
THESAURUS, 2015

2. Функционирование косвенной речи имеет свою специфику, заключа
ющуюся в отсутствии бессоюзных дополнительных придаточных предложений 
и активном использовании определительных придаточных предложений, со
держащих косвенную речь.

3. Во всех предложениях косвенная речь передает предметное содержа
ние первичного сообщения, не комментируя его.
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The article considers general characteristics o f direct and indirect speech. The use o f 
direct and indirect speech in German economic and technological texts is analyzed. 
Analysis o f the studied material has shown that direct speech in the material under 
consideration in the form o f direct citation is used much more infrequently than indirect 
speech and has its peculiarities. Indirect speech is represented in the texts in different ways. 
The dominating model is represented by object clause with conjunction -dass and —ob and a 
connective word. There haven’t been found any conjunctionless object clauses in the 
analyzed material. Attributive clauses with indirect speech take the second place in number. 
In all subordinate clauses indirect speech reproduces the primary meaning. The problem 
under study is o f both theoretical and practical importance because object and attributive 
clauses are frequenly used in German texts on speciality.
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САЦЫЯЛ13МI КАМУН13М 
У САЦЫЯЛЬНАЙ КАТАЛ1ЦКАЙ ДУМЦЫ 

ПЕРЫЯДУ ПАНТЫФ1КАТУ П1Я XII

У артыкуле разглядаюцца адносты сацыялънай каталщкай думт да 
сацыялгзму i камунЬму у  часы пантыфтату Шя XII (1939—1958). Аналтзуецца 
проблема стаулення Папы рымскага, каталщтх тэолагау i фшосафау да левых 
гдэалогш i партый левага трунку (на прыкладзе Imcuiii). Беглы ансипз гэтых 
момантау дапаможа, як падаецца, наблшцца да разумения сацыялънага 
вучэння каталщкай царквы дадзенага перыяду.
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Выпуск 1

Праблематыка старения да сацьпипзму з ’явшася ÿ каталщкай л1таратуры 
у  пачатку XIX ст. i ÿîico тады сацьпипзм paзглядaÿcя як негать^ная з ’ява. 
Прыкладам гэтага могуць стаць 6mi Шя V I  i Льва XII, энцыюлю Рыгора XVI 
“Mirari vos” i “Singulari nos”, яюя сведчьин пра адмазшенне касцёлам гэтай 
вдэалогп ÿ перакананасщ, што яна -  няправшьны шлях развщця грамадства.

Пэзгаыя змены ва згспрыняцщ сацьшпзму i камушзму адбылкя ÿ 
энцыклщы Льва XIII “Rerum novarum”, дзе прапанозшалася пазкызгаая 
праграма па вырашэнш праблем грамадства. üpaÿfla, пры гэтым працягвала 
крытыкавацца сама щэалопя камушзму i сацьншзму.

П рацягн^ 1дэ1 Льва XIII Пш XI, яю у  энцыклщы “Quadragesimo anno” 
naKa3aÿ выразную розшцу пам1ж сацьпиизмам i камушзмам, naflKpacniÿ 
“бесчад^ечнасць” апошняга, а таксама яго мэтанаюраваную “варожасць да 
Бога i каталщкай царквы” [1]. Яшчэ больш падрабязна ён вярнз^ся да дадзенай 
праблематыю ÿ энцыклщы “Divini redemptoris”. Энцыюлка з ’яÿляeццa 
найбольш глыбоюм анал1зам камушзму у  сацыяльнай дактрыне каталщкай 
царквы: “Сктэма, поуная памылак... [яна] супярэчыць як розуму, так i Божаму 
адкрыццю. Вучэнне, што падрывае грамадсю парадак, шнаруючы яго асновы, 
сютэма, якая не разумев Hi паходжання прыроды i M3Taÿ дзяржавы, Hi npaBoÿ 
асобы, Hi яе вартасщ i свабоды” [2].

Пш XII npbiTpbiMniBaÿca щэй ceaix папярэдшказ^ у пытанш стаупення да 
камушзму, неаднаразова падкрэсл1ваючы непрыняцце каталщкай царквой 
любых вдэалогш i тэорый, пабудаваных на агазме [3], яюя “ мкнуцца з корнем 
вырваць з cappaÿ чалавечых веру” [4], бо менавка яны з’язшяюцца “найбольш 
вщавочньпш з ycix прылад разбурэння царквы i традыцьл Боскага адкрыцця” [5, 
р. 52-53]. Пантыфш болып за 150 pa3oÿ накладау анафему на “бязбожшкау 
KaMyrncTaÿ”, яюя назывался BoparaMi Бога i стварэншлш пекла [6, с. 35]. Такая 
пазщыя И я  XII шмат у чым вызначыла палкыку каталщкай царквы на працягу 
ÿcaro яго пантыфшату.

Тут трэба адзначыць, што сацыяльнае вучэнне каталщкай царквы 
Заключав афщыйныя дакументы Ватыкана (у першую чаргу папсюя энцыюлю) i 
сачыненш papKoÿHbix i каляцаркозшых iHT3pnp3TaTapaÿ гэтых flaK^eHTaÿ. Але 
пстарычна каталщкая сацыяльная дзпмка згзшкла раней за афщыйную дактрыну 
царквы i аказала ютотны ÿnnbiÿ на фарм!раванне апошняй. Таму падаецца 
лапчным разгледзець у дадзеным артыкуле HacTpoi npaflCTaÿHÎKoÿ Ватыкана ÿ 
перыяд пантыфшату И я  XII.

Адным з найбольш aKTbiÿHbix крытыкау сацьнппзму i камушзму 35aÿnaÿca 
кардынал A. Атав!яш, яю cцвяpджaÿ: “Каль., вы выступще на баку камушстау, 
на наступны дзень вас адлучаць ад царквы” [7, р. 205]. Пагаджазкя з iM i 
кардынал Ё. Мшдсэнщ, прымас Венгры!, яю ninbiÿ усяляюя саступю 
камушстам праязшеннем слабасщ [8, р. 3].

Падтрымл1ваз^ тэту лшпо i адзш з самых уплывовых каташцюх 
naconicaÿ -  “Civiltà Cattolika”. У cepbii артыкулаз^ сцвярджалася, што
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практычныя кантакты камушстау i каталшоу немагчымыя з-за ix 
“дыяметр^ьна супрацьлеглых адносш да класавай барацьбы” [9, с. 162-163] i 
“непрыммьнай щэалогп камушзму” [10, р. 15]. Падкрэсл1валася неабходнасць 
“усеа^льнай мабЫзацыГ’ для ycix каталнсоу “пад адным сцягам для барацьбы з 
маркЫсцюм матэрьпинзмам” [11, р. 5].

Вышкам таюх думак стал1 дэкрэты 1949 г. i 1959 г. Згодна з першым, пад 
пагрозай адлучэння ад царквы забаранялася: 1) уваходзщь у камун1стычную 
партыю i слмпатызаваць ёй; 2) распаусюджваць, чытаць щ публ1каваць 
камушстычныя KHiri, газеты, часошсы. Да тых каталшоу, яюя парушал1 
вышэйназваныя пастановы, прымянял1ся наступныя санкцьп: 1) яны л1чыл1ся 
парушальн1кам1 асноу хрысц1янскай веры i не дапускал1ся да таямн1ц, 2) яны 
магл1 быць адлучаным1 ад царквы. Аргументавалася такая пал1тыка тым, што 
камушзм выступае супраць хрысц1янства, а камун1стычныя юраушю «хоць на 
словах i кажуць, што шчога не маюць супраць рэл1гй, але на самой справе i 
тэарэтычна, i практычна з ’яуляюцца ворагам1 Бога i веры, i царквы Хрыстовай» 
[12, с. 265].

Дэкрэт 1959 г. працягвау, аб’ядноувау i разв1вау заявы бккупау Балонь1, 
Паду1, Навары, пра тое, што падтрымка ‘̂ ырвоных сш” можа “падарваць 
адзшства каталшоу” [13, р. 6], “прывесщ да сур’ёзных памылак i зшшчальных 
практык” [14, р. 4] i увогуле быць “здзекам з сацыяльнай дактрыны касцёла i 
вучэння ггальянскага бккупату” [15, р. 39]. Некаторыя катал1цк1я ф1лосафы 
п1сал1 пра немагчымасць сумеснага кнавання каталшоу i камушстау, бо “шюзп 
тых, хто верыць у магчымасць простата су1снавання дзвюх сктэм... з ’яуляюцца 
небяспечнымГ’ [16, р. 34]. Акрамя таго, забаранялася падтрымл1ваць 
аргашзацьп i парты1, як1я “прапаведваюць прынцыпы, што супярэчаць 
каталщызму” i “cBaiMi дзеянням1 садзейшчаюць сацыяльна-камун1стычнаму 
руху” [17, с. 46-47].

Так, на ciMnaTbii да камушзму i сацыял1зму была накладзена рашучая 
забарона, бо выкарыстанне пунктау дэкрэтау абмяжоувала грамадска- 
пал1тычнае супрацоунщтва з некатал1кам1. У аднос1нах да камушзму быу 
адноулены тэз1с энцыюпю “Divini redemptoris” пра яго непрымальную 
сутнасць, а адкрытасць на прадстаушкоу левых сш i супрацоунщтва з 
1тальянскай сацыял1стычнай партыяй (1СД) разглядалася як “безадказная 
дзейнасць” [18, р. 8].

Адначасова з гэтым было бы няправшьным разглядаць дадзеныя даку- 
менты як адлюстраванне ycix настрояу, што панавал1 у Ватыкане. У катал1цкай 
царкве кнавал1 плын1, яюя не адрозн1вал1ся крайн1м антыкамун1змам i антыса- 
цьвлйзмам. Яшчэ 14 i 26 чэрвеня 1947 г. у “L'Osservatore Romano” з’явпйся два 
велыш важных артыкулы Дж.Д. Тора “Фатадьнасць вайны” i “Шлях вайны i 
план Маршала”. У ix крытыкавалкя варожасць ш м атл тх  прадстаушкоу 
Святога пасаду да камушзму i сацьплйзму [19, р. 2; 20, р. 4].

148



Выпуск 1

Падтрымл1вау такую пазщыю i рэдактар газеты “Adesso” П. Мадзалары, 
яю л1чыу, што антыкамушстычны выбар не з’яуляецца адзшым магчымым для

• •  u  и  • и  * С С *  * 5 5  Г О  1: [21,
р. 33] не прывядзе да добрага. П. Мадзалары падкрэсл1вау неабходнасць 
вядзення дыялогу з прадстаушкаш левых сш, адюнуушы зневажанш, яюя не 
дадаюць маральнага узвышэння шкому [22, р. 199].

Гэтыя выступленш знаходзЫ значную падтрымку у каталщюм свеце i у 
тым л1ку прывял1 да даго, што Ватыканскае вета, выказанае у дэкрэтах 1949 г. i 
1959 г., на практыцы трактавалася па-1ншаму. У пацвярджэнне гэтага мшансю 
часошс “Aggiornamenti sociali” nicay: “У агульнанацыянальным маштабе гэта 
мера [дэкрэты 1949 г. i 1959 г.] не прынясе наступствы юрыдычнага характа- 
ру...” [23, с. 166], бо л1чылася: кал1 яго палажэнш i могуць распаусюджвацца на 
камушстау, сацыялютау яны не павшны тычыцца. У дачыненн1 да 1СП забарона 
насша не агульны, дактрынальны, а абмежаваны, дысцыпл1нарны характар.

Усе гэтыя фактары штурхал1 Ватыкан выпрацаваць новую канцэпцыю у 
адносшах да прыхшьшкау 1дэй сацыял1зму (а пазней i да камушстау). Гэта за
дача была вырашана Янам XXIII, яю у энцыкл1ках “Mater et magistra” i “Pacem 
in terris” 3pa6iy канчатковы паварот у бок супрацоунщтва з левым! партыям1.

Таюм чынам, вучэнне 1Ия XII адносна сацьиипзму i камун1зму шмат у 
чым стала працягам палажэнняу яго папярэдшкау -  Шя VII, Льва XII, Рыгора 
XVI, Льва XIII i Шя XI. А афщыйная пазщыя Ватыкана да левых партый i ру- 
хау на працягу яго пантыфшату заставалася варожай, перашкаджаючы у пасля- 
ваенны перыяд дыялогу сацыялютау i камун1стау з Хрысц1янска- 
дэмакратычнай партыяй i не прыносячы стабшьнасщ пал1тычнаму жыццю 
1талй. Аднак у катал1цкай царкве 1снавал1 плын1, яюя не адрозн1вал1ся крайн1м 
антыкамун1змам i антысацыял1змам. Менав1та яны садзейн1чал1 паслабленню 
адмоунага стаулення да левых i паскорьггн змены у сацыяльнай дактрыне ка- 
тал1цызму, яюя адбыл1ся у часы пантыф1кату Яна XXIII.
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The article examines the attitude o f the Catholic social doctrine to socialism and 
communism during Church career o f Pius XII (1939-1958). The article analyzes the 
problem o f the attitude o f the Pope, catalytic theologians and philosophers to the left 
ideology and left-wing parties (for example, in Italy). This analysis helps to understand the 
social doctrine o f the Catholic Church during this period.
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