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Пры KipaeaHHi л1бералау у 1спани i Партугали у XIX ст. каталщкая царква 
захоувала свой афщыйны статус. Аднаку тэты перыяд был1 i так1я моманты, кал1 
яна знаходзтася на мяжы распаду. Гэтаму садзейшчала пал1тыка л1беральнага 
ураду. Раздзяленне пам1ж caM iM i л1бералам1 стварала няпэуны баланс пам1ж 
агрэс1уным i памяркоуным стауленнем да царквы. Але у любым выпадку 
змены, выкпканыя юпансюм i партугальск1м л1берал1змам, моцна пауплывал1 
на царкву.

За некаторым1 выкпючэнням1 абаронцы царквы бачыл1 у пал1тыцы 
л1бералау фатальны вынк уздзеяння свецюх щэй, нак1раваных на разбурэнне
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рэлпк Аднакусе канстытуцьм у IcnaHii i Партугали уXIXст. абвяшчал1 каталщызм 
афщыйнай рэл1г1яй. Так1м чынам, праблема не выглядала як супрацьстаянне 
каталщызму i антыкаталщызму. Шбералы 1мкнулюя пераасэнсаваць месца 
царквы у пал1тычнай i сацыяльнай сютэме, якая радыкальна адрозн1валася 
ад сютэмы XVIII ст., i pa6mi яны тэта у Ытарэсах чыстай i дасканалй рэл1гм 
[2, с. 207]. Яны уяулял1 сабе царкву, якая гармашчна суюнуе з л1беральным 
грамадствам i яго пал1тычным1 i сацыяльным1 установамг

Але ажыццявщь гэтыя надзе1 аказалася немагчым. Да сярэдзЫы XIX ст. 
л1бералы л1чыл1, што ix задача -  правесц1 шырокую царкоуную рэформу, але 
без кансультацый з духавенствам. А святары прытрымл1валюя iflai вяртання да 
абсалютызму. 3-за гэтага зацвердзтюя недавер i падазронасць у адноанахда 
царквы, ягая выйшл1 на паверхню пасля смерц1 ФердзЫанда VII (1833) у 1спанi 
i выгнання М1гела (1834) у Партугали. У 1834 г. урад каралевы Марьи II (1833— 
1853) выдау загад распусцщь мужчынск1я кпяштары, a ix маёмасць перадаць 
дзяржаве з мэтай далейшага продажу.

Закрыццё каля 2000 кпяштарау у IcnaHii i 448 кпяштарау у Партугали 
падарвала даунюю Ыфраструктуру царквы. Кляштары дауно абвЫавачвал! 
у тым, што яны не прытрымл1ваюцца строгасц1 i дысцыплшы, устаноуленай 
статутам. Але варожасць л1бералау мела i эканам1чныя прычыны. Продаж 
царкоунай маёмасц1 павЫен быу павял1чыць рэсурсы дзяржавы i даць новыя 
крынщы багацця [4, с. 85]. У абмен на царкоуную маёмасць i адмену дзесяцЫы 
дзяржава узяла на сябе ртрыманне епарх1яльнага духавенства, але падтрымка 
была скупой. Таюм чынам, духавенства у фЫансавых адноанах стала залежаць 
ад дзяржавы.

Гэту залежнасць падмацоувала пал1тыка л1бералау у адносшах да 
аргашзацьи царквы. 1спансю канкардат 1851 г. прадугледжвау аб’яднанне 
невял1юх епархм у адну i зшжэнне колькасц1 парафм. Але у гэтым больш 
паспяховай была Партугал1я, дзе TaKi працэс праходзу у 1837-1850 гг. У яго 
вынку было закрыта 203 парафи з 4000 [5, с. 385].

Аднос1ны пам1ж царквой i дзяржавай у IcnaHii адзначаюцца i выбухам1 
настля. У Мадрыдзе натоуп 3 a 6 iy  78 прадстаушкоу духоунага сану [3, с. 207]. 
Упады асудзт1 настле, але шчога не p a 6 m i, каб яго спынщь. Варожасць да 
манахау у гарадах часткова тлумачылася верай у тое, што царкоушю !мкнуцца 
рэстаураваць абсалютызм, падтрымл1ваючы рэакцыйнага Дона Карласа 
супраць л1беральнай каралевы 1забэлы II. На самай справе дэзарыентаваныя 
i дэзаргашзаваныя святары 6 b m i не у стане падтрымаць Карласа; гэта 3 p a 6 m i 
тольга afl3 iHK i, i яны справакавал1 таю жорстю адпор.

Становшча партугальскай царквы у 1830-х гг. было не лепшым, хоць 
тут не наз1ралася такого настля, як у IcnaH ii. Загады 1830 i 1832 гг. стварал1 
параф1яльныя кам1тэты, што рэзка змяншала уладу параф1яльных святароу. 
ГПберальны урад адмов1уся прызнаць епюкапсгая прызначэнш караля М1гела, 
а святароу, яюя пакшул1 свае пасады, у 1833 г. аб’явт1 бунтаушчыкамг Т. зв. 
cx i3M a  1830-х гг. прывяла да расколу пам1ж папам рымсгам i партугальскай 
дзяржавай, да паздзелу духавенства на два лагеры i да заняпаду пастарскай 
дзейнасцг
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Аднак правядзенне такой пал1тыю не азначала, што была падарвана 
сама вера у IcnaHii i ПартугалП, асабл1ва у пауночных рэпёнах, дзе захавалася 
шфраструктура сельсюх парафм.

Але паступова афщыйныя адноаны да царквы змянт1яся. У канцы XIX ст. 
у i6 e p b m cK ix  K paiH ax узшкпа нешта накшталт палпычнага кансенсусу, яга давау 
некаторую прастору i царкве. Партьм M a m i не згаджацца па рэлпйным пытаны, 
але радыкальная палпыка адышла у мЫулае, i амвалам гэтага у абедзвюх 
K paiH ax стала прысутнасць епюкапау у парламенце у якасц1 сенатарау.

Святары варожа ставшюя да л1берал1зму. Але яны разумел!, што iM трэба 
прыстасоувацца да новых абставЫау. Спробы стварыць каталщгая аргашзацьн 
у межах л1беральнай сютэмы не удалюя, але яны прадвяшчал1 тое, што будзе 
адбывацца у XX ст.

У царкоуных дакументах крытыкавалася недастатковае рвенне святароу 
на месцах, заняпад веры i запусценне касцёлау. На жаль, мы не маем 
статыстыю наконт веруючых i наведвання цэрквау для гэтага перыяду. Аднак 
няправтьна было б поунасцю прымаць такую змрочную карцЫу, тут трэба 
ул1чваць рэпянальны характар icnaH C Kara i партугальскага каталщызму. Моц 
сельскага каталщызму у Icna H ii i Партугали давала царкве трывалую аснову, 
хоць з цягам часу мадэршзацыя i эм1грацыя у гарады i Лацшскую Амерыку 
прывяла да змяншэння насельшцтва у сельскай мясцовасц1 з адпаведным1 
наступствам1 для царквы.

Горшым дял царквы было становшча на поудш. Мюянеры адзначал1 
Hi3Ki узровень наведвання касцёлау, няведанне элементарных пастулатау 
каталщызму [1, с. 245]. У гарадах з ix шдустрыял1зацыяй становшча было не 
лепшым. Наведванне касцёлау зыжаецца.

У канцы XIX ст. царква прапаноувала мноства Уцыятыу, але BbiHiKi 6bmi 
спрэчныя. Была адменена забарона на мужчынсюя кляштары, i гэта дало 
магчымасць пашырыць рэлпйную, сацыяльную i адукацыйную дзейнасць. 
Жаночыя кляштары давал1 персанал для дабрачынных аргаызацый. Пашырэнне 
мужчынсюх ордэнау садзейычала м1аянерскай дзейнасцг Аднак i3Hoy найбольш 
паспяховай ix  дзейнасць была на поуначы, дзе вера была мацнейшай.

У 1870-х гг. увагу некаторых дзеячау царквы прыцягвае “сацыяльнае 
пытанне”. Папская энцыкгмка 1891 г. стымулявала далейшую цкавасць да 
стварэння рабочых аргашзацый. У IcnaHii у пачатку XX ст. было 257 кружкоу 
рабочых з колькасцю 180 ООО чалавек [5, с. 392]. У IcnaHii з 1906 г. пачынаюць 
з’яуляцца каталщюя сельскагаспадарчыя андыкаты. З’явтася каталщкая 
прэса, хоць i нешматгмкая. Нельга сказаць, што царква дасягнула вялшх 
поспехау, аднак у параунаны з катастраф1чнай атуацыяй 1830-х гг. гэта было 
значнае паляпшэнне. Аднак распаусюджванне рэлпйных ордэнау выкгмкала 
спрэчга, i гэта прывяло да прыняцця законау па абмежаванню ix далейшага 
росту у абедзвюх KpaiHax. Таксама узмацненне рэспублкансгах щэй, у ягах 
адстойвалася раздзяленне царквы i дзяржавы, прадстауляла небяспеку для 
царквы. У IcnaHii рост радыкальных сацыяльных рухау -  сацыял1зму, анарх1зму 
i анархасшдыкал1зму, адметных сваёй варожасцю да царквы, прынёс новы 
элемент у старыя спрэчга.
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Таюм чынам, палпыка л1беральных урадау i6 e p b m cK ix  KpaiH, з аднаго 
боку, адсунула царкву на другасную ролю у грамадстве. Каталщкай царкве 
прыйшлося прыстасоувацца да новых умоу, карэктаваць сваю дзейнасць 
у адпаведнасц1 з новым1 пал1тычным1 рэал1ям1 i новым1 патрабаванням1 
грамадства. Але менав1та гэта здольнасць да змен дала ёй магчымасць не 
тольга захаваць сябе як структуру, але закпасц1 асновы для будучай пастарскай 
дзейнасц1 з улкам трансфармыцьм грамадства Захаду у XX ст.
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