Е. Ле Руа,  М. Блондель і Л. Лабертоньє були втягнуті 

у теологічні обговорення. Е. Ле Руа був змушений відповідати на критику, яку 

викликала його стаття.  

Застосовуючи методологічні настанови інтуїтивізму та християнського 

еволюціонізму,  Е. Ле Руа створив еволюційну концепцію, основне положення 

якої полягає в  спробі узгодження католицьких догматів з  науковими фактами, 

відкриттями та законами.  Загалом, Е. Ле Руа  порушує традиційну для 

модерністів тему – розвитку догматів. У праці «Догмат і критика» (1906) Е. Ле 

Руа   визначає сутність догмату  наступним чином: «1. Догмат есть положение, 

которое само по себе признается недоказанным и не допускающим 

доказательства; 2. установления догматов простым утверждением 

доктринального авторитета; 3. догматы образуют группу, не соизмеримую с 

совокупностью положительного знания»22. Проте ключовим моментом постає 

роз’яснення значення догмату, який трактується у бергсонівській схемі 

«думка-дія» і постає в першу чергу джерелом моральної активності людини, 

оскільки з допомогою догмату, людина орієнтується в житті і саме догмат дає  

загалом напрямок життю людини.  «Для Леруа догмат не столько факт 

мистического порядка, реально воспринимаемый верой, реальный и 

объективный факт, лежащий вне человека, сколько субъективное состояние 

самого человека, его моральная активность. Догмат нужен для действия, для 

практики религиозной жизни. Pensée-action –  вот основное слово. Моральный 

догматизм Леруа напоминает практический разум старого Канта, хотя Леруа 

и не может быть назван кантианцем в точном смысле этого слова»23.  

                                                             
22 Леруа Э. Догмат и критика. – М.: "Путь", 1915. – С. 24 
23 Бердяев Н. Католический модернизм и кризис современного сознания / Духовный 

кризис интеллигенции. М., 1910 – С. 259 
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Е. Ле Руа відновив обговорення щодо своєї теорії догматики, коли зібрав 

відповіді своїх критиків і опублікував їх разом зі своєю оригінальною статтею 

в праці «Догмат і критика». Ця робота разом з кількома попередніми 

філософськими статтями, необхідними для її розуміння та інтерпретації, є 

основним джерелом теорії догми Е. Ле Руа. Ця теорія є цілком узгодженою і 

робить значний крок вперед в порівнянні з позиціями М. Блонделя і Л. 

Лабертоньє, саме у практичному застосуванні методу іманентності до 

конкретної проблеми, а саме інтерпретації власне природи догматичного 

твердження релігійної істини. Незважаючи на це, книгу швидко засудили. 

Опублікована в квітні, вона була зачислена до Індексу заборонених книг в 

липні 1907 р. І відразу після її виходу М. Блондель опублікував заяву, в якій 

категорично відмежувався від позиції Е. Ле Руа, та запевнив,  що 

філософський метод і доктрина Е. Ле Руа абсолютно відрізняються від його 

концепції і не узгоджуються з його думками. Пізніше, він озвучив свою 

критику теорії догми Е. Ле Руа у нарисі «Догма та теологія»  («Dogme et 

thеologie»).  

Е. Ле Руа займався розробкою нової філософії духу, що спрямована проти 

інтелектуалізму і покликана більш адекватно витлумачити мислення з 

урахуванням ролі безпосереднього, конкретного знання. Мислитель 

запропонував розширене потрактування інтелекту, який не зводиться лише до 

рефлексивного, понятійного рівня, а є нерозривно пов’язаним з почуттями і 

волею. Надзвичайно плідною була співпраця з Тейяром де Шарденом, при 

цьому кожен з них зберігав свою філософську індивідуальність, мав 

можливість розвивати власні ідеї. Погляди Е. Ле Руа засновувались на ідеї 

еволюційності, значний вплив в цьому мала бергсонівська ідея життєвого 

пориву. Філософ представляв еволюцію як творче становлення, у витоках 

якого лежить духовна сила, діюча думка (і тут знову вбачаємо бергсонівську 

модель зв’язку думки та дії). Поява людини надає еволюції природи і життя 

якісно нового характеру. Природа людини, атрибути людського буття, а саме 

свідомість і розум, стають необхідною умовою подальшого поступального 
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розвитку всієї природи, внаслідок чого відбувається перехід від біосфери до 

ноосфери (саме Е. Ле Руа вперше вжив у кінці 1920-х р. термін «ноосфера»). 

Ці ідеї були систематизовані філософом в роботах «Потреба в ідеалізмі і факт 

еволюції» (1927), «Походження людини і еволюція інтелекту» (1931), «Вступ 

до дослідження проблеми релігії» (1944). У книзі «Проблема Бога» (1929) Е. 

Ле Руа піддає критиці традиційні томістські докази існування Бога. Будь-який 

подібний доказ, як вважає мислитель, виходить з логічної необхідності, але 

такий підхід неприйнятний, оскільки джерелом логічної необхідності є сам 

Бог. Осягнути Бога людина може лише за допомогою досвіду, що дає 

свідчення про Бога як джерело творчого, духовного розвитку людини, її 

морального буття. 
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Питання для контролю: 

1. Хто найбільше вплинув на формування поглядів А. Луазі? 

2.  Назвіть основні праці Альфреда Луазі 

3. В чому принципова різниця у поглядах А. Луазі та А. фон Гарнака? 

4. Чому Католицька церква засудила погляди А. Луазі? 

5. Чи підтримував Л. Лабертоньє метод іманентності? 

6. Чому Л. Лабертоньє  протиставляв грецьку філософію і християнську? 

7. Чи можна позицію Л. Лабертоньє назвати апологетичною? 

8.  Хто найбільше вплинув на формування поглядів Е. Ле Руа? 

9.  Дайте загальну характеристику роботи Е. Ле Руа «Догмат і критика» 

10.  Як Е. Ле Руа розумів догму? 

 

Тестові завдання 

 

1. Яку книгу А. Луазі називають «маленька червона книга»: 

А. «Догмат і критика» 

Б. «Євангеліє і Церква» 

В. «Історія канону Старого Завіту» 

 

2. З ким полемізує А. Луазі: 

А. Л. Лабертоньє 

Б. А. фон Гарнаком  

В. Е. Ле Руа 

 

3. Для А. Луазі ключем до Євангелія є: 

А. Старозавітні тексти 

Б. ритуали 

https://archive.org/stream/Modernism1908/Modernism1908_djvu.txt


53 
 

В. традиції 

 

4. У 1907 р. виходить енцикліка «Pascendi Dominici Gregis» в часи 

понтифіката  

А. Пія ІХ 

Б. Пія Х 

В. Льва ХІІІ 

 

5. Хто з французьких модерністів був математиком: 

А. Л. Лабертоньє 

Б. А. фон Гарнак  

В. Е. Ле Руа 

 

6. Е. Ле Руа намагався узгодити католицькі догмати з   

А. інтуїтивною вірою 

Б. науковими фактами  

В. старозавітною традицією 

 

7. Яку книгу  Е. Ле Руа  зачислено до Індексу заборонених книг  

А. «Догмат і критика» 

Б. «Євангеліє і Церква» 

В. «Історія канону Старого Завіту» 

 

8. Е. Ле Руа піддає критиці томістські докази існування Бога 

А. концепція Тейяра де Шардена 

Б. томістські докази існування Бога 

В. погляди А. Луазі 

 

9. Погляди Л. Лабертоньє були дуже близькі до: 

А. інтуїтивізму 

Б. прагматизму 

В. раціоналізму  

 

10.  Хто з французьких модерністів досліджував метод іманентності М. 

Блонделя  

А. Л. Лабертоньє 

Б. А. фон Гарнак  

В. Е. Ле Руа 
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4.2. Модернізм в Англії - Д. Тіррелл (D. Tyrrell), Ф. фон Хюгель (F. 

von Hügel) 

 

Джордж Тіррелл (1861-1909), британський священик-єзуїт родом з 

Ірландії, вчений та  філософ, відомий представник модерністського напрямку, 

який прагнув переосмислити традиційне католицьке вчення у світлі сучасних 

знань і здобутків науки. Дж. Тіррелл зростав у англіканській церкві, відвідував 

школу Райтмайнса24. З 1873 р. здобував освіту в Мідлтонському коледжі 

Церкви Ірландії. У 1876 р. він навчався в Трініті коледжі, а близько 1877 р. 

познайомився з Робертом Доллінгом, англікано-католицьким священником, 

який значно вплинув на нього. 1878 р. Тіррелл почав викладати в середній 

школі Вексфорда, однак невдовзі цього ж року повернувся в Трініті, за 

порадою Доллінга, щоб пройти підготовку для священничого служіння. 

Навесні 1879 р. Дж. Тіррелл вирушає до Лондона, щоб працювати у місії, яку 

розпочинав вести о. Доллінг. Але того ж  року Дж. Тіррелл переходить у 

католицизм.  Він одразу подав заяву на вступ до Товариства Ісуса (єзуїтів), але 

йому порадили почекати рік. Він провів тимчасове викладання в єзуїтських 

школах Кіпру та Мальти. І вже 1880 р. був відправлений на новіціат25 в 

будинок Манреса (що розташований у графстві Дублін). Варто відзначити, що 

ще у 1882 р. керівник новіціату запропонував Дж. Тірреллу відмовитися від 

вступу до єзуїтів через «інтелектуальну розкутість» і невдоволення низкою 

єзуїтських звичаїв, підходів і практик; але йому дозволили залишитися. Однак 

він таки склав обітниці, після чого його відправили викладати філософію в 

єзуїтському коледжі Стоніхерст у Ланкаширі (графство на північному заході 

Англії). Оскільки папа Лев XIII в своїй енцикліці Aeterni Patris заохочував 

                                                             
24 Міський район Дубліна 
25 Новіціат  (від лат. «новий, недосвідчений») - в католицизмі період послуху, тобто 

випробування перед вступом в чернечий орден. Триває новіціат рік, протягом якого треба 

дотримуватись загальних правил ордену та спеціальної духовної праці над собою в 

монастирі під керівництвом спеціального «наставника новіціїв». Це обов'язкова умова 

перед складанням чернечих обітниць. 
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вивчення спадку святого Фоми Аквінського, Дж. Тіррелл захопився 

вивченням його теології, однак вважав, що єзуїти знають Аквіната крізь 

призму інтерпретацій єзуїтського теолога Франциско Суареса26. Вже у цьому 

коледжі  він вступив у конфлікт з деякими викладачами щодо того, що він не 

дотримувався традиційного єзуїтського підходу до Томи Аквінського. 

Закінчивши навчання Дж. Тіррелл знову повернувся до єзуїтської школи на 

Мальті, де викладав протягом трьох років. Після цього переходить до Коледжу 

Св. Беуно в Уельсі, щоб зайнятися теологічними дослідженнями. 

Маючи такий різноплановий досвід, з одного боку, будучи священником 

у невеликій парафії, а з іншого боку, викладаючи філософію та етику, Дж. 

Тіррелл опинився поміж двома контрастними позиціями – містерією живої 

віри, яка власне і навернула його в католицизм, та суворою схластичною 

філософією, якій він присвятив багато часу, як шляху до осягнення релігійної 

істини. Однак Дж. Тіррелл зрозумів, що потрібен «серединний» підхід.  

Цей новий підхід Тіррелл знайшов 1897 р., коли  повернувся в єзуїтську 

церкву на Фарм-стріт у Лондоні, саме тут він вперше був прийнятий в 

Католицьку церкву. На той момент священник був ознайомлений з 

ліберальною думкою як у католицтві, так і поза ним. Визначною подією в 

житті Дж. Тіррелла стало те, що він потоваришував з бароном Фрідріхом фон 

Хюгелем і той познайомив його з роботою Моріса Блонделя. Останній шукав 

справжню християнську філософію: таку, яка б враховувала як обмеження 

людського розуму, так і людський потяг до надприродного. «Філософія дії» М. 

Блонделя була саме тим синтезом, який Дж. Тіррелл шукав. Він був 

переконаний, що філософія Блонделя може вмістити інтелектуальну 

апологетику в той спосіб, в який томістська схоластика не змогла. Насправді 

ця нова філософія суперечила схоластиці взагалі, оскільки вона заперечувала 

                                                             
26 Франциско Суарес (1548 - 1617) - іспанський філософ та теолог, представник пізньої, т. 

зв. барокової схоластики, «Doctor eximius» («видатний вчитель»), член ордену єзуїтів, і є 

головним за значимістю теологом цього ордену. Він переглядає філософію Томи 

Аквінського і в багатьох випадках є його послідовником. 
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філософські твердження останнього щодо трансцендентного. Таким чином, 

Дж. Тіррелл розпочав серйозне розходження з єзуїтською традицією. 

Вже у статті Дж. Тірелла «Викривлена відданість» («A Perverted 

Devotion»), що була опублікована 1899 р., ясно простежується розрив з 

єзуїтською традицією. Стаття стала відповіддю теолога на дискусію щодо  

природи покарання в пеклі. В ній автор закликає до поміркованого 

агностицизму щодо цього питання, враховуючи, що напевно нічого не можна 

було знати на цю тему, і відкидаючи те, що було виявлено. Він вважав, що 

вчення церкви не є предметом раціоналістичної критики. Дж. Тіррелл 

припускав, що світ поза церквою все ще вчиться тому, що чиста, невикривлена 

істина недоступна за допомогою раціонального пізнання, і перевершує 

розуміння людства. Тим часом церква повинна очистити себе від усіх 

раціоналістичних тенденцій, підтримуючи себе натомість як скарбницю віри 

у те, що було виявлено. Загалом він зробив висновок, що відданість його 

схоластичних супротивників була викривлена, оскільки передбачала 

застосування раціоналізму в царині, де цей підхід неможна застосовувати, а 

саме в царині віри. 

Ця стаття чітко проявила його розрив із схоластикою, і, таким чином, 

викликала значні суперечки всередині Товариства. Остаточне слово щодо 

статті було від єзуїтських цензорів у Римі, які заперечували проти його 

антираціоналізму. Керівництво єзуїтів дало зрозуміти, що Товариство  Ісуса 

безперечно проти модерністської думки, і що Дж. Тіррелл, виклавши таку 

думку, став в опозиції до Товариства. Його перевели до невеликої місії в 

Йоркширі, де його священицькі обов'язки були значно скорочені. Дж. Тіррелл 

розумів, що не може залишитися єзуїтом. Його переконання суттєво 

суперечили думці  Товариства Ісуса, що проявлялось в його публікаціях. 

Ставало очевидним, що його чекає відлучення від Товариства Ісуса.  І це 

сталось у 1906 р., після того, як його змушували відмовитись від своїх 

положень в опублікованій роботі, а Дж. Тіррелл не погодився це зробити.  
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З кінця XIX і на початку ХХ ст. у Дж. Тіррелла вийшла низка робіт, де 

була означена його позиція – «Нове і старе» («Nova et Vetera», 1897); «Жорсткі 

вислови» («Hard Sayings», 1898); «Віра мільйонів» («The Faith of the Millions», 

1901); «Олива та вино» («Oil and Wine», 1900); «Закон молитви» («Lex Orandi», 

1903); «Лист зі значними зловживаннями» («A Much Abused Letter», 1906);  

«Закон віри» («Lex Credendi», 1906); «Через Сциллу і Харибду» («Through 

Scylla and Charybdis», 1907); «Медієвізм» («Medievalism», 1908).   

Ідентифікуючи себе з ліберальним крилом католицької теології, 

представником якої є Г. Ньюмен27,  Дж. Тіррелл стверджував, що в кожний 

період християнство мало право пристосовувати себе до тогочасних здобутків 

науки. В його ранніх ліберальних поглядах прослідковувалась оптимістична 

позиція щодо можливості і здатності католицької теології враховувати наукові 

висновки. Так, він був прихильником застосування історичних та критичних 

методів до теологічних питань, що суперечило позиціям пап Льва ХІІІ та Пія 

Х, які однозначно підтримували консервативні погляди щодо інтерпретації 

біблейських текстів та християнських догм.   

Книги, які виходили під різними псевдонімами, але автором яких був Д. 

Тіррелл, «Релігія як чинник життя («Religion as a Factor of Life», 1902) та 

«Церква і майбутнє» («The Church and the Future», 1903), містили відверту 

критику релігійного авторитаризму. Дж. Тіррелл публічно заявляв про 

необхідність внутрішніх змін у церкві, однак визнавав, що такі 

трансформаційні процеси не можуть іти еволюційним чи поступовим шляхом, 

а тільки через певний «бунт». Саме це би засвідчувало самопожертву церкви 

заради реформ всередині інституції. У 1907 р. він розкритикував 

антимодерністську енцикліку Pascendi папи Пія Х у двох листах, що були 

опубліковані у пресі – The Times і після цього, звичайно, його було негайно 

відлучено від Церкви  

                                                             
27 Джон Генрі Ньюмен (1801- 1890) – англійський кардинал, центральна фігура релігійного 

життя Великої Британії вікторіанського періоду. Проголошений блаженним у вересні 2010 

р.  
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Після відлучення він оселився в невеликому селі Сторінгтон (графство 

Західний Сассекс), зневірений, але з твердим переконанням залишитися 

католиком. Він відмовився відкликати те, що написав, і продовжував писати 

та публікувати праці з богословськими роздумами.  

Перебуваючи вже поза церквою, Дж. Тіррелл міг більш вільно 

присвячувати себе детальному викладу своєї позиції на захист модернізму та 

своє бачення реформованої католицької церкви. Найбільш істотною зміною в 

теологічних поглядах того часу, було те, що він більше не був переконаний, 

що католицька церква, в її нинішньому вигляді, може ефективно зберігати 

істинність християнства. Це відображено у його книзі «Через Сциллу і 

Харибду», де він характеризує сучасну богословську думку та жорсткий 

традиціоналізм як дві міфічні небезпеки, між якими має пройти справжнє 

християнство. Обидві крайності, як це бачать ліберальний протестантизм та 

існуюча католицька церква, не в змозі передати істину християнства; тільки 

ретельний синтез може виразити таку істину. 

Однією з найбільш відомих робіт Дж. Тіррелла була його остання праця 

«Християнство на перехресті» (Christianity at the Crossroads, 1909 р.), що 

опублікована вже посмертно. У книзі, по суті, виражається позиція захисту 

модерністської позиції автора. У ній він вказує на два важливі моменти: по-

перше, автор стверджує, що римо-католицький модернізм не лише протистоїть 

ліберальному протестантизму, але і суміщається з «ідеєю» Христа, яка 

перебуває в центрі католицької віри; по-друге, він стверджує, що лише завдяки 

прийняттю модерністських реформ католицька церква може зберегти цю 

«ідею» Христа. 

Він переконано стверджував, що римська церковна влада, через своє 

незнання, асоціювала модерністський рух з ліберальним протестантизмом на 

основі їх аналогічного історичного критичного підходу. Однак це помилково, 

зазначав автор. І категорично розводив ці дві ліберальні теології. Для 

ліберальних протестантів дослідження було моментом віри. Вони прагнули на 

основі свого критичного підходу встановити факти з життя Ісуса, що, в свою 
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чергу, забезпечить основи християнської віри. Проблема такого підходу, за 

словами Дж. Тіррелла, полягає в тому, що Христос, який постає з такого 

дослідження, неминуче відображає упередження того, хто встановлює 

критерії прийняття певного факту. І тут він згадує протестантського теолога 

А. Гарнака і зазначає, що Христос, якого бачить А. Гарнак, є відображенням 

ліберального протестантського бачення, однак це зовсім не означає, що 

Христос був саме таким, яким його представляє ліберальний протестантизм.  

Однак католицькі модерністи не впадають у таку хибу, оскільки вони 

використовують критичний метод лише як інструмент дослідження. Тобто, 

для модерністів ідея Христа ніколи не ставала предметом сумнівів, оскільки 

вона збереглася у вченні Католицької церкви.  Тут прослідковується зв'язок з 

поглядами Г. Ньюмена, «ідею» Христа Дж. Тіррелл визначає як релігійну ідею 

на певній стадії розвитку. Тому власне намагання модерністів, які за 

допомогою історичної критики звертаються до «ідеї» Христа, пов’язані 

насамперед з прагненням відрізнити «ідею» Христа від історичних 

нашарувань в розумінні її. Тільки так католицька доктрина може зберегти її, в 

тому вигляді, як вона проявляється в Христовому посланні.  

Таким чином, для католицьких модерністів, як власне і для ліберальних 

протестантів, характерним є прийняття  радше істин модернізму, однак 

католицькі модерністи так само приймають і істини католицької традиції. 

Пропонуючи синтез між модернізмом і традицією, католицькі модерністи 

залишаються відданими церкві.  Таким чином, ця «ідея» Христа, в результаті, 

за  своєю суттю та характером ідентична ідеї католицького вчення  і в багатьох 

моментах протиставляється ідеї ліберального протестантизму. Тому він 

робить висновок, що римо-католицькі модерністи є справжніми католиками і 

жодним чином не підривають основи Церкви. Однак, варто зауважити, що 

беручи до уваги істини модернізму, католицькі модерністи припускають, що 

певні моменти із традиції, крім її сутності та характеру, мають бути змінені 

для кращого узгодження із сучасним розумінням. Ця зміна зумовлена саме 

тією проблемою з історичним Ісусом, який, очевидно, зібрав ліберальну 



60 
 

протестантську критику: а саме тим, що він представив своє послання в 

апокаліптичній формі, тобто формі, яку сучасна Церква вже не може 

сприймати буквально. Контекст, через який було зображено Христове 

послання, просто більше не є контекстом сучасного розуміння. Звертаючись 

до основ теорії символізму, Дж. Тіррелл стверджує, що апокаліптична форма 

послання Христа, хоча, безумовно, пов'язана зі змістом повідомлення, але не 

має суттєвого значення для вічної істинності змісту цього послання. Тобто 

форма постає лише символом вираження цієї істини. Зважаючи на 

неспроможність цього символу ефективно функціонувати у сучасному 

мисленні, Церква повинна включати нові символи, більш близькі до 

інтерпретаційного контексту цього мислення. З огляду на цю рамку, теолог 

стверджує, що значення істини Христового послання в апокаліптичній формі 

розумілося як взаємозв'язок через Христа між цим світом та потойбічним. У 

сучасному філософському контексті це відповідає контрасту між кінченим і 

нескінченним. Тому, підсумовує він, «ідея» Христа найкраще розуміється в 

сучасності як по суті потреба у гармонії між собою та трансцендентним. 

Тільки в таких рамках «ідея», висловлена в контексті Христа, може бути 

змістовно переведена в сучасний ракурс. 

При такому підході «ідею» Христа не варто сприймати буквально. 

Католицька церква зберегла цю «ідею» незмінною протягом тисячоліття. 

Лише поступово, в міру зміни інтерпретаційного контексту, «ідея» стала 

відносно «неефективною», не за своїм змістом, а саме за формою подання у 

своєму теперішньому вигляді. Виходячи з цього, Дж. Тіррелл закликає до того, 

що необхідно визнати принцип символізму як такий, що допоможе перекласти 

цю «ідею» у більш дієві форми. 

У такий спосіб Дж. Тіррелл позиціонував себе як прибічник римо-

католицького модернізму. Оскільки, з одного боку, як він стверджував, в 

основі його модерністських поглядів, лежить позиція, що католицька церква 

зберегла і надалі зберігає «ідею» Христа. З іншого боку, він відстоював думку, 

що лише визнаючи принцип символізму, католицька церква може 
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продовжувати ефективно утримувати цю «ідею». Цей синтез проявляє себе у 

християнстві, в якому таємниця віри і сучасного розуму не суперечать одне 

одному, а з'єднуються через символ. Таким чином, така позиція Дж. Тіррелла 

утверджує  істинність католицької «ідеї», його неприйняття схоластики, вплив 

М. Блонделя та демонструє його революційний заклик до змін у Церкві. Ця 

книга власне підсумувала теологію і життя Дж. Тіррелла.  

Через тиждень після завершення написання передмови до 

«Християнства на перехресті» Дж. Тіррелл захворів і невдовзі помер у віці 48 

років. Альфред Луазі пізніше написав, що коли Дж. Тіррелл помер, можна 

сказати, що модернізм, як рух відвертого опору абсолютизму Риму, помер 

разом з ним28.  

 

Фрідріх фон Хюгель (1852 - 1925), римо-католицький філософ, який був 

австрійцем за національністю, однак народився у Флоренції (Італія). Освіта в 

нього була приватна і в 1867 р. переїхав із сім’єю до Англії, коли йому було 

п’ятнадцять, залишившись там на все життя. З австрійського походження фон 

Хюгель успадкував титул свого батька – барон в 1870 р. У 1873 р. він 

одружився з леді Мері Кетрін Герберт, сестрою 13-го графа Пембрука29. 

Зазвичай він називав себе бароном фон Хюгелем. У пари було три дочки, 

найменша з яких стала монахинею-кармеліткою. Фон Хюгель залишався 

австрійським громадянином до тих пір, як Британія оголосила війну Австро-

Угорщині в серпні 1914 р. Тоді він подав заявку та став громадянином 

Британії. Він є автором робіт і вважається передвісником відродження 

реалізму у філософії та теології релігійних почуттів. Ще за життя його 

зарахували до когорти модерністських філософів, які досить чітко 

формулювали позицію критики та протистояння традиційним устоям Римо-

католицької церкви. І хоча фон Хюгель був досить сміливим у судженнях 

                                                             
28 Loisy, Mémoirs, III, 127; taken from Livingston 1997, 372 
29 Граф Пембрук (англ. Earl of Pembroke) — старовинний англійський графський титул, що 

існує донині. 
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мислителем, однак, як він зазначав, все життя залишався вірним Римо-

католицькій церкві, вважаючи її найкращим вираженням релігійного духу 

людства. Однак, варто вказати, що він намагався перешкодити «розриву» між 

сучасними та традиційними концепціями християнського способу життя та 

заперечував висновок, що немає необхідного зв’язку між нашим суб'єктивним 

досвідом та світом трансцендентним. 

Займаючись приватною освітою, фон Хюгель дуже цікавився питаннями 

біблеїстики, а також мови, він вільно володів французькою, німецькою, 

італійською та англійською мовами. Будучи дуже освіченою людиною свого 

часу, він ніколи не обіймав ніяких посад в Церкві чи академічному середовищі, 

а також не здобував університетського ступеня. Однак його часто згадують 

поряд з Джоном Генрі Ньюменом як одного з найвпливовіших римо-

католицьких мислителів своєї доби. Він мав контакти і вів переписку з 

багатьма тогочасними інтелектуалами та релігійними діячами, серед них 

також були майбутні Папи Пій XI та Пій XII.   

Серед його робіт, найвідомішими є «Містичний елемент релігії: 

дослідження святої Катерини з Генуї та її друзів» в  двох томах («The Mystical 

Element of Religion: as studied in Saint Catherine of Genoa and her friends», 1908, 

переглянута 1923), «Вічне життя» («Eternal Life», 1912), «Німецька душа» 

(«The German Soul», 1916), «Есе та промови про філософію релігії» («Essays 

and Addresses on the Philosophy of Religion», том I -1921 р., та том II -1926 р.), 

«Листи барона Фрідріха фон Хюгеля до племінниці J. M. Dent & Sons» (Letters 

from Baron Friedrich von Hügel to a Niece. J. M. Dent & Sons), «Реальність Бога 

і релігія та агностицизм»  («The Reality of God and Religion and Agnosticism, 

1931, це остання книга, що містить два твори, які фон Хюгель залишив 

незавершеними).  

Саме завдяки ідеям, які містяться в праці «Містичний елемент релігії», 

листах та есе, його пов’язують з модернізмом і відзначають значний вплив на 

цей рух.  Фон Хюгель захищав методи сучасної біблійної науки в умовах 

наростаючої критики і несприйняття зі сторони Папи. Будучи ревним 
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католиком, він вбачав божественну правду в усіх релігіях, і тому категорично 

відмовлявся займатись прозелітизмом.   

Фрідріх фон Хюгель мав дуже добрі знання з історії релігії, а тому його 

висновки ґрунтувались на значній кількості фактів. Займаючись аналізом 

західної культури, він брав до уваги  такі три чіткі елементи та характеристики: 

по-перше, грецьке прагнення до гармонії в природі; по-друге, християнська 

здатність розуміти, як влаштована людина та приховані глибини особистості; 

по-третє, наука, аналітичний метод, за допомогою якого ми виявляємо та 

формулюємо факти про Всесвіт та закони, які ним керують. Усі три елементи 

складають основу для добробуту людства загалом і людини зокрема. На думку 

фон Хюгеля,  на практиці це означало, наприклад, що теологи мали право 

досліджувати та критикувати Біблію так само, як інші артефакти в нашому 

житті, тобто аналізувати науково. Ймовірно, така вільна інтерпретація  

викликала підозру до його робіт та ідей зі сторони релігійних діячів та це 

ставило його в опозицію до римо-католиків.   

Основна дискусія між бароном Фрідріхом фон Хюгелем та Морісом 

Блонделем щодо ролі історико-критичного методу в католицькій теології та 

церкві була спричинена публікацією Альфреда Луазі. Вчений і релігійний 

філософ, барон Фрідріх фон Хюгель, вважав обох своїми друзями. Він вітав 

роботу Луазі як частину боротьби за відносну, функціональну автономію 

історико-критичного методу в рамках відродження біблійних досліджень у 

католицизмі. З іншого боку, Моріс Блондель був більш скептичним щодо 

певних ідейних установок А. Луазі, особливо щодо того, що він, як історик, не 

мав метафізичних чи філософських припущень. Фон Хюгель погодився з 

Блонделем, що «врешті-решт всі питання [історії] є філософськими», але він 

вважав, що філософ Блондель знецінив історичний вимір проблематики. Отже, 

він почував себе зобов'язаним захищати А. Луазі або, точніше, боротьбу за 

відносну, функціональну автономію історико-критичного методу в теології. 

Однак у цій дискусії легітимне розмежування ролі нової науки про історичну 

критику як метод та власне історію було розмитим та нечітким.  Однак навіть 
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в умовах ультрамонтаністської церковної атмосфери того періоду, фон 

Хюгелем підіймались та відкрито обговорювались деякі фундаментальні 

сучасні питання, які є досі актуальними щодо взаємозв'язку між історією та 

догмою, писанням і традицією, наукою і вірою, авторитетом і наукою, 

церквою та сучасністю. 

У відповіді  М. Блонделю від 12 лютого 1903 р. фон Хюгель повністю 

погоджується з ним. Не існує таких речей, як чисті факти, позбавлені 

метафізики, ні будь-яка критична робота без залучення якихось метафізичних 

принципів, ні знову-таки абсолютної автономії для історичного критичного 

методу. Він погоджується, що Луазі може створити враження, що різні науки 

є ізольованими та відокремленими, але він не вважає це своїм реальним 

наміром. Барон погоджується з тим, що одна лише історія не пропонує повної 

окремої істини чи суперечить істинам інших наук. За словами англійського 

мислителя, метафізика, яка, виходячи за межі історичних та психологічних 

фактів, інтерпретуючи їх і поглиблюючи їх, не заперечує, не порушує нічого. 

Іншими словами, наукові здобутки історика мають легітимну цінність і роль у 

загальній системі наук і жодні метафізичні принципи не можуть їх замінити 

чи змінити. Приймаючи взаємозв'язок між різними науками фон Хюгель, 

стверджує, що істину неможливо досягнути певним одним методом чи рухом. 

Він пропонує двоступеневий підхід. По-перше, ми маємо перший історико-

критичний етап, після якого можна перейти до другого – глибшого рівня 

смислу та найвищої істини. Цей двоступеневий підхід фон Хюгель 

характеризує з точки зору явища (феномена) та ноумена, і знову ж таки 

історичного та метафізичного рівнів, який він бачить у одночасній постійній 

напрузі та постійній взаємодії у русі до істини та сенсу. 

Англійський мислитель шукав те, що він називав «синтезом святості та 

науки, в Церкві та для Церкви». Протиставлення цих двох термінів розкриває 

його головну мету, пропонуючи взаємозв'язок між модернізмом та 

відродженням містицизму. Фраза «в Церкві і для Церкви» виявила ще одну 

життєву характеристику підходу барона, його фундаментальну відданість 
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релігії, що спонукало А. Луазі називати його «справжнім Отцем Церкви, 

справжнім Августином». Для фон Хюгеля містичне відродження має коріння 

і своє остаточне значення в межах Церкви. Він вважав, що найважливіший 

містицизм  знайшов своє найповніше вираження в житті та вченні відданих 

Католицькій церкві. Бог, на думку фон Хюгеля, завжди залишатиметься 

містерією до певної міри. Тому ми завжди будемо стикатися з питаннями про 

природу Бога, про Божі дії у світі, які залишатимуться без відповіді. Людина 

пізнає Бога через власний досвід світу, але в той же час треба усвідомлювати, 

що Бог більший за світ, виходить за рамки простору та часу. Він прагнув 

довести зв’язок з Богом, досліджуючи релігійний досвід та твердження 

великих релігійних діячів, як християнських, так і нехристиянських, протягом 

століть. Його дослідження показали, що містичні переживання, про які 

повідомляють багато людей, є настільки ж дійсними як досвід, так само як і 

будь-хто, кого ми знаємо, через інтеракцію з нашим оточенням.   

Основна робота Фрідріха фон Хюгеля «Містичний елемент релігії: 

дослідження святої Катерини з Генуї та її друзів» була дуже високо оцінена 

тогочасними інтелектуалами та світською елітою. Вільям Темпл про цю працю 

в виданні The Guardian після смерті фон Хюгеля написав, що цілком 

суперечливим є те, що це найважливіший богословський твір, написаний 

англійською мовою протягом останнього півстоліття, однак його велич, як і 

вся справжня велич у цій галузі, полягає в поєднанні якостей, які зазвичай 

виявляються в розлуці один з одним. Провідна концепція мислителя полягає в  

необхідності трьох елементів у будь-якій релігії – містичного, 

інтелектуального, інституціонального30. 

 

 

 

 

                                                             
30 The Guardian, 6 February 1925 
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Питання для контролю: 

1. В яких аспектах Дж. Тіррелл не сприймав схоластичне вчення?  

2. У чому полягає «серединний» підхід Дж. Тіррелла? 

3. Назвіть основні роботи Дж. Тіррелла. 

4. Які дві основні небезпеки стоять перед християнством, на думку Дж. 

Тіррелла.  

5. В чому вбачав Дж. Тіррел різницю між католицьким модернізмом і 

ліберальним протестантизмом? 

6. Яким чином Дж. Тіррел застосовує теорію символізму до 

християнських доктрин? 

7. Які основні складові західної культури визначав Ф. фон Хюгель? 

8. Яка роль і основне завдання метафізики на думку фон Хюгеля? 

9. Поясніть, в чому полягає двоступеневий підхід Ф. фон Хюгеля 

10.  Розкрийте сутність фрази Ф. фон Хюгеля, в якій він розкривав свою 

мету – «синтез святості та науки, в Церкві та для Церкви» 

 

Тестові завдання 

 

1. Як в католицизмі називається період послуху, тобто випробування 

перед вступом в чернечий орден. 

А. ліценціат 

Б. новіціат 

В. докторат  

 

2. Які були стосунки Дж. Тіррела з єзуїтами: 

А. він вступив у Товариство Ісуса і був відданим єзуїтом до смерті 

Б. він вступив у орден і пізніше залишив його 

В. він не вступив у орден, модерністи відмовили його 

 

3. Дж. Тіррелла відлучають від церкви після: 

А. критики Товариства Ісуса 

Б. критики положень М. Блонделя 

В. критики енцикліки Пія Х Pascendi 
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4. В якій роботі Дж. Тіррелла узагальнено викладена його модерністська 

позиція: 

А. «Медієвізм» 

Б. «Християнство на перехресті» 

В. «Закон віри» 

 

5. Що зближувало католицький модернізм та ліберальний 

протестантизм, на думку Дж. Тіррела: 

А. використання інтуїтивістського підходу 

Б. використання історико-критичного методу 

В. використання компаративного методу 

 

6. Який титул мав Фрідріх фон Хюгель 

А. лорд 

Б. граф 

В. барон 

 

7. Дискусію між Ф. фон Хюгелем та М. Блонделем спричинила 

публікація: 

А. Дж. Тіррелла 

Б. А. Луазі 

В. Папи Пія Х 

 

8. Альфред Луазі називав Ф. фон Хюгеля «справжнім Отцем Церкви», 

аргументуючи це:  

А. ортодоксальністю поглядів 

Б. грунтовністю викладу вчення 

В. фундаментальною відданістю релігії 

 

9. У своїх працях фон Хюгель багато досліджував 

А. містичні переживання 

Б. екзорцизм 

В. трансперсональний досвід  

 

10.  Методи сучасної біблійної науки Фон Хюгель  

А. критикував 

Б. захищав 

В. ігнорував 
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4.3. Модернізм в Італії – А. Фогаццаро (A. Fogazzaro), Е.  Бонаюті 

(E. Buonaiuti), Р. Муррі (R. Murri)  

 

Чітко фіксованої дати, яка би позначила появу модерністських ідей в 

Італії, не існує. Однак, зрозуміло, що ці ідеї поширились тут дещо пізніше, ніж 

в інших країнах. В Італії праці А. Луазі та Дж. Тіррелла вплинули на науковців-

священиків Ернесто Бонаюті (Ernesto Buonaiuti) і Джованні Семерію (Giovanni 

Semeria) та романіста Антоніо Фогаццаро (Antonio Fogazzaro). 

Підтримуючи ідеї новацій та реформ в церкві, італійські прихильники 

модернізму прагнули більшої відкритості від церкви до прогресу та змін, 

більшої незалежності, поваги до свобод та демократичних вимог і політик та 

критикували надмірний абсолютизм церковної влади (на прикладі діяльності 

Римської курії). 

Враховуючи історичний та культурний контекст розвитку модернізму в 

Італії, варто вказати на таку його особливість, як відхід від суто наукових меж 

(що проявлялось в інших країнах). В Італії він проявлявся через статті і 

проекти, в яких головним чином йшлось про розширення горизонтів 

соціополітичної та пастирської діяльності католицької церкви та заохочення 

до своєчасного оновлення релігійного духу перед новими національними 

обставинами.   

 

Антоніо Фогаццаро (1842-1911) – відомий італійський письменник, який 

висунув на перший план для широкої громадськості дискусії з проблем 

сучасної релігії в Італії. Цікавим є той факт, що його сім разів висували на 

Нобелівську премію з літератури, однак він так і не отримав її жодного разу. 

Завдяки ідеям щодо подолання розриву між наукою та вірою, він став 

релігійним мислителем і реформатором, який проявляв свою прихильність до 

католицького модернізму. 
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А. Фогаццаро народився у м. Віченца31 в заможній родині промисловців, 

в якій підтримувались католицькі традиції і серед членів родини, дядько та 

тітка, були священник та черниця. Починав здобувати освіту в університеті м. 

Падуя, однак через переїзд родини продовжив і остаточно здобув юридичну 

освіту в Турині, після чого переїхав до Мілану, де долучився до руху 

Скапільятура32. У 1869 р. він знову повернувся у Віченцу, щоб працювати 

юристом, але невдовзі залишив роботу, щоб стати штатним романістом. 

Теологічні роздуми А. Фогаццаро були зумовлені та постійно 

підживлювались знайомством з роботами англійських, американських і 

французьких письменників, розмовами й обговореннями з відомими 

мислителями та священнослужителями, серед яких отець Дж. Семерія, Ф. 

Кейн33, Ф. фон Хюгель, Дж. Дженоккі34 та Г. Бономеллі35. А. Фогаццаро 

підтримував ідеї релігійного оновлення в межах італійського католицизму, 

про що свідчить його переписка відомими інтелектуалами свого часу, в яких 

подавались помірковані і виважені думки автора щодо робіт П. Сабатьє, А. 

Луазі, Л. Лабертоньє, М. Блонделя та Дж. Тіррелла. Переважна більшість цих 

листів (таких, наприклад, що написані до Р. Муррі, П. Сабатьє, Ф. фон Хюгеля 

та інших) були датовані між 1903 та 1910 рр. Варто звернути увагу, що саме 

1903 р. ознаменований завершенням понтифікату Папи Лева ХІІІ, який 

виступав (поміркованим чином) за пристосування Церкви до сучасності, 

                                                             
31 Віченца  – місто та муніципалітет на півночі Італії, у регіоні Венето. 
32 Скапільятура –  літературний та художній рух, що зародився в Італії 1860-х років і був 

реакцією на ситуацію, що склалася в Італії того часу і характеризується загальним 

розчаруванням, душевною спустошеністю, яка була викликана руйнуванням ідеалів 

Рісорджіменто. Учасники руху протиставляли свою творчість, з одного боку, 

консерватизму офіційної культури, що пронизана католицьким традиціоналізмом, з іншого 

- італійському романтизму, який вони вважали епігонським, провінційним і пихатим. При 

цьому зразком для них виступали європейські та американські романтики - Е. Гофман, Г. 

Гейне, Е. По, Ш. Бодлер. 
33 Фелікс Кейн (1862-1953) – французький священик, теолог,  викладав в Католицькому 

Інституті Парижу. 
34 Джованні Дженоккі (1860-1925) – італійський церковний діяч, біблієзнавець, місіонер, 

перший ватиканський дипломат (Апостольський візитатор) в Україні (1920). 
35 Геремія Бономеллі (1831-1914) – єпископ єпархії в Кремоні в кінці ХІХ-го та в перші роки 

ХХ-го століття, відомий своєю  підтримкою італійських емігрантів. 
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толерантного або навіть добре налаштованого щодо запитів на оновлення та 

модернізацію, які почали поширюватися серед католицької інтелігенції та 

священства наприкінці ХІХ ст. А. Фогаццаро виступав як успішний 

письменник, публічний викладач та релігійний реформатор, і саме через такі 

ролі він поширював свої ідеї.  

Оскільки він не був священнослужителем, на відміну від більшості його 

колег, тому його теологічні обґрунтування мають світський характер, тобто 

він розробляв теологічні питання з точки зору мирянина, а не духовенства.  Він 

був щирим і ревним католиком, активним публічним діячем у різних сферах, 

а тому здобув низку відзнак і нагород, серед яких велику кількість за 

письменницьку працю. Варто вказати, що у своїх книгах він відкрито та 

завуальовано посилається на ідеї сучасного модернізму.   

Серед його художніх творів, одними з найвідоміших є «Маломбра»  

(«Malombra», 1881), «Даніеле Кортіс» («Daniele Cortis», 1885), «Таємниця 

поета» («Il mstero del poeta», 1887), «Маленький минулий світ» («Il mstero del 

poeta», 1895), «Маленький сучасний світ» («Piccolo mondo moderno», 1900), 

«Святий» («Il Santo», 1906), «Лейла» («Leila», 1910).  

Твором, в якому в найбільшій вимірі представлені модерністські 

погляди А. Фогаццаро, є роман «Святий»,  що вдало поєднує і розкриває 

автора як романіста і погляди на оновлення церкви.  Три теми переплітаються 

в цьому творі – любовна історія, релігійна тематика та еволюційне бачення 

світу. Однак цей амбітний роман, який відображав модерністські теми та 

вимагав оновлення та реформи інституту Церкви, був у 1906 р. включений у 

Ватиканський Індекс заборонених книг («Vatican’s Index librorum 

prohibitorum»). Однак, варто вказати, що це не завадило романові здобути 

велику славу та популярність.  Після посилення антимодерністських тенденцій 

в колах церкви, А. Фогаццаро підпадав під санкції з боку церкви за свої ідеї 

реформування церкви зсередини та особливо церковної влади. І як свідчить 

його листування, він не відмовився від свого твору та своїх ідей і відстоював 

необхідність радикальної реформації церкви. І як зазначається у самому творі, 
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що модерністів є значна кількість серед католиків Італії та поза її межами, це 

духовенство та миряни, які прагнуть реформи в церкві, що має бути проведена 

без заколоту, а натомість легітимною владою. Висловлюється бажання 

здійснення реформ релігійного вчення, у літургії, у вищому керівництві 

церкви, а для цього потрібно створити громадську думку, яка спонукатиме 

владу діяти, у ближчій чи дальшій перспективі36.  

Будучи глибоко віруючим католиком, А. Фогаццаро намагався 

примирити дарвіністський еволюціонізм з релігійним вченням, прихильність 

до модерністських ідей та відданість вірі, оскільки вважав можливість і 

необхідність змін церковної інституції у відповідності до викликів часу, однак 

при цьому недоторканою залишалась віра у велич Бога.  

Останній твір А. Фогаццаро «Лейла» також був присвячений релігійній 

проблематиці і відображав модерністські настрої. Починав писати його у 1905 

р., однак твір був представлений публіці лише 1910 р., вже після засудження 

церковною ієрархією автора та його ідей. Однак цим твором, як стверджував 

сам автор, він хотів представити морально-релігійну «пропагаду» 

християнських принципів та переконань і показати церкву, що потребує 

оновлення. Останні місяці життя А. Фогаццаро були сповнені відчаю та 

розчарування, наприкінці лютого 1911 р. він важко захворів, на початку 

березня був прооперований у Віченці, однак після операції його стан 

погіршився і 7 березня 1911 р. він помер. 

 

Ернесто Бонаюті (1881 - 1946) – італійський історик, католицький 

священик, теолог, досліджував питання філософії релігії та християнської 

історії. Відомий також своєю антифашистською позицією та прихильністю до 

ідей модернізму.  Він втратив кафедру в Римському університеті через 

опозицію до фашистів. 

                                                             
36 Antonio Fogazzaro, Il Santo, Milan: 1907, p. 38 
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Ернесто Бонаюті народився в Римі в багатодітній родині. Невдовзі після 

народження сина, помер батько. Вихованням дітей займалась мати, яка 

привила дітям глибоку віру. Саме від неї Е. Бонаюті отримав першу релігійну 

освіту та виховання.  Під час навчання в Папській семінарії Апполінара в Римі 

(Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare di Roma) він потоваришував з 

Анжело Ронкаллі (майбутнім папою Іваном XXIII). У 1903 р. його було 

висвячено у священники. Вже в роки свого навчання  він продемонстрував 

надзвичайні інтелектуальні здібності, однак варто вказати, що також зазнав 

покарань від керівництва за занадто велику свободу, виявлену в оцінці 

сучасних наукових підходів до релігійних дисциплін. Він активно працював 

під керівництвом історика релігій Сальваторе Міноччі (Salvatore Minocchi), 

використовуючи ресурси та методологію позитивізму для вивчення 

первісного християнства.   

У 24-річному віці Е. Бонаюті  заснував історико-критичний журнал 

богословських наук для розповсюдження релігійної культури в Італії, а згодом 

керував журналом «Ricerche religiose». Ці журнали були занесені в Індекс 

заборонених книг. А сам священник 25 січня 1926 р. був відлучений від церкви 

за «єресь модернізму», що особливо проявилось у його творах «Програма 

модерністів» («Il programma dei modernisti», 1908 р.) та «Листах священика-

модерніста» («Lettere di un prete modernista», 1908 р.). 

У 1925 р. він пройшов по конкурсу на посаду професора історії 

християнства в Римському університеті. Однак після Конкордату 1929 р. йому 

було заборонено викладати та приймати іспити, але залишено в університеті 

для  виконання наукових досліджень. У 1931 р. університетську кафедру було 

остаточно розформовано, оскільки він і його колеги відмовились скласти 

присягу на вірність фашизму.  

Е. Бонаюті  був глибоко віруючою людиною. У той же час, на його 

переконання, католицькій церкві необхідно здійснити радикальну теологічну 

реконструкцію та значну переорієнтацію в  формах та напрямках діяльності 

церкви в суспільстві. Це відображено в творах, які спочатку виходять 
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анонімно, а пізніше розкрито його авторство «Програма модерністів» та 

«Листи священика-модерніста», які  Дж. Тіррел переклав англійською мовою. 

В них автор прагнув показати, що єдиний спосіб, яким сучасна людина може 

бути католиком-християнином і одночасно зберігати свою цілісність розуму 

та чесність у дії – це слідування цим модерністським «шляхом». 

Спочатку він досить жорстко критикував релігію за її інволюціонізм та 

індивідуалізм. Однак пізніше пом’якшив попередню критику і виправив свою 

позицію. В центрі всіх філософських та релігійних проблем людина, що 

обдарована, за його словами, такою характеристикою, як соціальність. Поза 

цим вона не могла би існувати. Однак суспільне життя стає ярмом для людини 

з моменту, коли воно входить в її сферу волі. Щоб встановити порушений 

баланс, людина має два засоби: політику, яка керує людиною ззовні, і релігію, 

яка керує зсередини. У його творах також прослідковується критика і опозиція 

до томістської філософії. Нарешті, в останній період його творчості він 

повертається до поміркованого погляду на першородний гріх і томістську 

теологію. Серед відомих його творів: «Сутність християнства» («l'essenza 

cristianesimo», 1922), «Середньовічний містицизм» («Mysticism medioevale», 

1928), «Історія християнства» («Storia cristianesimo», 1942-1943), «Життя 

духу» («La vita dello spirit», незавершений, 1948). 

Італійський теолог в своїх творах суміщав релігійну проблематику з 

соціальною. Він прагнув зробити «Реальну Присутність» залежною від віри 

спільноти та їхньої соціальної рівності. У творі «Фундаментальний досвід 

Павла» («Le esperienze fondamentali di Paolo», 1920) він посилається на думки 

А. Луазі щодо таїнства Євхаристії, згідно з яким вона була першопочатково 

лише  спільною трапезою, без вшанування смерті Христа.  Але А. Луазі, на 

думку Е. Бонаюті, підкреслює спільнотний та есхатологічний характер 

Євхаристії у Павла, оскільки його занадто вже цікавлять детальні паралелі між 

ідеями та поглядами Павла та сучасною релігійною культурою. Е. Бонаюті 

вважає Павла великим прихильноком прагматизму, оскільки підпорядкував 

всі абстрактні цінності культури та спекуляції етичним вимогам. 
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В поглядах на історію церкви Е. Бонаюті прослідковується акцент на 

християнській ідеї (і в цьому відчувається вплив на теолога робіт А. Луазі та 

А. Гарнака), що його відрізняє від концепції Дж. Ньюмена.  У Е. Бонаюті 

виявляється дуже чітко конкретний критерій для розрізнення добрих і поганих 

подій в історії церкви. Він також наголошує, як і А. Луазі, на есхатологічному 

характері послання Ісуса і розширює розуміння цього послання як основної 

риси справжнього християнського життя. Цей критерій справжнього 

християнства не ставить у привілейоване становище виключно 

ранньохристиянські тексти та періоди, однак демонстрував відродження 

автентичного християнства і в середньовічних творах та подіях. 

Е. Бонаюті, наслідуючи погляди Дж. Тіррела, відкидав те, що можна 

назвати «зародковою теорією» А. Луазі, тобто ідею, що всі пізніші події в 

церковному житті та вченні були наявними  в служінні Ісуса хоча б у 

зародковій формі. Італійський теолог пояснював, не погоджуючись з А. Луазі, 

що такі погляди підривають схоластичну теорію одкровення та розвитку 

церкви.  

Після втрати роботи в університеті життя Е. Бонаюті було сповнене 

труднощами, оскільки він залишився без стабільного доходу і одночасно з цим 

перебував під пильним наглядом фашистських спецслужб. Однак теолог 

продовжував давати лекції, спочатку в  методистській римській конгрегації та 

як запрошений професор Лозаннського університету в Швейцарії, однак 

постійної позиції на кафедрі історії християнства богословського факультету 

того ж університету не отримав, оскільки умовою було зміна конфесії.  

Під час Другої світової війни він кілька місяців переховував у своєму 

будинку в Римі єврейського тринадцятирічного хлопця, тим самим 

врятувавши його. За це Е. Бонаюті у 2012 р. отримав посмертно визнання як 

«Праведник світу»37.  

                                                             
37 Праведник світу чи праведник народів світу – почесне звання, що присуджується 

Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи 

(Голокосту) і Героїзму «Яд ва-Шем». Звання праведників народів світу присвоюють 
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Помер Е. Бонаюті 20 квітня 1946 р. після загострення серцевих проблем, 

похований в Римі. Він, безумовно, одна з найцікавіших постатей у релігійному 

житті Італії ХХ століття, чудовий лектор та відомий історик, який зробив 

значний внесок у вивчення релігійно-церковної історії Італії. Він також зіграв 

свою роль у багатьох політичних суперечках свого часу, був плідним 

журналістом, критиком і науковцем. Його авторству належить понад  три 

тисячі творів.  Залишив він також і автобіографічний твір «Паломник Риму» 

(«Il pellegrino di Roma», 1945), в якому відтворив історію свого конфлікту з 

Католицькою церквою, однак навіть і після відлучення від церкви він 

продовжував себе називати «вірний син».   

 

У атмосфері протистояння між оновленням і консерватизмом, що 

пронизала італійський католицький світ, перебували  Джованні Семерія 

(Giovanni Semeria) та Ромоло Муррі (Romolo Murri), одні з найвидатніших 

громадських діячів італійського католицизму початку ХХ століття. 

Джованні Семерія (1866-1931), відомий італійський оратор-проповідник 

та письменник, уславився заснуванням оркестру – Giovine Orchestra Genovese. 

Він народився у 1866 р. під час війни Італії за незалежність в муніципалітеті 

Колле, який згодом перейшов у Сан-Ремо. Його батько через холеру помер ще 

до народження сина і це значно вплинуло на життя Дж. Семерії. Коли йому 

було 9 років, мати відправила його до інтернату в Кремоні, що перебував під 

опікою єзуїтів, пізніше його перевели в Академію Карло Альберто (Carlo 

Alberto Academe) поблизу Турину, де на нього значною мірою вплинули 

варнавіти38. І у віці 15 років він вступив до ордену варнавітів на новіціат. У 

1883 р. склав монаші обітниці. Висвячений на священика 5 квітня 1890 р., і з 

                                                             
неєвреям, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи, ризикуючи при цьому 

власним життям.  
38 Варнавіти або Регулярні каноніки св. Павла (лат. Congregatio Clericorum regularium S. 

Pauli, B, CRSP) - чернечий орден Римо-католицької церкви, заснований у 1530 році в 

Мілані, назва походить від назви першої обителі - храму св. Варнави в Мілані. 
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того часу він почав займатись питаннями відносин між державою і церквою, 

конфлікту між наукою і вірою, оновлення християнської думки. 

Ще за часів вивчення філософії та теології в Римі він розкрив особливий 

талант у публічних виступах. Після його хіротонії він декілька років 

залишався в Римі, викладаючи у семінаристів та працюючи у богословських 

журналах. Був обраний до складу кількох наукових товариств. У жовтні 1892 

р. Папа запросив його взяти участь у Науковому конгресі в Генуї. І у 1895 р. 

він  переїхав до Генуї, де здобув репутацію гарного вчителя, проповідника, 

письменника.  Через два роки його запросили проповідувати в одній з базилік 

Риму. Саме завдяки глибоким і блискучим проповідям його запрошували до 

Франції, Бельгії, Швейцарії, Англії, США та інших країн  Азії та Африки.  

Як науковець та оратор він закликає духовенство, інтелігенцію, 

богословів до примирення між християнською думкою, мораллю та новими 

науками, особливо наголошуючи на важливості такої нової галузі, як 

історична критика.  Він зазначає, що можна вдало поєднувати практику релігії, 

інтелектуальну чесність та наукові знання. Тому Дж. Семерія рекомендує і 

духовенству, і світським науковцям поглиблювати знання сучасних 

мислителів, щоб виявити в них ту іскру істини і таким чином сприяти 

пробудженню  християнської думки.  

Дж. Семерія ніколи не приховував своєї симпатії до ліберального 

католицизму. На початку ХХ ст. він був захоплений та з ентузіазмом 

погоджувався з тими асоціаціями християн, які підтримували ідеї світової 

демократії Папи Лева ХІІІ, вираженими у «Rerum Novarum». Але концепція 

народного суверенітету, запропонована Папою, все ще виглядала надто 

вимушено та спрощено в дії, яку хтось повинен зробити згори. Початок 

століття виглядав досить обнадійливо: прихід демократії, що підтримувалась 

християнством, не обмежувалась однією політичною партією, а була радше 

відкритою для різних спільнот. Але щоб все це відбулося, потрібна була 

значна кооперація між християнами. Дж.  Семерія розглядав демократію, в 

якій основними досягненнями є партнерство, можливість незалежності у 
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волевиявленні, рівність  у політичній та соціальній площині,  активна участь у 

суспільному житті.  

Багато років він жив у Генуї, будучи оточений молодими людьми, для 

яких написав багато своїх ранніх книг. У той же час він продовжував зберігати 

репутацію оратора. В межах церковної ієрархії, однак, були люди, які вбачали 

небезпеки у його промовах і працях. У консервативно налаштованих колах 

кардиналів звучали звинувачення у розпалюванні модернізму  в сторону о. Дж. 

Семерії. Саме тому його інкогніто відправили до Брюсселя у 1912 р. Відтак, 

він перебував два роки у мовчанні і зосередився на служінні сім'ям італійських 

експатріантів, які переїхали до Бельгії. В часи Першої світової війни він 

повернувся до Італії та його було призначено військовим капеланом. 

У післявоєнний час він займається благодійною діяльністю і працює над 

амбітним проектом – будівництво дому для дітей-сиріт і опіка їх утриманням 

та освітою.  Під час однієї з подорожей у 1931 р., коли він шукав фінансової 

допомоги та підтримки для сиріт, Джованні Семерія помер. Його могила 

знаходиться в Монтероссо-аль-Маре (Лігурія),  в місці, яке він дуже любив. 

 

Ромоло Муррі (1870-1944), італійський священик і політик, був одним  

із засновників руху соціального християнства в Італії. Народився у 

багатодітній родині фермерів. Отримав філософську освіту у Фермо (Італія), і 

після завершення здобув стипендію для навчання в Римі, і у 1892 р. закінчив 

теологічний факультет Папського григоріанського університету.  У лютому 

1893 р. його висвятили на священика. Після того він продовжував здобувати 

освіту і відвідував лекції з філософії в Римському університеті ла Сап'єнца 

(Universita degli studi di Roma La Sapienza) і слухав марксистського мислителя 

Антоніо Лабріола. Таким чином прагнення до соціального та культурного 

оновлення стають пріоритетними для священника.  

Р. Муррі заснував католицький періодичний журнал Vita nuova, брав 

участь у витоках Федерації католицьких університетів Італії (Federazione 

universitaria cattolica italiana) та захопився католицьким соціальним рухом та 
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християнською демократією. Періодичне видання Cultura sociale, засноване 

ним у 1898 р., виступало за новий політичний та соціальний напрям діяльності 

католиків. Священник не сприймав досвід старих лідерів потужної 

католицької організації і не збирався приєднуватись до існуючих партій. 

Однак прагнув створити новий рух, який мав об'єднати активних католиків, 

він намагався мобілізувати церковну ієрархію до політичних дій і бути на боці 

людей.  З 1902 по 1906 рр. Р. Муррі був зацікавлений подібністю між «духом 

демократії» та «духом християнства». Він зазначав, що християнство повинно 

звільнитись від світських історичних чи епізодичних традицій, застарілих 

теорій та старих структур, які навряд чи допомагають людям зрозуміти його 

справжнє вчення та перешкоджають необхідному відновленню релігійних 

знань. Тому Р. Муррі вважав християнство та його моральні засади 

керівництвом для політичних, соціальних та економічних рішень та дій. 

Демократія для священика – це справедливість, солідарність, милосердя, її 

соціальними питаннями є свобода, розвиток цивілізації та культури, активна 

залученість та участь у загальному вдосконаленні людства. 

У 1906 р. Муррі заснував нове періодичне видання Rivista di cultura 

(1906-1908). Після виходу енцикліки Пія X Pieni animo, в якій Папа засудив 

«дух непокори і незалежності, який проявляється серед духовенства» і наклав 

заборону на участь у політичній діяльності, яка не координувалася церковною 

ієрархією, та заборонялось членство в Національній демократичній лізі Муррі 

та Фускіні. Таким чином перебуваючи в конфлікті з церковною владою і після 

балотування на виборах 1909 р. за списками Національної Демократичної Ліги 

та обрання до Палати депутатів, його було остаточно відлучено від Церкви.  

Із встановленням фашистського режиму Муррі покинув активну 

політичну арену, він працював за контрактом у бібліотеці Палати депутатів, а 

пізніше був нотаріусом.  

Серед його численних творів найвідомішими є «Католицькі 

консерватори та християнські демократи» («Conservatori cattolici e Democratici 

cristiani», 1900), «Церковна політика і демократія» («La politica clericale e la 
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democrazia», 1908), «Іспанія та Ватикан» («La Spagna e il Vaticano», 1911), «Від 

християнської демократії до італійської народної партії» («Dalla Democrazia 

Cristiana al Partito Popolare Italiano», 1920), «Християнське послання та історія» 

(«Il messaggio cristiano e la storia», 1943).  
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Питання для контролю: 

1. Визначте особливості італійського модернізму 

http://josephsoleary.typepad.com/my_weblog/2011/05/in-newmans-wake-ernesto-buonaiuti-and-the-development-of-doctrine.html
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2. Які життєві обставини А. Фогаццаро вплинули на формування у нього 

модерністських поглядів? 

3. Подайте основні ідеї А. Фогаццаро «Святий». 

4. Яким чином А. Фогаццаро описує необхідність реформ у церкві.  

5. В яких ідеях Е. Бонаюті відчувається значний вплив А. Луазі? 

6. Як розкривав Е. Бонаюті соціальну природу людини 

7. Чи Е. Бонаюті підтримував ідеї Дж. Тіррела 

8. Які погляди на демократію мав Дж. Семерія 

9. За що і коли Р. Муррі було відлучено від церкви 

10.  В чому вбачав подібність Р. Муррі між «духом демократії» та «духом 

християнства» 

 

Тестові завдання 

 

1. Хто з представників італійського модернізму не був священником. 

А. Дж. Семерія 

Б. А. Фогаццаро 

В. Е. Бонаюті  

 

2. Яку роботу А. Фогаццаро було внесено в Ватиканський Індекс 

заборонених книг: 

А. «Маломбра»   

Б. «Таємниця поета» 

В. «Святий» 

 

3. Хто з представників італійського модернізму відкрито представляв 

антифашистську позицію: 

А. Дж. Семерія 

Б. А. Фогаццаро 

В. Е. Бонаюті 

 

4. Який твір Є. Бонаюті Дж. Тіррел переклав англійською мовою: 

А. «Середньовічний містицизм» 

Б. «Програма модерністів» 

В. «Життя духу» 
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5. Хто з представників італійського модернізму отримав звання 

«Праведник світу»: 

А. Дж. Семерія 

Б. А. Фогаццаро 

В. Е. Бонаюті 

 

6. Хто є авторм твору «Паломник Риму» 

А. Дж. Семерія 

Б. Е. Бонаюті  

В. А. Фогаццаро 

 

7. Хто з представників італійського модернізму був відомим оратором: 

А. А. Фогаццаро  

Б. Е. Бонаюті 

В. Дж. Семерія 

 

8. Р. Муррі вважається засновником цього руху в Італії:  

А. Скапільятура 

Б. соціального християнства  

В. феміністичного 

 

9. Р. Муррі залишив політичну кар’єру після 

А. відлучення від церкви 

Б. встановленням фашистського режиму в Італії 

В. написання твору «Католицькі консерватори та християнські 

демократи»  

 

10.  Хто з представників італійського модернізму був номінований на 

Нобелівську премію. 

А. Р. Муррі   

Б. Дж. Семерія 

В. А. Фогаццаро 
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4.4. Модернізм у США – Дж. Зам (J. Zahm), В. Л. Салліван (W. L. 

Sullivan) 

 

Коли ми говоримо про модернізм США, то передусім, варто вказати на 

те, що власне організованого і потужного католицького модерністського руху 

не існувало, це були радше спроби чи намагання кількох американських 

священників поширювати та популяризувати ідеї європейських мислителів та 

інтерпретувати їх у свій спосіб. Серед основних представників були професор 

Університету Нотр-Дам Джон Августин Зам, який був популярним оратором 

в літніх католицьких школах, священик-пауліст Вільям Л. Салліван, який 

намагався втягнути американське католицьке духовенство у позицію проти 

авторитаризму Ватикану та ще кілька священиків з Семінарії Св. Йосифа в 

Йонкерсі. Американська католицька наука на початку XX століття була в 

зародковому стані і, як правило, наслідувала європейську науку. 

Американські священики-теологи викладали в католицьких 

університетах та семінаріях у період 1895 по 1910 р., саме в той час, коли 

кампанія папи Пія X щодо придушення модерністських ідей досягла свого 

апогею і однією з форм прояву якої було обов’язкове складання 

антимодерністської присяги католицьким духовенством. Однак все ж ці 

апологети модернізму були під значним впливом попереднього покоління 

ліберальних церковних діячів, включаючи прелатів Джона Ірланда (John 

Ireland)39, Джона Кіна (John Keane)40 та Джона Ланкастера Спалдінга (John 

Lancaster Spalding)41, які закликали Римо-католицьку церкву в США і, загалом 

                                                             
39 Джон Ірланд (1838 - 1918) – відомий релігійний та громадський діяч м. Сент-Пол 

(Міннесота), був там третім римо-католицьким єпископом і першим римо-католицьким 

архиєпископом (1888–1818). 1896 р. він опублікував книгу «Церква та сучасне 

суспільство».  
40 Джон Йозеф Кін (1839 - 1918) – американський архиєпископ римо-католицької церкви в 

м. Дюбук (штат Айова) наприкінці  ХІХ - початку ХХ століття. Він був призначений 

першим ректором Католицького університету Америки, штат Вашингтон, округ Колумбія. 
41 Джон Ланкастер Спалдінг (1840 - 1916) –  американський  автор, поет, перший єпископ 

Римо-католицької єпархії Піорії (штат Іллінойс) з 1877 по 1908 рік та співзасновник 

Католицького університету Америки. 
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у всьому світі, адаптуватися до сучасних американських цінностей, 

включаючи розділення церкви і держави, свободу совісті та релігійну свободу. 

Незважаючи на стосунки між Церквою та республікою, ця риторика, яка 

включала підтримку інтелектуальної свободи, здавалась низці американських 

священиків надто складним завданням, щоб примирити католицьку віру зі 

здобутками сучасної філософії та науки. Однак деякі священики відреагували 

на цей виклик і почали активно працювати над цим, вже починаючи з 1896 р. 

Тут варто згадати кілька прикладів, які це підтверджують. По-перше, вихід 

праці Джона Зама «Еволюція і догма», що стала сміливою спробою 

американського священика інтегрувати неодарвінізм та католицьку доктрину 

божественного провидіння.  По-друге, у 1902 р. Джеймс Ф. Дрісколл (James F. 

Driscoll), ставши президентом Семінарії Св. Йосифа в Данвуді, Нью-Йорк, 

негайно переглянув навчальну програму, щоб включити у неї сучасні підходи 

критичної науки, і спільно з сульпіціанами42 заснував журнал «The New York 

Review: a journal of ancient faith and modern thought», де виходили статті, 

присвячені поширенню європейських модерністських ідей та підходів серед 

американського католицького духовенства. Католицькі періодичні видання, 

серед яких «Католицький світ» паулінів43 та Вісник Католицького 

університету, почали публікувати статті про останні біблійні дослідження та 

історичнуий критицизм.  

Джон Августин Зам (1851-1921), священик Конгрегації Святого Хреста 

і професор хімії та фізики в Нотр-Дамському університеті. Він відіграв 

важливу роль у релігійній історії США, бо поєднав у своїй особі, здавалося б, 

різноманітні перспективи: американського громадянина, католицького 

священика та еволюціоніста. Серед американських науковців на зламі століть 

                                                             
42 Сульпіціани, Товариство священиків Святого Сульпіція - товариство апостольського 

життя, засноване в 1641 р. французьким священиком Жан-Жаком Ольє. Ця громада 

отримала для служіння паризьку церкву Сен-Сюльпіс. Тому в честь імені цієї церкви та 

святого Сульпіція, ім’ям якого вона була освячена, нове товариство отримало свою назву. 
43 Пауліни або Орден св. Павла Відлюдника  -  католицький чернечий орден, заснований у 

XIII ст. в Угорщині та названий на честь Павла Фівейського, святого IV ст., який вважається 

першим християнським ченцем-самітником 
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Дж. Зам був дуже компетентним та публічно відомим. Він відіграв вагому роль 

в тому, що американська католицька спільнота була ознайомлена з сучасними 

науковими підходами, оскільки саме завдяки його участі та залученню до 

гострих дискусій щодо еволюції та теорії Дарвіна багато американських 

католиків вперше зіткнулися з цими теоріями та й загалом, сучасним науковим 

світоглядом.   

Дж. Зам  народився в Нью-Лексінгтоні (штат Огайо) в релігійній та 

освіченій родині. Він навчався в Нотр-Дамському університеті в період з 1867 

по 1871 р. Закінчив його з відзнакою, на той час будучи послушником 

Конгрегації Святого Хреста. Після завершення богословських студій був 

висвячений у 1875 р. Проявляючи себе як багатогранну особистість, Дж. Зам 

зацікавився наукою та літературою. Вже під час свого навчання він публікував 

наукові статті та описи своїх подорожей. Після закінчення навчання став 

викладачем фізики та хімії в Університеті Нотр-Дам. У 1892 р. він написав 

роботу «Звук і музика» («Sound and Music»).  У 25-річному віці він став Віце-

ректором університету і 9 років пропрацював на цій посаді.  Пізніше він 

більше зосередився на теології і став викладачем апологетики. У своїх 

теологічних роздумах він передусім намагався бути посередником між 

католицизмом і теорією еволюції Чарльза Дарвіна. Будучи першим відомим 

американським вченим-католиком, він багато читав публічних лекцій та 

відповідав на питання серед католицької спільноти, надаючи наукові та 

богословські коментарі до нових теорій еволюції. Як плідний автор, викладач, 

популярний оратор та доповідач на наукових конгресах і католицьких літніх 

школах, Дж. Зам згуртував навколо себе велику аудиторію і впевнено 

стверджував про остаточну сумісність еволюційного світогляду, 

доктринальних положень католицької віри про людську природу, творення та 

божественне провидіння. В цей період він був переконаний, що своєю працею 

робить вклад в інтелектуальне життя американців і вважав, що його місією є 

донести до протестантського світу справжнє ставлення католицького вчення 

до сучасної науки. Період з 1893 по 1896 р. був часом плідної праці, щоб 
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поширювати знання про методи, гіпотези та відкриття сучасної науки. У своїх 

виступах та роботах він звертався до  католицької та протестантської аудиторії 

і характеризував католицьку догму як таку, що поєднується із здобутками 

біології, палеонтології та антропології. За ці роки він видавав книги, брошури 

та статті. Був учасником Міжнародного католицького наукового конгресу в 

Брюсселі в 1894 р.  У 1895 р. Папа Лев XIII присвоїв Дж. Заму звання 

почесного доктора філософії.  У період з 1891 по 1896 рр. він опублікував 

кілька книг і статей, однак кульмінацією стала книга «Еволюція та догма» 

(«Evolution and dogma», 1896).  

Ставши результатом його тринадцятирічної праці та участі у публічних 

дискусіях,  «Еволюція та догма» підтвердила його репутацію як провідного 

католицького апологета та педагога. Він не був оригінальним теоретиком і не 

прагнув бути таким. У своїй роботі він не намагався подати нову 

інтерпретацію еволюції, яка дозволила б уникнути прорахунків Дарвіна чи 

Ламарка. Його метою було продемонструвати переваги та недоліки різних 

підходів, порівняти їх  та утвердити думку, що обмеження кожного не повинні 

дискредитувати саму концепцію еволюції. В цій роботі  Дж. Зам  прийняв таку 

форму гіпотетико-дедуктивних міркувань як середину між «немислимим 

емпіризмом», що гарантував остаточну точність та догматичність, та 

«ультраконсерватизмом», який заснований виключно на дедукції з апріорних 

принципів, що призводять до фанатичної впертості в утвердженні традиційних 

поглядів. Автор дозволяв собі лише один апріорний принцип: наука не може і 

не зможе перекреслити істини, розкриті Богом у Писанні та традиції. Цей 

підхід не приховував «світло» одкровення, однак як наполягав Зам, це 

стримувало метафізику передчасно нав'язувати межі раціональних 

досліджень. Таким чином, природознавство та метафізика сумісні у 

відповідних висновках, але є різними дисциплінами, кожна зі своєю 

цілісністю. 

Така популярність Дж. Зама привернула увагу до його особи та робіт 

представників Римо-католицької курії. Церковні чиновники змусили його 
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«замовкнути», через те, що він, як і інші американські протестантські та 

європейські католицькі вчені, запропонував переглянути інтерпретацію 

певних доктрин, які вплинули на прийняття загальної теорії еволюції. Багато 

в чому «справа Зама» уособлювала католицьку кризу модернізму. У поглядах 

консервативних церковних діячів звучала підозра щодо застосування 

критичних методів наукового дослідження до питань істини, що може 

призвести єресі. Церковні супротивники Дж. Зама у Ватикані та Америці 

пов'язували його «пропаганду» еволюції та сучасної науки з некритичним 

прийняттям американських цінностей, які, на їхню думку, пропагували 

«ліберально» члени духовенства та ієрархії. Таким чином, крім звинувачення 

в «американізмі», лунали також звинувачення та підозри у поширенні нової 

методології, яка характеризується переосмисленням патристичних та 

схоластичних термінів і категорій, задля досягнення синтезу сучасної науки та 

віри. Таким чином, його робота  потрапила в Індекс заборонених книг і Дж. 

Зам був змушений відмовитися від своєї публікації. Ця криза в Нотр-

Дамському університеті була одним із факторів, що спричинили засудження 

папою Левом XIII єресі американізму. 

 Серед найвідоміших праць Дж. Зама відзначають «Наукова теорія та 

католицьке вчення» («Scientific theory and Catholic doctrine», 1896), «Уздовж 

Анд та вниз до Амазонки» («Along the Andes and down the Amazon», 1911), 

«Пошуки Ельдорадо» («The quest of El Dorado», 1917), «Жінки в науці» 

(«Woman in science», 1913).  

Дж. Зам планував книгу з історико-археологічного дослідження Святої 

Землі, але помер від бронхіальної пневмонії в мюнхенській лікарні на шляху 

до Близького Сходу. Рукописи його книги «Від Берліна до Багдаду та 

Вавилону» («From Berlin to Baghdad and Babylon») були знайдені та 

опубліковані посмертно.  
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Вільям Лоренс Салліван (1872 - 1935) – американський унітаріанський44 

священнослужитель, письменник і літературознавець. Народився у Східному 

Брейнтрі (штат Массачусетс) в родині емігрантів з Ірландії. Вже з дитинства 

він мав намір стати священиком, тому і отримував відповідну освіту, з 1892 по 

1896 р. навчався у Бостонському коледжі та семінарії Сент-Джон у Брайтоні 

(неподалік Бостону), де здобув ступінь бакалавра філософії. Продовжив 

навчання у Католицькому університеті Америки у Вашингтоні (округ 

Колумбія), де отримав академічний ступінь – ліценціат з богослов’я. Там він 

приєднався до паулістської45 спільноти та був висвячений на священика в 1899 

р. Протягом 1899-1901 р.  В. Салліван служив проповідником паулістської 

місії в Теннесі, але змушений був повернутись до Вашингтона через проблеми 

із здоров’ям. Він зайнявся парафіяльною роботою, викладав та писав у 

видання Catholic Word. Кілька років він був викладачем Священного Писання 

та богослов’я в Коледжі Св. Томи. 

Період 1901-1906 рр. позначений відданим служінням церкві. Цікавими 

є листування священика з Естелле Троккмортон (Estelle Throckmorton), 

прихожанкою Церкви Святого Томи у Вашингтоні, яка почула його проповіді 

і написала лист. Між ними зав’язалась плідна переписка, що тривала не один 

рік, починаючи з другої половини 1905 р. Саме у цих листах священик 

висловлював свої плани щодо реформування американського католицизму, 

описував свою внутрішню духовну боротьбу, ділився поглядами щодо 

здобутків європейської освіти.  Маючи великий інтерес до філософії, історії, 

біблійної критики та історії релігії, він прагнув освоїти передові дослідження 

і сподівався застосувати свої знання та здібності для проведення змін у церкві.  

Салліван рекомендував для прочитання певних авторів, а також подавав 

узагальнення та свої висновки щодо них.  Серед робіт, до яких звертався 

                                                             
44 Унітаріанство – теологічний рух у християнстві, в основі якого наступна позиція: Бог –
єдина особа, а тому протистоїть тринітаріанству, тобто вірі в Трійцю. Прибічники 

унітаріанства вважають, що Ісус Христос є сином Божим, але не самим Богом. 
45 Місіонерське товариство Святого апостола Павла, більш відоме як отці-паулісти – римо-

католицький релігійний орден, заснований у США у 1858 р.   
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священик, були  А. Луазі, Дж. Тіррел, фон Хюгель, А. Фогаццаро та інші. Він 

відзначав, що під час викладацької роботи у Коледжі намагався ознайомити 

студентів із здобутками сучасної науки і при цьому зазначав, що не міг просто 

відтворювати чи повторювати старі, некритичні та дискредитовані тези з 

семінарських підручників і не вдавалось повністю викладати традиційні 

погляди. Таким чином, В. Салліван «став на шлях» модерністського руху, а 

саме, був переконаний, що вчені повинні поважати і враховувати факти, 

встановлені критичним науковим дослідженням Біблії та історії церкви та 

оцінювати для себе ці свідчення та їх вплив на твердження про віру. Такий 

шлях, вважав В. Салліван, був можливим і насправді заохочувався в контексті 

американської свободи слова та переконань; однак це було неможливим в 

контексті позиції римської ієрархії після 1905 р.  

В. Салліван з його підходом доброчесного вченого вважав, що 

незаперечні факти неможливо уникати, ігнорувати  чи замовчувати і тим паче 

переглядати, з огляду на контекст, і наводив приклади з історії раннього 

християнства. Для нього пошук об'єктивної істини становив найбільшу 

цінність, тому коли догма заперечує факти, то вона повинна бути визнана 

«помилковою» і таким чином потребує перегляду.  За такі погляди  в 1906 р. 

В. Салліван був відсторонений від Католицької церкви.  Як він про це писав, 

що раніше Церква була його Абсолютом, однак потім, ним став моральний 

закон.  Для його церковних супротивників озвучена позиція підтримки 

морального абсолютизму означала підтримку модернізму. У 1910 р.  

розірвавши свої зв'язки з Католицької церквою, він написав твір полемічного 

характеру про папську владу «Листи до Його Святості Папи Пія X». 

З жовтня 1910 р. В. Салліван проживав у Клівленді, де приєднався до 

Американської унітарної асоціації. У період з 1911 по 1912 р. він викладав 

англійську мову та історію в Школі етичної культури Фелікса Адлера в Нью-

Йорку. У 1912 р. він став унітарним міністром і служив у Церкві у м. 

Шенектаді, штат Нью-Йорк, а наступного року вже у церкві у Нью-Йорку на 

Манхеттені, де пробув наступні дев'ять років до 1922 р. У цей же період він 
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працює оглядачем книг в одній з найпрестижніших щоденних газет міста «The 

Herald Tribune». Володіючи красномовством, він був дуже затребуваний як 

доповідач, особливо після того, як міська газета «Вечірня пошта» почала 

публікувати свої проповіді. Невтомний проповідник, він виголосив понад 

сорок проповідей протягом одного місяця 1916 р., подорожуючи Західним 

узбережжям. У 1917 р. він отримав ступінь доктора наук від Теологічної 

школи Мідвіля. Також у цьому ж році він викладав у Гарварді.   

Впродовж 1922 - 1924 рр. він активно проповідував по місіях в США та 

Канаді. Був активним учасником численних богословських дискусій, 

суперечок щодо теїзму та посягань гуманізму, проти чого він виступав. З 1924 

по 1928 р. він служив пастором у Міссурі, викладав у Теологічній школі 

Мідвіля. 

Таким чином, біографія Вільяма Л. Саллівана, який був паулістським 

місіонером і вчителем, що згодом відмовився від католицизму в 1910 р.  і, 

врешті-решт, долучився до унітаризму, є постійним викликом для істориків 

релігії. Відносячи В. Саллівана до модерністів, історики, як правило, 

пояснюють це тим, модернізм тісно пов’язаний із виникненням, прийняттям 

та застосуванням методології та висновків історичної та біблійної критики 

наприкінці XIX століття.  Однак Салліван розробляв теми апологетики та 

моралізму і включав ідеї критичних наук лише тоді, коли і тільки якщо вони 

обґрунтовували положення апологетики. 
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Питання для контролю: 

1. Визначте особливості американського модернізму. 

2. Хто найбільше вплинув ідейно на американських модерністів? 

3. Назвіть основні твори Дж. Зама. 

4. Які основні ідеї праці Дж. Зама «Еволюція і догма».  

5. Які основні моменти критики Дж. Зама з боку Католицької церкви? 

6. Яку трансформацію релігійних поглядів мав В. Салліван?  

7. Чому погляди В. Саллівана вважають модерністськими? 

8. Який твір В. Саллівана має чітко виражений полемічний характер. 

9. Яка подальша доля В. Саллівана після розриву з Католицькою 

церквою? 

10.  Які богословські теми в основному розробляв В. Салліван?  
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Тестові завдання 

 

1. Хто з представників американського модернізму був Віце-ректором 

Університету Нотр-Дам. 

А. Дж. Семерія 

Б. В. Салліван 

В. Дж. Зам  

 

2. Яку роботу В. Саллівана було внесено в Ватиканський Індекс 

заборонених книг: 

А. Листування з Естелле Троккмортон   

Б. «Листи до Його Святості Папи Пія X». 

В. «Святий» 

 

3. Хто з представників американського модернізму розглядав теми 

поєднання еволюціонізму та теології: 

А. Дж. Семерія 

Б. В. Салліван 

В. Дж. Зам  

 

4. Який твір Дж. Зам написав в ранній період своїй творчості: 

А. «Листи до Його Святості Папи Пія X». 

Б. «Звук і музика» 

В. «Жінки в науці» 

 

5. Хто з Римських пап засудив єресь американізму: 

А. Лев ХІІІ 

Б. Павло VI 

В. Іван Павло ІІ 

 

6. Хто є автором твору «Еволюція і догма» 

А. В. Салліван 

Б. Е. Бонаюті  

В. Дж. Зам 

 

7.  Хто з представників американського модернізму уславився як відомий 

проповідник: 

А. В. Салліван 

Б. Е. Бонаюті  



93 
 

В. Дж. Зам 

 

8.  Після розриву з Католицькою церквою В. Салліван долучився до:   

А. православ’я  

Б. паулінізму  

В. унітаризму 

 

9. В. Салліван  був відлучений від Католицької церкви у: 

А. 1900 р. 

Б. 1906 р.  

В. 1916 р.  

 

10.  Чи звертався В. Салліван до історико-критичної методології  

А. Ні, в жодному творі   

Б. Так 

В. Категорично заперечував її 
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Глава 5.  

Рецепція модерністських ідей у філософських та богословських 

традиціях Східної Європи та Російської імперії 

 

 

Рецепція ідей католицького модернізму у Східній Європі та Російській 

імперії досліджувалось нерівномірно. Можна зазначити, що польський досвід 

модерністських пошуків є найбільш досліджений. Варто зазначити, що не було 

ніяких оригінальних католицьких модерністських концепцій в цих країнах. 

Польські та українські теологи та священики розгортали або осмислювали 

деякі модерністські ідеї в своїх власних системах і російські мислителі 

намагалися реагувати на ці концепції і реалізувати деякі з них в православних 

концепціях. 

Говорячи про польський досвід залучення до модерністських ідей, перш 

за все варто згадати Здзеховського Мар’яна Едмундовича (Zdziechowski 

Marian), який завдяки своїй активній діяльності, став ключовою фігурою у 

контактах між західноєвропейськими модерністами і представниками 

російської інтелігенції, що обстоювали ідею реформування і оновлення 

Російської православної церкви. Мар’ян Здзеховський (1861-1938) – відомий 

польський вчений-філолог, письменник, філософ. Освіту здобув на історико-

філологічному відділенні Петербурзького університету та в Дерптському 

університеті46. Удосконалював свої знання в Загребі і Женеві. З 1888 р. 

проживав у Кракові і викладав в Ягеллонському університеті (отримав ступінь 

доктора у 1889 р.,  доктора габілітованого у 1894 р.); у 1889 р. став доцентом,  

у 1899 р. – професором екстраординарним, а у  1908 р. – ординарним 

професором. Був членом Академії наук у Кракові та одним з ініціаторів 

створення товариства «Слов'янський клуб» в Кракові (1901) і його часопису 

«Слов'янський світ» (1901-1914). 

                                                             
46 Сучасний Тартуський університет (Естонія) 
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У 1919 р. стає завідувачем кафедри всесвітньої літератури Університету 

Стефана Баторія м. Вільно47; і протягом 1920-1931 рр.  читав лекції з російської 

літератури, духовних основ сучасної європейської культури. З 1921 р. стає 

деканом гуманітарного відділення, а у 1925-1927 рр. був ректором 

Університету Стефана Баторія. Був обраний головою Професійної спілки 

польських літераторів Вільна та головою Товариства друзів науки у Вільно. 

Захоплювався філософією Канта,  Шеллера і Шопенгауера. Його літературні 

твори пронизані пошуками тих християнських інтуїцій, що виражали його 

моральні погляди, особистий досвід Бога і служили поглибленню віри. 

Поєднуючи філософську проблематику з релігійними  питаннями, в центрі 

уваги мислителя була проблема зла. Саме навколо неї Здзеховський розгортає 

свою філософсько-релігійну думку і звертається до того, як осмислюється ця 

проблеми у працях Канта і в католицьких модерністів. Апелюючи в основі 

своїй до Кантівського постулату примату практичного розуму над 

теоретичним,  який заснований на моральних принципах, та примату дії над 

пізнанням, Здзеховський захоплено розмірковує про те, що моральність 

передує релігії та визначає її.  Католицьким модерністам була близька 

кантівська філософія з її формулюванням релігії як моральної дії, що тим 

самими дещо підривало надприродну природу Одкровення.  

У 1904 р. М. Здзеховський мав приватну аудієнцію з папою Пієм Х, 

однією з цілей візиту було поділитись з понтифіком думками щодо істинного 

значення і апологетичної цінності  ідей неортодоксальних мислителів, тобто 

модерністів. І вже тоді він мав намір написати працю про  модерністів, котра 

побачила світ пізніше. Праця «Pestis perniciosissima. Про нові тенденції в 

католицькій думці» («Pestis perniciosissima. Rzecz o współczesnych kierunkach 

myśli katolickiej») вийшла друком у Варшаві 1905 р. При цьому у назві роботи 

Здзеховський вжив вираз «Pestis perniciosissima48», що вживав попередньо Пій 

ІХ і який визначав католицький лібералізм як найголовнішу загрозу. Автор 

                                                             
47 Сучасне м. Вільнюс (Литва) 
48 У перекладі з латини означає «згубний шкідник».  
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намагається осмислити, не хто є ворогами церкви, а що є вороже церкві, і 

відтак пише про те, що людина ставить саму себе на місце Творця, тим самим 

перебирає на себе керування світом.  

У 1914 р. виходить його робота «Песимізм, романтизм та основи 

християнства» («Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa»), де Мар’ян 

Здзеховський намагався спростувати звинувачення, що лунали в сторону 

модерністів, і тим самим виявляє свій інтерес та захоплення їхніми поглядами. 

Він пропонує по новому подивитись на проблему іманентності та 

трансцендентності Бога, заперечуючи деїстичну картину, і посилається на 

слова отця Семерії. Бога неможливо пізнати з допомогою раціональних 

доведень, саме це засвідчувало би гординю людини, а це навіть веде до 

абсурду. Бог в ірраціональному світі постає чудом.  

Належачи до католицького віросповідання, він дозволяє собі сміливо 

викривати слабкі позиції церкви і навіть говорити про ті негативні тенденції, 

що їй притаманні, як то авторитарність, бюрократизм, інертність, надмірна 

ієрархічність, пригнічення індивідуальності, все це однозначно впливає на 

віру людини, її залученість до церкви. Однак, незважаючи на викриття цих 

недоліків, М. Здзеховський дуже чітко формулює думку, що церква є 

найбільшою формою людської солідарності, відтак змушена випрацьовувати 

механізми та інструменти для того, щоб індивідуалізм не перетворювався на 

анархічність. Для церкви важливим завданням постає прокласти міст через 

суб’єктивний досвід віри і об’єктивну істину, що є виявленою і 

раціоналізованою через традицію.  

Відомо, що М. Здзеховський листувався з М. Блонделем та А. 

Фогаццаро, а відтак саме цим пояснюють наявність в його творчості ідеї  

оновлення чи реформування церкви. Цікаво також, що йому було притаманне 

екуменічне бачення церков, часом його навіть називають передвісником 

екуменізму. Подаючи нову візію церкви, він розглядав її як динамічну та 

універсальну єдність віруючих. 
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Варто також вказати на його тісні зв’язки з Російською імперією та 

російською інтелігенцією. Навчання в університеті Петербургу, також 

перебування в роки Першої світової війни, постійний інтерес до славістики 

загалом і до російської літератури зокрема, сприяли постійним контактам з 

російською інтелігенцією. Відомо, що він був знайомим і мав листування з Л. 

Толстим, а також з іншими громадськими та політичними діячами, 

публіцистами, письменниками, вченими, як-то М. Бердяєвим, С. Булгаковим, 

Д. Мережковським, Л. Пантелєєвим, братами Трубецькими, Д. Філософовим 

тощо. 

Ще наприкінці ХІХ ст. виходять його праці, написані російською мовою, 

під псевдонімом М. Урсин «Нариси з психології слов’янського племені» 

(1887), «Релігійно-політичні ідеали польського суспільства» (1896). 

Польською мовою виходять праці, присвячені славістиці та компаративістиці 

«Мессіаністи і слов'янофіли» (1888), «Байрон і його епоха» (1894, 1897), де 

особлива увага приділяється російській релігійній думці і зіставленню 

російського та польського месіанізму. 

На початку ХХ ст. в середовищі російської інтелігенції були 

поширеними есхатологічні настрої та сподівання на культурне, релігійне, 

церковне та соціальне оновлення суспільства, висловлювались ідеї зближення 

західного і східного християнства. Як правило, ці обговорення відбувались у  

листуваннях російських релігійних і культурних діячів, мислителів та 

польського професора. Активне листування велось протягом 1907-1911 рр. і 

було ініційоване Г. Трубецьким, що запропонував М. Здзеховському написати 

статті для «Московського тижневика». На той час він вже був відомим 

дослідником питань, пов’язаних з історією та психологією слов’янських 

народів. 
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Вже на початку XX ст. мислителі вказували на подібність їх ідей (С. 

Троїцький49  та В. Соколов50).  Наприклад, С. Троїцький писав, що в російській 

православній церкві, як і католицькій, є ознаки якогось релігійного 

пробудження, прагнення до синтезу віри та цивілізації і до пов'язаної з цим 

реформи церковного устрою.  Однак також йшла мова про принципову 

різницю, яка полягала в тому, що модернізм бореться головним чином проти 

зв'язку католицизму зі схоластикою, проти зведення її на рівень виключно 

догмату, що має теоретичний характер. А натомість православ’я ніколи не 

ставило напрацювання людської мудрості на один щабель з божественною 

істиною, і православний рух, анітрохи не відриваючись від церковного 

джерела істини, боровся лише за впровадження цієї істини в житті, тобто  мав 

практичний характер.  Об’єднувало їх прийняття за основу поняття еволюції 

чи зміни, що передбачало відсутність в  релігії чогось  незмінного  (наприклад, 

догмат, інтерпретація, культ, церква, книги, віра).  

Деякі російські вчені вводять поняття «російський християнський 

модернізм»  (І. Воронцова), розуміючи його як рух, що виник в середовищі 

релігійної інтелігенції на початку XX ст. з метою модернізації російського 

суспільства,  за допомогою зміни релігійної свідомості. До 1903 р. він 

оформився в рух, якому сучасники дали відповідну доктрині назву «нова 

релігійна свідомість» або «неохристиянство». Ідеї цього вчення були винесені 

для обговорення церквою та громадськістю на Петербурзьких релігійно-

філософських зібраннях (1901-1903), еволюціонували в ході історичних подій 

і державно-церковних відносин в 1905-1907 рр. і отримали своє остаточне 

оформлення в Петербурзькому релігійно-філософському товаристві (1907-

1917). У переддень революції 1917 р. рух політизував програму, пропагуючи 

релігійну необхідність соціальної революції і нової церкви для нової 

соціальної епохи.  

                                                             
49 Троицкий С. В. Что такое модернизм: Энциклика Пия X «Pascendi Dominici gregis» и ее 

значение / С. В. Троицкий. - СПб. : Тип. Монтвида, 1908. - 66 с. 
50 Соколов В. А. Модернизм в Римско-католической и в нашей православно-русской 

Церкви / В. А. Соколов. - Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1908 - 40 с. 
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Для прихильників ідеї реформування і змін у церкві початку на XX ст. 

(Г.Трубецький, С. Булгаков, М. Бердяєв, Д. Філософов) необхідний був діалог 

з католиками. Крім питань догматичного і канонічного характеру, тема 

взаємовідносин держави, церкви і суспільства, в дискурсі православних 

мислителів і католицьких модерністів, також була однією з центральних. 

Однак у силу особливостей соціально-політичного та культурного розвитку 

Росії і Західної Європи на початку XX ст. погляди на цю проблему були 

різними. Зацікавленість ідеями католицького модернізму також була 

зумовлена тим, що представляла певний досвід, який дозволяв зіставити 

напрямки і можливості оновлення традиційної релігійної свідомості в Росії і 

Західній Європі.  

Після появи енцикліки Папи римського Пія Х (1907) ця тема набула 

особливої популярності серед інтелігенції, з’явились брошури російських 

богословів В. Соколова і С. Троїцького, присвячені аналізу ідей модерністів, 

після чого виникає прагнення до ознайомлення з ідеями та працями самих 

представників європейської модерністської думки. Наприклад, С. Булгаков 

запросив М. Здзеховського бути співробітником київської газети «Народ» (в 

складі редакторів якого перебував сам, відомо з листування 1905 р.).  Окрім 

того, що були написані брошури російськими богословами, почались 

публікації творів в першу чергу французів чи статей у виданнях (Е. Ле Руа, О. 

Сабатьє, А. Луазі)51  та Д. Тіррела. Передмови до творів «модерністів» писали 

представники російської релігійної думки.  М. Бердяєв робить переклад збірки 

статей Е. Ле Руа та сам пише статтю «Католицький модернізм і криза сучасної 

свідомості»52. Г. Трубецькой звернувся до М. Е. Здзеховського з проханням 

написати статті про римо-католицький модернізм і запропонував розмістити в 

«Московському щотижневику» статтю Д. Тіррела  в перекладі М. Е. 

Здзеховського. Таким чином, виходить низка статей, у яких розкривається 

                                                             
51 Современные течения религиозно-философской мысли во Франции: Сб. ст. / Сост. и ред. 

Е. Д. Аменицкая, К. М. Милорадович, Д. Д. Муретов, И. Б. Селиханович. Пг., 1915. 
52 Бердяев Н. Католический модернизм и кризис современного сознания / Духовный кризис 

интеллигенции. М., 1910 
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зміст вчення філософів модерністів. Ці статті отримали широку популярність 

в колах російської інтелігенції, на що М. Бердяєв відгукнувся своєю статтею, 

в якій піддав критиці погляди модерністів, ґрунтуючись на аналізі поглядів А. 

Луазі і Е. Ле Руа. В основі модернізму він побачив боротьбу з 

інтелектуалізмом та історичну критику Біблії, і зазначив, що в православ'ї 

ніколи не було такого інтелектуалізму, як в католицькій схоластиці, і тому не 

може бути мотиву боротьби з ним.   Однак після перекладу книги Е. Ле Руа 

«Догмат и критика» відношення М. Бердяєва змінилось. І збираючись 

провести зиму 1911-1912 рр. в Італії, М. Бердяєв поросив у М. Здзеховського 

рекомендаційні листи до італійських  модерністів, маючи намір поближче 

ознайомитись з їх вченням. Також у 1925 р.  у Парижі з ініціативи М. Бердяєва 

і за посередництва М. Здзеховського виникли зібрання для дискусій 

представників православної і католицької церков, серед учасників були М. 

Бердяєв та Л. Лабертоньє, М. Жіле, Ж. Марітен. Як писав про ці збори Г. 

Трубецькой, «Виявилося набагато більше розбіжності у представників 

неотомізму з Л. Лабертоньєром, ніж між останнім і православними»53. 

Відбувались також особисті контакти, серед яких варто згадати, що Д. 

Мережковський зустрівся з французькими «модерністами» під час своєї 

еміграції в Париж після першої російської революції (1905). Він писав, що ми 

сходимося з великим філософським рухом Заходу, який почався, але навряд 

чи закінчиться в межах так званого "католицького модернізму", тому що він 

ширше не тільки самого католицтва, але і всього християнства.  

Відтак, дослідники виокремлюють такі кілька головних питань, які 

об’єднували католицьких і православних модерністів початку ХХ ст.: 1) 

усвідомлення потреби реформування церковної структури, що зумовлено 

змінами у суспільстві; 2) взаємозв’язок між релігійними питаннями та 

                                                             
53 Письма Григория Трубецкого // Эл. ресурс. П. Лавринец. Балтийский архив. Русские 

творческие ресурсы Балтии, 2003. 

 http://www.russianresources.Lt/archive/Zdz/Zdz_3.html#15b (Письмо от 14 февраля 1926 г.). 
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внутрішньополітичними відносинами; 3) вплив церкви на стан суспільства; 4) 

прагнення усвідомлення причин церковної кризи.  
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2. Młodopolskie spotkania z modernizmem katolickim // Problemy religijne w 
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4. Żywiołek A. Chrześcijaństwo wobec modernistycznych zagrożeń. Wokół 
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5. Воронцова И. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века. 

- М.: ПСТГУ, 2008. – 320 с. 

6. Гентош Ліліана, Ватикан і виклики модерності. Східноєвропейська 

політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині 

(1914-1923). – Серія: Монографії № 3 Науковий редактор І. Гирич. – Львів: 

Класика, 2006. – 456 с;  

7. Гентош Ліліана. Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування 

ідеалів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. – 596 с. 

8. Головушкин Д.А. Модернизм в Римско-католической церкви и 

обновленчество в русском православии в начале XX века // Известия 

Иркутского государственного университета. Серия: Политология. 

Религиоведение. – 2014. – Т. 7. – С. 148-155. 

9. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. Документи і 

матеріали, 1899-1917 / упорядкували Юрій Аввакумов і Оксана Гайова. Книга 
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1. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. – 924 

с. 

10. Соколов В. А. Модернизм в Римско-католической и в нашей 

православно-русской Церкви / В. А. Соколов. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. 

Сергиевой Лавры, 1908. –  40 с. 

11. Троицкий С. В. Что такое модернизм: Энциклика Пия X «Pascendi 

Dominici gregis» и ее значение / С. В. Троицкий. –  СПб. : Тип. Монтвида, 1908. 

–  66 с. 

 

Питання для контролю: 

1.  Чи активно поширились модерністські ідеї в Польщі та Російській 

імперії? 

2. Хто найбільше вплинув ідейно на М. Здзеховського? 

3. Назвіть основні твори М. Здзеховського. 

4. Якою проблематикою займався М. Здзеховський? 

5.  Що привабило М. Здзеховського в модерністських ідеях? 

6. Які зв’язки  М. Здзеховський мав з Російською імперією? 

7.  В чому подібність і відмінність між католицьким модернізмом і 

православним в Російській імперії? 

8.  Хто вводить термін «російський християнський модернізм» і що під 

ним розуміють? 

9. Хто серед російських мислителів та філософів звертався до аналізу 

ідей католицьких модерністів? 

10. Як називається робота М. Бердяєва, в якій він критикує модернізм? 

 

Тестові завдання 

 

1. Хто був ключовою фігурою у контактах між західноєвропейськими 

модерністами і представниками російської інтелігенції? 

А. М. Бердяєв 

Б. В. Салліван 
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В. М. Здзеховський  

 

2. Ректором якого університету був М. Здзеховський: 

А. Ягеллонського університету   

Б. Тартуського університету   

В. Університету Стефана Баторія 

 

3. В якому університеті М. Здзеховський здобував освіту? 

А. В Петербурзькому університеті 

Б. В Московському університеті 

В. В Казанському університеті 

 

4. З яким Папою римським мав аудієнцію М. Здзеховський: 

А. Папою Пієм ІX 

Б. Папою Пієм X 

В. Папою Левом XІІІ 

 

5. В якому творі М. Здзеховський намагався спростувати звинувачення, 

що лунали в сторону модерністів: 

А. «Pestis perniciosissima. Про нові тенденції в католицькій думці» 

Б. «Песимізм, романтизм та основи хритинянства» 

В. «Релігійно-політичні ідеали польського суспільства» 

 

6. Хто є автором твору «Нариси з психології слов’янського племені» 

А. В. Соколов 

Б. М. Урсин 

В. С. В. Троїцький 

 

7.  У якому виданні виходили статті М. Здзеховського: 

А. «Краківський тижневик» 

Б. «Петербурзький тижневик» 

В. «Московський тижневик» 

 

8.  Хто робить переклад збірки статей Е. Ле Руа на російську мову:   

А. М. Здзеховський 

Б. М. Бердяєв  

В. Д. Філософов 
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9. Після якої події, тема модернізму набула особливої популярності серед 

російської інтелігенції: 

А. Після появи енцикліки Папи римського Пія Х 

Б. Після смерті М. Здзеховського 

В. Після перекладу збірки статей Е. Ле Руа на російську мову  

 

10.  Хто ініціював зібрання для дискусій представників православної і 

католицької церков, серед яких були модерністи?  

А. Л. Лабертоньє 

Б. Ж. Марітен 

В. М. Бердяєв 
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ДОДАТКИ 

 

Уривки з листів Альфреда Луазі54 

 

З листа фон Хюгелю від 2 травня 1893 р. 

«…Як ви вірно зрозуміли, мене спонукає писати саме гостре почуття 

ганебної неповноцінності положення, в який католицька екзегеза перебуває по 

відношенню до раціоналістичної науки. Інше ж почуття – почуття власного 

безсилля зробити найпотрібніше зараз – могло б мене від цього утримувати. Я 

прийняв рішення зробити все, що зможу, будучи переконаним, що цим 

підготую шлях іншим, які зроблять більше, ніж я. Але скільки ж перешкод! Я 

їх добре передбачав, але не відчував. Одна справа – оцінювати тяжкість ваги, 

інша справа – її підняти. Останнім часом особливо ті, хто вважають себе 

захисниками істини в цій країні, відчувши, яким посміховиськом обернеться 

їх апологетика, якщо мій метод буде поширений, з подвійним запалом чекають 

моєї загибелі, але не атакуючи відкрито ...  

…Якби існувала католицька наука Біблії, я не писав би, не володіючи ні 

працездатністю, ні літературним талантом, без яких не обійтися при створенні 

довговічних творів. Якщо б ми мали ортодоксального Ренана, я цілком 

задовольнявся б його читанням, не намагаючись з ним змагатись». 

 

З листа фон Хюгелю від 1 січня 1904 р. 

«Я маю намір направити кард. Меррі дель Валю те, що назвемо 

авторським підпорядкуванням. Я скажу дві речі: 1. що шанобливо приймаю 

осуд і сам засуджую в моїх книгах те, що може виявитися в них поганого; 2. 

що я зберігаю право моєї совісті і думок історика, безсумнівно недосконалих, 

                                                             
54 Джерело: Исторические исследования. №8,  2017 //  

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/154/359 
Переклад на українську  І. Фенно 

 

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/154/359
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що мені відомо як нікому іншому, але це єдина форма, в якій я можу уявляти 

собі історію Біблії і історію релігії». 

 

 

З листа Його Святості Папі Пію X від 28 лютого 1904 р. 

«…Мені відома вся доброзичливість Вашої Святості, і я взиваю сьогодні 

до його серця. 

Я хочу жити і померти в згоді з католицькою Церквою. Я не хочу 

сприяти руйнуванню віри на моїй батьківщині. 

Не в моїй владі знищити в собі результат моїх праць. 

Що до мене, я підкорююся судженню, винесеному проти моїх творів 

Конгрегацією Священної Канцелярії. 

На доказ моєї доброї волі і для заспокоєння умів я готовий залишити 

викладання в Парижі, і водночас призупинити наукові публікації, що 

готуються до друку…»   

 

 

Пану П.Г. (P.G.), студенту теології, в Женеву від 26 грудня 1904 р. 

«…Віру треба не відокремлювати, але відрізняти від історії. Так, я не 

бачу, як Христос Іоана міг би належати людській історії, але я ще менше 

уявляю, що можна абстрагуватися від історичного Євангелія в сучасному 

інституті віри. Євангеліє і християнська традиція не тільки не є старими 

спогадами, якими ми можемо керуватися або ж ігнорувати їх, – це релігійні 

досвіди, які певним чином живуть в наших, і, насмілюся сказати, нам не 

вдалося б повністю знищити їх в собі, якщо припустити, що ми б зуміли 

витіснити їх з пам'яті. Але ця жива спадкоємність віри не є тим самим, що 

абсолютна цінність формули як визначення зв'язку, в якій історичний Христос 

перебував по відношенню до Бога і до людства. Мені не здається неможливим, 

що хтось користується євангельським і християнським досвідом, не знаючи 

при цьому ні євангельського, ні нікейського Христа. У будь-якому випадку, 
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мені здається, що устрій релігійного прогресу в людстві пов'язаний з долею 

Євангелія, і що воно дійсно походить від Христа, так що інтелектуальні і 

більш-менш учені визначення віри обертаються, так би мовити, і будуть 

обертатись безперестанку навколо Євангелія і Христа, якщо тільки приймати 

їх лише як відправні точки у встановленні релігійного та гуманістичного 

ідеалу, а не як здійснення, вчинене і досягнуте, цього ідеалу. 

Я вважаю, що протестантизм зробив цивілізованому світу і самій релігії 

першорядну послугу, зламавши свинцеву кришку, якою схоластика в занепаді 

намірилася прикрити розум і науку, а саме: висунувши право індивідуальної 

свідомості проти авторитету, який збирався радше пригнічувати замість того, 

щоб просто навчати. Але я також вважаю, що загальна схильність 

протестантів, навіть найбільш чудових по відкритості розуму і сердечності, 

розцінювати індивіда абсолютно незалежним, особисту віру – завершеною 

релігією, досвід кожного – повним одкровенням в собі, не визнає соціальний 

характер людської істоти з властивою їй солідарністю, я хочу сказати, 

фізичною, інтелектуальною і моральною, що існує між будь-яким індивідом і 

рештою людства, минулим, сьогоденням і майбутнім…» 
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Привид Товариства Пія55 

 

ЛІГВО ІНТЕГРИЗМУ, РОЗВІДУВАЛЬГНА СЛУЖБА ЧИ НОВА 

ІНКВІЗИЦІЯ? 

 

Навіщо він, сучасний світ, як винаходять таку отруту 

Товариство Пія! По сьогоднішній день у Ватикані здригаються від цих 

слів. Вони означають таємну організацію, яка зародилась в Римі на самому 

початку ХХ століття, дивну мережу, описану в усіх книжках з історії 

сучасного папства – від найбільш скандальних романів до найбільш поважних 

досліджень. Про неї згадують, аби показати, що Католицька Церква іноді 

застосовувала неприпустимі методи проти своїх ворогів – зовнішніх… і 

внутрішніх. Її викликають на суд історії, щоб «відбілити» папу Пія Х від 

найжахливішої розправи над тогочасними «модерністами». Про неї згадують, 

щоб підтвердити сто разів повторену думку, згідно з якою спецслужби 

Святого Престолу, як кожен знає, «найкраще поінформовані в світі».  

Вигадка? Шаблон? Легенда? А може болісна таємниця, про яку церква 

умисне зберігає гробову мовчанку? Згадати про Товариство Пія означає 

оживити старі історії, де сновигають привиди інквізиції, підозрілі 

монсеньйори, таємні агенти з колоратками, ревні донощики, де можна 

побачити зіпсовані кар’єри, запечатані конверти, валізи з грошовими 

купюрами й цілі зібрання шпигунських романів.  

 

Таємничий Умберто Беніні 

Справжня назва Товариства Пія – Sodalitium Pianum. Втаємничені особи 

також кажуть «SP». За цим знаком криється напівпідпільна «кантора» під 

керівництвом одного прелата, монсеньйора Беніні, який організував 

дивовижну мережу її осередків у Європі – Париж, Відень, Мілан, Фрібург і т. 

                                                             
55 Джерело: Лєкомт Бернар, Нові таємниці Ватикану / Пер. І. Дух. – Львів: Свічадо, 2015. – 

С 62-80 
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д., – здатну завдавати страху дипломатам, професорам університетів, теологам 

і навіть деяким архиєпископам. Дивна ця організація, наполовину 

інформаційне агентство, наполовину франкомасонство; іноді вона наводила на 

думку, що глава Товариства Пія має більший вплив, ніж сам папа… 

Дивною постаттю був і цей Умберто Беніні! Він народився у Перуджі 

(Умбрія) у березні 1862 року в убогій сім’ї, е був найстаршим з п’яти дітей.  

Він не вирізнявся вродою, а на додаток страждав від заїкання, якого ніколи так 

і не зміг позбутися. Маючи неабиякі розумові здібності, він вступив у 

дієцезіяльну семінарію. Отримавши єрейські свячення у віці 22 років – для 

цього йому потрібна була вікова диспенза, – він стає викладачем історії. Отець 

Умберто мав красивий почерк, чудово володів словом і вмів переконувати. 

Через три роки, у 1887 році, задіяний у декількох католицьких рухах у 

Перуджі, він заснував невеликий бюлетень «Il Piccolo Monitore». Це була 

перша газета з довгої серії різних часописів, відвертим чи прихованим девізом 

яких будуть такі слова: «завжди за папу і з папою!».  

Після того, як Лев ХІІІ опублікував у 1891 році енцикліку «Rerum 

Novarum», цей молодий освічений і надзвичайно активний священник 

засновує перший «суспільний» католицький журнал «Rassegna sociale». У той 

час тривала велика дискусія щодо того, чи католики можуть і чи повинні 

втручатися у політику. Коли у 1870 році італійські націоналісти захопили Рим, 

папа Пій ІХ встановив для своїх вірних знамените правило non expedit, яке 

забороняло їм «обирати і бути обраними» («Ne eletti, ne elettori»). Для держави 

– суто політичне поле, для церкви – поле «католицької діяльності». У 1890-х 

роках, за часів Лева ХІІІ, це питання загострилося і викликало запеклі дебати. 

Для Беніні не було жодних сумнів: католик повинен діяти і не вагатися у 

боротьбі за свою Церкву і за свого папу! Оскільки шлях політичної боротьби 

був закритий для італійських вірних, він став на шлях боротьби «соціяльної». 

І то з незвичайним запалом.  

Слід сказати, що перші роки ХХ столітті були сприятливим часом для 

таких сміливців. На європейській арені старий папа Лев ХІІІ вів запеклі бої, 
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аби знову надати Церкві значущости у світі. В Італії неврегульованість 

набридливого «римського питання» дозволила йому бути дуже активним 

«в’язнем Ватикану»; цей його статус ділив усе суспільство на «білих» 

(прихильників папи) і «чорних» (вороже налаштованих до Церкви). У Франції, 

де «об’єднання» з Республікою, яке проповідував пап у 1892 році, не дало 

очікуваних результатів, Ватикан дискредитували чимало ієрархів Католицької 

Церкви, які відчували ностальгію за монархією, а ще більше радикали при 

владі, які дуже прагнули раз і назавжди відокремити Церкву від держави. У 

Німеччині Культуркампф, цей жорстокий наступ, розпочатий Бісмарком на 

Католицьку Церкву, залишив глибокі сліди. Відтепер уся Європа була 

поділена на тих, які виступали проти папи, і тих, які його захищали. У цій 

ситуації дуже непросто було зберігати нейтралітет… 

У самій Церкві тривала інша битва відтоді, як Пій ІХ опублікував у 1864 

році свій знаменитий «Силабус», справжнє оголошення війни сучасному світу, 

його інтелектуальній єресі, політичній агресії та відхиленню від моральних 

норм. Через пів століття після публікації цього тексту лібералізм залишався 

завзятим ворогом офіційної Церкви, натомість «соціялізм», що бурхливо 

розвивався, не викликав підстав для хвилювання папи та єпископів. Отож, 

поділ між католиками не був чітким: у самій інституції появилися течії, котрі 

виступали за перемовини з модернізмом, закликали Церкву прийняти виклики 

часу, симпатизували соціялізму чи домовлялися з лібералами, розпочинаючи 

нескінченні полеміки, різкі виключення та засудження.  

Надто легко було б описати тогочасну Церкву поділеною між 

«консерваторами», які залишалися вірними «Силабусу», та 

«прогресистськими» прихильниками відкритости на світ. Це було б надто 

спрощено, надто узагальнено! У цій боротьбі за вплив і в цьому 

інтелектуальному поєдинку важко було розібратися хто за кого: якийсь 

журналіст, що закликав до кінця бути вірним соціялізму, цілком міг це чинити 

в ім’я вірности папі римському; а якийсь борець за християнську демократію, 

яка робила свої перші кроки, міг піти цим шляхом в ім’я «інтегрального» 
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католицизму! Та чи сам Лев ХІІІ  своєю енциклікою «Rerum novarum» не 

проголосив тогочасним католикам «соціяльну доктрину», яка, звісно, 

дозволяла їм змагатися із соціялістичними тезами, але насамперед 

утверджувати свою політичну й історичні ідентичність? Якщо Церква 

пропонувала конкретні розв’язки для стрімкого економічного й соціяльного 

розвитку світських суспільств, то чи не тому, що жалкувала за епохою своєї 

світської влади? 

 

Переслідування внутрішніх ворогів 

Саме тому абат Беніні, один з найзавзятіших поборників цієї 

ідеологічної, теологічної та пасторальної війни, був, буквально кажучи, на 

нікого несхожий. Генеральний секретар Італійської комуністичної партії 

Антоніо Грамші опише його як «людину великих теоретичних та практичних 

можливостей і неймовірної активности», тоді як викладач Римського 

університету з виразною католицькою позицією Ернесто Буонаюті вважатиме 

його «цинічним, безжалісним, непримиримим  ляльководом 

антимодерністської кампанії» – світ перевернувся! 

У травні 1893 року невгамовний Беніні став головним редактором 

часопису «Eco d’Italia» у Генуї. Йому був лише 31 рік. Достеменно невідомо, 

чому він покинув Перуджу, це спокійне місто, мабуть, його надмірна 

войовничість була там не дуже доречна. З пером у руці він запекло боровся 

проти ворогів папи. Святіший Отче, остерігайтеся праворуч, Святіший Отче, 

остерігайтеся ліворуч! Беніні безперестанку виявляв «слабкі місця», крізь які 

Сатана вривався в Церкву, змовившись з численними «ворогами із середини». 

У Римі його зустрічаємо в 1895 році на посаді скромного «асистента» у 

Ватиканській бібліотеці. Чому він покинув Геную? Ще одна таємниця. Чи то 

йому не сиділося а місці, чи він був жертвою свого важкого характеру? Може, 

йому було надто тісно у провінції? А може, він розсварився зі своїм 

архиєпископом, преосвященним Реджіо, який вороже ставився до його 

бурхливого екстремізму? Треба сказати, що Беніні казав усе, як є, коли 
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відкрито називав місцевих священників «м’якотілими», навіть 

«канцелярськими посіпаками», запопадливими як «богомільниці і старі 

панни»! 

У Ватиканській бібліотеці він сортував книжки. Це не надто почесне 

завдання задовольнить його ненадовго. У 1900 році, крім основної роботи, він 

співпрацює зі щоденною газетою консервативного спрямування «La Voce della 

Verita», директором якої він незабаром стане. І ось він знову у своїй стихії: 

захищає апостольську і римську «правду» від решти світу, ось його хрестовий 

похід! Проте у жовтні 1904 року з невідомих причин він пішов у відставку. 

Може, поступився тискові курії, коли новий папа Пій Х, обраний за рік до 

цього, заохочував католиків виявляти стриманість у відносинах зі світською 

державою? Це залишається таємницею.  

У Римі Беніні нав’язав контакти. У вересні 1904 року його прийняли 

звичайним писарем у Конгрегацію у справах пропаганди віри, на чолі якої 

стояв кардинал Готі. Ця нічим непримітна і спокійна посада дозволила йому 

завершити роботу над першим томом своєї амбітної праці «Соціяльна історія 

Церкви», яка не викликала захоплення у його колег-істориків, і від цього у 

нього залишиться неприємний осад. 

Відтепер абат Беніні належав до Римської дієцезії, де його вже починали 

впізнавати. Співрозмовники описували його залежно від конкретного випадку, 

як «дуже непривітного», «безкомпромісного і запального», «зі стриманим і 

посереднім розумом», але також як і «чудового викладача», «дуже поважного 

історика» й «дуже проникливого, дуже розсудливого»! Кардинал Бодріяр, 

ректор Католицького університету в Парижі, прийняв його, але зізнався у 

своєму «Щоденнику», що остерігався його «фанатика». Два інші паризькі 

хронікери змальовують його контрастний портрет так: «Цей чоловік, очі якого 

сяють розумом, хитрістю й цікавістю […], є огрядним кругленьким паном, 

схожим на кулю; він носить золоті окуляри, сам надзвичайно товстий, 

заїкається і крутиться у надто глибокому для нього фотелі як чорт у 
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кропильниці. […] За його окулярами, опасистістю і вульгарністю ховається 

неабиякий розум!» 

 

«Від нього всього можна сподіватися» 

26 травня 1906 року Беніні був призначений майбутнім кардиналом 

Гаспарі помічником секретаря Конгрегації надзвичайних церковних справ. 

Гаспарі, який згодом глибоко у цьому розкається, так оправдовувався у своїх 

«Спогадах»: «він був надзвичайно розумним, мав добру пам'ять, достатньо 

добре володів мовами, був наполегливим у роботі…». Йшлося про важливу 

посаду, яка координує, зокрема, діяльність усіх нунціятур. Чимало прелатів і 

фахівців з церковних справ були здивовані, навіть приголомшені, цим 

незвичним призначенням, проте у Римі не звикли критикувати внутрішні 

призначення. 

Через два роки, в результаті важливої реформи Курії, авторитетну 

Конгрегацію з надзвичайних церковних справ було приєднано до Державного 

Секретаріяту. Помічник секретаря конгрегації за протоколом став п’ятою  

особою Святого Престолу! Відтепер Беніні мав право брати участь у дуже 

поважних візитах і мав доступ до найбільш конфіденційної інформації. Він 

спілкувався з найталановитішими кардиналами і єпископами свого часу, 

починаючи від молодого й блискучого державного секретаря, кардинала Мері 

дель Валя, чи його помічника, заступника дела К’єзи, майбутнього Бенедикта 

XV. Він часто зустрічався з Пієм Х, якого по-справжньому боготворив. У 1907 

році енцикліка «Pascendi Dominici Gregis», у якій новий папа гостро засудив 

«модернізм», утвердила Беніні у його особистій позиції: він «тримався 

правильної лінії». 

Проте його нестримне сходження по кар’єрній драбині не допомогло 

йому стати дипломатом. Навіть навпаки. Нездатний приховати свої крайні 

думки, він дратував багатьох прелатів. «Беніні був надто запальним, щоб бути 

кар’єристом», – вважає історик Еміль Пуля. «якби він був більш гнучким, то 

став би  кардиналом!» Та Курія ставилася суворо до прозелітів і підбурювачів. 
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Повсюди в кулуарах собору Святого Петра засуджували його «цинічний 

скептицизм», «войовниче й бюрократичне бачення», згідно з яким його 

сучасники «заслуговують лише на Інквізицію». Один кардинал, що його 

недолюблював, якось признався своєму колезі: 

- Від нього всього можна сподіватися! 

7 березня 1911 року відбулася несподівана розв’язка: уважні читачі 

«L’Osservatore Romano» побачили у рубриці про призначення Курії, що Беніні 

був усунений з посади. Точніше, він був призначений «апостольським 

протонотарем», що означало те саме. Таке раптове «просунення» на останній 

пост у його кар’єрі у віці 49 років означала, що він залишиться монсеньйором, 

але ніколи не стане ані кардиналом, ані навіть єпископом. Це був повний 

провал. Іронія історії: ті самі уважні читачі «L’Osservatore Romano» довідалися 

двома лінійками нижче, що місце монсеньйора   Беніні зайняв один з його 

близьких співробітників, якийсь Евдженіо Пачелі. Звичайно, тоді ніхто уявити 

не міг, що через двадцять вісім років він стане папою Пієм ХІІ.  

Чи це було звичайне усунення? Жорстоке виключення? А може, 

остаточна немилість? Чи тактична маніпуляція? Ще одна таємниця. Архіви 

про це мовчать. І знову справжній мотив цього замаскованого звільнення 

невідомий, тим більше таємничого, що Беніні нібито залишався на місці, 

продовжував приходити у Ватикан і покидати його, хоч, мабуть, ніхто вже  там 

його не терпів.  

 

Дивний «медія-холдинг» 

У кожному разі протонотар не пішов у відставку. Навпаки – він подвоїв 

свою активність. У той час він уже заклав фундамент майбутнього 

«Товариства Святого Пія V». По-латинськи Sodalitium Pianum. Відтепер він 

зможе цілковито посвятитися своєму витвору, який фамільярно називатиме 

«La Sapiniere» (з французької «Ялицевий ліс»). Він переманив одного зі своїх 

колишніх помічників, абата Готфріда Брюнера, і той став його генеральним 

секретарем. Він попросив кардинала Де Лая, секретаря Конгрегації собору, 
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одного з найвпливовіших у папському оточенні, поклопотатися про визнання 

Sodalitium Pianum Пієм Х. У відповідь Беніні отримає відмову під приводом 

того, що він вимагав автономії своїх місцевих осередків по відношенні до 

влади єпископів, на що Курія не могла погодитися.  

 Нічого не вдієш! Увесь свій час Беніні присвячував розвитку своєї 

справи. Та він не почав з нуля. Після реформи Державного Секретаріяту у 1908 

році він отримав завдання нав’язувати  контакти між Святим Престолом і 

світовою пресою. Він відкрив інформаційне агентство, організував збір 

інформації та створив мережу кореспондентів: такі контакти і такий масив 

інформації були для нього надзвичайно корисними. У 1909 році, попри свою 

офіційну діяльність, він також заснував черговий часопис, осідок якого 

знайшовся не у Ватикані, а на Корсо Умберто І. «Corrispondenza romana», що 

невдовзі стане «Correspondance de Rome», – це була щотижнева газета 

релігійної полеміки, визначальний вплив на яку Беніні вперто заперечував у 

час розквіту своєї кар’єри. 

Та саме до цього часопису він повернувся після свого «просунення», 

щоб розвинути надзвичайну мережу різноманітних видань. Починаючи з 1912 

року, на основі газети «Corrispondenza» він створив релігійне інформагентство 

під назвою Міжнародне агентство «Roma» (AIR), яке розповсюджувало 

бюлетені «Rome et le monde» (щоденний часопис) та «Cahiers de Rome» 

(тижневик), які спершу набирали на машинці чотири польські черниці, а 

згодом друкували у поліграфії.  У той же час він започаткував довідково-

інформаційне видання світової релігійної преси та розширив контакти з 

важливими світськими газетами, які прагнули опублікувати вже підготовану 

інформацію релігійного змісту, яку спритний та енергійний Беніні надавав їм 

«під ключ»: його інформація, викриття, опінії, листування, різноманітні тези й 

аргументи розповсюджувалися по всьому світу, від «Corrire della Serra» до 

«Giornale d’Italia», від «Temps» до «L’Echo de Paris», від «Journal de Geneve» 

до «Gazette de Lausanne», від лондонського «Times» до квебекського «La 

Verite»… 
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Отож, Товариство Пія – це насамперед інформагентство, яким керувала 

нестерпна, але дуже втаємничена людина, яка знала практично все, про що 

йшла мова чи що діялося за лаштунками Святого Престолу, а на додаток мала 

чіткі войовничі переконання. Звичайно, цей невтомний призвідник мав важкий 

характер, однак був наділений неабиякою працездатністю і мав таємні зв’язки. 

Цей працьовитий і комунікабельний чоловік збирав, аж до маніякальності, 

різні досьє, був самітником, що вірив у свою роль «замаскованого месника» на 

службі папства, яке йому радше не довіряло, однак, на диво, не шкодувало 

своєї фінансової допомоги. Його популярність у Римі була змінною. 

Непримиримий, аж до краю, він непокої своїх співрозмовників, коли 

звинувачував лібералів, франкмасонів та євреїв  –  «єврейські ложі та євреїв-

банкірів», «юдейсько-масонського спрута» (сам так!), – у всіх бідах Церкви, 

зокрема в тому, що вони заразили багатьох католиків, теологів чи пастирів, 

інтелектуалів чи журналістів, котрі стали рупорами «модернізму», тобто 

Диявола. Беніні, як видно, не дуже церемонився. 

 

Подвійна гра Пія Х 

Однак Святий Престол не наважувався позбутися такого ефективного 

пропагандиста. Навіть коли Гаспарі і дела К’єза зрозуміли, що каверзний 

натхненник Товариства Пія, без вагань, підривав їх авторитет (саме так!) в 

очах папи. Навіть коли він публічно називав «слабкодухим», «капітулянтом» і 

«боягузом» …самого держсекретаря Мені дель Валя, праву руку Пія Х! Беніні 

добре знав молодого і впливового іспанського кардинала, відданою і 

довіреною особою якого він колись був. У Римі подейкували навіть, що на 

підставі його персонального досьє Беніні мав чим шантажувати кардинала! 

Особливо дивує те, що його скандальний запал не зупинявся на пресі. Якби 

таємні маневри Беніні обмежувалися лише релігійною інформацією, 

Товариство Пія залишилося б майже невідомим. Та його незгідливий 

екстремізм у тіні Курії стосувався також секретної дипломатії. 
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Так, у 1909 році, незважаючи на відокремлення Церкви від держави, 

глава уряду Франції Арістід Бріан особисто посилив тиск на Державний 

Секретаріят, щоб відсторонити Беніні, який, на його думку, активно 

підтримував німецьких та австрійських інтегристів, що боролися проти 

Франції. На додаток, цей незвичний крок повинні були підтримати французькі 

єпископи, які прагнули усунення «того, чия нерозважна запопадливість 

завдавала Церкві величезної шкоди». Церкві, Франції, чи їм обом? На думку 

Беніні, Франція була виродженою, зіпсованою хворобливими ідеологіями 

країною, а її єпископи не заслуговували на краще. 

Наступний приклад. У 1911 році, коли Святий Престол був утягнутий в 

суперечки між польськими, литовськими і українськими католиками, що 

проживали на кордонах Російської імперії, Беніні узяв на себе ініціятиву 

провести таємні переговори з російським урядом через посольство цієї 

держави в Італії. Беніні збирався заручитися підтримкою російських властей, 

щоб змусити місцевих католиків об’єднатися, незалежно від їх національності. 

Оскільки через прикру помилку листоноші один з цих листів потрапив на стіл 

«генерала» єзуїтів отця Ледуховського, що був наближеним до середовища 

польських націоналістів, той притьмом подався до канцелярії Пія Х, щоб 

вимагати  голову цього зрадника. Чи не перебував він у дивній змові з 

російськими дипломатами у Римі – ізвольськими, сазоновими та іншими 

агентами панславізму? 

Єзуїти стверджували, що папа відреагував дуже різко: 

- Нехай забирається геть! Я хочу, щоб він покинув Ватикан у 

найближчі двадцять чотири години! І щоб його тут ніколи не було! 

У кулуарах Товариства Ісуса, де багато хто став жертвою його інтриг, 

панувало переконання, що лють Святішого Отця стала причиною закриття 

газети «Correspondance de Rome». Та в цьому не було жодної певности. Як 

відомо, навіть після «усунення» Беніні у березні 1911 року Пій Х продовжував 

приймати його на авдієнції: 



118 
 

- Ці наклепи на Беніні, – сказав він у травні 1912 року, – слід 

засудити! 

Що це було – злочинна слабкість, хвороблива нерішучість чи подвійна 

гра?  

Радше подвійна гра. Особливо, якщо розглянути іншу дипломатичну 

кризу, яка у цей час поставила по різні боки барикад Німеччину і Святий 

Престол. Для Беніні осередок модернізму містився в основному по інший бік 

Рейну, у Партії Центр, яка об’єднувала велику кількість католиків, 

заангажованих у політику, зокрема у Кельні. Він мав рацію. Зрештою, папа 

Пій Х поділяв його спостереження. Та коли невдоволення спалахнуло в одній 

з найбільших католицьких спільнот у світі, папа зрозумів, що його позиція 

повинна стати більш гнучкою. А Беніні – ні.  

Коли у травні 1910 року в енцикліці «Editae saepe» Пій Хобразливо 

висловився про Реформацію, то викликав хвилю обурення у Німеччині, і не 

лише серед протестантів. «Вороги Христового хреста!», «перекрутили віру і 

мораль» і т. д. –це різкі слова і вони передають зневагу, гідну 

Контрреформації. Зчинилася така колотнеча, що часопис «L’Osservatore 

Romano» одразу наголосив на «неправильній подачі тексту», а кардинал Мері 

дель Валь – на прикре «перекручення». Лише Беніні у своїх численних 

публікаціях  вихваляв енцикліку, наче й не було нічого, навіть коли німецький 

канцлер Бетман-Гольвег погрожував розривом дипломатичних відносин зі 

Святим Престолом… 

Так само через три місяці, коли пій Х затвердив motu prorio, що 

зобов’язувало всіх католицьких викладачів, ким би вони не були, давати 

«антимодерністську клятву», у Німеччині сильне хвилювання досягнуло 

освітніх закладів, які й уявити не могли, що можна підкоритися такому 

папському розпорядженню. Тут також, після гострих і заплутаних дебатів між 

Німецькою Церквою і святим Престолом, останній безславно відступив, а 

держсекретар склав на «керівника прес-центру Ватикану», тобто Беніні, 

відповідальність за непорозуміння. Славнозвісне «усунення» гарячкового 
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прелата у 1911 році, мабуть, було покаранням за цю «німецьку справу». Саме 

так подейкували у кулуарах Державного Секретаріяту. Правда чи вигадка? 

Смерть Пія Х у серпні 1914 року фактично підтвердить, що Беніні 

залишався у немилості у Святого Престолу, адже новий понтифік Бенедикт 

XV позбавив його грошової допомоги! Беніні був змушений звільнити 

декількох працівників і викручуватися, щоб самому оплатити оренду 

приміщень, де розташовувалося Товариство Пія. Даремно кардинал Де Лай 

запевняв листом про підтримку Товариства Пія Святим Престолом, адже ця 

допомога тепер була суто формальною: Беніні, здавалось, вже не отримував 

жодних субвенцій від папи. Чи це була правда? Через дванадцять років у 

«Спогадах»  кардинал Гаспарі запитає: «Але ж звідки у нього було стільки 

грошей?». 

 

Серпень 1914 року: початок кінця 

Серпень 1914 року був також початком Першої світової війни, впродовж 

якої кожна з воюючих сторін, не довго думаючи, звинувачуватиме Беніні у 

співпраці з їхнім супротивником. Зокрема, німці і французи. Це доля всіх 

людей, які ховаються в тіні, партизанів по обидва боки, подвійних агентів та 

інших догідливих маніпуляторів. Щоправда, «нейтралістська» позиція 

Святого Престолу під керівництвом нового папи Бенедикта XV сама давала 

привід для подібних перехресних атак. 

Бенедикт XV, колишній субститут Державного Секретаріяту дела К’єза, 

достатньо багато знав про Беніні, щоб тримати його на відстані. Кардиналу 

Маффі, архиєпископу Пізи, який у вересні 1914 року тривожився через шкоду, 

спричинену антимодерністською боротьбою, Бенедикт XV дав таку 

підбадьорливу відповідь: 

- Епоха доносів відійшла у минуле! 

Для Беніні це був справді початок кінця. Тим більше, що у звіті, 

написаному французом, преосвященним Міньо, архиєпископом Альбі, який 

з’явився через декілька тижнів після цього на столі нового державного 
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секретаря кардинала Гаспарі, було засуджено «паралельну, таємну та 

безвідповідальну владу, головним провідником якої був Беніні», а її «наклепи, 

дискредитація і деморалізація» майже повсюди глибоко скомпрометували 

авторитет єпископів. Журналісти, депутати, світські особи, теологи, 

викладачі, єпископи були свідками того, як їхня кар’єра несправедливо 

провалилася через «цих неуповноважених людей», яким не можна було 

довіряти, які займалися шпигунством і доносили у Парижі, Відні, Брюсселі, 

Мілані, Фрібурзі, Кельні,  Генті, Берліні та в інших містах. Звіт Міньо з його 

неочікуваними викриттями залишиться у таємниці аж до смерті автора у 1924 

року. Тим не менше, він посприяв непримітному відновленню репутації 

багатьох осіб, яких засудили, усунули з посад, виключили чи яких зреклися 

при Пії Х. 

Святий Престол був тим більше обачний, оскільки війна у Європі йшла 

повним ходом, а це могло призвести до неочікуваних наслідків. Так, у квітні 

1915 року німці, які окупували Бельгію, несподівано здійснили обшук 

адвоката з Гента Альфонса Йонкса, директора місцевого часопису 

«Correspondance catholique», який був одним з провідних діячів Товариства 

Пія. Вони виявили там ящики з компрометуючими документами, часто 

зашифрованими, і забрали із собою у Німеччину, адже постало питання: чи це 

дивне таємне Товарство Пія не є часом антинімецькою шпигунською 

мережею? Ніщо не підтверджувало цього припущення. Військова німецька 

комендатура, розчарована результатом вивчення цих незвичайних документів, 

які не представляли жодного політичного чи військового інтересу, врешті 

віддала їх одному німецькому ченцеві, який перед смертю заповідав їх 

монастирю у Рурмонді, що в Голландії. 

Саме тоді один допитливий священник, відкривши документи, вирішив 

передати їх  абату Фернану Муре, колишньому адвокату з провінції Екс, 

автору монументальної «Історії Церкви». Муре впродовж багатьох місяців 

розбирав ці дивовижні архіви. У 1921 році він знайшов там пам’ятну записку, 

яку анонімно розповсюдив у своєму оточенні. У ній йшлося про мережу, що 
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складалася з тисячі членів (на думку історика Еміля пуля, ця цифра дуже 

завищена), які поширили свій вплив по всій Європі і навіть у Північній 

Америці. 

Таким чином, було виявлено, хоч із запізненням, якої міри агенти Беніні 

сягнули у своїй ненависті, інтелектуальному тероризмі і доносах. Від єзуїтів 

до домініканців, від оточення архиєпископа Парижа до видавничого дому 

Бахем, що у Кельні, від французьких  ліберальних католиків до теологів 

Фрібурга,  Товариство Пія докладно і підступно  шпигувало, цькувало, 

викривало, переслідувало або чинило наклепи на того чи того гаданого або 

переконаного «модерніста» до тієї міри, що його виганяли з семінарії, 

університету, з газети. Якась фраза у статті журналу, якась думка, висловлена 

під час проповіді, надто вільні відвідини світських середовищ, читання 

світської літератури – усе годилося, щоб викрити «внутрішнього ворога». 

Одного священика звинуватили у модернізмі навіть тому, що він їздив на 

велосипеді, бо, як вважали члени Товариства Пія,  це «не відповідало 

церковній гідності!» Згодом будуть виявлені, також із запізненням, особливі 

методи внутрішнього листування у Sodalitium Pianum: секретні коди, скриті 

псевдоніми, різні семантичні решітки і т. д. Беніні був також несусвітнім 

параноїком… 

Переходячи з одного місця в інше, матеріяли Муре врешті опинилися в 

Римі, на столі кардинала Гаспарі, який прочитав їх уважно і без невдоволення. 

Закінчивши читати, державний секретар гарячково кинувся до кардинала 

Збареті, префекта Конгрегації собору, і мовив: 

-  Займіться цим, Ваша Еміненціє, і допитайте Беніні! 

Втім, Гаспарі довше не міг терпіти: не чекаючи на висновки 

розслідування кардинала Збареті у справі того, кого публічно називав 

«несусвітнім мерзотником» і «небезпечною людиною», він узяв перо і сам 

написав листа Конгрегації собору, у якому, від імені папи, містився наказ, від 

25 листопада 1921 року, на адресу Беніні про розпуск Товариства Пія.  

 



122 
 

«Гріх Пія Х» 

Чи на цьому було поставлено крапку? Навпаки! Саме у цей час скандал, 

пов'язаний з Товариством Пія, набув розголосу і викликав різноманітні 

домисли. Насамперед він став предметом обговорення у сенсаційній статті, 

опублікованій у часописі «La Nation belge» (11 січня 1922 року), авторства 

такого собі А. віре. То був псевдонім колишнього співробітника часопису «La 

Croix» Альфонса Жана, якого прогнали («vire») за модернізм у 1909 році. Слід 

сказати, що у виданнях Видавничого Дому Доброї Преси, до якого належав 

«La Croix», проти зловживань боровся отець Сальв’єн, монах Ордену 

асумпціоністів, натхненник часопису «L’Actualite catholique» та трьох інших 

періодичних видань, а також один з посередників Беніні у французькій пресі. 

Через декілька місяців він також, своєю чергою, буде звільнений за наказом 

апостольського нунція преосвященного Череті. 

Саме Віре передав згадану статтю часопису «Courrier de Geneve», який 

опублікував її у первісному вигляді 13 січня. Своєю чергою, паризька газета 

«Excelsior»  опублікувала її 30 січня, а згодом і поважне щоденне видання 

Амстердама «De Tijd», колишній головний редактор якого, абат Гертс, також 

став жертвою антимодерністського хрестового походу за десять років до 

цього. Врешті, усі європейські газети перейняли і роздули цю тему. Однак 

багато з них, не маючи достовірної інформації, легко потонули у стилі 

шпигунського роману і перетворили ті матеріяли, за словами Еміля Пуля, на 

«безліч байок, фантазій та домислів». 

Що сталося з Беніні? У січні 1924 року, коли вибори в Італії закріпили 

перемогу Мусоліні, засновник Товариства Пія мав уже 62 роки. Він 

стверджував, що «цілком змінив свої погляди» і вирішив приєднатися до нової 

влади, мов загублений солдат, який шукає собі якийсь стяг. Беніні заснував 

нове інформагентство  URBS і започаткував два бюлетені «Veritas» і 

«Romana», у яких підтримував антисемітську пропаганду. Він заснував нову 

організацію, Римське об’єднання соціяльного захисту (ERDS), яка таємно 

співпрацювала з OVRA («Оглядом нагляду за антидержавними  проявами»), 
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свого роду «гестапо» фашистського режиму. Його девіз: «Віра, сім’я, 

батьківщина». Це дуже відрізнялося від християнського соціялізму на його 

початках… 

Колишній керівник Товариства Пія помер на самоті у 1934 році. Часопис 

«L’Osservatore Romano» не присвятив жодного рядочка смерті  свого давнього 

колеги, що, як-не-як, той був помічником державного секретаря Ватикану. 

Так, ніби прагнув замаскувати його скандальне минуле. Ніби хотів розвіяти 

жахливий кошмар. Наступного місяця після смерти Беніні – на що зверне 

увагу 1959 року у часописі «L’Espresso» журналіст Карло Фальконі – таємничі 

посланці Державного Секретаріяту опечатали частину його документів і 

відправили у Ватиканський Секретний архів. Хто здійснив цей відбір? 

Таємниця. Іншу частину брат Беніні продав невідомо кому. Слід додати, що 

двічі, у 1914 році (на початку війни) і в 1921 році (при розпуску організації), 

Беніні сам спалював основну частину своїх документів… 

Однак це минуле знову спливе на поверхню після Другої світової війни. 

У 1949 році, коли розпочався процес канонізації Пія Х, було згадано про 

Товариство Пія, що відтермінувало підписання попереднього пакету 

документів. Коли Конгрегація у справах святих почала розглядати «героїчні 

чесноти» майбутнього блаженного, тоді відкрито заговорили про «гріх Пія Х». 

Збентежений Пій ХІІ попросив провести додаткове розслідування та доручив 

історичному відділенню Конгрегації у справах обрядів ще раз розглянути 

пакет документів. 

Доповідач отець Антонелі, францисканець і майбутній кардинал, 

приготував звіт про підтримку Пієм Х Товариства Пія, у якому заявив, що 

«абсолютно впевнений у тому, що папа, прямолінійність якого ніколи не 

підлягала сумніву, вважав цю інституцію доброю». Автор уточнив: «…він мав 

рацію, коли так думав, зважаючи на статути і програму, які не представляли 

нічого, чого не можна було б схвалити». Чи це був спосіб оправдати 

тогочасний інтегризм? А може, спосіб повністю зняти звинувачення з Пія Х? 

У своєму тексті Антонелі присвячує біля ста сторінок Беніні. Безперечно, він 
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описує його як «нестримного», «необачного», «войовничого і жорстокого», 

проте загалом виправдовує його діяльність, «спрямовану на добру ціль». 

«Серед тих, які виконували вказівки Пія Х, він, мабуть, займав почесне місце», 

– підсумував прелат, згладжуючи таким чином будь-яке помилкове судження 

Пія Х про скандального керівника Sodalitium Pianum.  

Пій Х з великими почестями буде проголошений блаженним 3 червня 

1951 року. І більше ніхто ніколи у Римі не згадає про Товариство Пія.  
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PASCENDI DOMINICI GREGIS56 

 

ENCYCLICAL OF POPE PIUS X 

ON THE DOCTRINES OF THE MODERNISTS 

 

  

Division of the Encyclical 

4. But since the Modernists (as they are commonly and rightly called) 

employ a very clever artifice, namely, to present their doctrines without order and 

systematic arrangement into one whole, scattered and disjointed one from another, 

so as to appear to be in doubt and uncertainty, while they are in reality firm and 

steadfast, it will be of advantage, Venerable Brethren, to bring their teachings 

together here into one group, and to point out the connexion between them, and 

thus to pass to an examination of the sources of the errors, and to prescribe remedies 

for averting the evil. 

 

ANALYSIS OF MODERNIST TEACHING 

5. To proceed in an orderly manner in this recondite subject, it must first of 

all be noted that every Modernist sustains and comprises within himself many 

personalities; he is a philosopher, a believer, a theologian, an historian, a critic, an 

apologist, a reformer. These roles must be clearly distinguished from one another 

by all who would accurately know their system and thoroughly comprehend the 

principles and the consequences of their doctrines. 

 

Agnosticism its Philosophical Foundation 

6. We begin, then, with the philosopher. Modernists place the foundation of 

religious philosophy in that doctrine which is usually called Agnosticism. 

According to this teaching human reason is confined entirely within the field of 

                                                             
56 Уривки з енцикліки. Джерело: http://www.vatican.va/content/pius-

x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html 
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phenomena, that is to say, to things that are perceptible to the senses, and in the 

manner in which they are perceptible; it has no right and no power to transgress 

these limits. Hence it is incapable of lifting itself up to God, and of recognising His 

existence, even by means of visible things. From this it is inferred that God can 

never be the direct object of science, and that, as regards history, He must not be 

considered as an historical subject. Given these premises, all will readily perceive 

what becomes of Natural Theology, of the motives of credibility, of external 

revelation. The Modernists simply make away with them altogether; they include 

them in Intellectualism, which they call a ridiculous and long ago defunct system. 

Nor does the fact that the Church has formally condemned these portentous errors 

exercise the slightest restraint upon them. Yet the Vatican Council has defined, "If 

anyone says that the one true God, our Creator and Lord, cannot be known with 

certainty by the natural light of human reason by means of the things that are made, 

let him be anathema" (De Revel., can. I); and also: "If anyone says that it is not 

possible or not expedient that man be taught, through the medium of divine 

revelation, about God and the worship to be paid Him, let him be anathema" (Ibid., 

can. 2); and finally, "If anyone says that divine revelation cannot be made credible 

by external signs, and that therefore men should be drawn to the faith only by their 

personal internal experience or by private inspiration, let him be anathema" (De 

Fide, can. 3). But how the Modernists make the transition from Agnosticism, which 

is a state of pure nescience, to scientific and historic Atheism, which is a doctrine 

of positive denial; and consequently, by what legitimate process of reasoning, 

starting from ignorance as to whether God has in fact intervened in the history of 

the human race or not, they proceed, in their explanation of this history, to ignore 

God altogether, as if He really had not intervened, let him answer who can. Yet it 

is a fixed and established principle among them that both science and history must 

be atheistic: and within their boundaries there is room for nothing but phenomena; 

God and all that is divine are utterly excluded. We shall soon see clearly what, 

according to this most absurd teaching, must be held touching the most sacred 
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Person of Christ, what concerning the mysteries of His life and death, and of His 

Resurrection and Ascension into heaven. 

 

Vital Immanence 

7. However, this Agnosticism is only the negative part of the system of the 

Modernist: the positive side of it consists in what they call vital immanence. This 

is how they advance from one to the other. Religion, whether natural or 

supernatural, must, like every other fact, admit of some explanation. But when 

Natural theology has been destroyed, the road to revelation closed through the 

rejection of the arguments of credibility, and all external revelation absolutely 

denied, it is clear that this explanation will be sought in vain outside man himself. 

It must, therefore, be looked for in man; and since religion is a form of life, the 

explanation must certainly be found in the life of man. Hence the principle of 

religious immanence is formulated. Moreover, the first actuation, so to say, of 

every vital phenomenon, and religion, as has been said, belongs to this category, is 

due to a certain necessity or impulsion; but it has its origin, speaking more 

particularly of life, in a movement of the heart, which movement is called a 

sentiment. Therefore, since God is the object of religion, we must conclude that 

faith, which is the basis and the foundation of all religion, consists in a sentiment 

which originates from a need of the divine. This need of the divine, which is 

experienced only in special and favourable circumstances, cannot, of itself, 

appertain to the domain of consciousness; it is at first latent within the 

consciousness, or, to borrow a term from modern philosophy, in the 

subconsciousness, where also its roots lies hidden and undetected. 

Should anyone ask how it is that this need of the divine which man 

experiences within himself grows up into a religion, the Modernists reply thus: 

Science and history, they say, are confined within two limits, the one external, 

namely, the visible world, the other internal, which is consciousness. When one or 

other of these boundaries has been reached, there can be no further progress, for 

beyond is the unknowable. In presence of this unknowable, whether it is outside 
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man and beyond the visible world of nature, or lies hidden within in the 

subconsciousness, the need of the divine, according to the principles of Fideism, 

excites in a soul with a propensity towards religion a certain special sentiment, 

without any previous advertence of the mind: and this sentiment possesses, implied 

within itself both as its own object and as its intrinsic cause, the reality of the divine, 

and in a way unites man with God. It is this sentiment to which Modernists give 

the name of faith, and this it is which they consider the beginning of religion. 

8. But we have not yet come to the end of their philosophy, or, to speak more 

accurately, their folly. For Modernism finds in this sentiment not faith only, but 

with and in faith, as they understand it, revelation, they say, abides. For what more 

can one require for revelation? Is not that religious sentiment which is perceptible 

in the consciousness revelation, or at least the beginning of revelation? Nay, is not 

God Himself, as He manifests Himself to the soul, indistinctly it is true, in this 

same religious sense, revelation? And they add: Since God is both the object and 

the cause of faith, this revelation is at the same time of God and from God; that is, 

God is both the revealer and the revealed. 

Hence, Venerable Brethren, springs that ridiculous proposition of the 

Modernists, that every religion, according to the different aspect under which it is 

viewed, must be considered as both natural and supernatural. Hence it is that they 

make consciousness and revelation synonymous. Hence the law, according to 

which religious consciousness is given as the universal rule, to be put on an equal 

footing with revelation, and to which all must submit, even the supreme authority 

of the Church, whether in its teaching capacity, or in that of legislator in the 

province of sacred liturgy or discipline. 

 

Deformation of Religious History the Consequence 

9. However, in all this process, from which, according to the Modernists, 

faith and revelation spring, one point is to be particularly noted, for it is of capital 

importance on account of the historico-critical corollaries which are deduced from 

it. - For the Unknowable they talk of does not present itself to faith as something 
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solitary and isolated; but rather in close conjunction with some phenomenon, 

which, though it belongs to the realm of science and history yet to some extent 

oversteps their bounds. Such a phenomenon may be an act of nature containing 

within itself something mysterious; or it may be a man, whose character, actions 

and words cannot, apparently, be reconciled with the ordinary laws of history. Then 

faith, attracted by the Unknowable which is united with the phenomenon, possesses 

itself of the whole phenomenon, and, as it were, permeates it with its own life. From 

this two things follow. The first is a sort of transfiguration of the phenomenon, by 

its elevation above its own true conditions, by which it becomes more adapted to 

that form of the divine which faith will infuse into it. The second is a kind of 

disfigurement, which springs from the fact that faith, which has made the 

phenomenon independent of the circumstances of place and time, attributes to it 

qualities which it has not; and this is true particularly of the phenomena of the past, 

and the older they are, the truer it is. From these two principles the Modernists 

deduce two laws, which, when united with a third which they have already got from 

agnosticism, constitute the foundation of historical criticism. We will take an 

illustration from the Person of Christ. In the person of Christ, they say, science and 

history encounter nothing that is not human. Therefore, in virtue of the first canon 

deduced from agnosticism, whatever there is in His history suggestive of the divine, 

must be rejected. Then, according to the second canon, the historical Person of 

Christ was transfigured by faith; therefore everything that raises it above historical 

conditions must be removed. Lately, the third canon, which lays down that the 

person of Christ has been disfigured by faith, requires that everything should be 

excluded, deeds and words and all else that is not in keeping with His character, 

circumstances and education, and with the place and time in which He lived. A 

strange style of reasoning, truly; but it is Modernist criticism. 

10. Therefore the religious sentiment, which through the agency of vital 

immanence emerges from the lurking places of the subconsciousness, is the germ 

of all religion, and the explanation of everything that has been or ever will be in 

any religion. The sentiment, which was at first only rudimentary and almost 
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formless, gradually matured, under the influence of that mysterious principle from 

which it originated, with the progress of human life, of which, as has been said, it 

is a form. This, then, is the origin of all religion, even supernatural religion; it is 

only a development of this religious sentiment. Nor is the Catholic religion an 

exception; it is quite on a level with the rest; for it was engendered, by the process 

of vital immanence, in the consciousness of Christ, who was a man of the choicest 

nature, whose like has never been, nor will be. - Those who hear these audacious, 

these sacrilegious assertions, are simply shocked! And yet, Venerable Brethren, 

these are not merely the foolish babblings of infidels. There are many Catholics, 

yea, and priests too, who say these things openly; and they boast that they are going 

to reform the Church by these ravings! There is no question now of the old error, 

by which a sort of right to the supernatural order was claimed for the human nature. 

We have gone far beyond that: we have reached the point when it is affirmed that 

our most holy religion, in the man Christ as in us, emanated from nature 

spontaneously and entirely. Than this there is surely nothing more destructive of 

the whole supernatural order. Wherefore the Vatican Council most justly decreed: 

"If anyone says that man cannot be raised by God to a knowledge and perfection 

which surpasses nature, but that he can and should, by his own efforts and by a 

constant development, attain finally to the possession of all truth and good, let him 

be anathema" (De Revel., can. 3). 

 

The Origin of Dogmas 

11. So far, Venerable Brethren, there has been no mention of the intellect. 

Still it also, according to the teaching of the Modernists, has its part in the act of 

faith. And it is of importance to see how. - In that sentiment of which We have 

frequently spoken, since sentiment is not knowledge, God indeed presents Himself 

to man, but in a manner so confused and indistinct that He can hardly be perceived 

by the believer. It is therefore necessary that a ray of light should be cast upon this 

sentiment, so that God may be clearly distinguished and set apart from it. This is 

the task of the intellect, whose office it is to reflect and to analyse, and by means 
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of which man first transforms into mental pictures the vital phenomena which arise 

within him, and then expresses them in words. Hence the common saying of 

Modernists: that the religious man must ponder his faith. - The intellect, then, 

encountering this sentiment directs itself upon it, and produces in it a work 

resembling that of a painter who restores and gives new life to a picture that has 

perished with age. The simile is that of one of the leaders of Modernism. The 

operation of the intellect in this work is a double one: first by a natural and 

spontaneous act it expresses its concept in a simple, ordinary statement; then, on 

reflection and deeper consideration, or, as they say, by elaborating its thought, it 

expresses the idea in secondary propositions, which are derived from the first, but 

are more perfect and distinct. These secondary propositions, if they finally receive 

the approval of the supreme magisterium of the Church, constitute dogma. 

 

The Modernist as Believer: Individual Experience and Religious Certitude 

14. Thus far, Venerable Brethren, of the Modernist considered as 

Philosopher. Now if we proceed to consider him as Believer, seeking to know how 

the Believer, according to Modernism, is differentiated from the Philosopher, it 

must be observed that although the Philosopher recognises as the object of faith the 

divine reality, still this reality is not to be found but in the heart of the Believer, as 

being an object of sentiment and affirmation; and therefore confined within the 

sphere of phenomena; but as to whether it exists outside that sentiment and 

affirmation is a matter which in no way concerns this Philosopher. For the 

Modernist .Believer, on the contrary, it is an established and certain fact that the 

divine reality does really exist in itself and quite independently of the person who 

believes in it. If you ask on what foundation this assertion of the Believer rests, 

they answer: In the experience of the individual. On this head the Modernists differ 

from the Rationalists only to fall into the opinion of the Protestants and pseudo-

mystics. This is their manner of putting the question: In the religious sentiment one 

must recognise a kind of intuition of the heart which puts man in immediate contact 

with the very reality of God, and infuses such a persuasion of God's existence and 
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His action both within and without man as to excel greatly any scientific 

conviction. They assert, therefore, the existence of a real experience, and one of a 

kind that surpasses all rational experience. If this experience is denied by some, 

like the rationalists, it arises from the fact that such persons are unwilling to put 

themselves in the moral state which is necessary to produce it. It is this experience 

which, when a person acquires it, makes him properly and truly a believer. 

How far off we are here from Catholic teaching we have already seen in the 

decree of the Vatican Council. We shall see later how, with such theories, added to 

the other errors already mentioned, the way is opened wide for atheism. Here it is 

well to note at once that, given this doctrine of experience united with the other 

doctrine of symbolism, every religion, even that of paganism, must be held to be 

true. What is to prevent such experiences from being met within every religion? In 

fact that they are to be found is asserted by not a few. And with what right will 

Modernists deny the truth of an experience affirmed by a follower of Islam? With 

what right can they claim true experiences for Catholics alone? Indeed Modernists 

do not deny but actually admit, some confusedly, others in the most open manner, 

that all religions are true. That they cannot feel otherwise is clear. For on what 

ground, according to their theories, could falsity be predicated of any religion 

whatsoever? It must be certainly on one of these two: either on account of the falsity 

of the religious sentiment or on account of the falsity of the formula pronounced 

by the mind. Now the religious sentiment, although it may be more perfect or less 

perfect, is always one and the same; and the intellectual formula, in order to be true, 

has but to respond to the religious sentiment and to the Believer, whatever be the 

intellectual capacity of the latter. In the conflict between different religions, the 

most that Modernists can maintain is that the Catholic has more truth because it is 

more living and that it deserves with more reason the name of Christian because it 

corresponds more fully with the origins of Christianity. That these consequences 

flow from the premises will not seem unnatural to anybody. But what is amazing 

is that there are Catholics and priests who, We would fain believe, abhor such 

enormities yet act as if they fully approved of them. For they heap such praise and 
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bestow such public honour on the teachers of these errors as to give rise to the belief 

that their admiration is not meant merely for the persons, who are perhaps not 

devoid of a certain merit, but rather for the errors which these persons openly 

profess and which they do all in their power to propagate. 

 

Religious Experience and Tradition 

15. But this doctrine of experience is also under another aspect entirely 

contrary to Catholic truth. It is extended and applied to tradition, as hitherto 

understood by the Church, and destroys it. By the Modernists, tradition is 

understood as a communication to others, through preaching by means of the 

intellectual formula, of an original experience. To this formula, in addition to its 

representative value, they attribute a species of suggestive efficacy which acts both 

in the person who believes, to stimulate the religious sentiment should it happen to 

have grown sluggish and to renew the experience once acquired, and in those who 

do not yet believe, to awake for the first time the religious sentiment in them and 

to produce the experience. In this way is religious experience propagated among 

the peoples; and not merely among contemporaries by preaching, but among future 

generations both by books and by oral transmission from one to another. 

Sometimes this communication of religious experience takes root and thrives, at 

other times it withers at once and dies. For the Modernists, to live is a proof of 

truth, since for them life and truth are one and the same thing. Hence again it is 

given to us to infer that all existing religions are equally true, for otherwise they 

would not live. 

 

Faith and Science 

16. Having reached this point, Venerable Brethren, we have sufficient 

material in hand to enable us to see the relations which Modernists establish 

between faith and science, including history also under the name of science. And 

in the first place it is to be held that the object of the one is quite extraneous to and 

separate from the object of the other. For faith occupies itself solely with something 
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which science declares to be unknowable for it. Hence each has a separate field 

assigned to it: science is entirely concerned with the reality of phenomena, into 

which faith does not enter at all; faith on the contrary concerns itself with the divine 

reality which is entirely unknown to science. Thus the conclusion is reached that 

there can never be any dissension between faith and science, for if each keeps on 

its own ground they can never meet and therefore never be in contradiction. And if 

it be objected that in the visible world there are some things which appertain to 

faith, such as the human life of Christ, the Modernists reply by denying this. For 

though such things come within the category of phenomena, still in as far as they 

are lived by faith and in the way already described have been by faith transfigured 

and disfigured, they have been removed from the world of sense and translated to 

become material for the divine. Hence should it be further asked whether Christ 

has wrought real miracles, and made real prophecies, whether He rose truly from 

the dead and ascended into heaven, the answer of agnostic science will be in the 

negative and the answer of faith in the affirmative - yet there will not be, on that 

account, any conflict between them. For it will be denied by the philosopher as 

philosopher, speaking to philosophers and considering Christ only in His historical 

reality; and it will be affirmed by the speaker, speaking to believers and considering 

the life of Christ as lived again by the faith and in the faith. 

 

Faith Subject to Science 

17. Yet, it would be a great mistake to suppose that, given these theories, one 

is authorised to believe that faith and science are independent of one another. On 

the side of science the independence is indeed complete, but it is quite different 

with regard to faith, which is subject to science not on one but on three grounds. 

For in the first place it must be observed that in every religious fact, when you take 

away the divine reality and the experience of it which the believer possesses, 

everything else, and especially the religious formulas of it, belongs to the sphere of 

phenomena and therefore falls under the control of science. Let the believer leave 

the world if he will, but so long as he remains in it he must continue, whether he 
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like it or not, to be subject to the laws, the observation, the judgments of science 

and of history. Further, when it is said that God is the object of faith alone, the 

statement refers only to the divine reality not to the idea of God. The latter also is 

subject to science which while it philosophises in what is called the logical order 

soars also to the absolute and the ideal. It is therefore the right of philosophy and 

of science to form conclusions concerning the idea of God, to direct it in its 

evolution and to purify it of any extraneous elements which may become confused 

with it. Finally, man does not suffer a dualism to exist in him, and the believer 

therefore feels within him an impelling need so to harmonise faith with science, 

that it may never oppose the general conception which science sets forth 

concerning the universe. 

Thus it is evident that science is to be entirely independent of faith, while on 

the other hand, and notwithstanding that they are supposed to be strangers to each 

other, faith is made subject to science. All this, Venerable Brothers, is in formal 

opposition with the teachings of Our Predecessor, Pius IX, where he lays it down 

that: In matters of religion it is the duty of philosophy not to command but to serve, 

but not to prescribe what is to be believed but to embrace what is to be believed 

with reasonable obedience, not to scrutinise the depths of the mysteries of God but 

to venerate them devoutly and humbly. 

The Modernists completely invert the parts, and to them may be applied the 

words of another Predecessor of Ours, Gregory IX., addressed to some theologians 

of his time: Some among you, inflated like bladders with the spirit of vanity strive 

by profane novelties to cross the boundaries fixed by the Fathers, twisting the sense 

of the heavenly pages . . .to the philosophical teaching of the rationals, not for the 

profit of their hearer but to make a show of science . . . these, seduced by strange 

and eccentric doctrines, make the head of the tail and force the queen to serve the 

servant. 

 

The Methods of Modernists 
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18. This becomes still clearer to anybody who studies the conduct of 

Modernists, which is in perfect harmony with their teachings. In the writings and 

addresses they seem not unfrequently to advocate now one doctrine now another 

so that one would be disposed to regard them as vague and doubtful. But there is a 

reason for this, and it is to be found in their ideas as to the mutual separation of 

science and faith. Hence in their books you find some things which might well be 

expressed by a Catholic, but in the next page you find other things which might 

have been dictated by a rationalist. When they write history they make no mention 

of the divinity of Christ, but when they are in the pulpit they profess it clearly; 

again, when they write history they pay no heed to the Fathers and the Councils, 

but when they catechise the people, they cite them respectfully. In the same way 

they draw their distinctions between theological and pastoral exegesis and 

scientific and historical exegesis. So, too, acting on the principle that science in no 

way depends upon faith, when they treat of philosophy, history, criticism, feeling 

no horror at treading in the footsteps of Luther, they are wont to display a certain 

contempt for Catholic doctrines, or the Holy Fathers, for the Ecumenical Councils, 

for the ecclesiastical magisterium; and should they be rebuked for this, they 

complain that they are being deprived of their liberty. Lastly, guided by the theory 

that faith must be subject to science, they continuously and openly criticise the 

Church because of her sheer obstinacy in refusing to submit and accommodate her 

dogmas to the opinions of philosophy; while they, on their side, after having blotted 

out the old theology, endeavour to introduce a new theology which shall follow the 

vagaries of their philosophers. 

 

The Modernist as Theologian: His Principles, Immanence and Symbolism 

19. And thus, Venerable Brethren, the road is open for us to study the 

Modernists in the theological arena - a difficult task, yet one that may be disposed 

of briefly. The end to be attained is the conciliation of faith with science, always, 

however, saving the primacy of science over faith. In this branch the Modernist 

theologian avails himself of exactly the same principles which we have seen 
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employed by the Modernist philosopher, and applies them to the believer: the 

principles of immanence and symbolism. The process is an extremely simple one. 

The philosopher has declared: The principle of faith is immanent; the believer has 

added: This principle is God; and the theologian draws the conclusion: God is 

immanent in man. Thus we have theological immanence. So too, the philosopher 

regards as certain that the representations of the object of faith are merely 

symbolical; the believer has affirmed that the object of faith is God in Himself; and 

the theologian proceeds to affirm that: The representations of the divine reality are 

symbolical. And thus we have theological symbolism. Truly enormous errors both, 

the pernicious character of which will be seen clearly from an examination of their 

consequences. For, to begin with symbolism, since symbols are but symbols in 

regard to their objects and only instruments in regard to the believer, it is necessary 

first of all, according to the teachings of the Modernists, that the believer do not lay 

too much stress on the formula, but avail himself of it only with the scope of uniting 

himself to the absolute truth which the formula at once reveals and conceals, that 

is to say, endeavours to express but without succeeding in doing so. They would 

also have the believer avail himself of the formulas only in as far as they are useful 

to him, for they are given to be a help and not a hindrance; with proper regard, 

however, for the social respect due to formulas which the public magisterium has 

deemed suitable for expressing the common consciousness until such time as the 

same magisterium provide otherwise. Concerning immanence it is not easy to 

determine what Modernists mean by it, for their own opinions on the subject vary. 

Some understand it in the sense that God working in man is more intimately present 

in him than man is in even himself, and this conception, if properly understood, is 

free from reproach. Others hold that the divine action is one with the action of 

nature, as the action of the first cause is one with the action of the secondary cause, 

and this would destroy the supernatural order. Others, finally, explain it in a way 

which savours of pantheism and this, in truth, is the sense which tallies best with 

the rest of their doctrines. 
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20. With this principle of immanence is connected another which may be 

called the principle of divine permanence. It differs from the first in much the same 

way as the private experience differs from the experience transmitted by tradition. 

An example will illustrate what is meant, and this example is offered by the Church 

and the Sacraments. The Church and the Sacraments, they say, are not to be 

regarded as having been instituted by Christ Himself. This is forbidden by 

agnosticism, which sees in Christ nothing more than a man whose religious 

consciousness has been, like that of all men, formed by degrees; it is also forbidden 

by the law of immanence which rejects what they call external application; it is 

further forbidden by the law of evolution which requires for the development of the 

germs a certain time and a certain series of circumstances; it is, finally, forbidden 

by history, which shows that such in fact has been the course of things. Still it is to 

be held that both Church and Sacraments have been founded mediately by Christ. 

But how? In this way: All Christian consciences were, they affirm, in a manner 

virtually included in the conscience of Christ as the plant is included in the seed. 

But as the shoots live the life of the seed, so, too, all Christians are to be said to live 

the life of Christ. But the life of Christ is according to faith, and so, too, is the life 

of Christians. And since this life produced, in the courses of ages, both the Church 

and the Sacraments, it is quite right to say that their origin is from Christ and is 

divine. In the same way they prove that the Scriptures and the dogmas are divine. 

And thus the Modernistic theology may be said to be complete. No great thing, in 

truth, but more than enough for the theologian who professes that the conclusions 

of science must always, and in all things, be respected. The application of these 

theories to the other points We shall proceed to expound, anybody may easily make 

for himself. 

 

Dogma and the Sacraments 

21. Thus far We have spoken of the origin and nature of faith. But as faith 

has many shoots, and chief among them the Church, dogma, worship, the Books 

which we call "Sacred," of these also we must know what is taught by the 
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Modernists. To begin with dogma, we have already indicated its origin and nature. 

Dogma is born of the species of impulse or necessity by virtue of which the believer 

is constrained to elaborate his religious thought so as to render it clearer for himself 

and others. This elaboration consists entirely in the process of penetrating and 

refining the primitive formula, not indeed in itself and according to logical 

development, but as required by circumstances, or vitally as the Modernists more 

abstrusely put it. Hence it happens that around the primitive formula secondary 

formulas gradually continue to be formed, and these subsequently grouped into 

bodies of doctrine, or into doctrinal constructions as they prefer to call them, and 

further sanctioned by the public magisterium as responding to the common 

consciousness, are called dogma. Dogma is to be carefully distinguished from the 

speculations of theologians which, although not alive with the life of dogma, are 

not without their utility as serving to harmonise religion with science and remove 

opposition between the two, in such a way as to throw light from without on 

religion, and it may be even to prepare the matter for future dogma. Concerning 

worship there would not be much to be said, were it not that under this head are 

comprised the Sacraments, concerning which the Modernists fall into the gravest 

errors. For them the Sacraments are the resultant of a double need - for, as we have 

seen, everything in their system is explained by inner impulses or necessities. In 

the present case, the first need is that of giving some sensible manifestation to 

religion; the second is that of propagating it, which could not be done without some 

sensible form and consecrating acts, and these are called sacraments. But for the 

Modernists the Sacraments are mere symbols or signs, though not devoid of a 

certain efficacy - an efficacy, they tell us, like that of certain phrases vulgarly 

described as having "caught on," inasmuch as they have become the vehicle for the 

diffusion of certain great ideas which strike the public mind. What the phrases are 

to the ideas, that the Sacraments are to the religious sentiment - that and nothing 

more. The Modernists would be speaking more clearly were they to affirm that the 

Sacraments are instituted solely to foster the faith - but this is condemned by the 
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Council of Trent: If anyone say that these sacraments are instituted solely to foster 

the faith, let him be anathema. 

 

The Holy Scriptures 

22. We have already touched upon the nature and origin of the Sacred Books. 

According to the principles of the Modernists they may be rightly described as a 

collection of experiences, not indeed of the kind that may come to anybody, but 

those extraordinary and striking ones which have happened in any religion. And 

this is precisely what they teach about our books of the Old and New Testament. 

But to suit their own theories they note with remarkable ingenuity that, although 

experience is something belonging to the present, still it may derive its material 

from the past and the future alike, inasmuch as the believer by memory lives the 

past over again after the manner of the present, and lives the future already by 

anticipation. This explains how it is that the historical and apocalyptical books are 

included among the Sacred Writings. God does indeed speak in these books - 

through the medium of the believer, but only, according to Modernistic theology, 

by vital immanence and permanence. Do we inquire concerning inspiration? 

Inspiration, they reply, is distinguished only by its vehemence from that impulse 

which stimulates the believer to reveal the faith that is in him by words or writing. 

It is something like what happens in poetical inspiration, of which it has been said: 

There is God in us, and when he stirreth he sets us afire. And it is precisely in this 

sense that God is said to be the origin of the inspiration of the Sacred Books. The 

Modernists affirm, too, that there is nothing in these books which is not inspired. 

In this respect some might be disposed to consider them as more orthodox than 

certain other moderns who somewhat restrict inspiration, as, for instance, in what 

have been put forward as tacit citations. But it is all mere juggling of words. For if 

we take the Bible, according to the tenets of agnosticism, to be a human work, made 

by men for men, but allowing the theologian to proclaim that it is divine by 

immanence, what room is there left in it for inspiration? General inspiration in the 
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Modernist sense it is easy to find, but of inspiration in the Catholic sense there is 

not a trace. 

 

The Church 

23. A wider field for comment is opened when you come to treat of the 

vagaries devised by the Modernist school concerning the Church. You must start 

with the supposition that the Church has its birth in a double need, the need of the 

individual believer, especially if he has had some original and special experience, 

to communicate his faith to others, and the need of the mass, when the faith has 

become common to many, to form itself into a society and to guard, increase, and 

propagate the common good. What, then, is the Church? It is the product of the 

collective conscience, that is to say of the society of individual consciences which 

by virtue of the principle of vital permanence, all depend on one first believer, who 

for Catholics is Christ. Now every society needs a directing authority to guide its 

members towards the common end, to conserve prudently the elements of cohesion 

which in a religious society are doctrine and worship. 

Hence the triple authority in the Catholic Church, disciplinary, dogmatic, 

liturgical. The nature of this authority is to be gathered from its origin, and its rights 

and duties from its nature. In past times it was a common error that authority came 

to the Church from without, that is to say directly from God; and it was then rightly 

held to be autocratic. But his conception had now grown obsolete. For in the same 

way as the Church is a vital emanation of the collectivity of consciences, so too 

authority emanates vitally from the Church itself. Authority therefore, like the 

Church, has its origin in the religious conscience, and, that being so, is subject to 

it. Should it disown this dependence it becomes a tyranny. For we are living in an 

age when the sense of liberty has reached its fullest development, and when the 

public conscience has in the civil order introduced popular government. Now there 

are not two consciences in man, any more than there are two lives. It is for the 

ecclesiastical authority, therefore, to shape itself to democratic forms, unless it 

wishes to provoke and foment an intestine conflict in the consciences of mankind. 
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The penalty of refusal is disaster. For it is madness to think that the sentiment of 

liberty, as it is now spread abroad, can surrender. Were it forcibly confined and 

held in bonds, terrible would be its outburst, sweeping away at once both Church 

and religion. Such is the situation for the Modernists, and their one great anxiety 

is, in consequence, to find a way of conciliation between the authority of the Church 

and the liberty of believers. 

 

The Modernist as Historian and Critic 

29. After having studied the Modernist as philosopher, believer and 

theologian, it now remains for us to consider him as historian, critic, apologist, 

reformer. 

30. Some Modernists, devoted to historical studies, seem to be greatly afraid 

of being taken for philosophers. About philosophy, they tell you, they know 

nothing whatever - and in this they display remarkable astuteness, for they are 

particularly anxious not to be suspected of being prejudiced in favour of 

philosophical theories which would lay them open to the charge of not being 

objective, to use the word in vogue. And yet the truth is that their history and their 

criticism are saturated with their philosophy, and that their historico-critical 

conclusions are the natural fruit of their philosophical principles. This will be patent 

to anybody who reflects. Their three first laws are contained in those three 

principles of their philosophy already dealt with: the principle of agnosticism, the 

principle of the transfiguration of things by faith, and the principle which We have 

called of disfiguration. Let us see what consequences flow from each of them. 

Agnosticism tells us that history, like ever other science, deals entirely with 

phenomena, and the consequence is that God, and every intervention of God in 

human affairs, is to be relegated to the domain of faith as belonging to it alone. In 

things where a double element, the divine and the human, mingles, in Christ, for 

example, or the Church, or the sacraments, or the many other objects of the same 

kind, a division must be made and the human element assigned to history while the 

divine will go to faith. Hence we have that distinction, so current among the 
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Modernists, between the Christ of history and the Christ of faith, between the 

sacraments of history and the sacraments of faith, and so on. Next we find that the 

human element itself, which the historian has to work on, as it appears in the 

documents, has been by faith transfigured, that is to say raised above its historical 

conditions. It becomes necessary, therefore, to eliminate also the accretions which 

faith has added, to assign them to faith itself and to the history of faith: thus, when 

treating of Christ, the historian must set aside all that surpasses man in his natural 

condition, either according to the psychological conception of him, or according to 

the place and period of his existence. Finally, by virtue of the third principle, even 

those things which are not outside the sphere of history they pass through the 

crucible, excluding from history and relegating to faith everything which, in their 

judgment, is not in harmony with what they call the logic of facts and in character 

with the persons of whom they are predicated. Thus, they will not allow that Christ 

ever uttered those things which do not seem to be within the capacity of the 

multitudes that listened to Him. Hence they delete from His real history and transfer 

to faith all the allegories found in His discourses. Do you inquire as to the criterion 

they adopt to enable them to make these divisions? The reply is that they argue 

from the character of the man, from his condition of life, from his education, from 

the circumstances under which the facts took place - in short, from criteria which, 

when one considers them well, are purely subjective. Their method is to put 

themselves into the position and person of Christ, and then to attribute to Him what 

they would have done under like circumstances. In this way, absolutely a priori and 

acting on philosophical principles which they admit they hold but which they affect 

to ignore, they proclaim that Christ, according to what they call His real history, 

was not God and never did anything divine, and that as man He did and said only 

what they, judging from the time in which he lived, can admit Him to have said or 

done. 

 

Criticism and its Principles 
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31. And as history receives its conclusions, ready-made, from philosophy, so 

too criticism takes its own from history. The critic, on the data furnished him by 

the historian, makes two parts of all his documents. Those that remain after the 

triple elimination above described go to form the real history; the rest is attributed 

to the history of the faith or as it is styled, to internal history. For the Modernists 

distinguish very carefully between these two kinds of history, and it is to be noted 

that they oppose the history of the faith to real history precisely as real. Thus we 

have a double Christ: a real Christ, and a Christ, the one of faith, who never really 

existed; a Christ who has lived at a given time and in a given place, and a Christ 

who has never lived outside the pious meditations of the believer - the Christ, for 

instance, whom we find in the Gospel of St. John, which is pure contemplation 

from beginning to end. 

32. But the dominion of philosophy over history does not end here. Given 

that division, of which We have spoken, of the documents into two parts, the 

philosopher steps in again with his principle of vital immanence, and shows how 

everything in the history of the Church is to be explained by vital emanation. And 

since the cause or condition of every vital emanation whatsoever is to be found in 

some need, it follows that no fact can ante-date the need which produced it - 

historically the fact must be posterior to the need. See how the historian works on 

this principle. He goes over his documents again, whether they be found in the 

Sacred Books or elsewhere, draws up from them his list of the successive needs of 

the Church, whether relating to dogma or liturgy or other matters, and then he hands 

his list over to the critic. The critic takes in hand the documents dealing with the 

history of faith and distributes them, period by period, so that they correspond 

exactly with the lists of needs, always guided by the principle that the narration 

must follow the facts, as the facts follow the needs. It may at times happen that 

some parts of the Sacred Scriptures, such as the Epistles, themselves constitute the 

fact created by the need. Even so, the rule holds that the age of any document can 

only be determined by the age in which each need had manifested itself in the 

Church. Further, a distinction must be made between the beginning of a fact and 
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its development, for what is born one day requires time for growth. Hence the critic 

must once more go over his documents, ranged as they are through the different 

ages, and divide them again into two parts, and divide them into two lots, separating 

those that regard the first stage of the facts from those that deal with their 

development, and these he must again arrange according to their periods. 

33. Then the philosopher must come in again to impose on the historian the 

obligation of following in all his studies the precepts and laws of evolution. It is 

next for the historian to scrutinise his documents once more, to examine carefully 

the circumstances and conditions affecting the Church during the different periods, 

the conserving force she has put forth, the needs both internal and external that 

have stimulated her to progress, the obstacles she has had to encounter, in a word 

everything that helps to determine the manner in which the laws of evolution have 

been fulfilled in her. This done, he finishes his work by drawing up in its broad 

lines a history of the development of the facts. The critic follows and fits in the rest 

of the documents with this sketch; he takes up his pen, and soon the history is made 

complete. Now we ask here: Who is the author of this history? The historian? The 

critic? Assuredly, neither of these but the philosopher. From beginning to end 

everything in it is a priori, and a priori in a way that reeks of heresy. These men are 

certainly to be pitied, and of them the Apostle might well say: They became vain 

in their thoughts. . . professing themselves to be wise they became fools (Rom. i. 

21, 22); but, at the same time, they excite just indignation when they accuse the 

Church of torturing the texts, arranging and confusing them after its own fashion, 

and for the needs of its cause. In this they are accusing the Church of something 

for which their own conscience plainly reproaches them. 

 

The Modernist as Reformer 

38. It remains for Us now to say a few words about the Modernist as 

reformer. From all that has preceded, some idea may be gained of the reforming 

mania which possesses them: in all Catholicism there is absolutely nothing on 

which it does not fasten. Reform of philosophy, especially in the seminaries: the 
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scholastic philosophy is to be relegated to the history of philosophy among obsolete 

systems, and the young men are to be taught modern philosophy which alone is 

true and suited to the times in which we live. Reform of theology; rational theology 

is to have modern philosophy for its foundation, and positive theology is to be 

founded on the history of dogma. As for history, it must be for the future written 

and taught only according to their modern methods and principles. Dogmas and 

their evolution are to be harmonised with science and history. In the Catechism no 

dogmas are to be inserted except those that have been duly reformed and are within 

the capacity of the people. Regarding worship, the number of external devotions is 

to be reduced, or at least steps must be taken to prevent their further increase, 

though, indeed, some of the admirers of symbolism are disposed to be more 

indulgent on this head. Ecclesiastical government requires to be reformed in all its 

branches, but especially in its disciplinary and dogmatic parts. Its spirit with the 

public conscience, which is not wholly for democracy; a share in ecclesiastical 

government should therefore be given to the lower ranks of the clergy, and even to 

the laity, and authority should be decentralised. The Roman Congregations, and 

especially the index and the Holy Office, are to be reformed. The ecclesiastical 

authority must change its line of conduct in the social and political world; while 

keeping outside political and social organization, it must adapt itself to those which 

exist in order to penetrate them with its spirit. With regard to morals, they adopt 

the principle of the Americanists, that the active virtues are more important than 

the passive, both in the estimation in which they must be held and in the exercise 

of them. The clergy are asked to return to their ancient lowliness and poverty, and 

in their ideas and action to be guided by the principles of Modernism; and there are 

some who, echoing the teaching of their Protestant masters, would like the 

suppression of ecclesiastical celibacy. What is there left in the Church which is not 

to be reformed according to their principles? 

 

Modernism and All the Heresies 
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39. It may be, Venerable Brethren, that some may think We have dwelt too 

long on this exposition of the doctrines of the Modernists. But it was necessary, 

both in order to refute their customary charge that We do not understand their ideas, 

and to show that their system does not consist in scattered and unconnected theories 

but in a perfectly organised body, all the parts of which are solidly joined so that it 

is not possible to admit one without admitting all. For this reason, too, We have 

had to give this exposition a somewhat didactic form and not to shrink from 

employing certain uncouth terms in use among the Modernists. And now, can 

anybody who takes a survey of the whole system be surprised that We should define 

it as the synthesis of all heresies? Were one to attempt the task of collecting together 

all the errors that have been broached against the faith and to concentrate the sap 

and substance of them all into one, he could not better succeed than the Modernists 

have done. Nay, they have done more than this, for, as we have already intimated, 

their system means the destruction not of the Catholic religion alone but of all 

religion. With good reason do the rationalists applaud them, for the most sincere 

and the frankest among the rationalists warmly welcome the modernists as their 

most valuable allies. 

For let us return for a moment, Venerable Brethren, to that most disastrous 

doctrine of agnosticism. By it every avenue that leads the intellect to God is barred, 

but the Modernists would seek to open others available for sentiment and action. 

Vain efforts! For, after all, what is sentiment but the reaction of the soul on the 

action of the intelligence or the senses. Take away the intelligence, and man, 

already inclined to follow the senses, becomes their slave. Vain, too, from another 

point of view, for all these fantasias on the religious sentiment will never be able 

to destroy common sense, and common sense tells us that emotion and everything 

that leads the heart captive proves a hindrance instead of a help to the discovery of 

truth. We speak, of course, of truth in itself - as for that other purely subjective 

truth, the fruit of sentiment and action, if it serves its purpose for the jugglery of 

words, it is of no use to the man who wants to know above all things whether 

outside himself there is a God into whose hands he is one day to fall. True, the 
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Modernists do call in experience to eke out their system, but what does this 

experience add to sentiment? Absolutely nothing beyond a certain intensity and a 

proportionate deepening of the conviction of the reality of the object. But these two 

will never make sentiment into anything but sentiment, nor deprive it of its 

characteristic which is to cause deception when the intelligence is not there to guide 

it; on the contrary, they but confirm and aggravate this characteristic, for the more 

intense sentiment is the more it is sentimental. In matters of religious sentiment and 

religious experience, you know, Venerable Brethren, how necessary is prudence 

and how necessary, too, the science which directs prudence. You know it from your 

own dealings with sounds, and especially with souls in whom sentiment 

predominates; you know it also from your reading of ascetical books - books for 

which the Modernists have but little esteem, but which testify to a science and a 

solidity very different from theirs, and to a refinement and subtlety of observation 

of which the Modernists give no evidence. Is it not really folly, or at least sovereign 

imprudence, to trust oneself without control to Modernist experiences? Let us for 

a moment put the question: if experiences have so much value in their eyes, why 

do they not attach equal weight to the experience that thousands upon thousands of 

Catholics have that the Modernists are on the wrong road? It is, perchance, that all 

experiences except those felt by the Modernists are false and deceptive? The vast 

majority of mankind holds and always will hold firmly that sentiment and 

experience alone, when not enlightened and guided by reason, do not lead to the 

knowledge of God. What remains, then, but the annihilation of all religion, - 

atheism? Certainly it is not the doctrine of symbolism - will save us from this. For 

if all the intellectual elements, as they call them, of religion are pure symbols, will 

not the very name of God or of divine personality be also a symbol, and if this be 

admitted will not the personality of God become a matter of doubt and the way 

opened to Pantheism? And to Pantheism that other doctrine of the divine 

immanence leads directly. For does it, We ask, leave God distinct from man or not? 

If yes, in what does it differ from Catholic doctrine, and why reject external 

revelation? If no, we are at once in Pantheism. Now the doctrine of immanence in 
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the Modernist acceptation holds and professes that every phenomenon of 

conscience proceeds from man as man. The rigorous conclusion from this is the 

identity of man with God, which means Pantheism. The same conclusion follows 

from the distinction Modernists make between science and faith. The object of 

science they say is the reality of the knowable; the object of faith, on the contrary, 

is the reality of the unknowable. Now what makes the unknowable unknowable is 

its disproportion with the intelligible - a disproportion which nothing whatever, 

even in the doctrine of the Modernist, can suppress. Hence the unknowable remains 

and will eternally remain unknowable to the believer as well as to the man of 

science. Therefore if any religion at all is possible it can only be the religion of an 

unknowable reality. And why this religion might not be that universal soul of the 

universe, of which a rationalist speaks, is something We do see. Certainly this 

suffices to show superabundantly by how many roads Modernism leads to the 

annihilation of all religion. The first step in this direction was taken by 

Protestantism; the second is made by Modernism; the next will plunge headlong 

into atheism. 
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Lamentabili Sane57 

Pope Pius X - 1907 

SYLLABUS CONDEMNING THE ERRORS OF THE MODERNISTS 

 

With truly lamentable results, our age, casting aside all restraint in its search 

for the ultimate causes of things, frequently pursues novelties so ardently that it 

rejects the legacy of the human race. Thus it falls into very serious errors, which 

are even more serious when they concern sacred authority, the interpretation of 

Sacred Scripture, and the principal mysteries of Faith. The fact that many Catholic 

writers also go beyond the limits determined by the Fathers and the Church herself 

is extremely regrettable. In the name of higher knowledge and historical research 

(they say), they are looking for that progress of dogmas which is, in reality, nothing 

but the corruption of dogmas. 

These errors are being daily spread among the faithful. Lest they captivate 

the faithful’s minds and corrupt the purity of their faith, His Holiness, Pius X, by 

Divine Providence, Pope, has decided that the chief errors should be noted and 

condemned by the Office of this Holy Roman and Universal Inquisition. 

 

Therefore, after a very diligent investigation and consultation with the 

Reverend Consultors, the Most Eminent and Reverend Lord Cardinals, the General 

Inquisitors in matters of faith and morals have judged the following propositions 

to be condemned and proscribed. In fact, by this general decree, they are 

condemned and proscribed. 

1. The ecclesiastical law which prescribes that books concerning the Divine 

Scriptures are subject to previous examination does not apply to critical scholars 

and students of scientific exegesis of the Old and New Testament. 

                                                             
57 Джерело: https://www.papalencyclicals.net/Pius10/p10lamen.htm 
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2. The Church’s interpretation of the Sacred Books is by no means to be 

rejected; nevertheless, it is subject to the more accurate judgment and correction of 

the exegetes. 

3. From the ecclesiastical judgments and censures passed against free and 

more scientific exegesis, one can conclude that the Faith the Church proposes 

contradicts history and that Catholic teaching cannot really be reconciled with the 

true origins of the Christian religion. 

4. Even by dogmatic definitions the Church’s magisterium cannot determine 

the genuine sense of the Sacred Scriptures. 

5. Since the deposit of Faith contains only revealed truths, the Church has no 

right to pass judgment on the assertions of the human sciences. 

6. The “Church learning” and the “Church teaching” collaborate in such a 

way in defining truths that it only remains for the “Church teaching” to sanction 

the opinions of the “Church learning.” 

7. In proscribing errors, the Church cannot demand any internal assent from 

the faithful by which the judgments she issues are to be embraced. 

8. They are free from all blame who treat lightly the condemnations passed 

by the Sacred Congregation of the Index or by the Roman Congregations. 

9. They display excessive simplicity or ignorance who believe that God is 

really the author of the Sacred Scriptures. 

10. The inspiration of the books of the Old Testament consists in this: The 

Israelite writers handed down religious doctrines under a peculiar aspect which was 

either little or not at all known to the Gentiles. 

11. Divine inspiration does not extend to all of Sacred Scriptures so that it 

renders its parts, each and every one, free from every error. 

12. If he wishes to apply himself usefully to Biblical studies, the exegete 

must first put aside all preconceived opinions about the supernatural origin of 

Sacred Scripture and interpret it the same as any other merely human document. 
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13. The Evangelists themselves, as well as the Christians of the second and 

third generation, artificially arranged the evangelical parables. In such a way they 

explained the scanty fruit of the preaching of Christ among the Jews. 

14. In many narrations the Evangelists recorded, not so much things that are 

true, as things which, even though false, they judged to be more profitable for their 

readers. 

15. Until the time the canon was defined and constituted, the Gospels were 

increased by additions and corrections. Therefore there remained in them only a 

faint and uncertain trace of the doctrine of Christ. 

16. The narrations of John are not properly history, but a mystical 

contemplation of the Gospel. The discourses contained in his Gospel are 

theological meditations, lacking historical truth concerning the mystery of 

salvation. 

17. The fourth Gospel exaggerated miracles not only in order that the 

extraordinary might stand out but also in order that it might become more suitable 

for showing forth the work and glory of the Word lncarnate. 

18. John claims for himself the quality of witness concerning Christ. In 

reality, however, he is only a distinguished witness of the Christian life, or of the 

life of Christ in the Church at the close of the first century. 

19. Heterodox exegetes have expressed the true sense of the Scriptures more 

faithfully than Catholic exegetes. 

20. Revelation could be nothing else than the consciousness man acquired of 

his revelation to God. 

21. Revelation, constituting the object of the Catholic faith, was not 

completed with the Apostles. 

22. The dogmas the Church holds out as revealed are not truths which have 

fallen from heaven. They are an interpretation of religious facts which the human 

mind has acquired by laborious effort. 
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23. Opposition may, and actually does, exist between the facts narrated in 

Sacred Scripture and the Church’s dogmas which rest on them. Thus the critic may 

reject as false facts the Church holds as most certain. 

24. The exegete who constructs premises from which it follows that dogmas 

are historically false or doubtful is not to be reproved as long as he does not directly 

deny the dogmas themselves. 

25. The assent of faith ultimately rests on a mass of probabilities . 

26. The dogmas of the Faith are to be held only according to their practical 

sense; that is to say, as preceptive norms of conduct and not as norms of believing. 

27. The divinity of Jesus Christ is not proved from the Gospels. It is a dogma 

which the Christian conscience has derived from the notion of the Messias. 

28. While He was exercising His ministry, Jesus did not speak with the object 

of teaching He was the Messias, nor did His miracles tend to prove it. 

29. It is permissible to grant that the Christ of history is far inferior to the 

Christ Who is the object of faith. 

30 In all the evangelical texts the name “Son of God” is equivalent only to 

that of “Messias.” It does not in the least way signify that Christ is the true and 

natural Son of God. 

31. The doctrine concerning Christ taught by Paul, John, and the Councils of 

Nicea, Ephesus and Chalcedon is not that which Jesus taught but that which the 

Christian conscience conceived concerning Jesus. 

32. It is impossible to reconcile the natural sense of the Gospel texts with the 

sense taught by our theologians concerning the conscience and the infallible 

knowledge of Jesus Christ. 

33 Everyone who is not led by preconceived opinions can readily see that 

either Jesus professed an error concerning the immediate Messianic coming or the 

greater part of His doctrine as contained in the Gospels is destitute of authenticity. 

34. The critics can ascribe to Christ a knowledge without limits only on a 

hypothesis which cannot be historically conceived and which is repugnant to the 

moral sense. That hypothesis is that Christ as man possessed the knowledge of God 
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and yet was unwilling to communicate the knowledge of a great many things to His 

disciples and posterity. 

35. Christ did not always possess the consciousness of His Messianic dignity. 

36. The Resurrection of the Savior is not properly a fact of the historical 

order. It is a fact of merely the supernatural order (neither demonstrated nor 

demonstrable) which the Christian conscience gradually derived from other facts. 

37. In the beginning, faith in the Resurrection of Christ was not so much in 

the fact itself of the Resurrection as in the immortal life of Christ with God. 

38. The doctrine of the expiatory death of Christ is Pauline and not 

evangelical. 

39. The opinions concerning the origin of the Sacraments which the Fathers 

of Trent held and which certainly influenced their dogmatic canons are very 

different from those which now rightly exist among historians who examine 

Christianity . 

40. The Sacraments have their origin in the fact that the Apostles and their 

successors, swayed and moved by circumstances and events, interpreted some idea 

and intention of Christ. 

41. The Sacraments are intended merely to recall to man’s mind the ever-

beneficent presence of the Creator. 

42. The Christian community imposed the necessity of Baptism, adopted it 

as a necessary rite, and added to it the obligation of the Christian profession. 

43. The practice of administering Baptism to infants was a disciplinary 

evolution, which became one of the causes why the Sacrament was divided into 

two, namely, Baptism and Penance. 

44. There is nothing to prove that the rite of the Sacrament of Confirmation 

was employed by the Apostles. The formal distinction of the two Sacraments of 

Baptism and Confirmation does not pertain to the history of primitive Christianity. 

45. Not everything which Paul narrates concerning the institution of the 

Eucharist (I Cor. 11:23-25) is to be taken historically. 
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46. In the primitive Church the concept of the Christian sinner reconciled by 

the authority of the Church did not exist. Only very slowly did the Church accustom 

herself to this concept. As a matter of fact, even after Penance was recognized as 

an institution of the Church, it was not called a Sacrament since it would be held 

as a disgraceful Sacrament. 

47. The words of the Lord, “Receive the Holy Spirit; whose sins you shall 

forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained” 

(John 20:22-23), in no way refer to the Sacrament of Penance, in spite of what it 

pleased the Fathers of Trent to say. 

48. In his Epistle (Ch. 5:14-15) James did not intend to promulgate a 

Sacrament of Christ but only commend a pious custom. If in this custom he happens 

to distinguish a means of grace, it is not in that rigorous manner in which it was 

taken by the theologians who laid down the notion and number of the Sacraments. 

49. When the Christian supper gradually assumed the nature of a liturgical 

action those who customarily presided over the supper acquired the sacerdotal 

character. 

50. The elders who fulfilled the office of watching over the gatherings of the 

faithful were instituted by the Apostles as priests or bishops to provide for the 

necessary ordering of the increasing communities and not properly for the 

perpetuation of the Apostolic mission and power. 

51. It is impossible that Matrimony could have become a Sacrament of the 

new law until later in the Church since it was necessary that a full theological 

explication of the doctrine of grace and the Sacraments should first take place 

before Matrimony should be held as a Sacrament. 

52. It was far from the mind of Christ to found a Church as a society which 

would continue on earth for a long course of centuries. On the contrary, in the mind 

of Christ the kingdom of heaven together with the end of the world was about to 

come immediately. 

53. The organic constitution of the Church is not immutable. Like human 

society, Christian society is subject to a perpetual evolution. 
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54. Dogmas, Sacraments and hierarchy, both their notion and reality, are 

only interpretations and evolutions of the Christian intelligence which have 

increased and perfected by an external series of additions the little germ latent in 

the Gospel. 

55. Simon Peter never even suspected that Christ entrusted the primacy in 

the Church to him. 

56. The Roman Church became the head of all the churches, not through the 

ordinance of Divine Providence, but merely through political conditions. 

57. The Church has shown that she is hostile to the progress of the natural 

and theological sciences. 

58. Truth is no more immutable than man himself, since it evolved with him, 

in him, and through him. 

59. Christ did not teach a determined body of doctrine applicable to all times 

and all men, but rather inaugurated a religious movement adapted or to be adapted 

to different times and places. 

 

60. Christian Doctrine was originally Judaic. Through successive evolutions 

it became first Pauline, then Joannine, finally Hellenic and universal. 

61. It may be said without paradox that there is no chapter of Scripture, from 

the first of Genesis to the last of the Apocalypse, which contains a doctrine 

absolutely identical with that which the Church teaches on the same matter. For the 

same reason, therefore, no chapter of Scripture has the same sense for the critic and 

the theologian. 

62. The chief articles of the Apostles’ Creed did not have the same sense for 

the Christians of the first ages as they have for the Christians of our time. 

63. The Church shows that she is incapable of effectively maintaining 

evangelical ethics since she obstinately clings to immutable doctrines which cannot 

be reconciled with modern progress. 



157 
 

64. Scientific progress demands that the concepts of Christian doctrine 

concerning God, creation, revelation, the Person of the Incarnate Word, and 

Redemption be re-adjusted. 

65. Modern Catholicism can be reconciled with true science only if it is 

transformed into a non-dogmatic Christianity; that is to say, into a broad and liberal 

Protestantism. 
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