
№ 3 (48) травень 2021 р.  

 

15 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ  
УДК  94 (450) 

Бабич Дар’я Василівна,  

студентка 4-го курсу історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ВІДНОСИНИ ЦЕРКВИ ТА ФАШИЗМУ  

В ІТАЛІЇ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У даній науковій статті досліджено відносини італійського фашизму та католицької церкви протягом 20-х років 

ХХ століття, які носили досить неоднозначний та градаційний характер. Усвідомлення того, що підтримка 

католицької церкви сприятиме втіленню політичного плану фашистів на чолі з Беніто Муссоліні, у 1921 році він 

змінює свої антиклерикальні настрої на процерковні. Прихід до влади фашистів та їхні пропозиції щодо співпраці з 

церквою спонукали останню розглядати це як перший крок до повернення собі колишніх позицій верховного 

регулятора життя нації після нещодавнього революційного періоду. Латеранські угоди 1929 року, які стали 

основою не лише для подальшої співпраці, але й для майбутніх конфліктів з фашистською владою, були головним 

стрибком у процесі остаточного вирішення «Римського питання». 
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Постановка проблеми. Ми переконані, що 

буде актуальним дослідити градацію відносин 

фашизму та католицької церкви, адже у 

вітчизняній літературі ця тема не є всебічно 

дослідженою. У післявоєнні роки в Італії 

сформувалася нова політична сила: фашизм, що 

був спрямованим на радикальні політичні та 

культурні зміни в Італії. З огляду на це, особливо 

важливо дослідити яким же чином було 

створено клімат взаємної довіри між такими 

різними суб`єктами, що призвів вирішення 

найголовнішої проблеми в Італії з 1861 року 

«Римського питання» та відродження Ватикану. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Вивченням як фашизму, так і католицької 

церкви в Італії в різні часи цікавилось чимало 

науковців. Найбільшим чином це питання 

розроблене у зарубіжній історіографії, зокрема 

у італійській, німецькій та американській. 

Серед дослідників нашої теми ми можемо 

виокремити Д. Кертцера, який розповідає у 

своїй праці про взаємовідносини Пія XI та 

Б. Муссоліні, які обидва прийшли до влади в 

1922 році та разом змінили хід історії ХХ 

століття; Д. Поларда, праця якого охоплює 

1914-1958 рр. та висвітлює Папство в епоху 

двох світових воєн і холодної війни, а також 

загрозами тоталітарних диктатур; Д. Неліса, А. 

Мореллі, Д. Праєта, історичні статті яких 

аналізують як Ватикан та окремі католики мали 

справу з піднесенням правих течій в Європі 

протягом 1920-1940-х рр.; Дж. Мікколі, в есе 

якого ґрунтовно розглядаються відносини 

фашизму та католицької церкви; Л. Сесі, в праці 

якої висвітлений перехід поглядів Б. Муссоліні 

від войовничого антиклерикалізму до процер-

ковних позицій. Також ми послуговувалися пра-

цею О. Токаревой, перші два розділи якої 

безпосередньо стосуються нашої теми та влуч-

но її розкривають. Серед вітчизняних дослідни-

ків відзначимо О. Волошина, який розглядає 

ключові аспекти Латеранських угод. Також для 

дослідження ми послуговувалися першоджере-

лами, зокрема працями Беніто Муссоліні та 

оригінальним текстом Латеранських угод з 

фінансовою угодою та конкордатом. 

Мета статті. Дослідити та проаналізувати 

відносини італійського фашизму з католиць-

кою церквою, їх основні аспекти та градацію, а 

також відобразити відродження церковної 

держави. 

Основні результати дослідження. Ще 

будучи вчителем початкової школи у 1908 році в 

Онельї, Беніто Муссоліні не приховував свого 

антиклерикалізму. На сторінках соціалістичної 

газети «La Lima» він відкрито критикував 

церковні ієрархії, заявляючи, що священики 

всього лише «чорні жандарми на службі 

капіталізму» та підписувався як «Істинний 

єретик». У 1914 році він засновує газету «Popolo 

d'Italia», яка висвітлювала підозрілі події 
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пов'язані з релігією та відкрито своїми текстами 

нападала на католицьку церкву [2, с. 42]. 

Відповідно, антиклерикалізм Б. Муссоліні 

також був поставлений в один ряд з маніфестом 

фашистів. Проте у країні, де більшість населен-

ня були католиками, неможливо було не 

пов’язати італійський спосіб життя з релігією 

[3]. Беніто Муссоліні, що був сповнений 

рішучості захопити владу, знав, що для цього 

він повинен був заспокоїти кожного члена 

італійського суспільства, в тому числі като-

лицьку більшість та церкву. Таким чином, усві-

домлення того, що тільки підтримка або, 

принаймні, відсутність ворожості з боку 

католиків сприяли б втіленню його політичного 

плану, змушує Б. Муссоліні змінити свої 

антиклерикальні погляди. 21 червня 1921 року 

у Палаті депутатів він заявляє, що «Єдина 

універсальна ідея, яка існує сьогодні в Римі, – 

це ідея, яка виходить із Ватикану» [5].  

Національна фашистська партія, що була 

створена на базі основі Італійського союзу 

боротьби, починаючи з 1921 року висувала 

досить несподівані вимоги: у «Програмних 

установках фашистської партії» були скасовані 

антиклерикальні постулати фашистів 1919 року, 

введений принцип повної свободи католицької 

церкви в здійсненні духовного служіння, праг-

нення мирним шляхом вирішити територіальні 

розбіжності зі Святим Престолом. Також нова 

фашистська програма проголосила, що в разі 

відмови від відновлення світської влади, 

держава надасть церкві та Папі матеріальну 

допомогу, матеріальні блага для шкіл, церков, 

лікарень, оскільки розвиток католицизму має 

бути «предметом інтересу і гордості» для 

італійців. В суспільній сфері Муссоліні хотів 

підтвердити концепцію корисності католицизму 

як необхідного елемента для національної 

експансії. З огляду на це, Муссоліні заявляв, що 

«Держава суверенна у всіх сферах національної 

діяльності. Однак Ватиканська дипломатія 

більш вправна, ніж Конституція» [7, с. 221]. 

Нові погляди Муссоліні стали ще більш 

очевидними в зв'язку зі смертю Папи Бенедикта 

XV. 22 січня 1922 року Б. Муссоліні, згадуючи 

Папу Бенедикта XV, звеличував універсальну 

місію католицької церкви і «відродження 

релігійних почуттів» [8, с. 23]. 

Антисоціалістичний й антиліберальний 

характер фашизму спонукав деякі католицькі 

кола поважати політику Б. Муссоліні, тому що 

справлялося враження, що Муссоліні був здат-

ний ефективно боротися з цими двома велики-

ми противниками церкви. Однак всередині 

італійський католицизм розколовся: з одного 

боку ієрархія церкви, включаючи кардинала 

П’єтра Гаспаррі, який був прихильником 

фашизму, тому що він прагнув покласти край 

«Римському питанню», з іншого – католики і 

частина духовенства абсолютно виступають 

проти співпраці з фашистами. Зі свого боку, 

Папа Пій XI не був налаштований проти 

фашизму, оскільки бачив у ньому силу для 

підтримки порядку, хоча і побоювався деяких 

його налаштувань і розвитку. У подальшому, 

понтифік займає позицію, помірно сприятливу 

для Муссоліні. Навіть після вбивства анти-

фашистського священика Джованні Мінцоні, 

він не виразив офіційного протесту, як слід 

було б, турбуючись про збереження хороших 

відносин з фашистським урядом. 

В день походу на Рим 28 жовтня 1922 року 

Папа Пій XI опублікував лист, в якому він 

закликав «умиротворяти душі і серця» і 

жертвувати своїми інтересами в ім'я суспіль-

ного блага. На наступний день офіційний дру-

кований орган Святого Престолу «L'Osservatore 

Romano» підтримав рішення Вітторіо Емануеле 

III доручити Муссоліні сформувати уряд. 30 

жовтня Муссоліні представив королю новий 

уряд і, щоб заспокоїти церкву і заручитися 

підтримкою католиків, призначив чотирьох зас-

тупників міністра і двох міністрів спираючись 

на Італійську народну партію. Це дозволило Б. 

Муссоліні реалізувати свій план, спрямований 

на поступове усунення Італійської народної 

партії як можливої сполучної ланки між 

Святим Престолом і державою, та буде надалі 

спонукати Ватикан споглянути на переваги, які 

може дати підтримка сильного фашистського 

уряду [2, с. 54]. 

Починаючи із 16 листопада 1922 року було 

проведено ряд позитивних процерковних дій: 

були встановлені правила, згідно з якими 

викладання катехизму стало обов'язковим в 

початкових школах, були виділені асигнування 

на відновлення церков, пошкоджених війною, 

міністр народної освіти заявив про намір 

зробити викладання релігії обов'язковим в 

початкових школах, уряд знову надав 

священнослужителям відстрочки та звільнення 



№ 3 (48) травень 2021 р.  

 

17 

від військової служби. Безсумнівно, всі ці 

заходи створили сприятливий клімат для 

католицької сторони: клерикальна преса 

визначила їх такими, що спрямовані на 

відродження італійського суспільства.  

Фактично, перші політичні дії Муссоліні на 

посаді прем'єр-міністра, поступово посилили у 

Ватикані та католицькому світі тенденції, що 

сприяли фашизму. У січні 1923 року між Б. 

Муссоліні та держсекретарем Ватикану П. 

Гаспаррі були зроблені перші кроки в пошуках 

сприятливого способу життя між Святим 

Престолом та Італією. На зустрічі був вибраний 

секретний посередник між Муссоліні та 

Ватиканом П'єтро Вентурі [4, с. 54]. 

Консолідація режиму і встановлення 

фашистської диктатури – між 1925 і 1926 

роками – разом з остаточною ліквідацією 

Італійської народної партії знайшли широку під-

тримку в церковних ієрархіях, у більшості духо-

венства та в офіційній пресі. Історія Італійської 

народної партії показала, як підтримка церкви 

авторитетно вплинула на автономію партії та як 

став неминучим розпад партії після того, як 

церква відвернулася від них.  

Двосторонні переговори між Святим 

Престолом та урядом почалися в серпні 1926 

року. Понтифік погодився мати справу з 

фашистами тільки тоді, коли стало ясно, що це 

буде не односторонній, а двосторонній акт між 

двома суверенітетами, хоча і різними по 

ієрархії [6, с. 174]. У першій частині перегово-

рів 1926 року представниками уряду та Святого 

Престолу були державний радник Доменіко Ба-

роне та юрист Франческо Пачеллі; Б. Муссоліні 

та держсекретар Ватикану П. Гаспаррі взяли на 

себе відповідальність на останньому етапі 

переговорів [4, с. 100]. З перших неофіційних 

зустрічей понтифік продиктував умови: договір 

має бути спрямований на остаточне врегулю-

вання «Римського питання», а, отже, і врегулю-

вання міжнародного статусу Ватикану та його 

уряду. В ході переговорів 24 листопада 1926 

року був підписаний перший проект договору; 

дві інші угоди були готові в лютому 1927 року. 

Ватикан за Законом про гарантії зажадав всю 

заборгованість, як компенсацію за втрату до-

менів в розмірі 3 225 000 лір на рік з належним 

відсотком. Всього понтифік зажадав солідну су-

му в розмірі понад три мільярди. Б. Муссоліні, 

в свою чергу, не збирався віддавати більше 

двох мільярдів. Угода закінчилася сумою в 

один мільярд облігацій та 750 мільйонів 

готівкою та серією податкових пільг.  

Латеранські угоди складалися з трьох 

частин: договору примирення, фінансової 

угоди і конкордату. Латеранські угоди були 

укладені в Італії 11 лютого 1929 року. За ними 

визнавався суверенітет Святого Престолу як 

автономної та незалежної держави на території 

площею всього 0,44 км кв., званої Ватиканом. 

У свою чергу Святий Престол визнав Італію зі 

столицею в Римі, тим самим поклавши край 

«Римському питанню» [1]. Фінансова угода 

зобов’язувала італійський уряд виплатити 

Святому Престолу 1 мільярд 750 мільйонів лір; 

ця сума представляла собою компенсацію за 

збиток, понесений нею після втрати тимча-

сової держави. Нарешті, конкордат регулював 

становище церкви та релігії в Італії. Він 

підтвердив католицизм як єдину державну 

релігію, зокрема стаття 36 конкордату говорить, 

що держава вважає католицьку релігію «осно-

вою і вінцем освіти»; конкордат також відно-

вив церковну юрисдикцію в питаннях сімей-

ного права; він захищав церковні структури, в 

тому числі фінансовою підтримкою [10]. Після 

підписання Латеранських угод Пій XI сказав, 

що на відміну від попередніх урядів, Муссо-

ліні був більш рішучим, і це в кінцевому під-

сумку призвело до вирішення «Римського 

питання». 

Висновки. Відносини церкви та фашизму в 

20-ті роки ХХ століття в Італії носять вкрай 

неоднозначний характер. З самого початку 

політичні погляди Беніто Муссоліні були 

відверто ворожими до церкви. Антиклерикаль-

ний тон почав змінюватися на початкових ета-

пах своєї політичної кар’єри Б. Муссоліні, коли 

він зрозумів всю важливість католицької церкви 

для італійського суспільства та для зміцнення 

його влади. Він використав у своїй політиці 

концепцію корисності католицизму як необхід-

ного елемента для національної експансії, що 

було вірним шляхом. Результатом довгих відно-

син з церквою, в основному, стало укріплення 

наприкінці 20-х років ХХ століття позицій 

Муссоліні, усунення політичних суперників, 

відродження церковної держави та вирішення 

«Римського питання». 
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Дарья Васильевна 

ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ФАШИЗМА В ИТАЛИИ 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

В данной научной статье исследованы отношения итальянского фашизма и католической церкви в течение 20-х 

годов ХХ века, которые носили довольно неоднозначный и градационный характер. Осознание того, что поддержка 

католической церкви будет способствовать воплощению политического плана фашистов во главе с Бенито 

Муссолини, в 1921 году он меняет свои антиклерикальные настроения на о церковных. Приход к власти фашистов и 

их предложения по сотрудничеству с церковью побудили последнюю рассматривать это как первый шаг к 

возвращению себе прежних позиций верховного регулятора жизни нации после недавнего революционного периода. 

Латеранские соглашения 1929 года, которые стали основой не только для дальнейшего сотрудничества, но и для 

будущих конфликтов с фашистской властью, были главным прыжком в процессе окончательного решения 

«Римского вопроса». 

Ключевые слова: фашизм в Италии, Бенито Муссолини, католическая церковь в Италии, Ватикан, Латеранские 

соглашения, «Римский вопрос», Пий XI, Италия в 1920-е годы. 
 

 

Babych Daria 

RELATIONS OF THE CHURCH AND FASCISM IN ITALY IN THE 20S OF THE XX CENTURY 

This scientific article examines the relationship between Italian fascism and the Catholic Church during the 20s of the 

twentieth century, which were rather ambiguous and gradational. Realizing that the support of the Catholic Church would 

contribute to the implementation of the political plan of the fascists led by Benito Mussolini, in 1921 he changed his anti-

clerical sentiments to those of the church. The coming to power of the fascists and their proposals for cooperation with the 

church prompted the latter to regard this as the first step towards regaining its former position as the supreme regulator of the 

nation's life after the recent revolutionary period. The Lateran Agreements of 1929, which became the basis not only for 

further cooperation but also for future conflicts with the fascist government, were the main leap forward in the process of the 

final solution of the “Roman Question”. 

Key words: fascism in Italy, Benito Mussolini, the Catholic Church in Italy, Vatican City, Lateran Agreements, “The Roman 

Question”, Pius XI, Italy in the 1920s. 
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