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Úvod 

1. Úrad, ktorý je nám Bohom zverený, aby vodil na pastvu Pánove stádo má najmä tú povinnosť, ktorú mu 

zveril Kristus, aby čo najostražitejšie strážil zverený poklad viery, ktorý mu bol odovzdaný, aby odmietal 

falošné svetské názorové novoty a  vyjadroval námietky voči pavede. 

Táto starostlivosť najvyššieho pastiera o katolícky ľud bola vždy nevyhnutne potrebná, lebo vplyvom 

nepriateľa ľudského pokolenia, nikdy nechýbali pomýlení ľudia, ješitní zvodcovia, ľudia poblúdilí a k bludu 

zvádzajúci.  

V poslednej dobe však nesmierne vzrástol počet nepriateľov Kristovho kríža, ktorí sa novými zákernými 

spôsobmi snažia podkopať životnú silu Cirkvi a keby to bolo možné, do základov vyvrátiť Kristovo 

kráľovstvo.  Preto nesmieme ďalej mlčať, aby sa nezdalo, že sa vyhýbame svojej najsvätejšej povinnosti a 

aby sa nám nemohlo vytknúť, že sa spreneverujeme svojej úlohe zo zhovievavosti a v nádeji, že poblúdilí 

prídu k rozumu.  

 
Vážnosť situácie 

2. Nemôžeme ďalej otáľať, pretože stúpencov bludov už nie je treba hľadať v radoch otvorených 

nepriateľov, ale skrývajú sa v samotnom lone Cirkvi, čo je tým bolestnejšie a vzbudzuje tým väčšie obavy, 

čím menej sú nápadní a čím viac môžu uškodiť. Hovoríme, ctihodní bratia, o veľkom počte katolíckych 

laikov a dokonca aj kňazov - čo je ešte bolestnejšie - ktorí nemajú pevnú filozofickú a teologickú výzbroj, 

zato sú však presiaknutí náukami nepriateľov Cirkvi a pod zásterou lásky k Cirkvi sa hanebne vydávajú za 

jej obnoviteľov a bez ostychu napádajú všetko, čo je posvätné v diele Kristovom, dokonca aj samotnú 

nedotknuteľnosť Božského Obnoviteľa, ktorého svätokrádežne znižujú na obyčajného človeka.  

3. Aj keby sa títo ľudia čudovali, že ich počítame k nepriateľom Cirkvi, určite sa tomu nebude čudovať ten, 

kto - bez ohľadu na ich úmysel, ktorý môže posúdiť len Boh - spozná ich náuku a spôsoby vyjadrovania 

a správania sa. Plnú pravdu má aj ten, kto ich pokladá za ďaleko nebezpečnejších nepriateľov Cirkvi, lebo 

oni sa usilujú o jej skazu, ako sme už povedali z vnútra, nie z vonku, takže nebezpečenstvo číha v samotných 

žilách a útrobách Cirkvi a je o to zákernejšie, pretože títo nepriatelia Cirkev dobre poznajú. Dodajme, že oni 

neosekávajú konáre a výhonky, ale prikladajú sekeru k samotným koreňom a najhlbším tkanivám viery. 

Keď potom zasiahnu tento koreň nesmrteľnosti, šíria nákazu do celého stromu, takže ich skazonosným 

rukám neunikne žiadna časť katolíckej pravdy. Ťažko si predstaviť niečo vychytralejšieho a zákernejšieho 

nad ich ničivú prácu, pri ktorej postupujú najrozmanitejšími spôsobmi. Raz sa hrajú na racionalistov, 

inokedy na katolíkov, a to tak zákerne, že ten kto si nedá pozor, toho ľahko zavedú do bludu. Pretože sú 

mimoriadne odvážni, necúvnu pred žiadnymi dôsledkami, ale presadzujú si svoje názory  s tvrdohlavosťou 

a istotou. Okrem toho sa stáva, že za účelom ľahšieho oklamania duší, vedú život nesmierne aktívny, 

neustále a horlivo sa vzdelávajú a obyčajne sa tiež prísnymi mravmi usilujú o chválu. Neskôr - a k tomu snáď 

už ani niet lieku - sú tak zaujatí svojimi náukami, že pohŕdajú každou vládou, nekladú si žiadne obmedzenia 
a opierajúc sa o akési lživé svedomie, vydávajú za pravdovravnosť to, čo je v skutočnosti samotnou pýchou 

a zatvrdilosťou.  

Dúfali sme však, že raz pohneme takých ľudí k náprave. Preto sme s nimi najprv láskavo rokovali ako so 

synmi, potom prísne a nakoniec, hoci neradi, sme boli nútení ich verejne pokarhať. Viete však, ctihodní 

bratia, že to bolo márne; na chvíľu sklonenú šiju čoskoro pozdvihli ešte pyšnejšie. Keby išlo len o nich, snáď 
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by sme to mohli utajiť, ale ide o bezpečnosť katolicizmu.  Ďalšie mlčanie by bolo hriechom, a preto musíme 

hovoriť, aby sme strhli masku týmto zlomyseľným zakuklencom a ukázali celej Cirkvi, akí vskutku sú.  

4. Pretože teda vychytralosť modernistov (tak sú totiž právom nazývaní) spočíva v tom, že svoje náuky 

nepredkladajú pohromade, ale rozptýlene, akoby ani k sebe nepatrili a zdali sa len dvojzmyselnými a 

neurčitými, hoci sú v skutočnosti jednoznačné a súvislé, bude vhodné, ctihodní bratia, napred tieto náuky 

zhrnúť, aby sme potom objavili príčiny týchto bludov a predpísali lieky na odvrátenie skazy.  

 
ANALÝZA UČENIA MODERNISTOV 

5. Aby sme však v tejto zložitej záležitosti riadne postupovali, je nutné predovšetkým upozorniť na to, že 

každý modernista hrá niekoľko úloh, ktoré stále zmiešava. Sú to úlohy filozofa, veriaceho, teológa, historika, 

apologetika a obnovovateľa. Kto chce správne spoznať ich sústavu náuk a pochopiť ich predpoklady a 

dôsledky, musí všetky tieto úlohy presne rozoznať.  

 
Agnosticizmus a jeho filozofický základ 

6. Začnime s filozofiou. Modernisti budujú filozofiu náboženstva na náuke, ktorá sa všeobecne nazýva 

agnosticizmus.  Podľa nej je ľudský rozum obmedzený na prírodné javy, to jest na veci, ako sa nám javia a 

túto hranicu nemôže a nesmie prekročiť. Preto rozum, z toho čo vidíme, nemôže spoznať Boha ani jeho 

existenciu. Z toho vyplýva, že Boh vôbec nemôže byť priamym predmetom vedy, ba ani histórie. Keď sa toto 

pripustí, čo sa stane s prirodzenou teológiou, s pohnútkami viery a s vonkajším zjavením? Modernisti však 

všetko toto vylučujú a odkazujú do "intelektualizmu", čo vraj je smiešna a dávno odumretá sústava. Tak im 

nijako nevadí, že Cirkev tieto hrozné bludy zreteľne odsúdila, keď I. vatikánsky koncil takto ustanovil: "Kto 
by povedal, že jediný a pravý Boh, Stvoriteľ a náš Pán, nemôže byť s istotou poznaný prirodzeným ľudským 
rozumom z toho, čo bolo stvorené, nech je prekliaty." (De Revel., can. I. Denz. 1653) a ďalej: "Kto by povedal, 
že nie je možné ani prospešné, aby bol človek Božím zjavením poučený o Bohu a úcte, ktorú mu má 
preukazovať, nech je prekliaty." (tamže, can. II. Denz. 1654) a ešte: "Kto by povedal, že nie je možné, aby sa 
Božie zjavenie stalo dôveryhodným z vonkajších znamení, a teda že človek môže byť privedený k viere len 
akousi vnútornou skúsenosťou alebo súkromným vnuknutím, nech je prekliaty." (De Fide, can. III., Denz. 

1659). Prečo však modernisti prechádzajú od agnosticizmu, ktorý spočíva len v nevedomí, k vedeckému a 

historickému ateizmu, ktorý zase spočíva v popieraní?  Aký je to logický pochod, pri ktorom sa od 

nevedomosti o tom, či Boh zasiahol do ľudských dejín, prechádza k vysvetľovaniu tých istých dejín úplne 

bez Boha, ako by Boh naozaj do dejín vôbec nezasiahol?  Nech to pochopí, kto môže. Predsa však modernisti 

pokladajú za úplne isté, že veda i história musia byť ateistické. V ich oblastiach je miesto len pre javy, a preto 

z nich musí byť úplne vylúčený Boh a všetko Božské. Čo je nutné, podľa tejto nezmyselnej náuky, súdiť o 

najsvätejšej osobe Kristovej, o tajomstvách jeho života a smrti a nanebovstúpení, to spoznáme za chvíľu.   

 
O životnej imanencii a viere 

  7. Tento agnosticizmus v sústave modernizmu však musí byť chápaný len ako jeho negatívna časť.  

Pozitívna časť spočíva, ako sa hovorí, v náuke o životnej imanencii. Od jednej k druhej sa dospieva takto: 

Prirodzené i nadprirodzené náboženstvo, podobne ako každý fakt, musí pripúšťať nejaké vysvetlenie. 

Keďže však bola vopred popretá prirodzená teológia a vylúčený prístup k vonkajšiemu zjaveniu 

zamietnutím akýchkoľvek dôkazov vierohodnosti zjavenia, je márne hľadať vysvetlenie náboženstva mimo 

človeka. Je teda potrebné ho hľadať v človeku samom. Pretože náboženstvo je potom len akýmsi životným 

prejavom, musí sa hľadať len v ľudskom živote. Ako už bolo povedané, je každé náboženstvo životným 

javom a ako každý životný prejav musí byť odvodzované od akéhosi impulzu alebo nevyhnutnosti.  Jeho 
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počiatky, ak už hovoríme o živote, spočívajú v akomsi pohnutí srdca, ktoré sa nazýva citom. Preto, hoci 

predmetom náboženstva je Boh, je nutné vyvodiť záver, že viera, ktorá je počiatkom i základom každého 

náboženstva, má sídlo v akomsi hlbokom cite, ktorý vzniká z potreby Božského. Táto potreba Božského 

nemôže sama od seba preniknúť do vedomia, pretože sa zreteľne pociťuje len za istých priaznivých 

okolností. Preto sa najskôr skrýva mimo vedomie, alebo podľa výrazu modernej filozofie v podvedomí, kde 

jej koreň zostáva skrytý a nepostihnuteľný. Teraz sa snáď môžeme pýtať, akým spôsobom sa z tejto potreby 

Božského, ktorú človek v sebe cíti, stane náboženstvo. Modernisti na to odpovedajú: Veda a história sú 

obmedzené dvoma hranicami. Navonok zmyslovým svetom a vo vnútri vedomím. Za tieto hranice nikto 

nemôže preniknúť, pretože za nimi je nepoznateľné. Tvárou v tvár tomuto nepoznateľnému, či už sa 

rozkladá za viditeľnou prirodzenosťou vecí, alebo sa tají v podvedomí, je potreba Božského prebudenia v 

duchu náchylnému k náboženstvu, akýsi zvláštny cit, a to podľa fideistického predpokladu, pred 

akoukoľvek rozumovou úvahou.  Tento cit potom v sebe obsahuje samotnú Božskú skutočnosť, a to jednak 

ako predmet a jednak ako svoju najvnútornejšiu príčinu a akýmsi spôsobom spája človeka s Bohom. Tento 

cit, ktorý modernisti nazývajú vierou, je podľa nich začiatkom náboženstva. 

8. Ale ešte sme nedospeli ku koncu ich filozofie, alebo presnejšie k ich bláznovstvu. V tom istom cite totiž 

modernisti objavujú nielen vieru, ale spolu s ňou a v nej tiež "zjavenie", ako ho oni chápu. Čo je vlastne treba 

viac k zjaveniu? Či nenazveme zjavením, alebo aspoň začiatkom zjavenia, onen náboženský cit, prejavujúci 

sa vo vedomí? Či sa Boh sám, hoci len nezreteľne, nezjavuje dušiam v tomto cite? K tomu dodávajú: "Pretože 

Boh je predmetom aj príčinou viery, je ono zjavenie o Bohu a súčasne od Boha, lebo Boh je súčasne 

zjavovateľom aj zjavovaným." To je, ctihodní bratia, dôvodom onoho nezmyselného tvrdenia modernistov, 

podľa ktorého sa každé náboženstvo môže nazvať z jedného pohľadu prirodzeným a z iného 

nadprirodzeným. Odtiaľ pochádza ono zamieňanie pojmov zjavenia a vedomia. Odtiaľ je odvodený zákon, 

ktorý prehlasuje náboženské vedomie za všeobecné pravidlo, úplne totožné so zjavením, ktorému sa všetko 

musí podriadiť, dokonca aj cirkevná autorita v oblasti náuky, sviatostí a disciplíny.  

 
Dôsledok deformácie náboženských dejín 

9. Avšak v celom tomto procese, ktorým podľa modernistov vzniká viera i zjavenie, je vhodné si všimnúť 

jednej veci, ktorá má veľký význam vzhľadom k historicko-kritickým dôsledkom, ktoré z nej modernisti 

vyvodzujú. Ono "nepoznateľné", o ktorom hovoria, sa vraj nepredstavuje viere ako oddelené a osamotené, 

ale vždy v tesnej súvislosti s nejakým javom, ktorý patrí do oblasti vedy alebo histórie, ale pritom ich akosi 

presahuje. Týmto javom môže byť nejaká prírodná skúsenosť, chovajúca v sebe niečo tajomného alebo 

nejaký človek, ktorého geniálne slová alebo skutky sa zdanlivo nedajú porovnať s obvyklými zákonmi 

diania. Teda viera, privábenie "nepoznateľným", ktoré je spojené s javom, sa zmocní celého javu a akosi ho 

prenikne životom. To má za následok dve veci. Predovšetkým transfiguráciu (premenu) javu, ktorá spočíva 

v tom, že sa jav povýši nad jeho skutočné podmienky, aby sa tak stal vhodnejším pre náznak nejakej formy 

Božského, ktorým má byť navodená viera. Druhým následkom je defigurácia (skreslenie) javu, spočívajúca 

v tom, že ho viera vyberie z miestnych a časových okolností a prisúdi mu to, čo v skutočnosti nemá. To 

nastáva zvyčajne vtedy, keď sa jedná o javy určitej doby, najmä keď sú veľmi starobylé. Z tohto dvojakého 

deja zase modernisti odvádzajú dve pravidlá, ktoré spolu s agnosticizmom vytvárajú základy historickej 

kritiky. Napríklad: v osobe Krista, ako hovoria, sa neobjavuje ani veda, ani história, nič iba človek. Teda v 

dôsledku prvého pravidla, odvodeného z agnosticizmu, je nutné z jeho životopisu vylúčiť všetko, čo zaváňa 

Božstvom. V dôsledku druhého pravidla je historická osobnosť Krista, premenená vierou.  Preto je nutné 

očistiť ju od všetkého, čo ju povznáša nad historické podmienky. Konečne v dôsledku tretieho pravidla je 

Kristova osobnosť skreslená vierou. Preto sa od nej musia odlúčiť všetky prejavy a činy, ktoré jednoducho 

povedané, nezodpovedajú jeho nadaniu, stavu, vzdelaniu, miestu a dobe, v ktorej žil.  Je to podivné 

usudzovanie, ale taká je modernistická "kritika". 
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10. Teda náboženský cit, ktorý životnou imanenciou vyviera zo skrytých oblastí podvedomia, je zárodkom 

celého náboženstva a zároveň dôvodom všetkého, čo z neho vzišlo alebo ešte vzíde. Tento cit je na začiatku 

ešte hrubý a takmer beztvarý, ale pomaly vplyvom onoho tajomna, z ktorého vznikol, sa zároveň rozvinul s 

pokrokom ľudského života, ktorého, ako sme už uviedli, je prejavom. Toto sú teda počiatky každého, aj 

nadprirodzeného náboženstva. Je to teda iba rozvíjanie onoho náboženského citu.  Výnimkou nie je ani 

katolícke náboženstvo, ktoré je rovnaké ako všetky ostatné. Nevzniklo totiž inak ako životným procesom vo 

vedomí Kristovom. Kto to počuje, iste žasne nad takou drzosťou a rúhaním. Avšak, ctihodní bratia, to nie sú 

len táraniny nevercov.  Aj katolíci, a dokonca aj mnohí kňazi, sa takto verejne vyslovili a ešte sa chvália, že 

takými bláznovstvami obrodzujú Cirkev. Nejde tu už o starý blud, ktorý prisudzoval ľudskej prirodzenosti 

akési právo na nadprirodzeno. Zašlo sa ešte ďalej a tvrdí sa, že naše sväté náboženstvo vzniklo v ľudskej 

prirodzenosti Kristovej a v nás celkom prirodzene a akosi samovoľne. Nič nie je užitočnejšie pre ničenie 

celého nadprirodzeného poriadku. Preto I. vatikánsky koncil plným právom rozhodol: "Kto by povedal, že 
človek nemôže byť Bohom povznesený k poznaniu dokonalosti, ktorá presahuje jeho prirodzenosť, ale že 
sám zo seba neustálym pokrokom môže a má dosiahnuť vlastnenie všetkej pravdy a dobra, nech je 
prekliaty." (De Revel., can. III., Denz 1655).   

 
Pôvod dogiem 

11. Doteraz sa vôbec neprihliadalo k činnosti rozumu. Avšak aj on má podľa náuky modernistov účasť na 

úkone viery. V onom cite, o ktorom sme sa už častejšie zmieňovali, sa síce Boh ukazuje človeku, ale keďže 

je to cit, nie poznanie, deje sa to, ako hovoria, len neurčito a spletito, takže to veriaci takmer alebo vôbec 

nerozozná. Je teda nutné, aby cit bol nejako osvietený, aby bolo vôbec možné v ňom rozoznať a oddeliť 

Boha. To je potom úloha rozumu, ktorého úlohou je odrážať a analyzovať životné javy, a prostredníctvom 

rozumu vyjadrovať pojmy slovami.  

To je dôvodom známej modernistickej vety, podľa ktorej nábožný človek musí svoju vieru "premyslieť". 

Rozum sa teda stretáva s týmto citom, vniká do neho a pracuje na ňom ako maliar, ktorý zvýrazňuje zašlé 

črty obrazu, aby lepšie vynikli. Tak to asi vysvetľuje jeden modernistický učiteľ. Pritom rozum pracuje 

dvojakým spôsobom. Po prvé prirodzene a spontánne, pričom vec vyjadruje jednoduchou a obyčajnou 

vetou. Potom pracuje uvedomelejšie a hlbšie, čím ako hovoria, vypracuje myšlienku a vyjadrí ju druhotnými 

vetami, ktoré sú však odvodené od prvotnej jednoduchej, ale sú na rozdiel od nej vedeckejšie a jasnejšie. 

Keď boli tieto druhotné vety schválené najvyšším učiteľským úradom Cirkvi, stávajú sa článkami viery.  

12. Takto sme v náuke modernistov dospeli k akejsi základnej kapitole, ktorá pojednáva o pôvode a povahe 

dogiem. Pôvod dogiem kladú však do oných pôvodných a prostých formulácií, ktoré v istom ohľade sú pre 

vieru nevyhnutné. Aby sa totiž zjavenie uskutočnilo, je nutné zrejmé poznanie Boha vo vedomí. Zdá sa však, 

že samotná dogma je podľa ich názoru obsiahnutá vlastne až v oných druhotných formuláciách. Aby sme 

dospeli k povahe dogmy, je nutné predovšetkým zistiť, aký je vzťah medzi náboženskými formuláciami a 

náboženským citom duše. Ľahko to pochopí ten, kto postrehne, že účelom týchto formulácií nie je nič iné, 

než pomôcť veriacemu, aby si zdôvodnil vlastnú vieru. Preto sú tieto formulácie niečím nachádzajúcim sa 

uprostred medzi veriacim a jeho vierou. Keď majú vzťah k viere, sú to len nevýstižné známky jej predmetu 

a nazývajú sa proste symbolmi.  Vo vzťahu k veriacemu sú to obyčajné nástroje.  

 
Vývoj dogiem 

13. Preto sa žiadnym spôsobom nemôže hovoriť, že v presnom zmysle obsahujú pravdu. Ako symboly sú to 

obyčajné obrazy pravdy, a preto sú prispôsobené náboženskému citu, a to v jeho vzťahu k človeku. Ako 

nástroje sú to nositeľky pravdy, a preto sú zase prispôsobené človeku v jeho vzťahu k náboženskému citu. 

Pretože potom je predmet náboženského citu daný absolútnom, ktoré má nekonečne mnoho aspektov, 
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môže sa prejavovať hneď tým a hneď zase iným spôsobom. Podobne aj veriaci človek môže žiť v rôznych 

podmienkach. Teda aj formulácie, ktoré nazývame dogmy, podliehajú tým istým vplyvom a sú preto 

podrobené zmene. Tak je otvorená cesta k vnútornému vývoju dogiem. Aké je to hrozné nahromadenie 

sofizmov, ktoré obracajú navnivoč celé náboženstvo.   

Podľa modernistov sa dogma môže a nielen môže, ale musí vyvíjať, pretože podľa hlavného bodu ich náuky, 

ktorú odvádzajú z princípu životnej imanencie, musia byť náboženské poučky skutočne náboženské a nie 

iba teologické špekulácie, a mali by žiť  životom náboženského citu. To sa nemá chápať tak, ako by tieto 

formulácie, najmä ak sú čisto obrazné, boli vynájdené pre náboženský cit. Ich pôvod, počet a kvalita sú 

naopak bezpredmetné. Zmyslom práve uvedenej modernistickej náuky je, že náboženský cit si životne 

osvojuje tieto formulácie, prípadne si ich primerane mení. Inými slovami: je nutné, aby pôvodná formulácia 

bola prijatá a schválená srdcom. Rovnako pod vedením srdca prebieha vytváranie oných druhotných 

formulácií. Z toho vyplýva, že tieto formulácie, aby zostali živé, musia byť a zostať prispôsobené viere a 

veriacemu. Ak teda z nejakého dôvodu prestane toto prispôsobenie, stratia ony poučky svoj pôvodný zmysel 

a musia byť zmenené. Keďže platnosť dogmatických formulácií je takto neistá a nestála, niet divu, že nimi 

modernisti tak opovrhujú, o ničom inom nehovoria a nič tak nevynášajú ako náboženský cit a náboženský 

život. Preto tiež drzo vytýkajú Cirkvi, že zišla zo správnej cesty, lebo vraj nerozlišuje medzi vonkajším 

zmyslom a formuláciami a ich náboženským a mravným významom, že sa drží zubami nechtami 

bezobsažných formulácií a pritom necháva upadať samotné náboženstvo. Sú to vskutku slepci a vodcovia 

slepých, nadutí pyšnou vedou a tak pomätení, že rozvracajú odveký pojem pravdy a vlastný zmysel 

náboženstva.  "Zavádzajú nový systém, v ktorom sa z bezuzdnej túžby po novotách nehľadá pravda tam, kde 
vskutku je, odvrhujú sa posvätné a Božské tradície a zavádzajú sa iné, falošné, vratké a nespoľahlivé náuky, 
ktorými oni márniví ľudia chcú podopierať a zachraňovať samotnú pravdu." (Gregor XVI., encyklika 

"Singularity nos", Denz. 1476) 

 
O viere modernistov 

Individuálna skúsenosť a náboženská istota 

14. Doteraz sme, ctihodní bratia, hovorili o modernistickej filozofii.  Kto by chcel teraz zistiť, ako sa u 

modernistov líši veriaci od filozofa, musí si uvedomiť, že hoci filozof pripúšťa skutočnosť Božstva ako 

predmet viery, predsa nemôže túto realitu objaviť inde ako v duši veriaceho, ako predmet citu a 

presvedčenia, takže táto realita nepresahuje oblasť javov. Či však existuje sama o sebe mimo zmyslov a či 

niečo také možno tvrdiť, o to sa filozof nestará.  Naproti tomu modernista, ako veriaci, považuje za absolútne 

isté, že Božská realita skutočne existuje sama o sebe, a že teda nie je závislá na veriacom. Ak sa opýtame, o 

čo sa opiera toto tvrdenie veriaceho, modernista odpovedá: o súkromnú skúsenosť každého človeka. Týmto 

tvrdením sa odchyľujú modernisti od racionalistov, ale prikláňajú sa k mienke protestantov a 

pseudomystikov. Vysvetľujú vec takto: V náboženskom cite je nutné pripustiť akúsi intuíciu srdca, ktorou 

človek priamo a bezprostredne dosahuje Božskú realitu a nadobúda istotu o Božej existencii a o Božom 

pôsobení v človeku aj mimo človeka, istotu ktorá ďaleko prevyšuje istotu vedeckú. Uznávajú teda pravdivú 

skúsenosť, vyššiu než akúkoľvek skúsenosť rozumovú. Keď sa taká skúsenosť zatemní, ako je to napríklad 

u racionalistov, potom k tomu došlo, ako tvrdia len preto, že nechcú prijať mravné predpoklady, nevyhnutné 

k vzniku onej skúsenosti. A táto skúsenosť, akonáhle ju niekto dosiahne, urobí z neho v pravom zmysle 

veriaceho.  

 Ako sme tu ďaleko od katolíckej náuky. Videli sme už, že takéto názory boli zavrhnuté I. vatikánskym 

koncilom. Neskôr ešte uvidíme, že keď sa pripustia tieto a ostatné už spomínané bludy, je otvorená cesta k 

ateizmu. Už teraz je však nutné pripomenúť, že podľa tejto náuky o skúsenosti a o symbolizme, je potom 

možné pokladať za pravé ktorékoľvek náboženstvo vrátane pohanstva. 
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Alebo, nemôže sa taká skúsenosť vyskytnúť v každom náboženstve? A že sa vyskytla, tvrdí nejeden. Akým 

právom však odoprú modernisti pravdivosť skúsenosti, ktorú predstiera mohamedán? A ako dokážu, že len 

náboženské skúsenosti katolíkov sú pravdivé?  A skutočne, modernisti to ani nepopierajú; ba niektorí 

zastrene, iní úplne otvorene tvrdia, že všetky náboženstvá sú pravdivé. To že podľa ich zásad inak ani 

uvažovať nemožno, je zrejmé. Z akého dôvodu by sa potom malo, podľa ich náuky, niektoré náboženstvo 

pokladať za nepravé? 

Buď pre omylnosť náboženského citu, alebo preto, že formula, rozumom vyjadrená, je nepravdivá. Avšak 

náboženský cit, aj keď je snáď niekedy trochu nedokonalý, je (u všetkých ľudí) vždy ten istý; k pravdivosti 

rozumovej formuly potom postačí, aby bola primeraná náboženskému citu a veriacemu, či už je jeho 

duševná prezieravosť akákoľvek. Aspoň jedno by snáď mohli modernisti pri konflikte rôznych 

náboženstiev potvrdiť, totiž že katolícke náboženstvo je pravdivejšie, pretože je životaschopnejšie; tiež 

potom, že mu vo vyššej miere prislúcha názov kresťanstva, pretože sa dokonalejšie porovnáva s prvými 

počiatkami kresťanstva.  

Každý pochopí, že všetky tieto dôsledky plynú z daných predpokladov. Najväčší údiv vzbudzuje, že existujú 
katolícki muži a kňazi, ktorí - ako sa domnievame - akokoľvek majú tak hrozné bludy v ošklivosti, predsa si 

v praxi počínajú tak, ako by ich plne schvaľovali. Totiž takúto chválu vzdávajú učiteľom oných bludov,  

verejne im preukazujú takú poctu, že sa každý môže ľahko domnievať, že nepreukazujú úctu ľuďom, ktorí 

si ju inak snáď istým dielom zasluhujú, ale skôr bludom, ktoré títo verejne vyznávajú a usilujú sa ju všetkou 

mocou rozšíriť medzi davy. 

 
Náboženská skúsenosť a tradícia. 

15. Okrem toho je v tomto učení o skúsenosti ešte iná záležitosť, ktorá sa úplne prieči katolíckej pravde. Ona 

zásada o skúsenosti sa totiž tiež prenáša na tradíciu, Cirkvou doteraz obhajovanou, a úplne ju tak 

ničí. Modernisti chápu tradíciu ako komunikáciu s inými prostredníctvom kázaní a pomocou intelektuálnej 

formuly pôvodnej skúsenosti. Preto pripisujú tejto formule okrem pôsobivosti, ktorú nazývajú 

reprezentatívnou, akúsi sugestívnu moc, ktorou je možné u veriaceho (v ktorom asi drieme) prebudiť 

náboženský cit a skúsenosť, ktorú kedysi mal, znovu oživiť. U tých ostatných, ktorí doteraz neveria, 

náboženský cit prvýkrát vzbudiť a skúsenosť vyvolať. Tak sa rozširuje náboženská skúsenosť ďaleko široko 

medzi národmi, a to nielen kázaním medzi teraz žijúcimi, ale aj medzi potomstvom, prostredníctvom kníh, 

cestou ústneho podania jedných druhým. Toto zdieľanie skúseností sa niekedy ujme a prospieva; niekedy 

však ihneď vädne a zaniká. Keď prospieva, je to potom pre modernistov dôkaz pravdy: pravda a život je pre 

nich totiž jedno a to isté. Z toho možno znova usúdiť, že všetky pretrvávajúce náboženstvá sú pravdivé, lebo 

inak by ani neexistovali. 

 
Vzťah medzi vedou a vierou 

16. Keď sme, ctihodní bratia, dospeli až sem, máme dosť informácií na to, aby sme správne pochopili, aký 

vzťah stanovujú modernisti medzi vierou a vedou, a to keď do pojmu vedy tiež zahrnieme dejiny. Tu je 

predovšetkým treba pochopiť, že vec ktorá je predmetom prvej, je úplne iná a úplne rozdielna od veci, ktorá 

je predmetom druhej. 

Viera má totiž za predmet výhradne to, o čom veda tvrdí, že je to pre ňu nepoznateľné. Preto úloha každej 

je iná: veda sa zaoberá javmi, pri ktorých viera nemá miesto; viera naopak sa zaoberá vecami Božskými, 

ktoré sú vede úplne neznáme. 

Z toho sa konečne odvodzuje, že medzi vierou a vedou nemôže byť nikdy spor: ak zostane totiž každá vo 

svojom odbore, nemôžu sa nikdy stretnúť, preto si ani sami sebe protirečiť. Keby snáď proti tomu niekto 
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namietal, že vo viditeľnom svete sú veci, ktoré patria tiež do sféry viery, ako napr. život Krista ako človeka, 

popierajú to. Je pravda, hovoria, že tieto veci patria svojou povahou k javom viditeľným; predsa však, ak 

boli životom viery oduševnené a vierou spôsobom vyššie uvedeným pretvorené a znetvorené, boli 

vytrhnuté zo sveta zmyslového a prenesené do sféry Božského. 

Ak sa preto niekto ďalej pýta, či Kristus skutočne činil zázraky a  budúce veci pravdivo predpovedal, či 

skutočne vstal z mŕtvych a vystúpil do neba: agnostická veda to poprie, viera potom tomu prisvedčí; predsa 

však preto medzi nimi nevznikne spor. Lebo jeden to poprie, hovoriac ako filozof k filozofom, keďže hľadel 

na Krista len podľa historickej skutočnosti; druhý potom, hovoriac ako veriaci s veriacimi, to potvrdí, lebo 

má na mysli život Kristov, ako sa znovu prežíva vierou a vo viere. 

 
Viera ako predmet vedy 

17. Veľmi by sa však mýlil ten, kto by si myslel, že viera a veda nie sú si navzájom nijako podriadené; o vede 

by tak súdil správne a po pravde, nie však o viere, o ktorej treba povedať, že nielen v jednom, ale vede je 

podriadená v trojakom ohľade. 

Po prvé je si totiž treba všimnúť, že pri každom náboženskom deji, keď sa neprihliada k Božskej realite a 

skúsenosti, ktorú o nej má veriaci, všetko ostatné, zvlášť potom náboženské formuly, nijako nezasahujú do 

javov a preto podliehajú vede. 

Hoc by aj veriaci tento svet chcel opustiť; ak však na svete je, chtiac-nechtiac neunikne zákonom a úsudku 

vedy a dejín. Okrem toho bolo povedané, že Boh je výhradne predmetom viery; to síce platí o realite Božskej, 

nie však o idei Božskej. Táto je podriadená vede, ktorá zaoberajúc sa filozofickými otázkami, tzv. logického 

poriadku, pokúša sa vraj o všetko, hoci by to bolo aj absolútne a ideálne. Preto má filozofia či veda právo, 

ideu Boha prehlbovať a riadiť jej vývoj a keď sa do nej primiešalo niečo cudzorodé, tak ju poopraviť. 

Odtiaľ pochádza zásada modernistov: náboženský vývoj sa má porovnávať s vývojom mravným aj 

rozumovým, to jest - ako jeden, ktorého nasledujú ako učiteľa, tvrdia - má im byť podriadený. Konečne je 

tu ešte tá okolnosť, že človek sám v sebe neznesie dvojtvárnosť: preto vraj poháňa veriaceho akási vnútorná 

nevyhnutnosť, aby porovnával vieru s vedou tak, aby neodporovala všeobecnému názoru, ktorý veda o 

svete podáva. Tým je teda podaný dôkaz, že veda je na viere úplne nezávislá, oproti tomu viera, hoci sa tvrdí, 

že s vedou nič spoločné nemá, je jej podriadená. 

To všetko, ctihodní bratia, úplne odporuje tomu, čo Náš predchodca, Pius IX. učil a povedal: filozofii sluší, 

aby vo veciach, týkajúcich sa náboženstva, nebola pani, ale slúžkou, nepredpisovala, čo treba veriť, ale to 

prijala s rozumnou ochotou, aby neskúmala hlbiny tajomstiev Božích, ale aby ich zbožne a skromne mala vo 

vážnosti (List biskupovi vratislavskému, 15. júna 1857). 

Modernisti vec prevracajú úplne naopak: o nich možno preto povedať, čo Gregor IX., takisto Náš 

predchodca, napísal o istých bohoslovcoch jeho veku: Niektorí medzi vami, nadutí duchom ješitnosti, 

nadúvaní ako mech, sa usilujú márnymi novotami prelomiť hranice stanovené Otcami, znižujúc význam 

svätých kníh na filozofickú náuku o veciach rozumom pochopiteľných, aby sa blýskali vedou, nie však na 

prospech poslucháčov. Títo zvedení rôznymi cudzími učeniami stavajú vec na hlavu a nútia kráľovnú, aby 

slúžila slúžke (Ep. Ad Magistros Theol. Paris., 7. júla 1223). 

 
Metódy modernistov 

18. Jasnejšie to všetko pochopí ten, kto pozoruje, ako modernisti konajú v úplnom súhlase s tým, čo 

učia. Mnohé si totiž z toho, čo píšu alebo hovoria, zdanlivo odporuje, takže ľahko by sa niekto mohol 

domnievať, že sú ešte nerozhodní a neistí. A predsa všetko sa to deje úmyselne a s rozvahou, totiž v úplnej 
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zhode s názorom, ktorý majú o vzájomnej rôznosti viery a vedy. Z tohoto dôvodu sa v ich knihách 

stretávame s vecami, ktoré by katolík úplne schválil a hneď na druhej strane s tvrdením, o ktorom by si 

myslel, že ho diktoval racionalista. Preto, keď píšu dejiny, nezmieňujú sa ani slovkom o Kristovom 

Božstve; pri kázni v kostoloch ho však so všetkou rozhodnosťou vyznávajú. Podobne, keď rozprávajú o 

dejinách, tak nedoprajú cirkevným koncilom a Otcom ani miestečka; ak však vykladajú katechizmus, 

uvádzajú s úctou oboje. Z toho dôvodu tiež rozlišujú exegézu teologickú a pastorálnu od vedeckej a 

dejepisnej. Podobne, podľa zásady, že veda na viere nijako nezávisí, neostýchajú sa v článkoch o filozofii, 

histórii a kritike nasledovať Lutherove šľapaje (Prop. 29. zavrhnutá Levom X. v bulle: Exsurge Domine 16. 

mája 1520), vyjadrujúc svoje opovrhnutie cirkevnými prikázaniami, svätými Otcami, všeobecnými 

snemami, učiteľským úradom Cirkvi a dávajúc to najavo akýmkoľvek spôsobom; ak sú však preto karhaní, 

sťažujú sa, že sa im berie sloboda. Napokon, vyznávajúc, že sa viera musí vede podrobiť, pri každej 

príležitosti častujú Cirkev verejnými výčitkami, že sa tvrdošijne zdráha svoje dogmy podrobiť a prispôsobiť 

filozofickému názoru: sami potom, z tohto dôvodu odstraňujú starú teológiu a usilujú sa zaviesť novú, ktorá 

by zdôrazňovala blúznenie filozofov.  

 
Modernista ako teológ: jeho princíp imanencie a symbolizmus 

19. Tu sa nám, ctihodní bratia, otvára cesta, odkiaľ môžeme pozorovať modernistov na teologickom kolbišti. 

Je to úloha náročná, avšak vybavíme ju krátko. Ide tu o zmier medzi vierou a vedou, a to nie inak, iba že sa 

jedna podrobí druhej. Z toho dôvodu sa modernista ako teológ riadi rovnakými zásadami, aké sme už 

poznali u filozofa a tieto prispôsobuje veriacemu: myslíme na zásady o imanencii a symbolizme. Hravo tú 

vec vykoná. Filozof hovorí, že princíp viery je  imanentný; veriaci k tomu dodá, že tým princípom je Boh; z 

toho teda plynie záver, že Boh je človekovi imanentný. Odtiaľ pochádza teologická imanencia. A zasa: filozof 

má za isté, že predstavy o predmete viery sú iba symbolické; veriaci tiež má za isté, že predmetom viery je 

Boh sám o sebe; teológ teda uzatvára: predstavy o Božskej realite sú symbolické. Odtiaľ teologický 

symbolizmus. 

Naozaj, sú to ďalekosiahle bludy. A ako škodlivý je jeden aj druhý, spoznáme, keď si všimneme ich 

dôsledky. Lebo - aby sme hovorili o symbolizme - keďže ony symboly sú symboly len vzhľadom na predmet, 

vzhľadom k veriacemu však sú len pomôckami, musí sa mať veriaci - tak hovoria - na pozore, aby sa formuly 

samotnej, ak formulou skutočne je, príliš nepridŕžal, ale aby ju užíval iba k tomu, aby priľnul k absolútnej 

pravde, ktorú formula zároveň odkrýva aj zastiera, a snaží sa ju vyjadriť, bez toho, aby ju plne vystihol. K 

tomu dodávajú, že veriaci má tieto formuly užívať, pokiaľ mu pomáhajú: lebo sú mu dané na pohodlie, nie 

na prekážku; pri tom však zostane nedotknutá vážnosť, ktorá zo spoločenských ohľadov prináleží 

formulám, ktoré Magistérium Cirkvi uznalo za vhodné, aby vyjadrovali spoločné presvedčenie, pokiaľ totiž 

to isté Magistérium inak neusúdi. 

Ťažko povedať, čo modernisti imanenciou vlastne myslia: dosiaľ niet jednotného názoru. Podľa niektorých 

spočíva v tom, že Boh je v človeku činne prítomný, a to bližšie, než človek sám sebe; keď sa tomu dobre 

rozumie, nemožno tomuto výkladu nič vytknúť. Iní vidia podstatu imanencie v tom, že konanie Božie je 

jedno a to isté s konaním prírody, podobne ako konanie prvotnej príčiny je jednotné s príčinou 

druhotnou; to však v skutočnosti ničí nadprirodzený poriadok. Iní to vysvetľujú tak, že vychádzajú z 

panteistického názoru; a to je v skutočnosti zmysel, ktorý najlepšie zodpovedá zvyšku ich náuky. 

20. Po tomto princípe imanencie potom pridávajú druhý princíp, ktorý by sme mohli nazvať princípom o 

Božej permanencii. Oba sa od seba líšia asi tak, ako súkromná skúsenosť od skúsenosti oznamovanej 

tradíciou. Objasníme si to na príklade Cirkvi a sviatostí. Modernisti totiž hovoria, že sa nesmie veriť tomu, 

že Cirkev a sviatosti boli ustanovené Kristom. Bráni tomu agnosticizmus, ktorý vidí v Kristovi jednoduchého 

človeka, ktorého náboženské vedomie sa pozvoľna vyvinulo ako u každého iného. Nedovoľuje to zákon 



 

10 
 

O UČENÍ MODERNISTOV. Pascendi Dominici Gregis. (Sv. Pius X. 1907) 

imanencie, ktorý, ako hovoria, nepripúšťa vonkajšie aplikácie. Nie je to možné ani vzhľadom na zákon 

vývoja, ktorý vyžaduje, aby sa zárodok vyvíjal v čase a postupne nadobúdal celý rad ďalších vlastností. 

Vylučuje to konečne aj história, ktorá ukazuje, že taký bol skutočne priebeh celej veci. To je možné preto, že 

podľa ich tvrdenia, sú vedomia všetkých kresťanov virtuálne zahrnuté vo vedomí Kristovom ako rastlina v 

semene. Tak ako rastlina žije životom semena, podobne aj kresťania žijú životom Kristovým. Pretože potom 

Kristov život je podľa viery Božský, je taký aj život kresťanov. Keď teda tento život počas doby dal vznik 

Cirkvi a sviatostiam, právom je možné povedať, že oboje má Božský pôvod v Kristovi. V tomto zmysle tiež 

pripúšťajú, že Písmo sväté a dogmy sú Božského pôvodu. Toto je asi tak jadro modernistickej teológie. Je to 

iste úbohá výzbroj, ale dokonale s ňou vystačí ten, kto tvrdí, že je nutné vo všetkom počúvať vedu.  Aplikácia 

na ostatné teologické náuky bude ľahká.   

 
Dogma a sviatosti 

21. Doteraz sme hovorili o pôvode a povahe viery, ktorá však má mnoho zložiek, k nim patria predovšetkým 

Cirkev, dogmy, sviatosti a posvätné knihy; preto musíme zistiť, čo o nich učia modernisti. Začneme s 

dogmou, o ktorej pôvode a povahe sme sa už zmienili. Dogma vzniká z popudu nevyhnutnosti, ktorý vedie 

veriaceho, aby myšlienkovo spracoval obsah svojej viery, aby si ho sám aj ostatní jasnejšie uvedomili. Táto 

činnosť spočíva v zdokonaľovaní prvotnej formulácie, nie však podľa logických zákonov, ale podľa 

okolností, čiže životne, ako to menej zrozumiteľnejšie vyjadrujú. Tak sa stáva, že okolo prvotnej formulácie 

viery pomaly vznikajú ony druhotné formulácie, ako sme to už spomenuli. Tie sa potom stmelia do jedného 

celku, do jednej náukovej stavby a keď ich verejne schváli učiteľský úrad, ako zodpovedajúce spoločnému 

vedomiu, nazývajú sa dogmami.  Od dogiem je nutné odlišovať komentáre teológov, ktoré síce nežijú 

životom dogiem, predsa však majú svoj význam, pretože odstraňujú vnútorné rozpory v dogmách a 

uvádzajú ich do súladu s vedou, a tiež navonok, vysvetľujú a obhajujú samotné náboženstvo. Konečne môžu 

byť tieto komentáre tiež užitočné na prípravu látky pre nejakú budúcu dogmu. O modernistickom poňatí 

kultu by sme sa nemuseli šíriť, keby pod tento pojem nepatrili sviatosti, o ktorých modernisti hlásajú 

najväčšie bludy. Hovoria, že kult vznikol z dvojitého popudu alebo potreby. Všetko totiž podľa ich náuky 

vzniká z vnútorných popudov a nevyhnutnosťou, ako sme už spoznali.  

Jeden popud spočíva v nutnosti dať náboženstvu nejakú zmyslovú tvárnosť a druhý v nutnosti zmieriť ich, 

čo sa nezaobíde bez nejakých vonkajších úkonov posväcovania, ktoré nazývame sviatosťami. Sviatosti sú 

pre modernistu obyčajné znamenia alebo symboly, hoci im nechýba istá účinnosť. Aby znázornili túto 

účinnosť, uvádzajú ako príklad určité slová, o ktorých sa hovorí, že prinášajú šťastie, lebo sa dobre hodia k 

šíreniu silných a vynikajúcich myšlienok, ktoré ohromujú myseľ. Tak ako tieto slová majú vzťah 

k myšlienkam, ktoré vyjadrujú, podobne sviatosti majú vzťah k náboženskému citu a neznamenajú nič viac. 

Jasnejšie by sa vyjadrili, keby povedali, že sviatosti slúžia len k posilneniu viery. To však jednoznačne 

odsúdil Tridentský koncil: "Kto by povedal, že sviatosti boli ustanovené len preto, aby živili vieru, nech je 
prekliaty." (Denz. 730).   

 
Posvätné knihy 

  22. O pôvode a povahe posvätných kníh, ako o tom súdia modernisti, sme sa už zmienili. Modernisti 

ich definujú ako zbierku významných a mimoriadnych skúseností, aké sa neprihodia každému, aké sa však 

vyskytujú v každom náboženstve. Tak učia modernisti o knihách Starého i Nového zákona. K tomu 

vychytralo dodávajú: aj keď je skúsenosť prítomná, predsa môže mať za predmet minulé i budúce, podobne 

ako veriaci znovu prežíva minulé udalosti v spomienke a rozjíma o budúcich. To vysvetľuje, prečo posvätné 

knihy majú časti historické i apokalyptické. V týchto knihách síce hovoril Boh skrze veriaceho, ale podľa 

modernistickej teológie iba na spôsob vitálnej imanencie a permanencie. Pýtame sa teraz, ako je to s 

inšpiráciou?  Modernisti odpovedajú, že inšpirácia sa líši od onoho popudu, ktorý núti veriaceho, aby svoju 
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vieru preukazoval slovom aj písmom, iba väčšou mohutnosťou. Niečo podobné sa stáva aj pri tak zvanej 

básnickej inšpirácii, ako sa hovorí vo verši: „Est Deus in nobis, agitante calescimus Illo“ (Boh totiž prebýva 

v nás a zapaľuje plameň nadšenia). V tom zmysle sa teda musí povedať, že Boh je pôvodcom inšpirácie 

posvätných kníh. O tejto inšpirácii potom modernisti ďalej hovoria, že v posvätných knihách nie je nič bez 

nej. Tých, ktorí to hovoria, by sme mohli pokladať za pravovernejších než tých novších, ktorí inšpiráciu 

trochu obmedzujú, keď z nej napríklad vynímajú to, čo sa nazýva „citationes tacitae“. To všetko sú však len 

prázdne slová a pretvárka. Ak totiž pokladáme posvätné knihy podľa agnosticizmu za ľudské dielo, 

vytvorené ľuďmi pre ľudí, a potom priznáme teológii právo tvrdiť o nich, že sú to plody Božskej imanencie, 

aký zmysel bude mať slovo "inšpirácia"? Modernisti iste pripúšťajú inšpiráciu vo všeobecnom zmysle, ale 

popierajú inšpiráciu v zmysle katolíckej náuky.   

 
O povahe a pôvode Cirkvi 

  23. Modernistické predstavy o Cirkvi poskytujú bohatšiu žatvu. Tvrdia, že vznikla z dvojakej 

potreby, predovšetkým z potreby jednotlivých veriacich, najmä tých, ktorí zažili nejakú pôvodnú skúsenosť, 

aby svoju vieru oznamovali iným a potom, keď sa viera rozšírila, z potreby obhajovať, podporovať a šíriť 

všeobecné dobro a spojiť sa do spoločenstva. Čo je teda Cirkev? Je výtvorom kolektívneho vedomia čiže 

združenia jednotlivých vedomí, ktoré sa v dôsledku životnej permanencie odvodzujú od prvého veriaceho, 

u katolíkov teda od Krista. Avšak každé spoločenstvo potrebuje autoritu, ktorej povinnosťou je riadiť 

všetkých združených k spoločnému cieľu a múdro chrániť prvky spoločenskej väzby, čo sú v náboženskej 

spoločnosti náuka a kult. Preto je v katolíckej Cirkvi trojaká autorita: disciplinárna, dogmatická a liturgická. 

Povaha tejto autority sa dá zistiť z jej pôvodu a z jej povahy sa potom odvodzujú jednotlivé práva a 

povinnosti.  V minulosti bol všeobecne rozšírený omyl, že autorita bola daná Cirkvi zvonku, že totiž bola 

zriadená priamo Bohom. Preto sa právom pokladala za autokratickú. Toto poňatie však v dnešnej dobe 

právom stratilo váhu, lebo tak ako Cirkev vznikla zo súhrnu vedomí, podobne autorita životne vytryskla zo 

samotnej Cirkvi. Autorita, rovnako ako Cirkev, vzniká z náboženského vedomia a preto mu je podriadená; 

keď potom odmieta túto podriadenosť, mení sa na tyraniu. Dnes však žijeme v dobe, kedy zmysel pre 

slobodu dosiahol vrchol. V občianskom živote verejné vedomie zavádza ľudovú vládu. Ale vedomie je u 

človeka totožné so životom. Keď teda cirkevná autorita nechce vyvolať a udržiavať vo svedomí veriacich 

vnútorný konflikt, je povinná zaviesť demokratickú formu riadenia. Bolo by určite diletantstvom domnievať 

sa, že duch slobody, ktorý sa dnes rozmohol, zase pominie. Keby bol potláčaný a obmedzovaný, ešte by 

zosilnel a zmietol Cirkev aj náboženstvo. Takto usudzujú modernisti, a preto usilovne hľadajú cesty, ako 

zmieriť autoritu Cirkvi so slobodou veriacich.   

 
Vzťah Cirkvi a občianskej spoločnosti 

  24. Avšak Cirkev nemusí byť zmierlivá len voči svojim príslušníkom, ale aj navonok, pretože nie je 

na svete sama. Sú tu aj iné spoločnosti, s ktorými sa musí stýkať a vychádzať. Je teda nutné vyšetriť, aké má 

Cirkev povinnosti k občianskej spoločnosti a to z povahy Cirkvi, ako nám ju totiž modernisti predostreli. 

Pritom používajú rovnaké pravidlá, ako na stanovenie vzťahu viery a vedy. Tam išlo o predmet, tu sa potom 

jedná o ciele. Tak ako sme videli, že čo do predmetu sú si viera a veda úplne cudzie, podobne sa štát líši od 

Cirkvi svojim cieľom, ktorý je časný, kdežto cieľ Cirkvi je duchovný. Kedysi sa mohlo hovoriť o 

podriadenosti svetského duchovnému, o zmiešaných otázkach, v ktorých Cirkev zvrchovane rozhodovala, 

pretože pochádza priamo od Boha ako pôvodcu nadprirodzeného poriadku. 

To však musí filozofia i história odmietnuť. Štát musí byť odlúčený od Cirkvi podobne, ako katolík od 

občana. Preto tiež ktorýkoľvek katolík, keďže je zároveň občanom, má právo a povinnosť nedbať na 

cirkevnú autoritu, jej požiadavky, poriadok, príkazy, ba ani tresty a usilovať sa o to, čo pokladá za užitočné 

pre štát. Predpisovať pod akoukoľvek zámienkou občanovi, ako má konať, je zneužitie cirkevnej moci, ktoré 
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musí byť rozhodne odmietnuté. Vidíte, ctihodní bratia, že zásady, z ktorých toto všetko vyplýva, sú presne 

tie isté, ktoré náš predchodca Pius VI. v apoštolskej konštitúcii „Auctorem fidei“ slávnostne odsúdil (Denz. 

1365,1366).  

25. Modernistickej škole však nestačí odluka štátu od Cirkvi. Hovorí, že tak ako viera podlieha vede, pokiaľ 

ide o javy, podobne aj v časných záležitostiach Cirkev podlieha štátu. To síce ešte príliš nezdôrazňujú, ale 

vyhlasujú, že taký je logický záver. Keby štát naozaj jediný rozhodoval o časných veciach, potom by aj 

takzvaný vonkajší výkon náboženstva, napríklad udeľovanie a prijímanie sviatostí, podliehalo štátnej moci. 

Čo by potom zostalo z cirkevnej autority, ktorá sa uplatňuje len vonkajšími úkonmi? Iste by celá podliehala 

štátu. Mnohí liberálni protestanti vskutku takéto závery vyvodili, a preto chcú odstrániť celý vonkajší kult 

a snažia sa zaviesť náboženstvo, ktoré nazývajú individuálnym. Tak ďaleko ešte modernisti nedospeli, ale 

ochotne vyzývajú Cirkev, aby sa podriadila a prispôsobila občianskym formám v oblasti disciplinárnej 

autority. Ale oveľa pokrokovejšie a oveľa horšie je ich učenie o doktrinálnej a dogmatickej autorite. O 

učiteľskom úrade Cirkvi zmýšľajú asi takto: žiadne náboženské spoločenstvo, ako hovoria, nemôže byť 

skutočne jednotné, pokiaľ náboženské vedomie jej členov nie je jednotné a neprijme jednu zhodnú 

formuláciu. Ale táto dvojitá jednota vyžaduje akúsi spoločnú vôľu, ktorá by nachádzala a určovala 

formulácie, zodpovedajúce spoločnému vedomiu. Táto vôľa musí mať dostatočnú autoritu, aby stanovenú 

formuláciu tiež záväzne uložila celému spoločenstvu. Pojem cirkevného učiteľského úradu pre modernistov 

vychádza z tohto spojenia a splynutia vôle, ktorá volí formuláciu s mocou, ktorá ju ukladá. Keďže sa teda 

učiteľský úrad koniec koncov zrodil z jednotlivých vedomí, ktoré ho poverili touto službou, závisí učiteľský 

úrad na týchto vedomiach a musí sa podriadiť formuláciám ľudí. Preto nesmie brániť jednotlivcom, aby 

verejne nedávali popudy, ktoré cítia vo svojom vedomí a nesmie prekážať kritike, ktorá podnecuje nutný 

vývoj dogiem, pretože takéto počínanie by nebolo užívanie moci zverenej k všeobecnému prospechu, ale 

zneužívanie moci. Avšak aj legitímne užívanie moci musí byť primerané a umiernené. Zakázať napríklad 

nejakú knihu bez vedomia autora a bez akéhokoľvek vysvetlenia a možnosti obhajoby, vskutku hraničí s 

tyraniou. Aj tu je teda treba nájsť nejakú strednú cestu, ktorá by zachovala práva autority aj plné právo 

osobnej slobody. Zatiaľ musí katolík konať tak, aby sa navonok stal poslušným autorite, pritom sa však 

neprestal riadiť vlastným rozumom.  

O Cirkvi učia modernisti vo všeobecnosti takto: keďže účel cirkevnej moci je jedine duchovný, má byť 

odstránená všetka vonkajšia nádhera, ktorá sa snaží imponovať verejnosti. Tento názor svedčí o tom, že 

modernisti prehliadajú dôležitú skutočnosť. Náboženstvo totiž síce má vzťah predovšetkým k duši, ale nie 

výlučne. Okrem toho úcta vzdávaná cirkevnej autorite sa vzťahuje na Krista, ktorý ju ustanovil.   

 
Vývoj doktríny 

26. Aby sme teda, ctihodní bratia, vyčerpali celú látku o viere a jej prameňoch, zostáva poukázať na posledný 

a najhlbší základ modernistických náuk. Tento všeobecný princíp potom znie: náboženstvo, ktoré žije, je 

predmetom zmeny, a preto sa musí meniť. Takto pristupujú ku hlavnému bodu svojej argumentácie, totiž k 

evolucionizmu. Teda dogma, Cirkev, kult svätých, knihy, ktoré ctíme ako posvätné, ba i samotná viera, ak 

nechceme, aby toto všetko bolo mŕtve, musia podliehať zákonom vývoja. Nie je to nič zvláštne, ak si 

uvedomíme, čo modernisti o týchto veciach učia. 

Počujme teraz, ako sami modernisti vysvetľujú charakter tohto vývoja, najmä pokiaľ ide o vieru. Na 

začiatku, ako hovoria, bola viera jednoduchá a všetkým ľuďom spoločná tak, ako vznikla z ich spoločnej 

prirodzenosti a zo života. Vývoj potom znamenal jej životný pokrok, ktorý nespočíva v prijímaní nových 

foriem zvonku, ale v stále dokonalejšom prenikaní náboženského citu do vedomia. Pokrok potom 

postupoval dvoma spôsobmi. Prvý bol negatívny a vylúčil všetky cudzorodé prvky, najmä rodové a národné. 

Pozitívny vývoj spočíval v mravnom a rozumovom zdokonaľovaní človeka, čo malo za následok bohatšie a 
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jasnejšie poňatie Božského a zjemnenie náboženského citu. Príčiny pokroku viery sú rovnaké ako tie, ktoré 

boli uvedené pri vysvetlení jej vzniku. K tomu je však potrebné ešte pripojiť vplyv vynikajúcich ľudí 

(ktorých nazývame prorokmi a z nich najväčší bol Kristus), zo života a reči ktorých vyžarovalo niečo 

tajomné, čo viera pripisuje Božstvu a ktorí prekonali doteraz nezvyčajné a nové skúsenosti, zodpovedajúce 

náboženským potrebám tej ktorej doby.  

Pokrok dogmy potom vyplýva hlavne z nutnosti prekonávať prekážky viery, bojovať proti jej nepriateľom 

a odstrániť vnútorné rozpory. K tomu pristupuje neustála snaha o lepšie pochopenie tajomstva viery. To sa 

stalo aj v prípade Krista, u ktorého ono Božské, ktoré pripúšťa viera, nadobudlo silu, že bol nakoniec sám 

pokladaný za Boha.  

Na vývoj kultu pôsobí predovšetkým nutnosť prispôsobiť sa mravom a tradícii národov; podobne pôsobila 

aj túžba osvojiť si aj schopnosti, ktoré sú podľa skúsenosti plodom istých úkonov. Vývoj Cirkvi potom bol 

určovaný nutnosťou prispôsobiť sa historickým okolnostiam a všeobecne zavedeným vládnym formám. 

Tak sa vyjadrujú o jednotlivých prípadoch vývoja. Než budeme pokračovať ďalej, prajeme si dôkladne 

upozorniť na onú náuku o „nevyhnutnosti a potrebách“, ktoré sú hlavnou oporou a základom 
modernistickej historickej metódy.  

27. V náuke o vývoji je pozoruhodné, že nevyhnutnosti a potreby, hoci podnecujú vývoj, predsa, keby 

pôsobili samostatne, ľahko by viedli k prelomeniu rámca tradície a vývoja, takto odtrhnutého od svojho 

prvotného životného princípu, by viedli skôr k úpadku než pokroku. Preto, sledujúc v tomto presnejšie 

modernistickou náuku, povieme, že vývoj vzniká z konfliktu dvoch síl, z ktorých jedna vedie k pokroku a 

druhá tiahne k uchovávaniu. Schopnosť uchovávať je v Cirkvi živá a je obsiahnutá v tradícii. Jej nástrojom 

je náboženská autorita. Deje sa to právom aj fakticky, pretože je v povahe autority strážiť tradíciu a pretože 

autorita, stojaca mimo životných zmien, je len veľmi málo, alebo nie je vôbec, dotknutá silami vedúcimi k 

pokroku. Naproti tomu sila vedúca k pokroku, ktorá zodpovedá najvnútornejším potrebám, sa skrýva a 

pôsobí v jednotlivých vedomiach, predovšetkým v tých, ktoré, ako hovoria, majú bližší a dôvernejší styk so 

životom. Vidíme teda, ctihodní bratia, ako tu dvíha hlavu ona zhubná náuka, ktorá vyhlasuje laikov za 

pokrokový prvok v Cirkvi. Z akéhosi kompromisu a vyrovnania medzi týmito dvoma silami, totiž medzi 

autoritou a súkromnými vedomiami, potom vzniká pokrok a zmeny.  

Teraz je jasné, prečo sa modernisti tak čudujú, keď sú karhaní a trestaní. To, čo sa im kladie za vinu, sami 

pokladajú za svoju náboženskú povinnosť. Potreby vedomia nepozná nikto lepšie ako oni, ktorí k nim majú 

bližší vzťah ako cirkevná autorita. Oni teda v sebe sústreďujú všetky tieto potreby, a preto sa domáhajú 

práva verejne hovoriť a písať. Keď ich autorita trestá, hneď sa opierajú o vedomie povinnosti a ich vnútorná 

skúsenosť ich poučuje, že si nezasluhujú výhrady, ale chvály. Vedia tiež, že pokrok nie je možný bez boja a 

boj bez obetí. Preto sú ochotní stať sa obeťami ako proroci a Kristus. Nezazlievajú preto ani autorite, že s 

nimi zle nakladá, pretože uznávajú, že takto len plní svoju úlohu. Sťažujú sa len, že sa im nedopraje sluchu, 

lebo tak sa spomaľuje pochod ducha. Iste však príde hodina, keď už nebudú žiadne prieťahy možné, keďže 

zákony vývoja môžu byť na čas potláčané, nie však zrušené. Pokračujú teda ďalej po nastúpenej ceste, aj 

keď sú karhaní a odsudzovaní a zahaľujú svoju neuveriteľnú trúfalosť klzkým prejavom podrobenia. Na 

pohľad skláňajú šiju, ale zmýšľaním a činmi, ešte odvážnejšie pokračujú v začatom diele. Robia tak zo svojho 

stanoviska múdro, pretože uznávajú, že autorita musí byť len podnecovaná, nie ničená, a pretože je nutné, 

aby zostali v Cirkvi a mohli tam pôsobiť a meniť kolektívne vedomie. Pri tom však zabúdajú a nechcú uznať, 

že "kolektívne vedomie" nie je na ich strane a že sa preto absolútne neprávom vydávajú za jeho hovorcov.   

28. A tak teda, ctihodní bratia, pre modernistických autorov a činiteľov nie je v Cirkvi nič stále a nemenné. 

V tom smere už mali predchodcov, o ktorých náš predchodca Pius IX. napísal: "Títo nepriatelia Božieho 
zjavenia nesmierne vychvaľujú ľudský pokrok a chcú ho povážlivo a vskutku svätokrádežne zaviesť aj do 
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katolíckeho náboženstva, ako by to nebolo náboženstvo od Boha, ale dielo ľudské a vynález filozofov, ktorý 
by sa mohol ľudským spôsobom zdokonaľovať." (Encyklika "Qui pluribus", Denz. 1497) 

Modernistická náuka o zjavení a dogme tiež nie je nič nové, ale bola zavrhnutá v Syllabe Pia IX. v tomto 

znení: "Božie zjavenie je nedokonalé, a preto je podrobené stálemu a súvislému pokroku, ktorý zodpovedá 
pokroku ľudského rozumu." (Denz. 1552). Ešte slávnostnejšie potom bola odsúdená na I. vatikánskom 

koncile týmito slovami: „Náuka viery, ktorú Boh zjavil, nemôže byť zdokonaľovaná ľudským rozumom ako 
nejaký vynález, pretože bola ako Božský poklad odovzdaná neveste Kristovej, aby bola verne strážená a 
neomylne vykladaná. Preto musí byť navždy zachovaný ten zmysel dogiem, v akom ho svätá matka Cirkev 
raz vyhlásila a od tohto zmyslu sa nikdy nesmie ustupovať pod zámienkou lepšieho pochopenia.“ (Konšt. 

"Dei Filius", cap. IV. Denz. 1647). Tým sa nijako nebráni, ale napomáha rozvoju poznatkov o viere. Preto ten 

istý I. vatikánsky koncil pokračuje: „Nech teda rastie a zdokonaľuje sa rozum, poznanie a múdrosť 
jednotlivcov i celku, každého jednotlivého veriaceho i celej Cirkvi, od veku do veku, od stáročia po stáročie, 
stále však tým istým spôsobom, to jest pri zachovaní tých istých dogiem v tom istom zmysle a v tom istom 
poňatí.“ (Denz. 1647).  

 
Modernisti ako historici a kritici 

29. Keď sme teda uvažovali o modernistoch ako o filozofoch, veriacich a teológoch, zostáva si ich všimnúť 

ako historikov, kritikov, apologétov a reformátorov. 

30. Modernisti, ktorí sa venujú histórii, sa veľmi snažia, aby neboli považovaní za filozofov a vyhlasujú, že 

sa vo filozofii vôbec nevyznajú. Je v tom veľká vychytralosť, lebo tým zastierajú skutočnosť, že sú naskrz 

presiaknutí filozofickými teóriami a vzbudzujú dojem, že sú úplne nestranní. V skutočnosti z ich histórie a 

kritiky hovorí číra filozofia a ich výklady sa dajú chápať ako závery z ich filozofických princípov. To sa dá 

veľmi ľahko spoznať. Prvé tri pravidlá týchto historikov a kritikov sú totožné s princípmi ich filozofie, ktoré 

sme už uviedli, totiž agnosticizmus a teória o zmene vecí a skresľovaní skutočnosti vierou. Ukážeme teraz 

ich dôsledky. V zmysle agnosticizmu sa história, podobne ako veda, zaoberá iba javmi. Boh teda a akýkoľvek 

Boží zásah do ľudských vecí musí byť odkázaný do oblasti viery, pretože jedine tam patrí. Kedykoľvek sa 

teda vyskytne niečo zloženého z Božského a ľudského prvku, ako je to na príklad pri Kristovi, Cirkvi, 

sviatostiach a iných podobných záležitostiach, je nutné oba prvky rozlíšiť a oddeliť, aby ľudský prvok mohol 

byť zaradený do histórie a Božský pripísaný viere. To je dôvodom onoho modernistického rozlišovania 

medzi historickým Kristom a Kristom viery, medzi historickou Cirkvou a Cirkvou viery, historickými 

sviatosťami a sviatosťami viery, a podobne. 

Po druhé musí byť onen ľudský prvok, ktorý už tak patrí do histórie ako sa objavuje v prameňoch, 

pokladaný za pozmenený vierou a povýšený nad historické podmienky. Preto je nutné zase oddeliť 

prídavky urobené vierou a prideliť ich histórii viery. Keď sa na príklad hovorí o Kristovi, je nutné všetko to, 

čo presahuje prirodzené ľudské schopnosti a ako ich určuje psychológia alebo čo nezodpovedá časovým a 

miestnym pomerom jeho života, pokladať za vierou pridané.   

Podľa tretieho filozofického princípu nakoniec preosievajú aj veci, ktoré neprekračujú oblasť histórie, aby 
vylúčili a odkázali do oblasti viery všetko to, čo ako hovoria, nezodpovedá logike faktu alebo dotknutým 

osobám. Tak na príklad tvrdia, že Kristus nepovedal nič, čo by presahovalo chápanie počúvajúceho ľudu. 

Preto všetky podobenstva (alegórie), ktoré sa vyskytujú v jeho reči, vylučujú zo skutočnej histórie a 

odkazujú ich do oblasti viery.  

Pýtame sa, podľa akých hľadísk toto všetko vylučujú? Dozvedáme sa, že sa tak deje podľa duchovnej úrovne 

dotknutej osoby, podľa spoločenských zvyklostí, stupňa vzdelania a okolností toho ktorého faktu. Jedným 

slovom a ak to chápeme správne, deje sa tak podľa pravidiel, ktoré sú koniec koncov čisto subjektívne. 
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Snažia sa totiž pochopiť Kristovu osobnosť tým, že sa do nej "vžívajú", a preto prenášajú na Krista všetko, 

čo by sami za podobných okolností robili. Aby sme to teda uzavreli, apriori tvrdia a na základe istých 

filozofických princípov, ktoré vyznávajú, ale ktoré súčasne zastierajú, že v skutočnej histórii Kristus 

nevystupoval ako Boh a nečinil nič Božského. Ako človek potom činil a hovoril len to, čo mu modernisti, 

vžívajúci sa do jeho doby, dovoľujú hovoriť a konať.   

 
Kritika a jej princípy 

31. Ako história preberá závery z filozofie, tak zasa kritika z histórie. Kritik totiž preberá z histórie údaje a 

delí pramene na dve skupiny. Čo zostane po trojitom oklieštení, o ktorom sme práve hovorili, prizná 

skutočne histórii, ostatné potom odkáže do oblasti viery alebo jej histórie. Tieto dve histórie rozlišujú a 

kladú históriu viery proti skutočnej histórii ako takej. Z toho potom vyplynie dvojaký Kristus; jeden 
skutočný a druhý, ktorý nikdy neexistoval a patrí do oblasti viery. Prvý žil na určitom mieste a v určitej 

dobe, kdežto druhého nachádzame len v zbožnom rozjímaní viery. Taký je napríklad Kristus Jánovho 

evanjelia, ktoré, ako hovoria, je celé len zbožné rozjímanie.  

32. Tým však nekončí zasahovanie filozofie do histórie. Ako sme už povedali, delí pramene na dve skupiny. 

Potom opäť pristúpi filozof so svojou dogmou o životnej imanencii a určí všetko, čo je potrebné v histórii 

Cirkvi vysvetľovať životnou imanenciou. Príčiny a podmienky každej takejto životnej imanencie je nutné 

hľadať v nejakej nevyhnutnosti alebo potrebe. Teda aj fakt je nutné chápať podľa predchádzajúcej 

nevyhnutnosti, ktorá ho aj historicky predchádza.   

Čo teraz urobí historik? Prehľadá opäť pramene, či už sú obsiahnuté v posvätných knihách alebo inde a 

zostaví zoznam všetkých nevyhnutností, ktoré sa postupne v Cirkvi vyskytli a týkajú sa dogiem, kultu alebo 

niečoho iného. Hotový zoznam odovzdá kritikovi. Ten najskôr vezme pramene, ktoré sú odkázané do 

histórie viery a zoradí ich podľa časovej postupnosti tak, aby zodpovedali zoznamu, pričom sa neustále riadi 

zásadou, že faktu predchádza nevyhnutnosť a pred rozprávaním fakt. Môže sa však stať, že niektoré časti 

Biblie, napríklad epištoly, sú samy vlastne faktom vyvolaným nevyhnutnosťou.   

V každom prípade však platí pravidlo, že doba ktoréhokoľvek dokumentu sa nesmie určovať inak ako podľa 

doby, kedy v Cirkvi vznikla príslušná potreba. Okrem toho je potrebné rozlišovať medzi vznikom nejakého 

faktu a jeho ďalším rozvíjaním, lebo čo začalo v jednej dobe, rastie zase iba v čase. Preto kritik musí pramene 

podľa časovej postupnosti už roztriedené, znova rozdeliť na dve časti podľa toho, či sa týkajú vzniku alebo 

ďalšieho rozvinutia nejakej veci a opäť ich usporiadať podľa časovej postupnosti.  

33. Teraz zase zasiahne filozof, ktorý uloží historikovi, aby svoje štúdiá vykonával tak, ako to predpisujú 

pravidlá vývoja. Na to historik opäť preskúma pramene podľa tohto hľadiska. Pozorne si všíma podmienky, 

v ktorých Cirkev v tom ktorom veku žila, zváži ich uchovávacie schopnosti, vnútorné aj vonkajšie potreby, 

ktoré podnecujú vývoj, prekážky, ktoré sa vyskytli, skrátka a dobre všetko, čo nás môže poučiť o spôsobe, 

ktorým sa v Cirkvi uplatňoval zákon vývoja. Až potom sa len vo vonkajších obrysoch napíše história jej 

vývoja. Teraz priskočí kritik a upraví zvyšné pramene, ruka sa rozbehne po papieri a história je napísaná. 

Kto ju ale vlastne napísal? Bol to snáď historik alebo kritik? Ani jeden, ani druhý, ale filozof. Celá vec totiž 
spočíva na apriorizme, ktorý sa navyše hemží bludmi. Človeku je naozaj ľúto takých ľudí, o ktorých by 

apoštol Pavol povedal. „Stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že 
sú múdri, a stali sa hlupákmi.“ (Rim. 1, 21-22) Predsa sa neubránime hnevu nad drzosťou, s ktorou vytýkajú 

Cirkvi, že tak zamiešala a upravila dokumenty, aby hovorili v jej prospech. Tak obviňujú Cirkev z konania, 

ktoré im vlastné svedomie jasne a zreteľne vyčíta.   
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Ako zaobchádzajú s Bibliou 

34. Z onoho roztriedenia prameňov podľa veku vyplýva, že sa posvätné knihy nemôžu prisudzovať autorom, 

ktorým sa vskutku pripisujú. Preto modernisti neváhajú tvrdiť, že tieto knihy, najmä Pentateuch a prvé tri 

evanjeliá postupne narástli z nejakého pôvodného krátkeho rozprávania, a to prídavkami, ktoré mali 

charakter teologického alebo alegorického výkladu, alebo boli jednoducho vsunuté za účelom spojenia 

rôznych rozprávaní.  

Skrátka a dobre, musí sa pripustiť životný vývoj posvätných kníh, ktorý mal pôvod vo vývoji viery a 

zodpovedal mu. K tomu pridávajú, že stopy tohto vývoja sú tak zrejmé, že by sa takmer dala napísať jeho 

história. Oni ju dokonca píšu, a to s takou istotou, ako by na vlastné oči videli jednotlivých spisovateľov, 

ktorí počas vekov rozšírili obsah posvätných kníh. Aby to dokázali, volajú na pomoc kritiku, ktorú nazývajú 

textovou.  

Snažia sa nás presvedčiť, že ten alebo onen fakt nie je na svojom mieste a uvádzajú iné podobné dôvody. 

Vyzerá to vskutku, ako by boli napred vyhotovili akési vzory príbehov a rečí, a podľa nich posudzovali, čo 

je na svojom mieste a čo nie je. Ich kompetenciu rozhodovať nech posúdi každý sám. Kto ich však počuje, 

ako hovoria o svojich prácach, ktoré sa týkajú Svätého písma, pri ktorých objavili toľko povážlivých nezhôd, 

má dojem, že pred nimi ešte žiadny človek neštudoval posvätné knihy a že pred nimi žiadni učenci, 

nesmierne vynikajúci nad modernistami svojim počtom, nadaním, vzdelaním a svätosťou, Písmo sväté 

neskúmali. Títo vynikajúci učenci však nekritizovali Písmo sväté a čím dôkladnejšie ho študovali, tým viac 

ďakovali Bohu, že takto hovoril s ľuďmi. Avšak beda! Naši učitelia nemali k dispozícii tie isté pomôcky ako 

modernisti. Nemali za vodkyňu a učiteľku filozofiu, ktorá by začínala popieraním Boha a nevyhlasovali sami 

seba za kritérium pravdy.   

Domnievame sa, že teraz je historická metóda modernistov každému jasná. Najskôr ide filozof, nasleduje 

historik. Potom príde na rad vnútorná a textová kritika. Pretože potom prvá príčina oznamuje svoju 

pôsobnosť druhým a ďalším príčinám, je jasné, že kritika nie je nepredpojatá, ale agnostická, imanentistická 

a evolucionistická. Preto tí, ktorí takúto kritiku vyznávajú a tiež užívajú, vyznávajú aj bludy, ktoré obsahuje 

a odporujú katolíckej náuke. Prekvapuje preto, že taká náuka je dnes vo vážnosti aj u katolíkov. Má to dve 

príčiny. Prvá spočíva v pevnom spoločenstve kritikov tohto druhu bez rozdielu národnej a náboženskej 

príslušnosti. Druhou príčinou je nesmierna drzosť, s ktorou všetci do neba vynášajú a za úžasný pokrok 

vedy vyhlasujú každý žvást, ktorý niekto z nich zverejní.  

Keď sa niekto iný odváži posúdiť ich nový výplod, vrhnú sa na neho ako jeden muž. Kto knihu odsúdi, toho 

obvinia z nevedomosti, kto sa naopak o novom diele vysloví priaznivo, toho zahrnú pochvalou. Preto je 

toľko oklamaných, ktorí by sa určite zhrozili, keby venovali väčšiu pozornosť tomu, čo nekriticky prijímajú. 

Z tohto teroru bludárov a neopatrného súhlasu ľahkomyseľných vzniká akási otrava ovzdušia, ktorá potom 

všetko preniká a roznáša nákazu.   

 
Modernisti ako apologéti 

35. Modernista ako apologét závisí na modernistickom filozofovi dvojakým spôsobom. Predovšetkým 

nepriamo, pretože sa zaoberá históriou, spísanou podľa pokynov filozofa. Priamo potom tým, že prijíma od 

filozofa jeho dogmy a súdy. To je dôvodom onej známej zásady modernistickej školy, podľa ktorej musí nová 

apologetika riešiť náboženské kontroverzie pomocou historických a psychologických výskumov. Preto 

modernistickí apologéti začínajú svoju činnosť pripomienkou na adresu racionalistov, že oni neobhajujú 

náboženstvo pomocou posvätných kníh a histórie, spísanej podľa starých metód, aké sa v Cirkvi všeobecne 

užívajú, ale pomocou skutočnej histórie, spísanej podľa moderných zásad a metód. A nehovoria to ako 

„argumentum ad hominem“, ale preto, že sa vskutku chcú držať len takejto histórie. Nepochybujú, že 
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úprimnosť ich vyhlásení bude uznaná, pretože racionalisti ich poznajú a chvália ako spolubojovníkov pod 

tým istým práporom. Z tejto chvály, za ktorú by sa pravý katolík hanbil, sa veľmi radujú a poukazujú na ňu 

oproti výčitkám, ktorými ich stíha Cirkev.   

Pozrime sa však, akú apologetiku to vlastne pestujú. Za svoj cieľ vyhlasujú priviesť k viere tých, ktorí ju ešte 

nemajú, a to tým, že im pomôžu ku skúsenosti o katolíckom náboženstve, ktoré je podľa modernistov 

jediným základom viery. K tomu vedie dvojaká cesta, jedna objektívna a druhá subjektívna. Prvá vychádza 

z agnosticizmu a smeruje k tomu, aby sa ukázalo, že v náboženstve, najmä v katolíckom, je taká sila, ktorá 

presviedča nezaujatého psychológa a historika o niečom neznámom a v histórii Cirkvi utajenom. Za tým 

účelom je nutné ukázať, že dnešné katolícke náboženstvo je to isté, ktoré založil Kristus a ktoré je výsledkom 

progresívneho vývoja semena, zasadeného Kristom. Napred je teda nutné ukázať, aké to semeno bolo, čo 

robia takto: Kristus ohlasoval príchod kráľovstva Božieho, ktoré bude čoskoro založené a ktorého on bude 

Mesiášom, totiž od Boha určeným zakladateľom a správcom. Potom je nutné ukázať, ako sa toto semenom, 

navždy imanentné a trvajúce v katolíckom náboženstve, postupne a historicky rozvinulo a prispôsobilo 

meniacim sa okolnostiam, životne z nich čerpajúc náukové a cirkevné reformy, ktoré preň  boli užitočné. 

Pritom prekonalo všetky prekážky, porazilo svojich odporcov a prežilo všetky boje a prenasledovania.     

Keď bolo takto ukázané, že všetky tie prekážky, boje ako aj životná plodnosť Cirkvi síce nijak nepresahujú 

zákony vývoja pôsobiace v Cirkvi, že však tieto zákony napriek tomu nedokážu plne vysvetliť jej históriu, 

ocitneme sa zrazu pred niečím neznámym, ktoré sa nám samo sebou takmer vnucuje. Tak hovoria 

modernisti. V celom tom myšlienkovom pochode však nepripomínajú, že ono uvádzané rozvíjanie 

pôvodného zárodku, vyplýva výlučne z agnostickej a evolucionistickej filozofie, a že onen zárodok či semeno 

definujú úplne ľubovoľne tak, aby sa to hodilo do ich teórie.  

36. Títo noví apologéti síce obhajujú katolícke náboženstvo práve spomínanými argumentmi, pri tom však 

pripúšťajú, že je v ňom veľa vecí, ktoré urážajú rozum. Dokonca s netajenou rozkošou otvorene tvrdia, že 

sa v ňom vyskytujú dogmatické omyly a nezrovnalosti. Dodávajú však, že je to nielen ospravedlniteľné, ale 

- čo je vskutku podivné - dokonca správne a zákonité. A tak sa podľa nich aj v posvätných knihách vyskytujú 

mnohé vedecké a historické omyly. Dodávajú však, že sa tu nejedná o vedu a históriu, ale len o náboženstvo 

a mravnosť. Veda a história sú tu len akýmsi pláštikom, do ktorého sa odieva náboženská skúsenosť, aby sa 

ľahšie rozšírila medzi ľudí. Dokonalejšia veda a história by boli ľudu len na škodu, pretože by ich nechápal. 

Ostatne, posvätné knihy - ako dodávajú - sú náboženské a preto životné. Avšak logická a životná pravda nie 

sú to isté, ale patrí k rôznym poriadkom. Životná pravda spočíva podľa nich v pripodobnení a v úmernosti 

k prostrediu, v ktorom sa žije a k cieľu, pre ktorý sa žije. Zachádzajú až tak ďaleko, že tvrdia, akoby všetko, 

čo sa životne rozvíja, bolo pravdivé a správne.  

My potom, ctihodní bratia, pre ktorých existuje len jedna pravda a ktorí veríme, že pôvodcom posvätných 

kníh je Boh skrze inšpiráciu Ducha Svätého, tvrdíme, že podľa záverov modernistov sa Bohu pripisuje lož 

z núdze, alebo z dôvodu užitočnosti a odpovedáme slovami Augustínovými: "Ak by sa tak veľkej autorite 
pripustila z núdze len jediná lož, nezostane z oných kníh ani kúsok, o čom by sa nemohlo tvrdiť, že je 
neuveriteľné, alebo že sa podľa nej nedá žiť a že sa v nej musí vidieť autorova lož, ktorou sa sleduje nejaký 
účel." Svätý učiteľ potom pripája: "Každý bude (v Svätom písme) veriť čomu chce a odmietne, čo nechce 
veriť." (EPIS. 28,3 a 5). Avšak modernistickí apologéti veselo pokračujú. Pripúšťajú ďalej, že v posvätných 

knihách sa niekedy dokazuje určitá náuka, dôvody, ktoré nemajú rozumný základ, napríklad v proroctvách.  

Avšak aj to modernisti ospravedlňujú ako zvláštne spôsoby kázania, ktoré majú v živote svoje oprávnenie. 

Pripúšťajú dokonca alebo aj tvrdia, že Kristus sa zrejme pomýlil pri určovaní doby príchodu kráľovstva 

Božieho. Podľa nich to nie je nič divné, lebo aj Kristus podliehal zákonom života. Cirkevné dogmy sa potom 

podľa modernistov hemžia protikladmi, ktoré však neodporujú ani logike života, ani symbolickej pravde. 

Ide tam totiž o nekonečno, ktoré má nekonečne mnoho aspektov. Konečne neváhajú tvrdiť, že ničím sa 
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nepreukazuje nekonečne väčšia česť, než keď sa o ňom vyslovujú protikladné tvrdenia. Keď sa však aj 

protiklad pokladá za prípustný, potom sa môže pokladať za oprávnené všetko.   

 
Subjektívne argumenty 

37. Neveriaci však môže byť disponovaný k viere nielen objektívnymi, ale i subjektívnymi dôvodmi. Za tým 

účelom sa modernisti obracajú opäť k náuke o imanencii. Snažia sa presvedčiť takého človeka, že v hlbinách 

jeho života a prirodzenosti sa skrýva túžba po náboženstve, nie po akomkoľvek, ale po takom, ako je 

katolícke. Jedine také náboženstvo vraj dokáže dokonale rozvinúť život. Teraz opäť musíme s poľutovaním 

konštatovať, že aj mnohí katolíci, ktorí odmietajú náuku o imanencii, predsa ju v apologetike používajú. 

Nechápu, že takto pripúšťajú v ľudskej prirodzenosti nielen schopnosť a vhodnosť k nadprirodzenému 

poriadku, čo katolícki apologéti  vždy vhodnými spôsobmi obhajovali, ale pravú a skutočnú potrebu a 
nutnosť nadprirodzeného poriadku. Aby sme boli presní, onú nutnosť katolíckeho náboženstva hlásajú iba 

umiernení modernisti. Naproti tomu takzvaní integralisti tvrdia, že v každom, aj v neveriacom človeku, je 

skrytý zárodok viery, ktorý vznikol v Kristovom vedomí a bol ním odovzdaný všetkým ľuďom.     

Vidíme, ctihodní bratia, že modernistická apologetika, ako sme ju súhrnne popísali, sa úplne zhoduje s ich 

ostatnými tézami. Jej náuka aj metóda sa hemžia bludmi a nehodia sa na budovanie, ale na rúcanie; nezískajú 

nikoho pre katolicizmus, ale skôr zavedú katolíkov do bludu a ohrozujú celé náboženstvo.    

 
Modernisti ako reformátori 

38. Zostáva povedať niekoľko slov o modernistoch ako reformátoroch. Z toho, čo už bolo povedané, je 

zrejmé, ako silne sa títo ľudia usilujú o novoty. Toto úsilie sa vzťahuje na všetko katolícke. Chcú „obnoviť“ 

filozofiu, najmä jej vyučovanie v seminároch, a to tak, aby scholastická filozofia bola odkázaná do minulosti 

medzi ostatné prežité názory a namiesto nej sa mládeži prednášala moderná filozofia, ktorá vraj jediná 

zodpovedá súčasnosti. Obnova tzv. „špekulatívnej“ teológie má spočívať podľa nich v dejinách dogiem. 

Žiadajú tiež, aby história bola písaná a prednášaná podľa ich metódy a moderných zásad. Dogmy a ich vývoj 

musia byť uvedené do súladu s vedou a históriou. V   katechizme majú byť len „obnovené“ a chápaniu ľudí 

prispôsobené články viery. V oblasti kultu požadujú, aby vonkajšie prejavy náboženstva boli zredukované, 

hoci tí z nich, ktorí si želajú viac symbolizmu, sú v tejto veci zhovievavejší. Hlasno sa domáhajú reformy 

celého zriadenia Cirkvi, najmä v oblasti disciplíny a dogiem. Cirkev sa podľa nich musí vnútri aj navonok 

prispôsobiť modernému vedomiu, ktoré jednoznačne smeruje k demokracii. Preto musí byť nižšiemu kléru 

aj laikom umožnená účasť na riadení Cirkvi a príliš koncentrovaná centrálna autorita má byť 

decentralizovaná. Najvyššie úrady v Ríme musia byť tiež zreorganizované, predovšetkým Sväté officium a 

Index. Riadenie Cirkvi, čo do politického a sociálneho zamerania, sa musí tiež zmeniť.  

Cirkev sa musí vzdať všetkých zásahov do občianskeho života a naopak sa mu má prispôsobiť a naplniť ho 
svojim duchom. V mravouke požadujú v zmysle akéhosi amerikanizmu, aby tak zvané činné cnosti boli 

hodnotené vyššie a boli horlivejšie pestované ako cnosti trpné. Klérus sa má vrátiť k pôvodnej pokore a 

chudobe a pritom sa má v zmýšľaní a konaní riadiť modernistickými zásadami. Niektorí z nich, ochotne 

nasledujúc protestantských učiteľov, chcú odstrániť aj posvätný kňazský celibát. Neponechávajú vskutku v 

Cirkvi nič, čo by nemalo byť reformované podľa ich zásad.   

 
Modernizmus je znáškou všetkých heréz 

39. Ctihodní bratia, venovali sme veľa času objasneniu modernistickej náuky, a to jednak preto, aby nám 

modernisti nemohli vyčítať neznalosť ich náuky, a jednak preto, že v prípade modernizmu nejde o nejakú 

neurčitú a nesúvislú náuku, ale o ucelený systém, v ktorom keď sa pripustí jeden článok, je nutné prijať aj 
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všetky ostatné. Preto sme postupovali takmer didaktickým spôsobom a nevyhli sme sa ani barbarským 

výrazom, ktoré používajú modernisti. Už zbežný a súhrnný pohľad na celý tento systém postačí na to, aby 

sa nikto nečudoval, keď ho nazveme znáškou všetkých heréz. Keby niekto chcel spojiť do jedného celku 

všetky bludy o viere, nemohol by to urobiť lepšie ako modernisti.  

Avšak tak ako sme už naznačili, oni zašli ešte ďalej a podvracajú nielen katolícke, ale všetky náboženstvá. 

Preto im racionalisti tlieskajú, preto si tí smelší a úprimnejší z nich tiež otvorene priznávajú a radujú sa, že 

doteraz nenašli lepších pomocníkov ako sú modernisti. Vráťme sa však, ctihodní bratia, k onej zhubnej 

náuke agnosticizmu, ktorá uzatvára človeku všetky rozumové cesty k Bohu a namiesto nich domnelo 

navrhuje reálnejšiu cestu cez náboženský cit a činnosť ducha. Kto by však nevidel márnosť tohto pokusu? 

Cit je totiž samotná reakcia duše na rozumové alebo zmyslové poznanie. Keď sa však vyradí rozum, bude sa 

človek o to ochotnejšie riadiť zmyslovosťou, k čomu je aj tak náchylný. Tento pokus však musí zlyhať ešte 

aj z iného dôvodu. Žiadna z týchto fantázií o náboženskom cite nemôže umlčať zdravý rozum, ktorý nám 

hovorí, že akékoľvek duševné vzrušenie a zaujatie, nijako nenapomáha, ale skôr sťažuje poznanie pravdy, 

aká vskutku je. Ona druhá, subjektívna pravda, ktorá je ovocím vnútorných zmyslov a činností, sa síce dobre 

hodí ku slovnej ekvilibristike, ale nijako neprospieva človeku, v ktorého najvyššom záujme je, aby s istotou 

spoznal, či mimo neho existuje Boh, do ktorého rúk raz spadne. Modernisti sa ďalej odvolávajú na 

skúsenosť. Avšak čím prospeje skúsenosť k onomu náboženskému citu? Ničím, než iba tým, že ho robia 

živším a že z tejto živosti úmerne silnie aj presvedčenie o pravdivosti predmetu. Ani to však nemôže 

spôsobiť, aby cit prestal byť citom, nemôže zmeniť ani jeho povahu, ktorá je vždy náchylná k omylu, ak nie 

je riadená rozumom.   

Naopak takto sa jeho povaha utvrdzuje, pretože čím je cit silnejší, tým viac je citom. Pretože tu potom 

hovoríme o náboženskom cite a o skúsenosti, ktorá má v ňom základ, vidíte, ctihodní bratia, aká veľká 

obozretnosť musí byť v tejto veci a aká presná musí byť náuka, ktorá riadi túto obozretnosť. Poznáte to z 

duchovného vedenia zvlášť tých, u ktorých cit prevláda v ich povahe a z asketickej literatúry, ktorou síce 

modernisti opovrhujú, ktorá sa však opiera o oveľa pevnejšiu náuku a presnejšie pozorovanie, než aké si 

osobujú modernisti. Zdá sa nám vskutku bláznivé alebo aspoň neuvážené, vyhlasovať bez akéhokoľvek 

skúmania, vnútornú skúsenosť, ktorej sa tak modernisti dovolávajú, za pravdivú. Ak sú tieto skúsenosti 

vskutku tak isté a spoľahlivé, prečo by sa malo pochybovať o skúsenosti tisícov katolíkov, ktorú títo, ako 

tvrdia, majú o zvrátenosti modernistov? Prečo by mala byť len táto skúsenosť falošná a klamlivá? Avšak 

väčšina ľudí si jasne uvedomuje, že jednoduchým citom a skúsenosťou a bez vedenia rozumom, nemôžu 

poznať Boha. Zostáva preto len ateizmus a zánik celého náboženstva.  

Modernisti nech si nič lepšie nesľubujú ani od svojej náuky o symbolizme. Ak sú totiž všetky intelektuálne 

prvky len symbolmi Boha, prečo by nemalo byť takým symbolom samo meno Boh a jeho osobnosť? Ak je 

tomu tak, je možné pochybovať o Božej osobnosti a je otvorená cesta k panteizmu. K čistému panteizmu 

vedie tiež náuka o Božskej imanencii. Pýtame sa, či táto imanencia zachováva rozdiel medzi Bohom a 

človekom. Ak áno, ako sa potom líši od katolíckej náuky a prečo zavrhuje túto náuku a vonkajšie zjavenie? 

Ak nerozoznáva medzi Bohom a človekom, je to panteizmus. Ďalej táto modernistická imanencia pripúšťa 

a tvrdí, že každý jav vedomia pochádza od človeka ako takého. Z toho logicky vyplýva, že Boh je totožný s 

človekom, čo je zase panteizmus. Ani rozdiel, ktorý robí medzi vedou a vierou, nepripúšťa iný záver. Kladú 

totiž predmet vedy do poznateľnej skutočnosti a za predmet viery vyhlasujú nepoznateľné. Nepoznateľnosť 
však znamená, že medzi poznávajúcim a predmetom poznania nie je žiadny vzťah. Tento nedostatok vzťahu 

sa nijako, ani v modernistickom systéme, nedá odstrániť. Nepoznateľné teda zostáva nepoznateľným pre 

filozofa i veriaceho. Ak je teda nejaké náboženstvo, bude mať za predmet nepoznateľnú skutočnosť. 

Neexistuje potom najmenší dôvod, prečo by touto nepoznateľnou skutočnosťou nemohla byť „duša sveta“, 

ktorú pripúšťajú racionalisti. To však stačí na to, aby bolo jasné, že modernistická náuka vedie mnohými 

cestami k panteizmu a obracia navnivoč všetky náboženstvá. Na tejto ceste urobil prvý krok 

protestantizmus, potom nasledoval blud modernizmu a nakoniec sa ocitáme v ateizme.      
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Príčiny modernizmu 

40. Aby sme ešte lepšie spoznali modernizmus a našli vhodné prostriedky proti tejto chorobe, bude vhodné, 

ctihodní bratia, zistiť, ako vzniklo a čím bolo živené toto zlo. Niet pochýb, že najbližšou príčinou bolo 

poblúznenie mysle. Ako vzdialenejšie príčiny uvádzame dve, totiž nemiestnu zvedavosť a pýchu. Ak nie je 

zvedavosť rozumne ovládaná, sama o sebe stačí na vysvetlenie všetkých bludov. Preto právom napísal náš 

predchodca Gregor XVI.: "Je smutné, keď vidíme, ako ďaleko zasahuje ľudské poblúznenie, keď sa niekto za 
každú cenu snaží o novoty a napriek napomenutiam apoštolov sa snaží pochopiť viac ako je možné a keď 
sa v slepej sebadôvere snaží nájsť pravdu mimo katolícku Cirkev, v ktorej je ju možné nájsť bez najmenšej 
poškvrny bludom." (Encyklika "Singular nos", Denz. 1476). Avšak oveľa viac do bludu zavádza a zaslepuje 

pýcha, ktorá je v modernizme akoby domovom, lebo z nej sa živí a nadobúda najrôznejšie podoby. Z pýchy 

modernisti prepadajú slepej sebadôvere a vnucujú sa ostatným za meradlo všetkých vecí. Z pýchy sa 

pokladajú za múdrych a naduto vyhlasujú: Nie sme ako ostatní ľudia. Aby potom vskutku neboli ako iní, 

ženú sa za všetkým novým, aj keby to bolo úplne nezmyselné. Z pýchy odvrhujú všetku podriadenosť a chcú 

autoritu zosúladiť so slobodou. Z pýchy zabúdajú na seba a chcú naprávať len druhých a nemajú úctu k 

ničomu vyššiemu, ani k najvyššej autorite. Niet teda rýchlejšej a jednoduchšej cesty k modernizmu ako 

pýcha. Ak laik alebo kňaz zabudne na základný príkaz katolíckeho života, ktorý nám ukladá zaprieť samého 

seba a nasledovať Krista a ak zo svojho srdca nevytrhne pýchu, je zrelý pre modernizmus. Preto je vašou 

prvou povinnosťou, ctihodní bratia, čeliť takým ľuďom, zamestnávať ich na podriadenejších miestach, aby 

boli tým viac pokorení, čím viac sa snažia vynikať a aby na menej významných miestach mali menej 

príležitostí na páchanie škôd. Preto tiež sami alebo prostredníctvom predstavených seminárov starostlivo 

skúmajte kandidátov kňazstva a ak u niektorých zistíte sklony k pýche, rázne ich odmietnite. Kiež by sa bolo 

vždy postupovalo s potrebnou starostlivosťou a ráznosťou.     

41.  Keď prejdeme od príčin mravných k tým, ktoré sa týkajú rozumu, naskytne sa na prvom mieste a ako 

hlavná príčina nevedomosť. Všetci modernisti, ktorí chcú byť pokladaní za učiteľov Cirkvi, na plné ústa 

vychvaľujú modernú filozofiu a opovrhujú scholastikmi. Avšak len preto prepadli modernej filozofii a jej 

bludom, pretože nepoznajú pravú filozofiu a nie sú schopní prehliadnuť zmätenosť pojmov a vyvrátiť 

sofizmy. Teda zo spoločenstva falošnej filozofie s vierou vznikla ich náuka, hemžiaca sa toľkými bludmi.    

 
Metódy propagandizmu 

42. Kiež by sa neplytvalo silami na šírenie takejto veci. Oni však pracujú horlivo a neúnavne a je nám naozaj 

ľúto, že sa premrhalo toľko síl na skazu Cirkvi, ktoré by inak mohli byť dobre použité k jej prospechu. 

Modernisti používajú na oklamanie duší dvojakú taktiku. Predovšetkým sa snažia odpratať všetko, čo im 

prekáža, starostlivo vyhľadávajú všetko, čo môže dobre poslúžiť ich cieľom a potom to trpezlivo a usilovne 

presadzujú. Za najväčšie prekážky považujú tri veci: scholastickú filozofickú metódu; autoritu Otcov a 

tradíciu; a učiteľský úrad. Preto sa posmievajú scholastickej filozofii a prejavujú voči nej svoje opovrhnutie. 

Či to už robia z nevedomosti alebo zo strachu, pravdepodobne však z oboch príčin, isté je, že novátorstvo je 

vždy spojené s nenávisťou ku scholastike. Niet preto istejšej známky, že niekto začal podliehať modernizmu, 

než odpor ku scholastickej metóde. Nech si modernisti spomenú na vetu, ktorú Pius IX. odsúdil vo svojom 

Syllabe: „Metóda a princípy, na ktorých starí scholastickí učitelia vybudovali teológiu, nezodpovedajú 
potrebám našej doby a pokroku vied“ (Denz. 1560).   

Snažia sa tiež vychytralo zničiť silu a zmeniť povahu tradície, aby ju zbavili vážnosti a hodnoty. Pre katolíka 

však bude vždy platiť autorita II. Nicejského koncilu, ktorý odsúdil tých, "ktorí sa odvážia ... podľa 
zločinných bludárov opovrhovať cirkevnými tradíciami a vymýšľať kadejaké novoty ... alebo chytro a 
zločinne vyvracať čokoľvek z oprávnených tradícií katolíckej Cirkvi" (Denz. 245). Rovnako platí vyznanie 

IV. Konštantinopolského koncilu: "Prehlasujeme, že budeme zachovávať a strážiť pravidlá, ktoré boli 
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katolíckej a apoštolskej Cirkvi odkázané svätými a slávnymi apoštolmi, pravovernými všeobecnými 
koncilmi, ako aj koncilmi miestnymi a ktorýmkoľvek z Otcov, hovorcov to Boha a učiteľov" (Denz. 272). 

Preto sa rímski veľkňazi Pius IV. a IX. rozhodli pre vyznanie viery: „Uznávame a pevne prijímame všetky 
apoštolské a cirkevné tradície, ako aj ostatné pravidlá a ustanovenia tej istej Cirkvi.“ (Denz. 864).     

Podobne ako o tradícii zmýšľajú modernisti i o cirkevných otcoch. Pokrytecky ich verejne vyhlasujú za 

hodných všetkej našej úcty, ale vytýkajú im úplnú nevedomosť v odbore kritiky a histórie, aká sa dá 

ospravedlniť len dobou, v ktorej žili. Konečne sa všetkými silami snažia znížiť vážnosť Magistéria, falošne 

vysvetľujú jeho pôvod, popierajú jeho práva a opakujú všetky ohovárania jeho nepriateľov. O modernistoch 

platí, čo napísal náš predchodca: „Aby uviedli v nenávisť a opovrhnutie mystickú nevestu Kristovu, synovia 
temnoty ju sústavne a zbesilo potupujú, a prevracajúc význam slov a vecí, označujú ju za podporovateľku 
temnosti a nepriateľku vedy a pokroku.“ (Motu proprio Ut mysticam zo 14. 3. 1891) Niet teda divu, že 

katolíci, ktorí statočne obhajujú Cirkev, sú modernistami zlovoľne napádaní. Niet urážky, ktorú by im 

nehádzali do tváre, najčastejšie ich ale obviňujú z nevedomosti a tvrdošijnosti. Boja sa odborného vzdelania 

svojich odporcov, snažia sa ich umlčať. Toto správanie modernistov voči katolíkom je tým ohavnejšie, čím 

viac pri tom vychvaľujú tých, ktorí s nimi súhlasia. Ich novátorské knihy vítajú potleskom a čím 

opovážlivejšie niekto vyvracia staré a opovrhuje tradíciou a magistériom Cirkvi, tým za múdrejšieho ho 

prehlasujú. A konečne, čo si musí každý poctivý človek zhnusiť, jednomyseľne vychvaľujú tých, ktorí boli 

Cirkvou odsúdení a uctievajú ich ako mučeníkov pre pravdu. Týmto krikom, chválou a hanou mätú myseľ 

mladých, ktorí sa boja, aby neboli považovaní za nevedomých a chcejúc vyzerať múdro, podliehajú 

modernizmu, zvlášť keď sú k nemu ešte hnaní všetečnosťou a pýchou.       

43. K tomu pristupuje prefíkanosť, s ktorou modernisti predávajú svoj tovar. Čo všetko neurobia, aby 

rozmnožili počet svojich straníkov? Obsadzujú učiteľské miesta v seminároch a na univerzitách, ktoré sa 

potom stávajú semeniskom moru. V kostole a z kazateľnici šíria svoje náuky opatrne, otvorenejšie ich 

potom prednášajú na schôdzach a vychvaľujú v rôznych spolkoch. Vydávajú knihy, časopisy a komentáre 

pod vlastným alebo prijatým menom. Jeden spisovateľ často píše pod niekoľkými menami, aby 

prostomyseľní čitatelia boli oklamaní počtom nových autorov. Skrátka, bojujú ako zbesilí skutkami, slovami 

i perom. A aké to prináša ovocie? Je nám ľúto veľkého počtu nádejných mladých ľudí, ktorí boli nádejou 

Cirkvi a mohli jej preukázať významné služby, avšak zablúdili z pravej cesty. Je nám ľúto aj toho, že mnohí, 

hoci priamo neprepadli modernizmu, predsa pod vplyvom otráveného ovzdušia, ktoré vdychujú, hovoria, 

píšu a zmýšľajú oveľa laxnejšie než sa sluší na katolíkov. Sú medzi nimi laici i kňazi, a dokonca aj rehoľníci, 

čo by sme očakávali najmenej. Ak sa zaoberajú biblickými otázkami, je to na modernistických princípoch. 

Pri písaní dejín pod zámienkou milovania pravdy so zrejmou rozkošou vyťahujú na svetlo všetko, čo sa zdá 

byť poškvrnou na Cirkvi. Z akéhosi apriorizmu sa snažia vykoreniť všetky zbožné ľudové tradície. S 

pohŕdaním hovoria o svätých ostatkoch, ktoré sú oddávna uctievané. Sú poháňaní márnivou túžbou, aby 

svet o nich hovoril a obávajú sa, že by sa to nedialo, keby hovorili len to, čo hovoria všetci ostatní. Pritom si 

asi nahovárajú, že slúžia Bohu a Cirkvi, v skutočnosti však ich ťažko urážajú a poškodzujú, a to nielen svojimi 

činmi, ale aj zmýšľaním a tým, že uľahčujú prácu modernistom.  

 
Zásahy proti modernistom 

44. Takému množstvu tajne aj verejne dorážajúcich bludov sa najmä v otázkach biblických, statočne slovom 

i skutkom postavil na odpor náš predchodca Lev XIII. Modernisti sa však nedajú takýmito zbraňami ľahko 

zastrašiť. Predstierajúc poslušnosť a pokoru, prekrútili slová najvyššieho veľkňaza vo svoj prospech a 

zvaľovali vinu na iných. Zlo tak deň odo dňa vzrastalo. Preto sme sa, ctihodní bratia, rozhodli už neotáľať a 

zakročiť proti nim účinnejšie. Vás potom prosíme a zaprisahávame, aby ste neochabovali v bdelosti, 

starostlivosti a ráznosti v tak vážnej veci. To isté čo od vás, vyžadujte tiež od duchovných pastierov, 

vychovávateľov a učiteľov kňazského dorastu a najvyšších predstavených rehoľných rodín.   
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Štúdium scholastickej filozofie 

45. Pokiaľ ide o štúdia, chceme a nariaďujeme, aby scholastická filozofia bola základom posvätných štúdií. 

„Ak však scholastickí učitelia niečo skúmali s prílišnou subtílnosťou alebo bez dostatočnej úvahy, ak niečo 
v ich náuke nezodpovedá neskôr vypracovaným náukám, alebo ak je v nich akýmkoľvek spôsobom niečo 
menej pravdepodobné, to zaiste v žiadnom prípade nepredkladáme v dnešnej dobe k napodobňovaniu.“ 

(Lev XIII., encyklika "Aeterni Patris"). Scholastickou filozofiou, ktorú ukladáme, mienime predovšetkým 

filozofiu svätého Tomáša Akvinského. Všetko, čo o nej náš predchodca nariadil, to znovu potvrdzujeme a ak 

treba, obnovujeme a všetkým ukladáme. Biskupi sa musia postarať, aby tieto príkazy boli odteraz 

zachovávané aj v seminároch, kde doteraz boli zanedbávané. To isté prikazujeme rehoľným predstaveným. 

Učiteľov potom napomíname, aby trvali na tom, že odchýliť sa od Akvinského, najmä v metafyzike, 

nezostáva bez veľkej škody.  

46. Na tomto filozofickom základe nech je starostlivo vystavaná budova teológie. Podporujte, ctihodní 

bratia, teologické štúdium všetkými prostriedkami, aby si klerici vychádzajúci zo seminára odnášali úctu a 

lásku k tomuto štúdiu, ktoré má navždy zostať ich obľúbenou prácou. Lebo „je všeobecne známe, že medzi 
všetkými najrôznejšími vedami, ktoré sa ponúkajú mysli túžiacej po pravde, zaujíma posvätná teológia tak 
významné miesto, že podľa múdreho výroku starších, majú jej všetky ostatné vedy a umenia slúžiť.“ (Lev 

XIII. Apoštolský list "In magna") Dodávame, že veľkú chválu si zaslúžia aj tí, ktorí s veľkou úctou k tradícii 

a Otcom podľa katolíckych princípov (čo sa už nedá povedať o všetkých) a užívajúc pravú históriu, sa snažia 

pozitívne obohatiť teológiu. Dnes je potrebné klásť väčší dôraz ako predtým na pozitívnu teológiu. Nech sa 

to však deje tak, aby nebola zatienená scholastická teológia. Preto si zasluhujú výhrady tí, ktorí v 

modernistickom zmysle tak zdôrazňujú pozitívnu teológiu, že to vyzerá, ako by opovrhovali scholastickou.  

47. O profánnych vedách postačí opakovať to, čo veľmi múdro povedal náš predchodca v alokúci z 7. 3. 

1880: „Študujte horlivo prírodné vedy, kde bolo veľa geniálnych objavov, z ktorých mnohé tiež boli odvážne 
prakticky využité k úžitku ľudí, takže to vzbudzuje obdiv súčasníkov a bude stále v úcte u neskorších 
generácií.“   

Upozorňujeme však tiež na ďalšie slová nášho predchodcu: „Nech sa to však nedeje na úkor posvätných 
štúdií ... Keď sa hľadajú príčiny (súčasných) bludov, zistí sa, že spočívajú hlavne v zanedbávaní vyšších 
duchovných vied, ktoré boli akosi zatienené nesmiernym rozmachom vied prírodných. Niektoré z týchto 
vyšších vied upadajú do zabudnutia, a čo je ešte horšie, stratili svoj pôvodný lesk a sú nakazené falošnými 
náukami a zvrhlými názormi.“ Nariaďujeme teda, aby štúdium prírodných vied v seminároch bolo v tomto 

zmysle upravené. 

 
Praktické opatrenia 

48. Pri výbere predstavených seminárov a učiteľov na katolíckych univerzitách je nutné postupovať podľa 

predpisov našich i nášho predchodcu. Kto v akomkoľvek smere napáchol modernizmom, nesmie byť v 

žiadnom prípade povolaný za predstaveného alebo učiteľa, a keby snáď už také miesto zastával, nech je 

odstránený. To isté platí aj o všetkých, ktorí otvorene alebo tajne prajú modernizmu tým, že chvália 
modernistov, ospravedlňujú ich, ktorí osočujú scholastiku a Otcov alebo v čomkoľvek odopierajú 

poslušnosť cirkevnej autorite, ktorí zavádzajú novoty do štúdia histórie, archeológie alebo Biblie, alebo 

zanedbávajú posvätné štúdiá a dávajú prednosť profánnym. V tejto veci, ctihodní bratia, predovšetkým vo 

výbere učiteľov, nikdy nebude dosť opatrnosti a ráznosti, lebo žiaci sa obyčajne riadia príkladom učiteľov. 

Preto vo vedomí povinnosti konajte v tejto veci múdro a rázne.  

49. S rovnakou starostlivosťou a prísnosťou skúmajte aj kandidátov kňazstva, lebo kňaz musí byť ďaleko 

vzdialený od akéhokoľvek novátorstva. Boh nenávidí pyšných a zatvrdilých. Nikomu v budúcnosti nesmie 
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byť udelený doktorát teológie alebo cirkevného práva, kto vopred neprešiel štúdiom scholastickej filozofie, 

inak je taký titul udelený neplatne. To, čo rada biskupov a rehoľných predstavených v roku 1896 ustanovila 

o štúdiách na univerzitách pre talianskych rehoľných a svetských klerikov, bude podľa nášho rozhodnutia 

teraz platiť pre všetky národy. Klerici a kňazi, ktorí sú zapísaní na niektorej katolíckej univerzite alebo 

inštitúte, nesmú študovať na svetskej univerzite odbory, ktoré sa prednášajú na ich katolíckej univerzite. 

Zakazuje sa to aj tam, kde to doteraz bolo dovolené. Biskupi, ktorí spravujú také univerzity, nech sa pozorne 

starajú o zachovanie týchto našich nariadení.   

 
Biskupská bdelosť nad publikáciami 

50. Biskupi sú tiež povinní zakazovať šírenie a brániť vydávaniu spisov modernistov ako i kníh, ktoré sú 

napáchnuté modernizmom alebo ho propagujú. Takéto knihy, časopisy a iná tlač sa nesmie povoliť ani 
seminaristom, ani poslucháčom katolíckych univerzít. Takéto knihy sú totiž rovnako škodlivé ako knihy 

nemravné, ba ešte škodlivejšie, pretože narúšajú samotné základy kresťanského života. A to isté platí o 

knihách niektorých katolíckych spisovateľov, ktorí síce nemajú zlý úmysel, ale nepoznajú teológiu a sú 

nasiaknutí modernou filozofiou, s ktorou sa snažia zmieriť vieru, a to, ako hovoria, k jej prospechu. Takéto 

knihy, pred ktorými čitateľa vzhľadom na dobré meno a povesť autorov nič nevaruje, môžu byť ešte 

nebezpečnejšie, pretože zavádzajú čitateľa do modernizmu, bez toho aby si to uvedomil.  

51. Všeobecne teda, ctihodní bratia, urobte v tejto závažnej veci všetko, aby z vašich diecéz boli odstránené 

všetky nebezpečné knihy, aj keby ste museli použiť slávnostný zákaz. Apoštolská Stolica sa síce usilovne 

snaží zneškodniť také spisy, ich počet však v poslednej dobe tak vzrástol, že nie je možné všetky cenzurovať. 

Tak sa stáva, že liek prichádza neskoro, až sa zlo časom celkom rozmohlo. Chceme teda, aby biskupi odložili 

všetky obavy a svetské ohľady, nedbali na pokrik zlých a konali svoju povinnosť, jemne, ale pevne. Nech si 

pripomenú, čo nariaďuje Lev XIII. v apoštolskej konštitúcii "Officiorum": "Ordinári, ako aj delegáti 
Apoštolskej Stolice majú odsudzovať zlé spisy, ktoré vychádzajú v ich diecéze a zakázať ich veriacim." 

Týmito slovami udeľuje právo, ale tiež ukladá povinnosť. Nikto nech si nemyslí, že túto povinnosť splnil, 

keď sem tam nejakú knihu u nás udá a pri tom dopúšťa, aby sa beztrestne šírilo mnoho iných podobných.     

Nesmiete dbať, ctihodní bratia, ani na "imprimatur", ktorým sú niektoré také knihy vybavené, lebo aj to 

môže byť falošné alebo udelené neprávom, zo zhovievavosti a dôverčivosti voči autorovi alebo z 

nedbanlivosti, čo sa niekedy stáva v rehoľných rádoch. Niekedy sa tiež stáva, že tak ako sa rovnaký pokrm 

nehodí pre všetkých, tak aj knihy, ktoré niekde sú neškodné, inde môžu byť vzhľadom na osobitné okolnosti 

škodlivé. Keď teda biskup po vypočutí názoru múdrych mužov, uzná za vhodné takúto knihu zakázať, nech 

to urobí. Dávame mu k tomu právo a ukladáme povinnosť. Takýto zákaz nech sa vydá šetrne a nech je po 

prípade obmedzený na duchovných. Katolícki kníhkupci však v žiadnom prípade nesmú predávať knihy 

biskupom zakázané. Keď už sme sa zmienili o katolíckych kníhkupcoch, nech biskupi zabezpečia, aby sa zo 

ziskuchtivosti neponúkali na predaj zlé knihy. Niektorí doteraz zaiste vo svojich zoznamoch odporúčajú 

spisy modernistov. Keď v tomto smere odmietnu poslušnosť, nech ich biskupi bezodkladne zbavia titulov 

katolíckych kníhkupcov, avšak až po predchádzajúcom napomenutí. To sa musí stať o to viac, keď užívajú 

titul biskupských kníhkupcov. Ak im bol udelený titul pápežského kníhkupca, budú v takom prípade udaní 

Apoštolskej Stolici. Všetkým potom pripomíname, čo stanovuje apoštolská konštitúcia "Officiorum" v čl. 

XXVI.: "Všetci, ktorí majú pápežské povolenie čítať a mať v držbe zakázané knihy, nebudú z tohto titulu čítať 
a mať v držbe akékoľvek knihy a časopisy, zakázané miestnymi ordinármi, iba ak by v pápežskom povolení 
bolo výslovne uvedené, že sa toto povolenie vzťahuje na všetky knihy zakázané kýmkoľvek."   
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Cenzorstvo 

52. Nestačí však zakazovať šírenie a čítanie zlých kníh, je nutné aj zabraňovať ich vydávaniu. Biskupi teda 

musia pri povoľovaní užívať najprísnejšie kritériá. Keďže podľa konštitúcie "Officiorum" veľmi veľa kníh 

potrebuje biskupské povolenie a biskupi ich všetky nemôžu osobne preskúmať, bývajú za tým účelom 

ustanovení diecézni cenzori „ex officio“. Túto inštitúciu veľmi odporúčame a nariaďujeme, aby bola 

zavedená vo všetkých diecézach. V každom biskupskom úrade nech sú cenzori ex officio, ktorí budú skúmať 

knihy určené na vydanie. Cenzori nech sú vyberaní z oboch skupín kléru (sekulárni i regulárni), zrelí vekom, 

vzdelaním a obozretnosťou tak, aby si pri posudzovaní náuk počínali umiernene, ale iste. Týmto cenzorom 

nech je zverené preskúmanie všetkých spisov, ktoré podľa č. XLI a XLII. spomínanej konštitúcie potrebujú 

povolenie na vydanie. Cenzor podá svoj posudok písomne. Ak je priaznivý, udelí biskup povolenie slovom 

„imprimatur“, ktorému však musí vždy predchádzať formula „Nihil obstat“ s cenzorovým podpisom.  

Aj v rímskej kúrii, ako všade inde, budú ustanovení cenzori. V Rímskej kúrii budú úradní cenzori 

vymenovaní rovnako ako inde a ich vymenovanie sa bude vzťahovať na magistra Sacri Palattii, potom ako 

boli predložené kardinálovi-vikárovi, ktorý im tiež bude prideľovať jednotlivé spisy na posúdenie. 
Povolenie na vydávanie bude udeľované tým istým magistrom a súčasne kardinálom-vikárom alebo jeho 

zástupcom, a to opäť s predošlou cenzorovou povoľujúcou formulou a jeho menom. Len zriedka a v 

mimoriadnych prípadoch, ktoré posúdi biskup, môže byť cenzorovo meno vynechané. Aby cenzorovi 

nevznikali nejaké nepríjemnosti počas doby, keď skúma spis alebo keď neodporučil jeho vydanie, autor sa 

dozvie cenzorovo meno len vtedy, keď ten podal priaznivý posudok. Cenzori z radov rehoľníkov nech sú 

vždy menovaní až po vyjadrení provinciála, v Ríme potom predstaveného rádu. Ten má podľa svojho 

svedomia podať posudok o mravoch, vedomostiach a pravovernosti toho, kto má byť menovaný cenzorom. 

Rehoľných predstavených naliehavo zaväzujeme, aby nedovoľovali svojim podriadeným vydávať tlačou 

nič, kým to nebolo schválené nimi a ordinárom. Konečne rozhodujeme a prehlasujeme, že titul cenzora 

nemá sám o sebe žiadnu váhu a nemôže sa naň teda nikto odvolávať na podporu svojho súkromného 

názoru.  

53. Po týchto všeobecných predpisoch ešte výslovne pripomíname, aby bol presne zachovaný článok XLII. 

konštitúcie "Officiorum", v ktorom sa hovorí: "svetským kňazom sa zakazuje riadiť denníky alebo časopisy 
bez predchádzajúceho dovolenia ordinára."  Toto povolenie sa odoberie každému kňazovi, ktorý ho po 

napomenutí nevhodne užíva. Biskupi nech sledujú činnosť kňazov, ktorí píšu do novín a časopisov ako 

spolupracovníci alebo dopisovatelia, pretože sa často stalo, že tam vyšli články nakazené modernizmom. Ak 

sa stane niečo také, nech biskup pisateľa napomenie a zakáže mu ďalej písať. To isté naliehavo ukladáme 

rehoľným predstaveným. Keby títo zanedbávali svoju povinnosť, nech biskupi zakročia s pápežským 

zmocnením. Noviny a časopisy, vydávané katolíkmi, nech majú pokiaľ možno osobitného cenzora. Jeho 

povinnosťou bude čítať všetky publikované čísla a ak v nich objaví niečo nebezpečné, nech bezodkladne 

požaduje opravu. To isté právo má biskup aj v prípade, že cenzor nevzniesol žiadne pripomienky.    

 
Kongresy 

54. Zmienili sme sa už o tom, že modernisti šíria svoje názory na verejných zhromaždeniach. Do budúcnosti 

teda nech biskupi len veľmi zriedka povoľujú kňazské schôdze. Takéto povolenie sa udelí len pod 

podmienkou, že sa na schôdzi nebude jednať o veciach, ktoré patria do kompetencie biskupov alebo pápeža, 

že sa tam nebude navrhovať a žiadať nič, čo by vyzeralo ako privlastňovanie si cirkevnej moci a nebude sa 

tam hovoriť nič, čo by len zaváňalo modernizmom, presbyterianizmom alebo laicizmom. Takých schôdzí, 

ktoré sa budú povoľovať jednotlivo, písomne a s udaním doby, sa nesmie zúčastniť žiadny kňaz z inej 

diecézy, iba s písomným odporúčaním svojho biskupa. Žiadny kňaz potom nesmie strácať zo zreteľa vážne 

napomenutie Leva XIII.: "Autorita biskupa musí byť pre kňazov svätá. Je isté, že kňazský úrad, ak nie je 
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vykonávaný pod vedením biskupa, nie je ani svätý, ani užitočný, ani čestný." (Encyklika "Nobilissima 

Gallorum") 

 
Diecézne dozerajúce rady 

55. Čo by však, ctihodní bratia, pomohlo naše nariadenie, keby nebolo starostlivo dodržiavané. Za tým 

účelom sme sa rozhodli rozšíriť na všetky diecézy to, čo pred mnohými rokmi (1849) múdro ustanovili vo 

svojich diecézach umbrijskí biskupi. V aktoch ich zhromaždení sa hovorí: "Aby boli potlačené už rozšírené 
bludy a zabránilo sa novým, aby boli tiež vyhnaní bezbožní učitelia, ktorých zhubné pôsobenie sa šíri, 
rozhodlo posvätné zhromaždenie, nasledujúc príklad svätého Karla Boromejského, aby v každej diecéze 
bola zriadená rada osvedčených mužov z oboch skupín duchovenstva, ktorá by zisťovala, či a akým 
spôsobom sa snáď šíria alebo vznikajú nové bludy a aby o tom informovala biskupa, ktorý by potom po 
spoločnej porade určil prostriedky na potretie takého zla v samých začiatkoch, aby sa nešírilo ku skaze duší, 
alebo dokonca, čo je ešte horšie, aby nezapustilo korene natrvalo." Takúto "dozerajúcu radu" nariaďujeme 

ustanoviť v každej diecéze a to čo najskôr. Jej členovia budú menovaní podobne ako cenzori. Každé dva 

mesiace sa zídu s biskupom. O svojich rokovaniach a rozhodnutiach zachovajú mlčanie. Ich povinnosti sú 

tieto: Pozorne pátrať po náznakoch a stopách modernizmu v knihách aj vo vyučovaní a robiť rýchle a účinné 

opatrenia na ochranu kňazstva a mládeže. Majú dávať pozor najmä na zavádzanie noviniek v zmysle 

napomenutia Leva XIII. z 27. 1. 1902: "Nemožno schváliť onen nový spôsob vyjadrovania sa v knihách 
katolíkov, ktorý praje falošnému novátorstvu, posmieva sa nábožnosti veriacich, hovorí o novom poriadku 
kresťanského života, o nových cirkevných prikázaniach, nových potrebách moderného ducha, o novom 
sociálnom poslaní kňazstva, o novej kresťanskej humanite a podobne." Takéto výroky nesmú byť trpené v 

knihách ani na prednáškach. Nech bdejú aj nad knihami, v ktorých ide o miestne zbožné tradície a o ostatky 

svätých. Nech sa postarajú o to, aby sa o takých veciach nehovorilo ani v časopisoch a novinách, ktoré majú 

slúžiť zbožnosti, a to ani s prejavmi, ktoré sa necítia byť posmešné alebo opovrhujúce dogmatickými 

vyhláseniami, najmä keď, ako sa to často stalo, to čo je uvedené ako istota, neprekračuje hranice 

pravdepodobnosti alebo sa len opiera o predbežné názory.  

V prípade pozostatkov svätých nech dbajú na nasledujúce pravidlá. Keď biskupi, ktorí sú v tejto veci jedine 

kompetentní, s istotou spoznajú, že nejaká relikvia je falošná, nech zamedzia jej uctievanie. Keby sa overenie 

nejakého ostatku, v dôsledku verejných zmätkov alebo z inej príčiny stratilo, tak tieto ostatky nesmú byť 

verejne vystavované, iba ak po riadnom schválení biskupom. Dôkaz od nepamäti trvajúcej tradície alebo 

opodstatnenej domnienky platí len vtedy, keď ide o úctu vskutku starobylú, avšak v zmysle dekrétu 

posvätnej kongregácie pre odpustky a posvätné relikvie z roku 1896: "Starobylé ostatky sa majú uctievať 
ako doteraz, ibaže by bolo dokázané, že sú nepravé alebo podvrhnuté." Pri posudzovaní zbožných tradícií 

je potrebné vziať do úvahy opatrnosť Cirkvi, ktorá nedovoľuje o nich písať, a to s výhradami stanovenými 

Urbanom VIII. Aj keď sú zachované všetky pravidlá, netvrdí sa tým pravdivosť faktu, ale dovoľuje sa v neho 

veriť, ak sú k takejto viere ľudské dôvody.   

V tomto zmysle vyhlásila Kongregácia obradov v roku 1877: „Také zjavenia Apoštolská Stolica ani 
nepotvrdzuje, ani neodmieta, ale iba dovoľuje, aby sa v ne verilo iba ľudskou vierou na základe podania, 
potvrdeného vierohodnými svedkami a dokladmi." Kto to všetko zachová, nemusí sa ničoho obávať. 

Uctievanie takého zjavenia, pokiaľ sa týka samotného faktu sa nazýva relatívne a je vždy mlčky podmienené 

pravdivosťou faktu. Ak je takéto uctievanie absolútne, opiera sa vždy o pravdivosť faktu, pretože sa 

vzťahuje na osoby svätcov, ktorí sú uctievaní.  

Podobné zásady platia aj pre ostatky. Konečne vyzývame dozerajúcu radu, aby si všímala sociálne inštitúcie 

a tiež všetky spisy, pojednávajúce o sociálnych otázkach, aby sa v nich neukrývalo nič z modernizmu, ale 

aby zodpovedali učeniu rímskych veľkňazov.   
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56. Aby tieto naše príkazy neupadli do zabudnutia, nariaďujeme, aby diecézni biskupi rok po vydaní tejto 

encykliky a potom každý tretí rok podávali Apoštolskej Stolici dôkladnú a prísahou potvrdenú správu o 

vykonávaní všetkého, čo sme v tejto encyklike nariadili, ďalej o náukách, ktoré sa šíria medzi kňazmi a 

najmä v seminároch a iných katolíckych inštitútoch, a to aj v tých, ktoré nepodliehajú biskupovej právomoci. 

To isté nariaďujeme generálnym predstaveným rádov ohľadom ich podriadených.  

57. Toto sme, ctihodní bratia, uznali za vhodné vám napísať pre blaho všetkých veriacich. Nepriatelia Cirkvi 

to však iste zneužijú a budú opakovať staré ohovárania, že brojíme proti vzdelanosti a pokroku ľudstva. 

Aby sme na takéto ohovárania, ktoré vyvracajú dejiny kresťanského náboženstva, odpovedali niečím 

novým, zamýšľame zo všetkých síl podporiť osobitný inštitút, na ktorom by sa s pomocou vynikajúcich 

katolíckych vedcov pestovali všetky vedy pod vedením katolíckej pravdy. Daj Boh, aby sme mohli 

uskutočniť tento plán s pomocou všetkých, ktorí úprimne milujú Cirkev Kristovu. O tom však inokedy.   

58. Zatiaľ, ctihodní bratia, s veľkou dôverou vo vaše prispenie a snahu, vyprosujeme z celého srdca hojnosť 

svetla zhora, aby ste v čase, keď odvšadiaľ dorážajú bludy ohrozujúce duše, spoznali, čo máte robiť a 

všetkými silami to tiež uvádzali vo praxe. Pomáhaj vám svojím prispením Ježiš Kristus, pôvodca a dovŕšiteľ 

našej viery, nech pri vás stojí svojím príhovorom a pomocou Nepoškvrnená Panna, premožiteľka všetkých 

bludov. My potom, na dôkaz našej lásky a Božskej útechy v protivenstvách, udeľujeme vám, vášmu 

duchovenstvu a ľudu apoštolské požehnanie.   

 

Dané v Ríme u sv. Petra 8. IX. 1907 a piateho roku nášho pontifikátu. Pius X.  
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