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ДЗЯРЖАЎНЫ САКРАТАРЫЯТ

ВАТЫКАН, 29 чэрвеня 2004 г.

№. 559. 332

Яго Эмінэнцыі
кс. кард. РЕНАТА РАФАЭЛЕ МАРЦІНА
Старшыні Папскай Рады Iustitia et Pax
Ватыкан

Ваша Эмінэнцыя,

На працягу сваёй гісторыі, асабліва ў апошнія сто гадоў, як
сцвярджае папа Леў ХІІІ, Касцёл ніколі не пераставаў выказвацца з
«належным яму словам» наконт спраў грамадскага жыцця. Працяг!
ваючы распрацоўваць і актуалізаваць багатую спадчыну каталіцка!
га сацыяльнага вучэння, папа Ян Павел II апублікаваў тры свае вя!
лікія энцыклікі: Labоrem exercens, Sollicitudo rei socialis і Centesimus
annus, якія сталі фундаментальнымі этапамі развіцця каталіцкай
думкі ў гэтай галіне. У сваю чаргу многія біскупы з розных частак
свету ў апошні час унеслі свой асабісты ўклад у паглыбленне сацы!
яльнага вучэння Касцёла. Да гэтага таксама прычыніліся і многія
навукоўцы з розных кантынентаў.

1. Такім чынам стала неабходным падрыхтаваць Кампендый, які
б сістэматычна прадставіў асновы каталіцкага сацыяльнага вучэн!
ня. Ажыццяўленнем гэтай пахвальнай ініцыятывы занялася Папс!
кая Рада Iustitia et Pax, якая прысвяціла гэтаму шмат інтэнсіўнай
працы на працягу апошніх гадоў.

Я вельмі рады выданню Кампендыя сацыяльнага вучэння Кас�
цёла і разам з Вамі з задавальненнем прапаноўваю яго вернікам і
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ўсім людзям добрай волі ў якасці дапамогі ў чалавечым і духоўным
узрастанні асоб і грамадства.

2. Гэтая праца паказвае, што сацыяльнае вучэнне мае таксама
каштоўнасць як інструмент евангелізацыі (пар. Centesimus annus, 54),
паколькі паказвае адносіны чалавечай асобы і грамадства ў святле
Евангелля. Прынцыпы сацыяльнага вучэння Касцёла, якія выніка!
юць з натуральнага закону, пацвярджаюцца і ўмацоўваюцца, згодна
з верай Касцёла, Евангеллем Хрыста.

Таму чалавек у першую чаргу запрошаны адкрыць сябе як транс!
цэндэнтную істоту ў кожным вымярэнні жыцця, уключаючы тыя,
якія адносяцца да сацыяльнага, эканамічнага і палітычнага кантэк!
сту. Вера раскрывае поўнае значэнне сям’і, якая, абапіраючыся на
сужэнскім саюзе паміж мужчынам і жанчынай, стварае асноўную і
жыццёва важную ячэйку грамадства. Вера пралівае святло на год!
насць працы, якая, будучы дзейнасцю чалавека, скіраванай на яго
самарэалізацыю, мае перавагу над капіталам і дае права ўдзельні!
чаць у яе плёне.

3. Ніжэйпададзены тэкст падкрэслівае значэнне маральных каш!
тоўнасцяў, заснаваных на натуральным законе, запісаным у сумленні
кожнай чалавечай асобы. Таму кожны чалавек абавязаны прызнаць
гэты закон і захоўваць яго. Чалавецтва патрабуе сёння большай спра!
вядлівасці ў падыходзе да такой шматбаковай з’явы як глабаліза!
цыя. Яно адчувае моцную занепакоенасць экалагічнымі праблемамі
і чакае сумленнасці ў дзеяннях асоб, адказных за грамадскія спра!
вы. Чалавецтва ўсведамляе неабходнасць абараняць нацыянальную
самасвядомасць і не губляць, аднак, пры гэтым з поля зроку шлях
закону і ўсведамленне адзінства чалавечай сям’і. Свет працы, які
дзякуючы новым тэхнічным дасягненням спазнаў значныя змены,
выйшаў на высокі ўзровень якасці. Але, на жаль, у ім заўважаецца
нестабільнасць, нечуваныя формы эксплуатацыі і нават рабства ў
гэтак званых заможных грамадствах. На розных абшарах планеты
ўзровень дабрабыту паўсюдна ўзрастае, але празмерна расце разам
з тым колькасць бедных і з розных прычын павялічваецца разрыў
паміж менш развітымі і багатымі краінамі. Свабодны рынак як эка!
намічны працэс, які мае свае станоўчыя бакі, выяўляе, аднак, сваю

Ліст кардынала Анджэла Садана
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абмежаванасць. Са свайго боку Касцёл робіць фундаментальны вы!
бар. Ён атуляе бедных асаблівай любоўю і гэта ж прапануе зрабіць
усім людзям добрай волі.

Такім чынам бачна, што Касцёл не можа не выказваць сваю дум!
ку на тэму res novae, тыповых для сучаснай эпохі, таму што ён аба!
вязаны заахвочваць усіх да працы дзеля ўмацавання сапраўднай
цывілізацыі, скіраванай на цэласнае і салідарнае развіццё чалавека.

4. Сучасныя культурныя і сацыяльныя праблемы закранаюць перш
за ўсё свецкіх вернікаў, якія пакліканы — аб чым сведчыць Другі Ва!
тыканскі Сабор — займацца зямнымі справамі, упарадкоўваючы іх
згодна з Божым намерам (пар. Lumen Gentium, 31). Таму становіцца
зразумелым, наколькі вялікае значэнне мае выхаванне свецкіх вер!
нікаў, каб праз святасць свайго жыцця і моц сведчання яны прычыня!
ліся да прагрэсу чалавецтва. Ніжэйпададзены дакумент павінен дапа!
магчы ім у іх штодзённай місіі.

Больш за тое, цікава адзначыць, што многія погляды, сабраныя
ў гэтым дакуменце, прымаюць таксама іншыя Касцёлы і Касцёль!
ныя супольнасці, а таксама іншыя рэлігіі. Гэты тэкст быў распраца!
ваны такім чынам, каб прыносіць карысць не толькі ad intra — гэта
значыць сярод католікаў, але таксама ad extra. Сапраўды, браты, з’яд!
наныя з намі тым самым хростам, вызнаўцы іншых рэлігій і ўсе людзі
добрай волі могуць знайсці ў ім тэмы для разважання і агульны сты!
мул для цэласнага развіцця кожнага чалавека і ўсяго чалавека.

5. Святы Айцец, жадаючы, каб гэты дакумент дапамагаў чала!
вецтву ў старанным пошуку агульнага дабра, просіць Божага бла!
гаслаўлення для тых, хто будзе разважаць над прадстаўленым тут
вучэннем. Выказваючы і сваё асабістае пажаданне поспеху ў гэтым
імкненні, віншую Вашу Эмінэнцыю і супрацоўнікаў Папскай Рады
Iustitia et Pax з завяршэннем гэтай важнай працы. Зацвярджаю гэты
дакумент і выказваю Вам сваю павагу.

Адданы Вам у Пану
Кардынал АНДЖЭЛА САДАНА

Дзяржаўны Сакратар

Ліст кардынала Анджэла Садана



ПРАДМОВА

Радуюся, што магу прадставіць Кампендый cацыяльнага вучэння
Касцёла, падрыхтаваны згодна з наказам Святога Айца Яна Паўла II
для сціслага, але поўнага прадстаўлення сацыяльнага вучэння Касцё!
ла.

Пераўтварэнне сацыяльнай рэчаіснасці з дапамогай сілы Еван!
гелля праз сведчанне жанчын і мужчын, верных Езусу Хрысту, заў!
сёды было і застаецца сёння, на пачатку трэцяга тысячагоддзя хрыс!
ціянскай эры, заклікам для нас. Зварот Езуса Хрыста, «добрая на!
віна» пра збаўленне, любоў, справядлівасць і спакой з цяжкасцю
прымаецца ў сённяшнім свеце, які ўсё яшчэ пакутуе ад войнаў, бед!
насці і несправядлівасці. Менавіта таму чалавек нашага часу як
ніколі патрабуе Евангелля: патрабуе веры, якая ратуе, надзеі, якая
асвятляе, міласэрнасці, якая любіць.

Касцёл, які мае вопыт у чалавечых справах, з поўным даверам і
адначасова з дзейсным чаканнем скіроўвае свой погляд на «новае
неба» і «новую зямлю» (2 П 3,13) і не перастае адкрываць іх кожна!
му чалавеку, каб дапамагчы яму пражыць сваё жыццё ў вымярэнні
сапраўднага сэнсу. «Gloria Dei vivens homo»: чалавек, які жыве ў ад!
паведнасці са сваёй годнасцю, аддае хвалу Богу, які яго адарыў гэ!
тай годнасцю.

Тэкст гэтага дакумента павінен у першую чаргу схіліць і абудзіць
да дзейнасці ў грамадскай сферы хрысціянаў, асабліва свецкіх верні!
каў, для якіх яна з’яўляецца натуральным асяроддзем. Усё іх жыццё
павінна стаць плённай евангельскай працай. Кожны вернік павінен
навучыцца ў першую чаргу паслухмянасці Пану праз сілу веры, бе!
ручы за прыклад св. Пятра: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічо�
га не злавілі, але на Тваё слова закіну сеткі» (Лк 5, 5). Кожны чытач,
будучы «чалавекам добрай волі», зможа зразумець матывы, якія
пабуджаюць Касцёл увайсці са сваім вучэннем у грамадскую сферу,
якая, на першы погляд, не належыць да кампетэнцыі Касцёла, а так!
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сама ўбачыць неабходнасць наладжвання сустрэч, дыялогу і супра!
цоўніцтва ў служэнні агульнаму дабру.

Мой папярэднік, які адышоў да вечнасці, шаноўны кардынал
Франсуа!Ксаўе Нгуен Ван Тхуан, мудра, настойліва і прадбачліва
кіраваў складаным этапам падрыхтоўкі гэтага дакумента. На жаль,
хвароба перашкодзіла яму давесці да канца гэтую працу. Таму спра!
ва, якая была даручана мне, а сёння перадаецца ў рукі чытачоў, мае
пячатку вялікага сведкі Крыжа, які захаваў моцную веру ў змроч!
ныя і жахлівыя гады для В’етнама. Няхай ён прыме нашую ўдзяч!
насць за ўсю яго каштоўную працу, выкананую з любоўю і адданас!
цю, і благаславіць усіх, хто будзе разважаць над гэтымі старонкамі.

Прашу аб заступніцтве св. Юзафа, апекуна Адкупіцеля і абран!
ніка Благаслаўлёнай Дзевы Марыі, ахоўніка паўсюднага Касцёла і
працы, каб гэты тэкст прынёс шчодры плён у грамадскім жыцці як
інструмент абвяшчэння Евангелля, справядлівасці і спакою.

Ватыкан, 2 красавіка 2004 г., ва ўспамін св. Францішка з Паолы.

Кардынал РЭНАТА РАФАЭЛЕ МАРЦIНА

Старшыня

 ДЖАМПАОЛА КРЭПАЛЬДЗI

Сакратар

Прадмова



УСТУПНАЕ СЛОВА

Паважаныя чытачы!
Вы трымаеце ў руках беларускае выданне Кампендыя сацыяль�

нага вучэння Касцёла, які быў падрыхтаваны Папскай Радай «Iustitia
et Pax». У ім упершыню былі сістэматызаваныя і ўніфікаваныя га!
лоўныя ідэі сацыяльнага вучэння Каталіцкага Касцёла, пачынаючы
ад энцыклікі папы Льва XIII «Rerum novarum», абнародаванай у
1895 г., да сучаснага навучання Касцёла.

Трэба сказаць, што сацыяльная сфера ў ХХ стагоддзі перажы!
ла найбольш радыкальныя перамены, якія асаблівым чынам паўп!
лывалі на светапогляд і лад жыцця чалавека, а таксама на фунда!
ментальныя чалавечыя інстытуты.

У сваім сацыальным вучэнні Каталіцкі Касцёл у святле Еван!
гелля ацэньвае адпаведнасць гэтых перамен Божаму плану адносна
чалавека: ці яны спрыяюць яго ўзрастанню і дасягненню сапраўд!
нага дабра, ці можа, парушаючы гуманнасць, нясуць зло чалавечай
асобе і грамадству.

Падмуркам сацыяльнага вучэння Касцёла з’яўляецца Святое
Пісанне і Традыцыя. Кіруючыся верай і розумам, чалавек увасаб!
ляе ў жыццё іх пастулаты. Таму сацыяльная дактрына спалучае веру
і розум і сведчыць аб плённасці іх узаемаадносін.

Паколькі аб’ект сацыяльнага вучэння — пакліканы да збаўлен!
ня чалавек, то яно мае падвойную мэту: абвяшчэнне цэласнага ба!
чання чалавека і выкрыванне граху. Таму ў адрозненні ад любой ідэ!
алогіі сацыяльнае вучэнне Каталіцкага Касцёла мае рэлігійны і ма!
ральны характар.

Сацыяльная дактрына прызначана найперш для хрысціянс!
кай супольнасці, у якой кожны вернік мае адказнасць перад грамад!
ствам. Асаблівым чынам яна скіравана да свецкіх вернікаў, якія па!
водле свайго паклікання займаюцца вырашэннем секулярных па
сваёй сутнасці задач. Яна мае таксама універсальнае значэнне, бо
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скіравана да ўсіх людзей добрай волі і іншых веравызнанняў, да ве!
руючых і няверуючых.

Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла з’яўляецца сінтэзам са!
цыяльнай дактрыны Каталіцкага Касцёла. Ён складаецца з уводзінаў,
трох частак і заканчэння. У ім прадстаўлены галоўныя прынцыпы са!
цыяльнага вучэння, а менавіта: годнасць чалавечай асобы, агульнае
дабро, прынцып субсідыярнасці і салідарнасці.

Ва ўводзінах прадстаўлена неабходнасць сацыяльнага вучэння
ў сучасным свеце.

Першая частка нагадвае пра фундаментальныя перадумовы са!
цыяльнага вучэння: любоў Бога да чалавека і грамадства, місія Кас!
цёла і прырода сацыяльнай дактрыны, чалавечая асоба і яе правы,
прынцыпы і значэнне сацыяльнага навучання.

Другая — прадстаўляе асноўныя тэмы сацыяльнай дактрыны:
сям’я, чалавечая праца, эканоміка, палітыка, міжнародная суполь!
насць, навакольнае асяроддзе і мір.

Трэцяя — прадстаўляе ўказанні для выкарыстання сацыяльнай
дактрыны ў пастырскай практыцы і ў хрысціянскім жыцці.

Заканчэнне, якое называецца «Да цывілізацыі любові», выказ!
вае галоўную думку ўсяго дакумента.

Напрыканцы кнігі змешчаны вельмі патрэбны з практычных
меркаванняў тэматычны паказальнік.

Галоўная мэта Кампендыя — дапамагчы ў маральным і пас!
тырскім пазнаванні складаных з’яваў сучаснасці і прадставіць вер!
нікам сацыяльную дактрыну ў галіне грамадскай маральнасці.

Прадстаўляючы каталіцкую сацыяльную дактрыну, Кампендый
адкрыты на іншыя веравызнанні і людзей добрай волі. Асабліва трэ!
ба падкрэсліць блізкаць пазіцый Каталіцкага Касцёла і Праваслаў!
най Царквы ў гэтай галіне. Таму Кампендый мае экуменічны і між!
рэлігійны характар, што вельмі важна ў наш час, калі ўсім веравыз!
нанням трэба супольна будаваць будучыню і адказваць на выклікі
сучаснасці.

Выказваю ўдзячнасць Секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў
і афіцыйных дакументаў Касцёла пры Канферэнцыі Каталіцкіх Біску!
паў у Беларусі за пераклад, выдавецтву «Про Хрыста» за падрыхтоў!
ку да друку, выдавецтву і друкарні Сандамерскай дыяцэзіі ў Польшчы

Уступнае слова
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і яе Ардынарыю біскупу Крыштафу Ніткевічу за выданне гэтай вельмі
патрэбнай сучаснаму чалавеку кнігі, бо гэта з’яўляецца знакам дапа!
могі і салідарнасці з Касцёлам на Беларусі.

Спадзяюся, што яна стане настольнай кнігай святароў, кансэк!
раваных асоб і свецкіх вернікаў, а таксама паспрыяе развіццю наша!
га грамадства паводле прынцыпаў сацыяльнага вучэння.

Усіх, хто працаваў над выданнем Кампендыя сацыяльнага ву�
чэння Касцёла, давяраю апецы Марыі і ад усяго сэрца благаслаўляю.

Арцыбіскуп ТАДЭВУШ КАНДРУСЕВIЧ

Мітрапаліт Мінска�Магілёўскі

Мінск, 2 лютага 2011 г.
Свята Ахвяравання Пана

Уступнае слова



КАМПЕНДЫЙ
САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ

КАСЦЁЛА



УВОДЗІНЫ

ЦЭЛАСНЫ І САЛІДАРНЫ ГУМАНІЗМ

а) На парозе трэцяга тысячагоддзя

1. Касцёл, пілігрымуючы народ, уваходзіць у трэцяе тыся�
чагоддзе хрысціянскай эры. Ім кіруе Хрыстус, Вялікі Пастыр
(пар. Гбр 13, 20). Ён — «Святая Брама» (Ян 10, 9), праз якую
мы прайшлі падчас Вялікага Юбілею 2000 Года1. Езус Хрыс!
тус — гэта дарога, праўда і жыццё (пар. Ян 14, 6). Сузіраючы
аблічча Пана, мы ўмацоўваем нашую веру ў Яго і спадзяём!
ся на Яго, адзінага Збаўцу і мэту гісторыі.

Касцёл няспынна звяртаецца да ўсіх народаў і нацый, бо
чалавек атрымлівае збаўленне толькі ў імя Хрыста. Збаў!
ленне, якое Пан Езус здабыў «вялікай цаной» (1 Кар 6, 20;
пар. 1 П 1, 18–19), ажыццявіцца ў новым жыцці, якое чакае
праведных пасля смерці. Але гэтае збаўленне ахоплівае так!
сама рэальнасць гэтага свету, пранікаючы ў сферы эканомікі
і працы, тэхнікі і камунікацыі, грамадскага жыцця і палітыкі,
міжнароднай супольнасці і адносін паміж культурамі і на!
цыямі: «Езус прыйшоў, каб прынесці поўнае збаўленне, якое
ахоплівае ўсяго чалавека і ўсіх людзей, адкрываючы ім цу!
доўныя гарызонты Божага ўсынаўлення»2.

2. На парозе трэцяга тысячагоддзя Касцёл не перастае аб�
вяшчаць Евангелле, якое дае збаўленне і сапраўдную свабоду
таксама і ў зямных справах, нагадваючы важную параду
св. Паўла, якую ён скіраваў да свайго вучня Цімафея: «Прапа!

1 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 1: AAS 93 (2001) 266.
2 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 260.
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ведуй слова, будзь настойлівы ў спрыяльны і неспрыяльны
час, аспрэчвай, папраўляй, заахвочвай ва ўсёй цярплівасці і
навучанні. Бо настане пара, калі не будуць зносіць здарова!
га вучэння, але паводле ўласнай пажадлівасці пачнуць пам!
нажаць сабе настаўнікаў, каб тыя цешылі ім слых. І адвер!
нуць слых ад праўды, і звернуцца да баек. Але ты будзь цвя!
розы ва ўсім, вытрымлівай зло, здзейсні справу прапаведніка
Добрай Навіны, споўні сваё служэнне» (2 Цім 4, 2–5).

3. Касцёл, пілігрымуючы разам з мужчынамі і жанчынамі
нашага часу, прапануе ім сваё сацыяльнае вучэнне. «Выкон!
ваючы місію абвяшчэння Евангелля, Касцёл у імя Хрыста
нагадвае чалавеку аб яго асабістай годнасці і пакліканні да
супольнасці асоб. Ён вучыць чалавека патрабаванням спра!
вядлівасці і спакою, якія адпавядаюць Божай мудрасці»3.
Гэтае вучэнне адзначаецца глыбокай еднасцю, якая вынікае з
веры ў цэласнае збаўленне, з надзеі на поўную справядлівасць,
з любові, якая робіць усіх людзей сапраўднымі братамі і сёс�
трамі ў Хрысце. Яно адлюстроўвае любоў Бога да свету, які
Ён так палюбіў, што «аддаў свайго Сына» (Ян 3, 16). Новы
закон любові ахоплівае ўсё чалавецтва і не ведае межаў, таму
што навіна аб збаўленні ў Хрысце пашыраецца «аж да межаў
зямлі» (Дз 1, 8).

4. Чалавек, адкрываючы, што Бог яго любіць, разумее сваю
трансцэндэнтную годнасць, вучыцца не абмяжоўвацца сабой,
але выходзіць насустрач іншаму з усё больш чалавечнымі адно�
сінамі. Людзі, адноўленыя любоўю да Бога, у стане змяніць
нормы і якасць адносін, а таксама сацыяльныя структуры. Та!
кія людзі здольныя несці спакой туды, дзе пануюць канфлік!
ты; здольныя ствараць і клапаціцца пра братэрскія адносіны
там, дзе зайздрасць; здольныя шукаць справядлівасць там, дзе
чалавек эксплуатуе чалавека. Толькі любоў здольна радыкаль!
на змяніць міжчалавечыя адносіны. Кожны чалавек добрай

3 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2419.
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волі ў гэтай перспектыве можа ўбачыць шырокія гарызонты
справядлівасці і чалавечага развіцця ў праўдзе і дабры.

5. Любоў мае перад сабой вялікую працу, у якую Касцёл
імкнецца ўнесці свой уклад з дапамогай сацыяльнага вучэння,
якое датычыць усяго чалавека і скіравана да ўсіх людзей. Шмат
братоў і сясцёр патрабуюць дапамогі, шмат прыгнечаных жа!
даюць справядлівасці, шмат беспрацоўных шукаюць працы,
шмат народаў чакаюць павагі: «Як жа гэта магчыма, што ў
наш час ёсць людзі, якія паміраюць ад голаду, асуджаны на
непісьменнасць, не маюць доступу да элементарнай меды!
цынскай апекі, пазбаўлены жылля, у якім маглі б знайсці
сховішча? Гэты сцэнарый беднасці можа разбудоўвацца бяс!
конца, калі да старых формаў беднасці далучаць новыя, якія
часта ахопліваюць групы і катэгорыі нават матэрыяльна за!
бяспечаных людзей, якім пагражае роспач з прычыны адчу!
вання бессэнсоўнасці жыцця, небяспека наркаманіі, самота
ў старасці і хваробе, ізаляцыя або сацыяльная дыскрыміна!
цыя. <…> Ці можна заставацца абыякавымі перад пагрозай
экалагічнага крызісу, які прычыняецца да таго, што вяліз!
ныя абшары планеты становяцца непрыдатнымі і варожымі
чалавеку? Або ў дачыненні да праблемы спакою, якому час!
та пагражае прывід катастрафічных войнаў? Ці, урэшце, да
пытанняў наконт асноўных чалавечых правоў многіх лю!
дзей, асабліва дзяцей?»4

6. Хрысціянская любоў змушае выкрываць, уносіць прапа�
новы і ўключацца ў культурныя і сацыяльныя праекты, ак�
тыўна дзейнічаць і схіляць усіх, каму неабыякавы чалавечы лёс,
зрабіць свой уклад у агульную справу. Чалавецтва ўсё больш
выразна разумее, што аб’ядноўвае яго адно прызначэнне, якое
патрабуе ўсведамлення агульнай адказнасці, натхнёнай цэлас�
ным і салідарным гуманізмам. Чалавецтва бачыць, што гэтае
прызначэнне часта абумоўлена і нават прадыктавана тэхні!

4 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50!51: AAS 93 (2001) 303!304.
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кай і эканомікай. Пры гэтым чалавецтва адчувае неабходнасць
большай маральнай свядомасці, якая б кіравала агульным
шляхам. Сучасныя людзі, захопленыя шматлікімі тэхналагіч!
нымі наватарствамі, вельмі прагнуць, каб прагрэс імкнуўся да
сапраўднага дабра чалавецтва, сучаснага і будучага.

б) Значэнне дакумента

7. Хрысціянін ведае, што ў сацыяльным вучэнні Касцёла
ён можа знайсці прынцыпы разважання, крытэрыі суджэння
і напрамкі дзеяння, якія з’яўляюцца зыходным пунктам для
развіцця цэласнага і салідарнага гуманізму. Развіццё гэтага
вучэння з’яўляецца сапраўдным пастырскім прыярытэтам.
Неабходна, каб асобы, абазнаныя ў сацыяльным вучэнні,
умелі інтэрпрэтаваць сучасную рэальнасць і знаходзіць адпа!
ведныя шляхі дзейнасці: «Вывучэнне і развіццё сацыяльнага
вучэння ўваходзіць у евангелізацыйную місію Касцёла»5.

Зыходзячы з такой перспектывы, надзвычай карысным
было выдаць дакумент, які паказваў бы асноўныя напрамкі
сацыяльнага вучэння і яго сувязь з новай евангелізацыяй6. Пап!
ская Рада «Iustitia et Pax», якая падрыхтавала гэты дакумент
і нясе за яго поўную адказнасць, правяла падчас яго падрых!
тоўкі шматлікія кансультацыі, заахвочваючы да супрацоў!
ніцтва сваіх членаў і кансультантаў, некаторыя ведамствы
Рымскай Курыі, Канферэнцыі Біскупаў з розных краін, асоб!
ных біскупаў і спецыялістаў па згаданых пытаннях.

8. Мэта гэтага дакумента — поўна і сістэматычна прад�
ставіць, хаця і ў форме агляду, сацыяльнае вучэнне, якое з’яў�
ляецца плёнам глыбокіх разважанняў Настаўніцкага Інсты�
тута і выразам пастаяннага клопату Касцёла, каб захаваць
вернасць ласцы Хрыстовага збаўлення і з любоўю клапаціцца
пра лёс чалавецтва. У гэтым дакуменце гарманічна паказаны

5 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571!572.
6 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Ecclesia in America, 54: AAS 91 (1999) 790.
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самыя важныя тэалагічныя, філасофскія, маральныя, куль!
турныя і пастырскія аспекты вучэння, арганічна спалучаныя
з сацыяльнымі пытаннямі. Такім чынам ён сведчыць, наколькі
плённым з’яўляецца супастаўленне з Евангеллем праблем,
з якімі сутыкаецца чалавек на сваім гістарычным шляху.

Вывучаючы Кампендый, трэба памятаць, што цытаваныя
тэксты Настаўніцкага Інстытута Касцёла ўзяты з дакументаў
рознай ступені аўтарытэтнасці. Апрача саборных дакументаў
і энцыклік, тут выкарыстаны папскія прамовы і дакументы
розных ведамстваў Апостальскай Сталіцы. Варта падкрэсліць,
што чытач павінен разумець, што мае справу з рознымі ўзроў!
нямі навучання. Дадзены дакумент абмяжоўваецца выкладам
галоўных напрамкаў сацыяльнага вучэння, таму Канферэн!
цыі Біскупаў маюць абавязак адаптаваць яго да розных мяс!
цовых умоў7.

9. Дакумент падае комплексны агляд асноўных напрамкаў
дактрынальнага «корпуса» сацыяльнага каталіцкага вучэн�
ня. Гэты агляд дазваляе правільна падыходзіць да сацыяль!
ных пытанняў нашага часу, якія неабходна разглядаць як цэ!
лае, паколькі гэтыя пытанні ўзаемазвязаныя і ўзаемазалеж!
ныя і ў большай ступені датычаць усёй чалавечай сям’і.
Прадстаўленне прынцыпаў сацыяльнага вучэння мае на мэце
прапанаваць сістэмны падыход у вырашэнні праблем, каб рас!
пазнанне, ацэнка і прыняцце рашэння адпавядалі рэальнасці,
а салідарнасць і надзея маглі эфектыўна ўплываць на сённяш!
нюю складаную сітуацыю. Гэтыя прынцыпы ўзаемадапаў!
няльныя, паколькі з’яўляюцца выразам хрысціянскай антра!
палогіі8, плёнам аб’яўлення любові, якой Бог адорвае чалаве!
ка. Аднак трэба ўлічваць тое, што ўплыў часу і зменлівыя
сацыяльныя абставіны будуць патрабаваць пастаянных і ак�
туальных разважанняў над узнятымі тут пытаннямі, каб
правільна распазнаць новыя знакі часу.

7 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Ecclesia in America, 54: AAS 91 (1999) 790;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 24.

8 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 860.
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10. Гэты дакумент прапануецца ў якасці інструмента ма�
ральнага і пастырскага распазнавання складаных падзей, ха�
рактэрных для нашых часоў. Ён павінен быць правадніком,
які на індывідуальным і калектыўным узроўні натхняе на
такія ўчынкі і рашэнні, якія дазваляюць з даверам і надзеяй
глядзець у будучыню. Ён павінен дапамагаць вернікам асэн!
соўваць вучэнне Касцёла на тэму грамадскай маралі. Дзяку!
ючы яму можа ўзнікнуць новае імкненне адказаць на патра!
баванні нашага часу з улікам патрэб і магчымасцяў чалаве!
ка, а перш за ўсё — намер ажыццявіць у новых формах
адмысловае пакліканне розных касцёльных харызмаў, каб
евангелізаваць грамадскую сферу жыцця, паколькі «ўсе чле�
ны Касцёла маюць свой удзел у яго свецкім вымярэнні»9.
Тэкст павінен заахвочваць да дыялогу з усімі, хто шчыра
жадае чалавеку дабра.

11. Першымі адрасатамі гэтага дакумента з’яўляюцца біс�
купы, якія павінны выбраць найбольш адпаведныя формы для
яго распаўсюджвання і правільнага тлумачэння, бо ім дадзена
«munus docendi» — заданне вучыць. Вучыць таму, «што зямныя
справы і чалавечыя ўстановы паводле намеру Бога Стварыцеля
таксама скіраваныя да збаўлення людзей, а таму могуць знач!
на садзейнічаць будаванню Хрыстовага цела»10. Святары, за�
коннікі і законніцы, а таксама адказныя за фармацыю знойдуць
у гэтым дакуменце арыенцір для свайго навучання і інстру!
мент для пастырскага служэння. Свецкія вернікі, якія шука!
юць Нябеснага Валадарства, «займаючыся свецкімі справамі
і кіруючы імі згодна з Божым намерам»11, знойдуць у ім свят!
ло для сваёй дзейнасці. Хрысціянскія супольнасці змогуць вы!
карыстоўваць гэты дакумент для аб’ектыўнага аналізавання
розных сітуацый, для іх тлумачэння ў святле нязменных слоў
Евангелля, а таксама будуць чэрпаць з гэтага дакумента прын!
цыпы мыслення, крытэрыі ацэнкі і арыенціры для дзеяння12.

9 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 15.
10 CONCILIO VATICANO II, Decr. Christus Dominus, 12.
11 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 31.
12 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403.
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12. Гэты дакумент прапануецца таксама братам з іншых
Касцёлаў і Касцёльных супольнасцяў, вызнаўцам іншых рэлігій
і ўсім людзям добрай волі, мужчынам і жанчынам, якія імкнуц�
ца служыць агульнаму дабру. Няхай яны прымуць гэты даку!
мент як плён агульначалавечага досведу, напоўненага незлічо!
нымі знакамі прысутнасці Божага Духа. Гэта скарбніца новага
і старога (пар. Мц 13, 52). Касцёл хоча дзяліцца гэтым дзяку!
ючы Богу, ад якога паходзіць «усялякае дараванне добрае і
ўсялякі дасканалы дар» (Як 1, 17). Знакам надзеі з’яўляецца
тое, што сёння рэлігіі і культуры гатовы да дыялогу і адчува!
юць неабходнасць аб’яднаць свае сілы дзеля падтрымкі спра!
вядлівасці, братэрства, спакою і развіцця чалавечай асобы.

Каталіцкі Касцёл разам з іншымі Касцёламі аб’ядноўвае
свае намаганні ў грамадскай сферы як на ўзроўні дактрыналь!
ных разважанняў, так і на практычным узроўні. Каталіцкі
Касцёл, як і яны, перакананы, што з агульнай спадчыны сацы!
яльнага вучэння, захаванага ў жывой традыцыі Божага наро!
ду, нараджаюцца стымулы і арыенціры для больш цеснага су!
працоўніцтва дзеля ўмацавання справядлівасці і спакою13.

в) У служэнні поўнай праўдзе пра чалавека

13. Гэты дакумент з’яўляецца актам служэння Касцёла
жанчынам і мужчынам нашага часу, якім ён прысвячае спад!
чыну свайго сацыяльнага вучэння ў адпаведнасці з тым сты!
лем дыялогу, у якім сам Бог праз свайго Адзінароднага Сына,
які стаўся чалавекам, «звяртаецца да людзей, як да сяброў
(пар. Зых 33, 11; Ян 15, 14–15), і гаворыць з імі (пар. Бар 3,
38)»14. Гэты дакумент, натхнёны Пастырскай канстытуцыяй
пра Касцёл у сучасным свеце «Gaudium et spes», канцэнтруе
сваю ўвагу вакол чалавека «ў яго адзінстве і цэласнасці,
з целам і душой, з сэрцам і сумленнем, з розумам і воляй»15.

13 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 92.
14 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Dei Verbum, 2.
15 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 3.
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У акрэсленай перспектыве Касцёл «не кіруецца тут ніякімі
зямнымі амбіцыямі, але імкнецца толькі да аднаго: пад кіраў!
ніцтвам Духа Святога Суцяшыцеля працягваць справу само!
га Хрыста, які прыйшоў у свет, каб даць сведчанне праўдзе
(пар. Ян 18, 37); каб збаўляць, а не асуджаць; каб служыць, а
не каб Яму служылі (пар. Ян 3, 17; Мц 20, 28; Мк 10, 45)»16.

14. З дапамогай гэтага дакумента Касцёл хоча праз праўду
ўнесці свой уклад у вырашэнне пытання наконт месца чалаве�
ка ў прыродзе і ў грамадстве. Дадзеная праблема закранае цы�
вілізацыі і культуры, у якіх адлюстроўваецца мудрасць чала�
вецтва. Укаранёныя ў мінулым, якое налічвае тысячагоддзі,
яны выяўляюцца ў розных формах рэлігіі, філасофіі і паэтыч!
нага генію ўсіх часоў і народаў. Гэтыя цывілізацыі і культуры
даюць сваё тлумачэнне сусвету і суіснаванню людзей, імкну!
чыся спасцігнуць сэнс быцця і таямніцу, якая яго ахоплівае.
Хто я? Чаму, нягледзячы на такі вялікі прагрэс, існуе боль,
смерць, зло? Якую каштоўнасць маюць шматлікія дасягненні,
калі нярэдка плаціцца за іх такая высокая цана? Што будзе
пасля гэтага жыцця? Вось асноўныя пытанні, якія непакояць
чалавека17. У сувязі з гэтым можна нагадаць настаўленне «па�
знай самога сябе», выбітае на архітраве святыні ў Дэльфах,
якое сведчыць аб асноўнай праўдзе: чалавек, які адрозніваец!
ца ад усіх створаных істот, лічыцца чалавекам менавіта таму,
што па сваёй сутнасці імкнецца пазнаць самога сябе.

15. Арыенціры, якія выяўляюцца ў існаванні грамадства і
гісторыі, залежаць у значнай ступені ад адказу на пытанне
пра месца чалавека ў прыродзе і ў грамадстве. Дадзены даку�
мент павінен дапамагчы адказаць на гэтыя пытанні. Самы
глыбокі сэнс існавання чалавека бачны ў свабодным пошуку
праўды, здольнай надаць жыццю кірунак і паўнату, у пошуку,
падчас якога гэтыя пытанні няспынна абуджаюць розум і
волю чалавека. Яны найбольш выяўляюць сутнасць чалаве!

16 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 3.
17 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 10.
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ка, паколькі патрабуюць адказу, якім вымяраецца глыбіня
адказнасці чалавека за сваё існаванне. Акрамя таго, размова
ідзе пра рэлігійныя па сваёй сутнасці пытанні: «калі прычына
рэчаў даследуецца цэласна, калі трываюць пошукі канчатко!
вага і вычарпальнага адказу, чалавечы розум дасягае сваёй
вяршыні і адкрываецца для рэлігіі. Сапраўды, рэлігійнасць —
самае ўзнёслае праяўленне чалавечай асобы, паколькі з’яў!
ляецца вяршыняй яго разумнай прыроды. Рэлігійнасць вы!
нікае з глыбокага імкнення чалавека да праўды і стварае пад!
ставу свабоднага і асабістага пошуку боскасці»18.

16. Радыкальныя пытанні, якія ад самага пачатку спада�
рожнічаюць чалавеку на яго шляху, набываюць у наш час яшчэ
большую значнасць з прычыны шматлікіх выклікаў, навізны
сітуацый, важных рашэнняў, якія павінны прымаць сучасныя
пакаленні.

Першым сярод самых вялікіх выклікаў, на якія сёння па!
вінна адказаць чалавецтва, з’яўляецца сама праўда пра чала�
века, які з’яўляецца быццём. Мяжа і суадносіны паміж пры!
родай, тэхнікай і маральнасцю — гэта пытанні, якія рашуча
заклікаюць да асабістай і калектыўнай адказнасці за фармі!
раванне нормаў паводзін згодна з тым, кім ёсць чалавек, што
ён можа зрабіць і кім павінен быць. Другім выклікам з’яўля!
ецца неабходнасць разумець і кіраваць плюралізмам і адроз�
неннямі на ўсіх узроўнях: мыслення, маральнага выбару, куль!
туры, рэлігійнай прыналежнасці, філасофіі чалавечага і са!
цыяльнага развіцця. Трэцім выклікам з’яўляецца глабалізацыя,
якая мае не толькі эканамічнае, але больш шырокае і глыбо!
кае значэнне, паколькі ў гісторыі разам з ёй распачалася но!
вая эпоха, цесна звязаная з лёсам чалавецтва.

17. Вучні Езуса Хрыста адчуваюць, што яны ўцягнуты ў вы�
рашэнне гэтых пытанняў. Яны носяць іх у сваіх сэрцах і хо�
чуць разам з усімі людзьмі ўдзельнічаць у пошуку праўды і

18 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza generale (19 ottobre 1983), 2: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983) 815.
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сэнсу асабістага і грамадскага жыцця. Свой уклад у гэты по�
шук яны ўносяць праз велікадушнае сведчанне пра дар, які
атрымала чалавецтва. На працягу гісторыі Бог скіроўваў
да людзей сваё слова, і нават сам увайшоў у гісторыю, каб
весці з чалавекам дыялог і аб’явіць яму свой план збаўлен!
ня, справядлівасці і братэрства. У сваім Сыне, Езусе Хрыс!
це, які стаў чалавекам, Бог вызваліў нас ад граху і паказаў
шлях, якім мы павінны ісці, а таксама мэту, да якой павінны
імкнуцца.

г) У знак салідарнасці, павагі і любові

18. Касцёл вандруе разам з усім чалавецтвам па дарогах
гісторыі. Ён жыве ў свеце, і, хаця ён не са свету (пар. Ян 17,
14–16), але пакліканы служыць свету, ідучы за сваім унутра!
ным пакліканнем. Такі падыход, відавочны ў гэтым дакумен!
це, грунтуецца на глыбокім перакананні, што для свету вельмі
важна прыняць Касцёл як рэальнасць і закваску гісторыі. У
той жа час важна, каб Касцёл таксама не забываў, як шмат ён
абавязаны гісторыі і эвалюцыі чалавечага роду19. Другі Ваты!
канскі Сабор выразна паказаў салідарнасць, павагу і любоў
да чалавечай сям’і, распачынаючы з ёй дыялог на тэму шмат!
лікіх праблем, «прыносячы святло, зачэрпнутае з Евангел!
ля, а таксама даючы чалавецтву збаўчыя сілы, якія Касцёл
пад кіраўніцтвам Духа Святога атрымлівае ад свайго Засна!
вальніка. Чалавечая асоба павінна быць збаўлена, а чалаве!
чае грамадства — адноўлена»20.

19. Касцёл, будучы ў гісторыі знакам любові Бога да людзей і
паклікання ўсяго чалавечага роду да еднасці як дзяцей адзіна�
га Айца21, у гэтым дакуменце аб сацыяльным вучэнні зноў пра�
пануе ўсім людзям гуманізм, які адпавядае намеру Божай

19 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 44.
20 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 3.
21 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1.
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любові адносна гісторыі. Гэты цэласны і салідарны гуманізм
здольны ствараць новы грамадскі, эканамічны і палітычны
лад, які заснаваны на годнасці і свабодзе кожнай чалавечай
асобы і які будуецца ў спакоі, справядлівасці і салідарнасці.
Гэты гуманізм магчымы тады, калі кожны мужчына і жанчы!
на, а таксама іх супольнасці будуць клапаціцца пра свае ма!
ральныя і грамадскія цноты і пашыраць іх у грамадстве, «каб
з дапамогай патрэбнай Божай ласкі сфарміраваліся сапраў!
ды новыя людзі і будаўнікі новага чалавецтва»22.

22 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 30.



ЧАСТКА ПЕРШАЯ

«Як у тлумачэнні,
так і ў вырашэнні актуальных

праблем чалавечага суіснавання
неабходна тэалагічнае вымярэнне».

 (Centesimus annus, 55)



РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

НАМЕР БОЖАЙ ЛЮБОВІ
АДНОСНА ЧАЛАВЕЦТВА

I. ВЫЗВАЛЕНЧАЕ ДЗЕЯННЕ БОГА
Ў ГІСТОРЫІ ІЗРАЭЛЯ

а) Бескарыслівая блізкасць Бога

20. Кожны сапраўдны рэлігійны досвед, ва ўсіх культурных
традыцыях, вядзе да пазнання Таямніцы, якая часта дазва�
ляе распазнаць некаторыя рысы Божага аблічча. З аднаго
боку, Бог з’яўляецца крыніцай існага, прысутнасцю, якая га!
рантуе грамадска арганізаваным людзям асноўныя ўмовы
жыцця, даючы ім у карыстанне даброты, неабходныя для існа!
вання. З другога боку, Ён з’яўляецца мерай таго, што павін�
на быць, прысутнасцю, якая пабуджае чалавека да дзеяння —
на асабістым і на грамадскім узроўні — і да карыстання тымі
ж дабротамі ў адносінах з іншымі людзьмі. Таму ў кожным
рэлігійным досведзе важным з’яўляецца як вымярэнне дару і
бескарыслівасці, якія разглядаюцца як падстава таго вопыту,
які чалавечая асоба набывае ў выніку яе суіснавання з іншымі
людзьмі ў свеце, так і ўздзеянне гэтага вымярэння на сумлен!
не чалавека, які адчувае сябе пакліканым адказна і разам з
іншымі распараджацца атрыманым дарам. Сведчаннем гэтага
з’яўляецца агульнае ўсведамленне залатога правіла, у якім
на ўзроўні міжчалавечых адносін выражаецца заклік, пера!
дадзены чалавеку Таямніцай: «Усё, што хочаце, каб вам рабілі
людзі, і вы ім рабіце» (Мц 7, 12)23.

23 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1789; 1970; 2510.
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21. На фоне разнастайных формаў агульнага рэлігійнага дос�
веду вылучаецца Аб’яўленне, у якім Бог паступова адкрывае
сябе народу Ізраэля. Дзякуючы канкрэтным гістарычным па�
дзеям, у якіх праяўляецца любоў Бога да чалавека, нечака�
ным і цудоўным чынам яно адказвае на чалавечыя пошукі бос�
касці. Паводле кнігі Зыходу, Пан скіроўвае да Майсея наступ!
ныя словы: «Я добра бачыў пакуты народу Майго ў Егіпце,
Я чуў крык ягоны з!за прыгнятальнікаў яго. Я ведаю яго цяр!
пенні. Таму сышоў Я, каб вызваліць яго з рук егіпцянаў і
вывесці яго з гэтай зямлі ў зямлю добрую і прасторную, дзе
сочыцца малако і мёд» (Зых 3, 7–8). Бескарыслівая бліз!
касць Бога, на якую ўказвае само Яго імя, аб’яўленае Ім Май!
сею: «Я ЁСЦЬ, ЯКІ ЁСЦЬ» (Зых 3, 14), выяўляецца ў вы!
зваленні з няволі і ў абяцанні, і становіцца гістарычным
дзеяннем, з якога распачынаецца працэс калектыўнага сама!
вызначэння Божага народу дзякуючы атрыманню свабоды і
зямлі, падараваных Богам.

22. Бескарыслівасць гэтага гістарычна эфектыўнага боска�
га дзеяння пастаянна ідзе поруч з абавязацельствам Запаве�
ту, прапанаванага Богам і прынятага Ізраэлем. На гары Сінай
ініцыятыва Бога канкрэтызуецца ў Запавеце з Яго народам,
які атрымаў дар — Дэкалог запаведзяў, аб’яўленых Панам (пар.
Зых 19–24). «Дзесяціслоўе» (Зых 34, 28; пар. Дрг 4, 13; 10, 4)
«кажа пра значэнне прыналежнасці да Бога, якая была ўста!
ноўлена праз Запавет. Маральнае жыццё з’яўляецца адказам
на поўную любові ініцыятыву Бога. Яно становіцца ўдзяч!
насцю, пакланеннем Богу і падзякай. Гэта саўдзел у намеры,
які Бог ажыццяўляе ў гісторыі»24.

Дзесяць запаведзяў, якія ўяўляюць выключную дарогу
жыцця і паказваюць самыя надзейныя ўмовы для існавання,
свабоднага ад зняволення грахом, найлепш адлюстроўваюць
натуральны закон. «Яны вучаць чалавека сапраўднай чала!
вечнасці, падкрэсліваюць галоўныя абавязкі, а значыць, ус!

24 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2062.
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косна, і асноўныя правы, уласцівыя прыродзе чалавечай асо!
бы»25. Яны прадстаўляюць агульначалавечую мараль. Дзесяць
запаведзяў, аб якіх Езус нагадвае багатаму юнаку з Евангел!
ля (пар. Мц 19, 18), «уяўляюць асноўныя правілы ўсяго гра!
мадскага жыцця»26.

23. З Дэкалога вынікае абавязак, які датычыць вернасці не
толькі адзінаму праўдзіваму Богу, але і грамадскім адносінам
сярод народу Запавету. Апошнія вызначаюцца асабліва тым,
што было названа правам беднага: «Калі будзе ў цябе бедны
хтосьці з тваіх братоў <…>, то не пакажы цвёрдага сэрца пе!
рад ім і не сціскай рукі сваёй перад бедным сваім братам, а
адкрый яму сваю далонь і шчыра дай яму, столькі, колькі яму
патрэбна» (Дрг 15, 7–8). Гэтае права адносіцца таксама і да
чужаземцаў: «А калі паселіцца побач з табою іншаземец на
зямлі тваёй, не будзеш прыгнятаць яго. Як тутэйшы будзе для
вас іншаземец, які жыве з вамі. Любі яго, як самога сябе, бо і
вы былі чужынцамі на зямлі егіпецкай. Я — Пан, Бог ваш»
(Лев 19, 33–34). Дар вызвалення і абяцанай зямлі, сінайскі
Запавет і Дэкалог цесна звязаны з практыкай, якая ў адпавед!
насці са справядлівасцю і салідарнасцю павінна рэгуляваць
развіццё ізраэльскага грамадства.

24. Сярод шматлікіх указанняў, якія імкнуцца вызначыць
канкрэтную форму бескарыслівасці і справядлівай шчодрасці,
што абуджана Богам, закон шабатовага (святкуецца кожныя
сем гадоў) і юбілейнага года (святкуецца кожныя пяцьдзеcят
гадоў)27 вылучаецца як важны кірунак грамадскага і эканаміч�
нага жыцця ізраэльскага народу, хаця ён ніколі поўнасцю не
быў рэалізаваны. Гэты закон наказвае не толькі адпачынак для
зямлі, але дараванне даўгоў і агульнае вызваленне людзей і
дабротаў: кожны можа вярнуцца ў сям’ю, з якой ён паходзіць,
і зноў валодаць сваёй спадчынай.

25 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2070.
26 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 97: AAS 85 (1993) 1209.
27 Гэты закон апісаны ў Зых 23, Дрг 15, Лев 25.
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Гэтае заканадаўства падкрэслівае, што выратавальная
падзея зыходу і вернасць Запавету прадстаўляе не толькі ас�
ноўныя прынцыпы грамадскага, палітычнага і эканамічнага
жыцця Ізраэля, але таксама прынцыпы вырашэння пытанняў,
звязаных з эканамічнай беднасцю і сацыяльнай несправядлі�
васцю. Размова ідзе пра прынцып, які павінен пастаянна знут!
ры змяняць жыццё народу Запавету так, каб гэтае жыццё ад!
павядала Божаму намеру. Для прадухілення дыскрымінацыі
і няроўнасці, якія ўзніклі ў выніку сацыяльна!эканамічных
змен, кожныя сем гадоў успамін пра выйсце з егіпецкай ня!
волі і пра Запавет перадаецца сацыяльнымі і юрыдычнымі
тэрмінамі, каб словы ўласнасць, доўг, пазыка і даброты зноў
набылі свой самы глыбокі сэнс.

25. Прадпісанні наконт шабатовага і юбілейнага года з’яўля�
юцца пэўным «пачаткам» сацыяльнага вучэння28. Яны паказ!
ваюць, што прынцыпы сацыяльнай справядлівасці і салідар!
насці зыходзяць з бескарыслівай збаўчай падзеі, здзейсненай
Богам, і маюць не толькі значэнне карэкціроўкі ў дачыненні
да практыкі штодзённага жыцця, падпарадкаванага эгаістыч!
ным інтарэсам і мэтам, але павінны стаць «prophetia futuri»,
нарматыўным пунктам, да якога павінна звяртацца кожнае
пакаленне Ізраэля, калі хоча быць верным свайму Богу.

Гэтыя прынцыпы становяцца асновай прарочага прапаве�
давання, якое імкнецца ўвабраць іх у сябе. Божы Дух, разліты ў
сэрцы чалавека, як абвяшчаюць прарокі, абудзіць у вас тыя са!
мыя пачуцці справядлівасці і міласэрнасці, якія жывуць у сэр!
цы Пана (пар. Ер 31, 33; Езх 36, 26–27). Тады Божая воля, вы!
ражаная ў Дэкалогу, дадзеным на Сінаі, зможа творча дзейні!
чаць у глыбіні чалавека. Такі працэс інтэрыярызацыі вядзе да
паглыблення і рэалізацыі сацыяльнага дзеяння і спрыяе пас�
туповаму развіццю асноў справядлівасці і салідарнасці, да пры!
няцця якіх пакліканы народ Запавету ў адносінах з усімі
людзьмі, што належаць да кожнага народу, да кожнай нацыі.

28 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Tertio millennio adveniente, 13: AAS 87 (1995) 14.
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б) Прынцып стварэння і бескарыслівае дзеянне Бога

26. Роздум прарокаў і мудрацоў вядзе да першых праяўлен�
няў і самой крыніцы Божага плану адносна ўсяго чалавецтва,
калі справа даходзіць да фарміравання прынцыпу стварэння
Богам усіх рэчаў. У вызнанні веры Ізраэля існуе сцвярджэн!
не, што Бог з’яўляецца Стварыцелем. Гэтае сцвярджэнне ад!
люстроўвае не толькі тэарэтычнае перакананне, але таксама
ўсведамленне першаснага бескарыслівага і міласэрнага дзе!
яння Пана дзеля дабра чалавека. Сапраўды, Бог свабодна дае
існаванне і адорвае жыццём усё, што існуе. Мужчына і жан!
чына, створаныя паводле Яго вобраза і падабенства (пар. Быц
1, 26–27), менавіта з гэтай прычыны пакліканыя быць бач!
ным знакам і плённым інструментам Божай бескарыслівасці
ў садзе, у якім Бог іх пасяліў, каб яны культывавалі і захоў!
валі даброты стварэння.

27. У бескарыслівым дзеянні Бога Стварыцеля адлюстроў�
ваецца сам сэнс стварэння, хаця ён зацемнены і скажоны гра�
хом. Апавяданне пра першародны грэх (пар. Быц 3, 1–24)
апісвае пастаянную спакусу і адначасова сітуацыю бязлад!
дзя, у якую трапляе чалавецтва пасля падзення прабацькоў.
Непаслухмянасць Богу азначае ўхіленне ад Яго любячага
позірку і жаданне самастойна кіраваць сваім жыццём і па!
водзінамі ў свеце. Разрыў еднасці з Богам вядзе да знішчэн!
ня ўнутранай еднасці чалавечай асобы, да знішчэння суполь!
насці паміж мужчынам і жанчынай і гарманічных адносін
паміж людзьмі і іншымі стварэннямі29. У гэтым пачатковым
разрыве трэба шукаць самыя глыбокія карані ўсякага зла,
якое парушае грамадскія адносіны паміж людзьмі, і ўсіх тых
сітуацый, якія ў эканамічным і палітычным жыцці пагража!
юць годнасці асобы, справядлівасці і салідарнасці.

29 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 13.
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ІІ. ЕЗУС ХРЫСТУС —
ВЫКАНАННЕ АЙЦОЎСКАГА НАМЕРУ ЛЮБОВІ

а) У Езусе Хрысце адбываецца вырашальная падзея
ў гісторыі Бога з людзьмі

28. Добразычлівасць і міласэрнасць, якія натхняюць Божую
дзейнасць і з’яўляюцца ключом да тлумачэння гэтай дзейнасці,
становяцца такімі блізкімі чалавеку, што прымаюць рысы
чалавека Езуса — Слова, якое сталася целам. У апавяданні св.
Лукі Езус акрэслівае сваё месіянскае служэнне словамі Ісаі,
якія нагадваюць аб прароцкім значэнні юбілею: «Дух Пана
на Мне, бо Ён намасціў Мяне абвяшчаць Добрую Навіну
ўбогім, паслаў Мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сля!
пым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду,
каб абвясціць год ласкі Пана» (Лк 4, 18–19; пар. Іс 61, 1–2).
Езус кажа пра здзяйсненне прароцтва не толькі таму, што
выконвае ўсё, што было абяцана і чаго чакаў Ізраэль, але так�
сама таму, што, у больш глыбокім сэнсе, у Ім ажыццяўляецца
вырашальная падзея ў гісторыі Бога з людзьмі. Ён сцвярджае:
«Хто Мяне бачыў, бачыў і Айца» (Ян 14, 9). Іншымі словамі,
Езус яўна і выразна паказвае, кім з’яўляецца Бог і як Ён дзей!
нічае ў адносінах з людзьмі.

29. Любоў, якая ажыўляе служэнне Езуса сярод людзей, з’яў�
ляецца той любоўю, якую адчувае Сын у глыбокім з’яднанні з
Айцом. Новы Запавет дазваляе нам пранікнуць у перажыты і
перададзены праз Езуса досвед любові Бога, свайго Айца —
Абба, — а значыць дазваляе нам пранікнуць у само сэрца Бо!
жага жыцця. Езус абвяшчае вызваленчую Божую міласэр!
насць тым, каго сустракае на сваім шляху, пачынаючы з бед!
ных, адкінутых, грэшнікаў, і запрашае іх ісці за Ім, паколькі
Ён першы цалкам падпарадкоўваецца намеру Божай любові
як той, хто быў пасланы ў свет Айцом.

Езус усведамляе, што з’яўляецца Сынам. Адлюстроўвае
гэта першапачатковы досвед. Сын атрымаў усё дарма ад Айца.
«Усё, што мае Айцец, гэта Маё» (Ян 16, 15). Яго місія заключа!
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ецца ў тым, каб усіх людзей зрабіць удзельнікамі гэтага дару і
гэтых сыноўскіх адносін: «Я ўжо не называю вас слугамі, бо
слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў вас сяб!
рамі, бо ўсё, што чуў ад Айца Майго, Я сказаў вам» (Ян 15, 15).

Для Езуса прызнаць любоў Айца азначае чэрпаць натх�
ненне для сваіх учынкаў з самой Божай міласэрнасці і беска�
рыслівасці, якія нараджаюць новае жыццё, і праз гэта стаць
ва ўсім сваім існаванні прыкладам і ўзорам для сваіх вучняў.
Яны ж пакліканы да таго, каб жыць як Ён, а пасля Яго Пасхі,
г. зн. смерці і ўваскрасення, жыць Ім і ў Ім, дзякуючы самаму
шчодраму дару Духа Святога, Суцяшыцеля, які ўкараняе ў
сэрцах стыль жыцця самога Хрыста.

б) Аб’яўленне трынітарнай Любові

30. Сведчанне Новага Запавету заўсёды нанова здзіўляе і на�
паўняе кожнага, хто быў асветлены невыказнай любоўю Бога
(пар. Рым 8, 26), а таксама дазваляе ўбачыць у святле, пера�
поўненым аб’яўленнем трынітарнай Любові, прынесенай праз
Пасху Езуса Хрыста, канчатковы сэнс уцелаўлення Сына і Яго
місіі сярод людзей. Св. Павел піша: «Калі Бог за нас, хто суп!
раць нас? Той, які Сына свайго не пашкадаваў, але аддаў Яго
за ўсіх нас, як жа не дасць нам разам з Ім таксама ўсяго?»
(Рым 8, 31–32). Пра гэтае ж кажа і св. Ян: «У тым выявілася
любоў, што не мы палюбілі Бога, а Ён сам палюбіў нас і паслаў
Сына свайго як уміласціўленне за грахі нашыя» (1 Ян 4, 10).

31. Божае аблічча, якое паступова адкрываецца ў гісторыі
збаўлення, ззяе ў паўнаце сваёй у абліччы ўкрыжаванага і ўвас�
крослага Езуса Хрыста. Бог ёсць Тройцай: Айцом, Сынам і Ду�
хам Святым, якія сапраўды адрозніваюцца паміж сабой і са�
праўды з’яўляюцца адным, паколькі ствараюць бясконцую су�
польнасць любові. Бескарыслівая любоў Бога да людзей
аб’яўляецца перш за ўсё як першапачатковая любоў Айца, ад
якой усё паходзіць; як бескарыслівая супольнасць, у якую
ператварае яе Сын, які нанова аддае сябе Айцу і дорыць сябе
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людзям; як заўсёды новы плён Божай любові, якую Дух Свя!
ты разлівае ў сэрцах людзей (пар. Рым 5, 5).

Словамі і справамі, а таксама, цалкам і канчаткова, сваёй
смерцю і ўваскрасеннем30 Езус Хрыстус аб’яўляе чалавецтву,
што Бог з’яўляецца Айцом і што ўсе мы паводле ласкі пакліка�
ны да таго, каб стаць Яго дзецьмі ў Духу (пар. Рым 8, 15; Гал
4, 6), а значыць братамі і сёстрамі адно аднаму. Зыходзячы з
гэтага, Касцёл моцна верыць, што «ключ, цэнтр і канец усёй
чалавечай гісторыі знаходіцца ў яго Пану і Настаўніку»31.

32. Сузіраючы бескарыслівы і самы шчодры Божы дар, якім
Сын адораны праз Айца і які Езус засведчыў сваім навучаннем і
ахвяраваннем за нас свайго жыцця, апостал Ян падкрэслівае
глыбокі сэнс гэтага дару і найбольш лагічны вынік: «Калі Бог
так палюбіў нас, дык і мы павінны любіць адзін аднаго. Бога
ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жы!
ве ў нас, і любоў Ягоная ў нас дасканалая» (1 Ян 4, 11–12).
Узаемнай любові патрабуе запаведзь, якую Езус называе но!
вай і сваёй: «Каб вы любілі адзін аднаго, як Я палюбіў вас»
(Ян 13, 34). Запаведзь узаемнай любові паказвае, як жыць у
Хрысце трынітарным жыццём у Касцёле, целе Хрыстовым, і
перамяняць з Ім гісторыю, пакуль яна не дасягне спаўнення ў
нябесным Ерузалеме.

33. Запаведзь узаемнай любові, якая ўяўляе сабой закон жыц�
ця Божага народу32, павінна натхняць, ачышчаць і ўзвышаць
усе адносіны паміж людзьмі ў грамадскім і палітычным жыцці:
«Быць чалавекам азначае быць пакліканым да міжасабовых
адносін»33, паколькі вобраз і падабенства да адзінага ў трох
Асобах Бога з’яўляецца асновай «усяго чалавечага этасу <...>,
вяршыняй якога з’яўляецца запаведзь любові»34. Сучасная

30 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Dei Verbum, 4.
31 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 10.
32 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 9.
33 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1666.
34 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1665!1666.
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з’ява культурнай, грамадскай, эканамічнай, палітычнай уза!
емазалежнасці актывізуе сувязі, што аб’ядноўваюць чалаве!
чую сям’ю, і чарговы раз у святле Аб’яўлення паказвае «новы
ўзор еднасці чалавечага роду, у якім канчаткова павінна чэр!
паць сваё натхненне салідарнасць. Гэты найвышэйшы ўзор
еднасці, водблеск унутранага жыцця Бога, адзінага ў трох
Асобах, з’яўляецца тым, што мы, хрысціяне, называем сло!
вам “камунія”»35.

ІІІ. АСОБА ЧАЛАВЕКА
Ў БОЖЫМ НАМЕРЫ ЛЮБОВІ

а) Трынітарная Любоў — пачатак і мэта чалавечай асобы

34. Аб’яўленне ў Хрысце таямніцы Бога як трынітарнай
Любові з’яўляецца адначасова аб’яўленнем паклікання чала�
вечай асобы да любові. Гэтае аб’яўленне пралівае святло на
годнасць асобы і свабоду мужчыны і жанчыны, а таксама на
ўласцівую чалавеку сацыяльнасць: «Быць асобай, створанай
паводле вобраза і падабенства Бога, азначае <...> існаваць у
еднасці, у адносінах да другога “я”»36, паколькі сам Бог, адзін
і ў трох Асобах, уяўляе сабой адносіны паміж Айцом, Сы!
нам і Духам Святым.

У еднасці любові, якой з’яўляецца Бог, — у Ім тры Божыя
Асобы маюць узаемную любоў і з’яўляюцца Адзіным Богам, —
чалавечая асоба паклікана адкрыць крыніцу і мэту свайго існа�
вання і гісторыі. Айцы Сабора ў Пастырскай канстытуцыі
«Gaudium et spes» вучаць, што калі «Пан Езус моліцца да
Айца, каб “усе былі адно, як і Мы адно” (Ян 17, 21–22), Ён
адкрывае перад чалавечым розумам недасяжныя перспекты!
вы і ўказвае на пэўнае падабенства паміж еднасцю Боскіх Асоб
і еднасцю дзяцей Божых, з’яднаных у праўдзе і любові. Гэтае

35 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
36 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mulieris dignitatem , 7: AAS 80 (1988) 1664.
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падабенства паказвае, што чалавек, будучы адзіным на зямлі
стварэннем, якога Бог хацеў дзеля яго самога, не можа знайсці
самога сябе інакш, як толькі праз шчыры дар самога сябе37

(пар. Лк 17, 33)».

35. Хрысціянскае аб’яўленне пралівае новае святло на тоес�
насць, пакліканне і канчатковае прызначэнне чалавечай асо�
бы і чалавечага роду. Кожная асоба, створаная Богам і ахопле!
ная любоўю і збаўленнем у Езусе Хрысце, рэалізуе сябе праз
шматлікія адносіны любові, справядлівасці і салідарнасці з
іншымі асобамі падчас сваёй шматбаковай дзейнасці ў свеце.
Калі чалавечая дзейнасць умацоўвае цэласную годнасць і пак!
ліканне асобы, якасць умоў існавання, збліжэнне і салідар!
насць народаў і нацый, яна адпавядае намеру Бога, які ніколі
не перастае адкрываць сваім дзецям сваю любоў і свой Провід.

36. Старонкі першай кнігі Святога Пісання, дзе апісваецца
стварэнне мужчыны і жанчыны паводле вобраза і падабенства
Бога (пар. Быц 1, 26–27), змяшчаюць асноўнае вучэнне пра
тоеснасць і пакліканне чалавечай асобы. На гэтых старонках
гаворыцца, што стварэнне мужчыны і жанчыны з’яўляецца
свабодным і бескарыслівым дзеяннем Бога; што мужчына і
жанчына, зыходзячы са сваёй свабоды і свайго розуму, уяў!
ляюць «ты», створанае Богам; што толькі ў еднасці з Ім яны
могуць знайсці і ажыццявіць сапраўдны і поўны сэнс свайго
асабістага і грамадскага жыцця; што яны, дапаўняючы адно
аднаго, з’яўляюцца вобразам трынітарнай Любові ва ўсім
створаным свеце; што ім, як вянцу стварэння, Стварыцель дае
заданне падпарадкаваць згодна з Яго намерам створаную пры!
роду (пар. Быц 1, 28).

37. Кніга Быцця прапаноўвае нам некаторыя важныя пад�
ставы хрысціянскай антрапалогіі: неад’емную годнасць чала!
вечай асобы, якая мае сваю крыніцу і задатак у стваральным

37 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 24.



45Намер Божай любові адносна чалавецтва

намеры Бога; уласцівую выключна чалавеку сацыяльнасць,
правобразам якой з’яўляюцца першасныя адносіны паміж
мужчынам і жанчынай, чый саюз стаў «першай формай су!
польнасці асоб»38; значэнне чалавечай дзейнасці ў свеце, звя!
занае з адкрыццём і захаваннем натуральнага закону, які Бог
упісаў у створаны сусвет, каб чалавецтва жыло ў ім і аберага!
ла яго згодна з Божым планам. Такое бачанне чалавечай асо!
бы, грамадства і гісторыі мае свае карані ў Богу і выяўляецца
праз ажыццяўленне Яго збаўчага намеру.

б) Хрысціянскае збаўленне: для ўсіх людзей
і ўсяго чалавека

38. Збаўленне, якое па ініцыятыве Бога Айца было ахвяра�
вана ў Езусе Хрысце і якое ажыццяўляецца і пашыраецца праз
дзеянне Духа Святога, з’яўляецца збаўленнем для ўсіх людзей
і ўсяго чалавека: гэта ўсеагульнае і цэласнае збаўленне. Яно
датычыць чалавечай асобы ва ўсіх яе вымярэннях: асабістым
і грамадскім, духоўным і цялесным, гістарычным і трансцэн�
дэнтным. Яно здзяйсняецца ўжо ў гісторыі, таму што створа!
нае з’яўляецца добрым і прыемным Богу і таму што Сын Божы
стаў адным з нас39. Аднак закончыцца збаўленне ў будучым,
якое нам падрыхтаваў Бог, калі мы будзем пакліканы разам з
усім стварэннем (пар. Рым 8) да ўдзелу ва ўваскрасенні Хры!
ста і ў вечнай супольнасці жыцця з Айцом у радасці Духа
Святога. Гэтая перспектыва выразна паказвае памылковасць
і ілюзорнасць чыста знешняга бачання сэнсу гісторыі і прэ!
тэнзій чалавека на самазбаўленне.

39. Збаўленне, якое Бог ахвяраваў сваім дзецям, патрабуе ад
іх свабоднага адказу і прыняцця. У гэтым заключаецца вера,
праз якую «чалавек цалкам дабравольна даручае сябе»40 Богу,

38 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 12.
39 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
40 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Dei Verbum, 5.
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адказваючы на апераджальную і самую шчодрую любоў Бога
(пар. 1 Ян 4, 10) канкрэтнай любоўю да братоў і моцнай на!
дзеяй, «бо верны той, хто абяцаў» (Гбр 10, 23). Сапраўды,
Божы план збаўлення не пакідае чалавека ў стане выключ!
най пасіўнасці ці прыніжанасці перад сваім Стварыцелем,
таму што адносіны з Богам, якія паказвае нам Езус Хрыстус
і ў якія свабодна ўводзіць нас праз Духа Святога, з’яўляюц!
ца сыноўскімі адносінамі: такімі ж, у якіх знаходзіцца Езус
з Айцом (пар. Ян 15–17; Гал 4, 6–7).

40. Усеагульнасць і цэласнасць збаўлення, ахвяраванага нам
у Езусе Хрысце, робіць непарыўнай сувязь паміж адносінамі з
Богам, да якіх пакліканы чалавек, і адказнасцю перад бліжнім
у канкрэтных гістарычных сітуацыях. Гэтае ўсведамленне
выяўляецца, хаця невыразна і не без памылак, ва ўсеагуль!
ным чалавечым пошуку праўды і сэнсу. Яно становіцца вуг!
лавым каменем запавету Бога з Ізраэлем, аб чым сведчаць таб!
ліцы Закону і прадказанні прарокаў.

Гэтую сувязь выразна і дакладна адлюстроўвае вучэнне
Езуса Хрыста і канчаткова пацвярджае найбольшае сведчан�
не, якім з’яўляецца ахвяра Яго жыцця, прынесеная ў паслухмя�
насці волі Айца і з любові да братоў і сясцёр. Кніжніку, які пы!
таецца ў Езуса: «Якая запаведзь першая з усіх?» (Мк 12, 28),
Езус адказвае: «Першая такая: Слухай, Ізраэль, Пан Бог наш —
Пан адзіны; любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю
душою тваёю, і ўсім розумам тваім, і ўсёй моцаю тваёй. Дру!
гая: Любі бліжняга твайго, як самога сябе. Няма іншай запа!
ведзі, большай за гэтыя» (Мк 12, 29–31).

У чалавечым сэрцы адносіны з Богам, якога мы лічым Ства�
рыцелем і Айцом, крыніцай і вяршыняй жыцця і збаўлення, цес�
на сплятаюцца з адкрытасцю на канкрэтную любоў да чала�
века, да якога неабходна адносіцца як да свайго другога «я»,
нават калі ён з’яўляецца ворагам (пар. Мц 5, 43–44). У чала!
веку жыве імкненне да справядлівасці і салідарнасці, да бу!
даўніцтва грамадскага, эканамічнага і палітычнага жыцця
згодна з Божым намерам.
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в) Вучань Хрыста як новае стварэнне

41. Асабістаму і грамадскаму жыццю, як і дзейнасці чалаве�
ка ў свеце, пастаянна пагражае грэх, але Езус Хрыстус, «па!
кутуючы за нас, не толькі даў прыклад, каб мы ішлі следам за
Ім, але і адкрыў нам новы шлях, і калі мы ідзём па ім, то жыццё
і смерць асвячаюцца і набываюць новы сэнс»41. Вучань Хры!
ста праз веру і сакрамэнты належыць да Пасхальнай таямні!
цы Езуса, таму яго старое «я», са сваімі дрэннымі схільнас!
цямі, укрыжавана з Хрыстом. Як новае стварэнне чалавек ста!
новіцца здольным праз ласку да «ўдзелу ў новым жыцці»
(Рым 6, 4). Гэты шлях «датычыць не толькі хрысціянаў, але і
ўсіх людзей добрай волі, у чыіх сэрцах нябачным чынам дзей!
нічае ласка. Бо калі Хрыстус памёр за ўсіх і калі канчатковае
пакліканне чалавека сапраўды адно, а менавіта боскае, тады
мы павінны прызнаць, што Дух Святы дае ўсім магчымасць
далучыцца да Пасхальнай таямніцы вядомым Богу чынам»42.

42. Унутраная перамена чалавека, яго паступовае прыпа�
дабненне да Хрыста з’яўляецца важнай перадумовай для сап�
раўднага аднаўлення яго адносін з іншымі людзьмі: «Таму трэ!
ба звяртацца да духоўных і маральных здольнасцяў асобы і
да пастаяннай патрэбы яе ўнутранага навяртання, каб дасяг!
нуць сапраўдных зменаў грамадскага ладу, якія рэальна слу!
жылі б асобе. Прызнанае першынство навяртання сэрца
ніякім чынам не адхіляе, а наадварот сцвярджае абавязак аз!
дараўлення інстытутаў і ўмоў жыцця, калі яны схіляюць да
граху, каб яны адпавядалі нормам справядлівасці і садзейні!
чалі дабру, а не перашкаджалі яму»43.

43. Нельга любіць бліжняга як самога сябе і жыць у гэтай
любові без моцнай і пастаяннай рашучасці абараняць дабро

41 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
42 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
43 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1888.
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ўсіх і кожнага, паколькі ўсе мы сапраўды адказваем за ўсіх44.
У адпаведнасці з саборным вучэннем павага і любоў павін!
ны пашырацца таксама і на тых, хто «ў грамадскіх, палітыч!
ных ці нават рэлігійных справах думае і чыніць інакш, чым
мы, <...> бо чым глыбей у духу прыязнасці і з любові мы зра!
зумеем іх лад мыслення, тым лягчэй будзе ўступіць з імі ў
дыялог»45. На гэтым шляху неабходна ласка, якую Бог дае
чалавеку, каб дапамагчы яму перамагаць няўдачы, каб выр!
ваць яго з няволі хлусні і насілля, каб падтрымаць яго і заах!
воціць ствараць нанова, з пастаянна новай гатоўнасцю, са!
праўдныя і шчырыя адносіны з сабе падобнымі46.

44. Таксама адносіны да ўсяго стварэння і розныя віды дзей�
насці, якія чалавек ажыццяўляе, клапоцячыся пра сябе і змя�
няючы сябе, штодзённа церпяць ад пыхі і эгаістычнай любові
чалавека. Таму яны павінны ачышчацца і ўдасканальвацца праз
крыж і ўваскрасенне Хрыста: «Чалавек, адкуплены Хрыстом
і ўчынены з дапамогаю Духа Святога новым стварэннем, можа
і павінен любіць самі рэчы, бо яны створаны Богам. Ён ат!
рымлівае іх ад Бога і бачыць, як яны выплываюць з рукі Бо!
жай, і таму шануе іх. Дзякуючы за іх Дабрачынцу, а таксама
ўжываючы і выкарыстоўваючы іх у духу ўбоства і свабоды,
ён дасягае сапраўднага панавання над светам, нібы не маючы
нічога і ў той жа час маючы ўсё. “Усё вашае, вы ж — Хрыста,
а Хрыстус — Бога” (1 Кар 3, 22–23)»47.

г) Трансцэндэнтнасць збаўлення і аўтаномія зямных спраў

45. Езус Хрыстус з’яўляецца Сынам Божым, які стаўся ча�
лавекам. У Ім і дзякуючы Яму свет і чалавек адкрываюць са�
праўдную і поўную праўду пра сябе. Таямніца бясконцай

44 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565!566.
45 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 28.
46 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1889.
47 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 37.
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блізкасці Бога да чалавека выявілася ва ўцелаўленні Езуса
Хрыста, які пайшоў так далёка, што прыняў на сябе крыж і
смерць. Гэтая таямніца паказвае, што калі мы разглядаем ча�
лавечую прыроду ў святле Божага намеру і жывём у еднасці з
Богам, то яна ўмацоўваецца і раскрывае сваю тоеснасць, да�
сягаючы той свабоды, якая ёй уласціва. Удзел у сыноўскім
жыцці Хрыста, магчымы дзякуючы ўцелаўленню і пасхаль!
наму дару Духа, не прыгнятае, а вызваляе сапраўдныя і аўта!
номныя рысы і тоеснасць чалавека ва ўсіх іх праявах.

Такая перспектыва прыводзіць да правільнага бачання
часовых рэчаў і іх аўтаноміі. Гэта асабліва падкрэслівае ву!
чэнне Другога Ватыканскага Сабору: «Калі пад аўтаноміяй у
зямных справах мы разумеем тое, што створаныя рэчы і чала!
вечыя супольнасці карыстаюцца сваімі правамі і каштоўнас!
цямі, якія чалавек павінен паступова пазнаваць, прымаць і
ўладкоўваць, то аўтаноміі ў такім разуменні трэба дабівацца;
бо яе дабіваюцца не толькі людзі нашых часоў, але яна адпа!
вядае таксама волі Стварыцеля. Усе рэчы, паколькі створа!
ны, маюць сваю трываласць, сапраўднасць, дабро і адначасо!
ва свае правы і парадак, якія чалавек павінен паважаць, прыз!
наўшы ўласцівыя метады канкрэтных навук ці тэхнікі»48.

46. Паміж Богам і чалавекам няма супярэчнасцяў. Іх ядна�
юць адносіны любові, у якіх свет і плёны дзейнасці чалавека ў
свеце з’яўляюцца прадметам узаемных дароў, якімі абменьва�
юцца Айцец і дзеці, а таксама дзеці паміж сабой у Хрысце Езу�
се. У Ім і дзякуючы Яму свет і чалавек адкрываюць сваё сап�
раўднае і першаснае значэнне. Ва ўсеагульным бачанні любові
Бога, якая ахоплівае ўсё, што існуе, сам Бог аб’яўляецца нам
у Хрысце як Айцец і Даўца жыцця, а чалавек аб’яўляецца як
той, хто ў Хрысце з пакораю і свабодна ўсё прымае ад Бога як
дар, усім сапраўды валодае, калі прымае кожную рэч як Бо!
жую, якая ад Бога бярэ пачатак і да Бога імкнецца. У сувязі з

48 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 36; пар. тамсама, Decr. Aposto�
licam actuositatem, 7.
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гэтым Другі Ватыканскі Сабор вучыць: «Калі выраз “аўта!
номія часовых рэчаў” азначае тое, што створаныя рэчы не
залежаць ад Бога і чалавек можа выкарыстоўваць іх без ад!
нясення да Бога, то кожны, хто прызнае Бога, адчувае, на!
колькі фальшывымі з’яўляюцца погляды такога кшталту.
Стварэнне без Стварыцеля марнее»49.

47. Чалавечая асоба сама па сабе і праз сваё пакліканне вы�
ходзіць па�за межы ўсяго стварэння, грамадства і гісторыі:
яе канчатковым прызначэннем з’яўляецца сам Бог50, які аб’я�
віўся людзям, каб запрасіць і прыняць іх у сваю супольнасць51:
«Чалавек не можа прысвяціць сябе толькі чалавечай рэаль!
насці, абстрактнаму ідэалу або хлуслівай утопіі. Будучы асо!
бай, чалавек можа аддаць сябе як дар іншай асобе або іншым
асобам і, урэшце, прысвяціць сябе Богу, які падараваў яму
гэтае быццё, і толькі Ён можа цалкам прыняць гэты дар»52.
Таму «адчужаным ёсць такі чалавек, які не хоча выйсці па!за
свае межы і жыць, аддаючы сябе і ствараючы сапраўдную ча!
лавечую супольнасць, якая імкнецца да сваёй канчатковай,
вышэйшай мэты — да Бога. Адчужаным з’яўляецца грамад!
ства, якое праз формы грамадскай арганізацыі, вытворчасці і
спажывецтва перашкаджае ажыццяўленню гэтага дару і ства!
рэнню міжчалавечай салідарнасці»53.

48. Чалавечая асоба не можа і не павінна быць інстру�
ментам сацыяльных, эканамічных і палітычных структур,
паколькі кожны чалавек свабодны ў імкненні да сваёй канчат�
ковай мэты. З другога боку, кожнае культурнае, сацыяльнае,
эканамічнае і палітычнае дасягненне, у якім гістарычна вы�
ражаецца сацыяльнасць асобы і яе дзейнасць, што перамя�
няе свет, павінна заўсёды ацэньвацца таксама і ў вымярэнні
яе адноснасці і часовасці, бо «мінае вобраз гэтага свету» (1 Кар

49 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 36.
50 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2244.
51 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Dei Verbum, 2.
52 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
53 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844!845.
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7, 31). Размова ідзе пра эсхаталагічную адноснасць: чалавек і
свет ідуць да свайго канца, якім з’яўляецца ажыццяўленне іх
прызначэння ў Богу; а таксама тэалагічную адноснасць, па!
колькі Божы дар, з дапамогай якога здзяйсняецца канчатко!
вае прызначэнне чалавецтва і ўсяго стварэння, бясконца пе!
равышае магчымасці і чаканні чалавека. Усякае таталітарнае
бачанне грамадства і дзяржавы і ўсякая ідэалогія, якая абмя!
жоўваецца толькі зямным прагрэсам, пярэчаць поўнай праў!
дзе пра чалавека і Божаму намеру ў адносінах да гісторыі.

IV. БОЖЫ НАМЕР І МІСІЯ КАСЦЁЛА

а) Касцёл — знак і абарона трансцэндэнтнасці
чалавечай асобы

49. Касцёл, супольнасць тых, хто пакліканы ўваскрослым
Езусам Хрыстом і хто ідзе за Ім, «адначасова з’яўляецца зна�
кам і абаронай трансцэндэнтнага характару чалавечай асо�
бы»54. Касцёл «з’яўляецца ў Хрысце як бы сакрамэнтам, або
знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго
чалавецтва»55. Місія Касцёла заключаецца ў абвяшчэнні і пе!
радачы збаўлення, здзейсненага ў Езусе Хрысце, якое Ён на!
зывае «Божым Валадарствам» (Мк 1, 15), гэта значыць ед!
насцю з Богам і паміж людзьмі. Мэта збаўлення, Божае Вала!
дарства, ахоплівае ўсіх людзей і ажыццяўляецца поўнасцю
па!за гісторыяй, у Богу. Касцёл атрымаў «місію абвяшчэння
і пашырэння Валадарства Хрыста і Бога сярод усіх народаў
і з’яўляецца парасткам і пачаткам гэтага Валадарства на
зямлі»56.

50. Касцёл канкрэтным чынам прысвячае сябе служэнню
Божаму Валадарству, перад усім абвяшчаючы Евангелле

54 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
55 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1.
56 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 5.



52 Частка першая. Раздзел першы

збаўлення і ствараючы новыя хрысціянскія супольнасці. «Кас!
цёл таксама служыць Валадарству, распаўсюджваючы ў све!
це “евангельскія каштоўнасці”, якія з’яўляюцца яго адлюст!
раваннем і дапамагаюць людзям зразумець Божы намер. Гэта
праўда, што пачатак Валадарства можна знайсці па!за ме!
жамі Касцёла, ва ўсім чалавецтве, таму што яно жыве “еван!
гельскімі каштоўнасцямі” і адкрыта на дзеянне Духа, які дзей!
нічае паўсюль і як хоча (пар. Ян 3, 8). Трэба, аднак, дадаць,
што гэтае зямное вымярэнне Валадарства з’яўляецца няпоў!
ным, калі яно не аб’ядноўваецца з Хрыстовым Валадарствам,
прысутным у Касцёле і скіраваным да эсхаталагічнай паў!
наты»57. Адсюль, у прыватнасці, вынікае, што Касцёл не ата�
ясамліваецца з палітычнай супольнасцю і не звязаны ні з ад�
ной палітычнай сістэмай58, паколькі палітычная сістэма і
Касцёл дзейнічаюць кожны ў сваёй сферы. Яны незалеж�
ныя і аўтаномныя, «хоць і з розных матываў служаць асабі!
стаму і грамадскаму пакліканню адных і тых жа людзей»59.
Можна нават сцвярджаць, што адрозненне паміж рэлігіяй і
палітыкай і прынцып рэлігійнай свабоды ўяўляюць спецы!
фічнае дасягненне хрысціянства, якое мае вялікае значэнне
ў гістарычным і культурным плане.

51. Тоеснасці і місіі Касцёла ў свеце паводле Божага намеру,
рэалізаванага ў Хрысце, адпавядае збаўчая і эсхаталагічная
мэта, якая можа быць поўнасцю дасягнута толькі ў буду�
чым свеце60. Менавіта таму Касцёл уносіць непаўторны і не!
заменны ўклад, клапоцячыся аб тым, каб зрабіць больш ча!
лавечнай сям’ю людзей і гісторыю і, як цвярдыня, супраць!
стаяць усякім спакусам таталітарызму, паказваючы чалавеку
яго цэласнае і канчатковае пакліканне61.

57 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 20: AAS 83 (1991) 267.
58 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2245.
59 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
60 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 40.
61 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2244.
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Праз абвяшчэнне Евангелля, ласку сакрамэнтаў і дос!
вед братэрскай супольнасці Касцёл «лечыць і ўзвышае год!
насць чалавечай асобы, умацоўвае сувязь чалавечага грамад!
ства і надае глыбейшы сэнс і значэнне штодзённай дзейнасці
людзей»62. На ўзроўні канкрэтных гістарычных працэсаў
надыход Божага Валадарства немагчыма звязаць з перспек!
тывай нейкай пэўнай і канчатковай грамадскай, эканаміч!
най ці палітычнай арганізацыяй. Пра Божае Валадарства
сведчыць хутчэй за ўсё развіццё сацыяльнасці чалавека, якая
з’яўляецца для людзей пачаткам дасягнення цэласнасці,
справядлівасці і салідарнасці ў духу адкрытасці на таго, хто
з’яўляецца Абсалютам і ўяўляе крытэрый для іх канчатко!
вай асабістай самарэалізацыі.

б) Касцёл, Божае Валадарства і аднаўленне
грамадскіх адносін

52. Бог у Хрысце збаўляе не толькі асобных людзей, але так�
сама аздараўляе міжчалавечыя сацыяльныя адносіны. Як ву!
чыць св. Павел, жыццё ў Хрысце раскрывае цалкам і па!но!
ваму тоеснасць і грамадскую свядомасць чалавечай асобы
разам з іх канкрэтнымі праяўленнямі ў гістарычным плане:
«Усе вы сыны Божыя праз веру ў Езуса Хрыста. Бо ўсе вы,
хто ахрысціўся ў Хрыста, у Хрыста апрануліся. Няма ўжо ні
юдэя, ні грэка; няма ні раба, ні свабоднага; няма ні мужчыны,
ні жанчыны, бо ўсе вы адно ў Хрысце Езусе» (Гал 3, 26–28).
У гэтай перспектыве касцёльныя супольнасці, пакліканыя
весткай Езуса Хрыста і сабраныя ў Духу Святым вакол Увас!
крослага (пар. Мц 18, 20; 28, 19–20; Лк 24, 46–49), уяўляюць
сабой як бы месца яднання, сведчання і місіі і пачатак ад!
куплення і змены грамадскіх адносін. Прапаведаванне Еван!
гелля Езуса схіляе вучняў апярэджваць будучыню праз ад!
наўленне ўзаемных адносін.

62 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 40.
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53. Не дадзена раз і назаўсёды канкрэтных указанняў, якой
павінна быць змена грамадскіх адносін адпаведна патраба�
ванням Божага Валадарства. Размова ідзе больш пра задачу,
даручаную хрысціянскай супольнасці, якая павінна над ёй
працаваць і спаўняць яе, чэрпаючы з Евангелля натхненне для
роздуму і дзеяння. Той жа Дух Пана, які вядзе народ Божы і
адначасова напаўняе свет63, час ад часу натхняе на новыя і
своечасовыя рашэнні адказных і творчых людзей64, а так!
сама натхняе супольнасць хрысціянаў, якія з’яўляюцца ча!
сткай свету і гісторыі, да дыялогу з усімі людзьмі добрай
волі ў сумесным пошуку зерня праўды і свабоды, пасея!
ным на шырокім полі чалавецтва65. Дынаміка гэтага абнаў!
лення заснавана на нязменных нормах натуральнага зако!
ну, які Бог Стварыцель упісаў у кожнае сваё стварэнне (пар.
Рым 2, 14–15), і асветлена эсхаталагічным святлом праз
Езуса Хрыста.

54. Езус Хрыстус аб’яўляе нам, што «Бог ёсць любоў» (1 Ян
4, 8) і вучыць, што «асноўным законам чалавечай дасканаласці,
а значыць, і ператварэння свету з’яўляецца новая запаведзь
любові. А тых, хто верыць Божай любові, запэўнівае, што шлях
любові адкрыты для ўсіх людзей і што спроба вярнуць агуль!
нае братэрства не дарэмная»66. Гэты закон павінен стаць кан!
чатковай мерай і найвышэйшым прынцыпам усёй дынамікі
адносін паміж людзьмі. Інакш кажучы, гэта тая самая таям!
ніца Бога, трынітарнай Любові, якая вызначае каштоўнасць
і значэнне асобы, грамадскай свядомасці і чалавечай дзей!
насці ў свеце, бо яна была аб’яўлена і перададзена чалавецтву
праз Езуса Хрыста, у Яго Духу.

63 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 11.
64 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 37: AAS 63 (1971) 426!427.
65 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 11: AAS 71 (1979) 276:

«Айцы Касцёла слушна бачылі ў розных рэлігіях як бы водблеск адной
праўды, “semina Verbi”, якая сведчыць аб тым, што самыя глыбокія памкнен!
ні чалавечага духу рухаюцца хаця і рознымі шляхамі, але ў адным кірунку».

66 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 38.
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55. Перамяненне свету з’яўляецца асноўным заданнем на�
шага часу. У сувязі з гэтым сацыяльнае вучэнне Касцёла пра�
паноўвае рашэнні, якія падказваюць знакі часу, звяртаючы
ўвагу перш за ўсё на тое, што ўзаемная любоў паміж людзьмі
пад Божым наглядам з’яўляецца самым магутным інстру�
ментам пераменаў як на асабістым, так і на грамадскім уз�
роўні. Сапраўды, узаемная любоў праз удзел у бясконцай
любові Бога з’яўляецца сапраўднай, гістарычнай і транс!
цэндэнтнай мэтай чалавецтва. «Хоць і трэба старанна ад!
розніваць зямны прагрэс ад росту Хрыстовага Валадарства,
аднак для Божага Валадарства не абыякава, наколькі гэты
прагрэс можа паспрыяць лепшаму ўладкаванню чалавечай
супольнасці»67.

в) Новае неба і новая зямля

56. Божае абяцанне і ўваскрасенне Езуса Хрыста абуджае
ў хрысціянах абгрунтаваную надзею, што для ўсіх людзей
падрыхтавана новае і вечнае жыллё — зямля, на якой будзе
жыць справядлівасць (пар. 2 Кар 5, 1–2; 2 П 3, 13). «Тады,
пасля перамогі над смерцю, Божыя дзеці ўваскрэснуць у
Хрысце, і тое, што было пасеяна ў слабасці і тленнасці, апра!
нецца ў нятленнасць. А паколькі будзе трываць любоў і яе
справа, усё тое стварэнне, якое Бог учыніў для чалавека, бу!
дзе вызвалена з няволі тленнасці»68. Гэтая надзея не павін!
на слабнуць, але наадварот, яна павінна абуджаць да старан!
най працы на карысць сучаснай рэчаіснасці.

57. Такія цноты як годнасць чалавека, братэрства, свабо�
да, а таксама ўсе добрыя плады прыроды і нашай працы, рас�
сеяныя па зямлі ў Духу Пана і ў адпаведнасці з Яго запаве�
дзямі, ачышчаныя ад усякай заганы, асветленыя і перамене�
ныя, належаць да Валадарства праўды і жыцця, святасці і

67 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 39.
68 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 39.
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ласкі, справядлівасці, любові і спакою, якія Хрыстус перадаў
Айцу і ў якім мы зноў іх знойдзем. Тады загучаць для ўсіх, ва
ўсёй іх узнёслай праўдзе, словы Хрыста: «Прыйдзіце, бла!
гаслаўлёныя Айца Майго, прыміце ў спадчыну Валадарства,
падрыхтаванае вам ад стварэння свету. Бо Я быў галодны, і
вы далі Мне есці; прагнуў, і вы напаілі Мяне; быў падарож!
ным, і вы прынялі Мяне; быў голы, і вы апранулі Мяне; быў
хворы, і вы адведалі Мяне; быў у вязніцы, і вы прыйшлі да
Мяне <…>. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў Маіх
меншых, вы Мне зрабілі» (Мц 25, 34–36. 40).

58. Поўная рэалізацыя чалавечай асобы, якая адбылася ў
Хрысце дзякуючы дару Духа Святога, даспявае ў гісторыі і
ажыццяўляецца пры дапамозе адносін асобы з іншымі асобамі;
адносін, якія дасягаюць сваёй дасканаласці дзякуючы імкнен�
ню людзей да паляпшэння свету ў духу справядлівасці і спа�
кою. Чалавечая дзейнасць у гісторыі з’яўляецца сама па сабе
значнай і эфектыўнай для канчатковага ўстанаўлення Вала!
дарства, хаця яно застаецца ў сваёй паўнаце трансцэндэнт!
ным дарам Бога. Калі гэтая дзейнасць захоўвае аб’ектыўны
парадак зямной рэальнасці і асвятляецца праўдай і любоўю,
то яна становіцца інструментам, прызначаным для ўсё больш
поўнага і інтэгральнага ажыццяўлення справядлівасці і спа!
кою. Такая дзейнасць набліжае і сёння абяцанае Валадарства.

Чалавек, становячыся падобным да вобраза Хрыста
Адкупіцеля, успрымае сябе як стварэнне, жаданае Богам і
выбранае Ім спрадвеку, а таксама прызначанае для ласкі і
да славы ва ўсёй паўнаце таямніцы, да якой чалавек далу�
чыўся ў Езусе Хрысце69. Прыпадабненне да Хрыста і сузі!
ранне Яго аблічча70 абуджаюць у хрысціяніна гарачае імкнен!
не здзейсніць у гэтым свеце, у міжчалавечых адносінах тое,
што стане калісьці канчатковай рэальнасцю. Таму ён імкнец!

69 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 13: AAS 71 (1979)
283!284.

70 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 16!28: AAS 93 (2001)
276!285.
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71 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris Mater, 37: AAS 79 (1987) 410.
72 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 97: AAS 79

(1987) 597.

ца прыкласці ўсе намаганні, каб накарміць, напаіць, апра!
нуць, даць жыллё, праявіць клопат і прыняць Пана, які сту!
кае ў дзверы (пар. Мц 25, 35–37).

г) Марыя і Яе «fiat» у намеры Божай любові

59. Спадчынніцай надзеі праведных Ізраэля і першай сярод
вучняў Езуса Хрыста з’яўляецца Марыя, Яго Маці. Сказаўшы
«fiat» намеру Божай любові (пар. Лк 1, 38), Яна ад імя ўсяго
чалавецтва прымае ў гісторыі Збаўцу людзей, пасланага
Айцом. У гімне Маgnificat абвяшчае надыход Тямніцы Збаў!
лення, прыйсце «Месіі бедных» (пар. Іс 11, 4; 61, 1). Бог За!
павету, ушанаваны ў духоўным узнясенні Дзевай з Назарэ!
та, з’яўляецца тым, хто скідвае валадароў з трона і ўзвышае
пакорных, насычае галодных дабротамі, а багатых адпраў!
ляе ні з чым, рассейвае ганарлівых і праяўляе міласэрнасць
да тых, хто Яго баіцца (пар. Лк 1, 50–53).

Чэрпаючы з сэрца Марыі і з глыбіні Яе веры, адлюстра!
ванай у словах Яе песні Маgnificat, вучні Хрыста пакліканы
да пастаяннага, больш дасканалага аднаўлення ў сабе «ўсве!
дамлення таго, што нельга аддзяляць праўду Бога, які збаўляе
і які з’яўляецца крыніцай усякіх дароў, ад указвання на Яго
пераважную любоў да бедных і пакорных. Любоў, апетая ў
Маgnificat, выявілася потым у словах і справах Езуса»71. Ма!
рыя, якая цалкам залежала ад Бога і ўся скіраваная да Яго, у
парыве сваёй веры «з’яўляецца самым дасканалым вобразам
свабоды і вызвалення чалавецтва і ўсяго свету»72.



РАЗДЗЕЛ ДРУГІ

МІСІЯ КАСЦЁЛА
І САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ

I. ЕВАНГЕЛІЗАЦЫЯ І САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ

а) Касцёл — скінія Бога з людзьмі

60. Касцёл дзеліць з людзьмі радасць і надзею, трывогу і сму�
так. Ён салідарны з кожным мужчынам і з кожнай жанчынай,
на кожным месцы і ў кожны час. Касцёл нясе ім радасную
вестку пра Божае Валадарства, якое прыйшло да іх і пры!
ходзіць праз Езуса Хрыста73. Сярод чалавецтва і ў свеце Кас!
цёл з’яўляецца таямніцай Божай любові, а таму і найвялік!
шай надзеяй, якая дае натхненне і падтрымлівае кожную за!
думу і ўсякі намер, скіраваныя на сапраўднае вызваленне і
развіццё чалавека. Касцёл з’яўляецца сярод людзей шатром
спаткання з Богам — «скініяй Бога з людзьмі» (пар. Ап 21, 3),
таму чалавек несамотны ў сваім імкненні рабіць больш чала!
вечным свет і не павінен упадаць у адчай і боязь, але зна!
ходзіць падтрымку ў адкупленчай любові Хрыста. Хрыстус
жа з’яўляецца задаткам збаўлення не толькі ў абстрактным
ці духоўным сэнсе, але і ў кантэксце гісторыі і свету, у якім
жыве чалавек74, дзе яго дасягае Божая любоў і заклік адка!
заць на Божы намер.

73 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 1.
74 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 40; GIOVANNI PAOLO II, Lett.

enc. Centesimus annus, 53!54: AAS 83 (1991) 859!860; ён жа, Lett. enc. Sollicitudo
rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513!514.
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61. Кожны чалавек адзіны і непаўторны ў сваёй індывідуаль�
насці, адкрыты на адносіны з іншымі ў грамадстве. Суісна!
ванне ў сетцы ўзаемных адносін (сустрэч, камунікацыі, абме!
ну), якія злучаюць паміж сабой асобы, сем’і, прамежкавыя
групы, гарантуе лепшую якасць жыцця. Агульнае дабро, яко!
га людзі шукаюць і дасягаюць, ствараючы грамадскую су!
польнасць, з’яўляецца гарантыяй дабра асобы, сям’і і групы75.
Так нараджаецца і фарміруецца грамадства са сваімі струк!
турамі: палітычнымі, эканамічнымі, юрыдычнымі і культур!
нымі. Да чалавека, «які ўключаны ў складаную сетку адносін,
характэрную для сучаснага грамадства»76, Касцёл звяртаец!
ца са сваім сацыяльным вучэннем. «Ён добра ведае чалаве!
чую натуру»77 і здольны зразумець чалавека, яго пакліканне
і намер, яго абмежаванасць і недахопы, правы і абавязкі, мае
для чалавека слова жыцця, якое гучыць сярод гістарычных і
грамадскіх падзей чалавечага існавання.

б) Узбагачаць і напаўняць грамадства Евангеллем

62. Праз сваё сацыяльнае вучэнне Касцёл жадае абвяшчаць
і ажыццяўляць Евангелле ў складанай сетцы грамадскіх адно�
сін. Размова ідзе не толькі пра тое, каб у грамадстве дайсці да
чалавека, які з’яўляецца адрасатам евангельскай навіны, але
каб узбагачаць і напаўняць грамадства Евангеллем78. Таму
для Касцёла клопат пра чалавека звязаны з тым, каб ахоплі!
ваць місійным і збаўчым клопатам грамадства. Грамадскае
суіснаванне часта ўплывае на якасць жыцця, а значыць і на
вызначэнне ўмоў, у якіх кожны мужчына і кожная жанчына
пазнаюць саміх сябе і сваё пакліканне. З гэтай прычыны Кас!
цёл неабыякавы да ўсяго, што выбірае, здзяйсняе і чым жыве
грамадства. Ён неабыякавы і да маральнасці, гэта значыць

75 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 32.
76 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859.
77 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 263.
78 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 40.
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да сапраўднай чалавечай, больш гуманнай якасці грамадскага
жыцця. Грамадства, а разам з ім палітыка, эканоміка, праца,
права, культура не ўяўляюць толькі свецкага і часовага ася!
роддзя, а значыць не застаюцца адкінутымі і не знаходзяц!
ца па!за межамі абвяшчэння і будавання збаўлення. Грамад!
ства з усім, што адбываецца ў ім, датычыць чалавека. Яно
складаецца з людзей, якія з’яўляюцца «першым асноўным
шляхам, якім павінен ісці Касцёл»79.

63. Праз сваё сацыяльнае вучэнне Касцёл выконвае абавя�
зак прапаведавання, які ўсклаў на яго Пан. Касцёл ажыццяў�
ляе ў гістарычных падзеях Хрыстовую вестку аб вызваленні
і адкупленні — Евангелле Валадарства. Абвяшчаючы Еван!
гелле, ён «у імя Хрыста нагадвае чалавеку пра яго годнасць і
пакліканне да супольнасці асоб, вучыць яго патрабаванням
справядлівасці і спакою, якія адпавядаюць Божай мудрасці»80.

Сацыяльнае вучэнне з’яўляецца словам, якое вызваляе.
Гэта рэха Евангелля, якое дзякуючы Касцёлу гучыць сёння для
чалавека81. Гэта азначае, што сацыяльнае вучэнне мае дзей!
снасць праўды і ласкі Духа Божага, які пранікае ў сэрцы і
робіць іх здольнымі ажыццяўляць намеры любові, справяд!
лівасці, свабоды і спакою. Евангелізаваць грамадства — гэта
значыць напаўняць чалавечыя сэрцы евангельскім сэнсам і
свабодай, каб падтрымліваць развіццё грамадства, суразмер!
нае Хрысту, а значыць і чалавеку; гэта ўзводзіць чалавечы,
больш гуманны горад, паколькі ён будзе больш падобны да
Божага Валадарства.

64. Касцёл, абвяшчаючы сваё сацыяльнае вучэнне, не толькі
не адыходзіць ад сваёй місіі, але застаецца ёй верным. Адкуп!
ленне, здзейсненае Хрыстом і даручанае Касцёлу ў якасці
збаўчай місіі, безумоўна належыць да звышпрыроднага

79 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
80 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2419.
81 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Omelia della messa di Pentecoste nel I centenario della

«Rerum novarum» (19 maggio 1991): AAS 84 (1992) 282.
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парадку. Гэтае вымярэнне не абмяжоўвае збаўлення, але цал!
кам адлюстроўвае яго82. Звышпрыроднае не трэба разумець
як існаванне ці прастору, якая пачынаецца там, дзе заканчва!
ецца ўсё прыроднае, але як узвышэнне прыроднага. Такім чы!
нам, нішто з парадку створанага і з чалавечага парадку не з’яў!
ляецца чужым звышпрыроднаму і тэалагічнаму парадку веры
і ласкі, і не выключана з гэтага парадку, а, наадварот, у ім пры!
знана, прынята і ўзвышана да яго: «Бачны ў Езусе Хрысце
свет, створаны Богам для чалавека (пар. Быц 1, 26–30), свет,
які скарыўся марнасці, калі ў яго ўвайшоў грэх (пар. Рым 8,
19–22), ізноў набывае сваю першапачатковую сувязь з бос!
кай крыніцай Мудрасці і Любові. Бо “так палюбіў Бог свет,
што аддаў Сына свайго Адзінароднага” (Ян 3, 16). І як у чала!
веку!Адаме гэтая сувязь была разарвана, так у чалавеку!Хрыс!
це яна была адноўлена (пар. Рым. 5, 12–21)»83.

65. Адкупленне пачынаецца з уцелаўлення, праз якое Сын
Божы бярэ ад чалавека ўсё, апрача граху, па прынцыпу салі�
дарнасці, устаноўленай праз стваральную Мудрасць Бога, і
ўсё ахоплівае дарам сваёй адкупленчай Любові. Гэтая Любоў
ахоплівае чалавека ва ўсім яго існаванні: цялесным і духоў!
ным, у салідарных адносінах з іншымі. Увесь чалавек — не як
асобная душа ці істота, замкнутая ў сваёй індывідуальнасці,
але як асоба і супольнасць асоб — уключаны ў збаўчую эка!
номію Евангелля. Касцёл, які нясе евангельскую навіну аб
уцелаўленні і адкупленні, не можа ісці іншым шляхам. Ства!
раючы сацыяльнае вучэнне, якое заахвочвае да эфектыўнай
дзейнасці, Касцёл не толькі не скажае свой воблік і сваю місію,
але застаецца верным Хрысту і адкрываецца людзям як
паўсюдны сакрамэнт збаўлення84. Гэта асабліва праўдзіва

82 Пар. PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 9. 30: AAS 68 (1976) 10!11. 25!26;
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell’Episcopato Latino�
Americano, Puebla (28 gennaio 1979), III/4!7: AAS 71 (1979) 199!204; CON!
GREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 63!64. 80: AAS
79 (1987) 581!582. 590!591.

83 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
84 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48.



62 Частка першая. Раздзел другі

ў такую эпоху, як наша, бо яна характарызуецца ўзрастаючай
узаемазалежнасцю і глабалізацыяй сацыяльных пытанняў.

в) Сацыяльнае вучэнне, евангелізацыя і развіццё чалавека

66. Сацыяльнае вучэнне з’яўляецца складовай часткай
евангельскага служэння Касцёла. Усё, што датычыць суполь!
насці людзей — сітуацыі і праблемы, звязаныя са справяд!
лівасцю, свабодай, развіццём, адносінамі паміж народамі,
спакоем, — не чужое евангелізацыі; яна не была б поўнай,
калі б не брала пад увагу заклік, з якім пастаянна звярта!
юцца да сябе наўзаем Евангелле і канкрэтнае, асабістае і
грамадскае жыццё чалавека85. Існуе цесная сувязь паміж
евангелізацыяй і развіццём чалавека. «Сувязь мае антрапа!
лагічны характар, паколькі евангелізаваны чалавек не з’яў!
ляецца абстрактнай істотай, але залежнай ад сацыяльных і
эканамічных праблем. Існуе таксама сувязь тэалагічнага
характару, паколькі нельга аддзяліць план стварэння ад пла!
ну адкуплення, які датычыць канкрэтных сітуацый бараць!
бы з несправядлівасцю і ўсталявання неабходнай справяд!
лівасці. Існуе таксама сувязь выразна евангельскага харак!
тару, а менавіта любоў да бліжняга, бо як можна абвяшчаць
новую запаведзь і не садзейнічаць, у духу справядлівасці і
спакою, сапраўднаму ўзрастанню чалавека?»86

67. Сацыяльнае вучэнне «ўяўляе каштоўны інструмент
евангелізацыі»87 і развіваецца ў пастаянна новым дыялогу
паміж евангельскай навіной і гісторыяй чалавека. Зразуме!
тае такім чынам вучэнне з’яўляецца адпаведным шляхам
для ажыццяўлення паслугі Слова і прароцкай функцыі Кас!
цёла88. «Навучанне і пашырэнне сацыяльнага вучэння на!

85 Пар. PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 29: AAS 68 (1976) 25.
86 PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 31: AAS 68 (1976) 26.
87 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
88 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570!572.
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лежыць да евангелізацыйнай місіі Касцёла і складае істот!
ную частку хрысціянскай навіны, паколькі паказвае яе прак!
тычнае выкарыстанне ў жыцці грамадства і звязвае што!
дзённую працу і барацьбу за справядлівасць са сведчаннем
аб Хрысце Збаўцу»89. Тут не маецца на ўвазе нейкая маргі!
нальная зацікаўленасць або дзеянне, уключанае ў місію Кас!
цёла, але штосьці, што знаходзіцца ў самым сэрцы яго слу!
жэння. У сацыяльным вучэнні Касцёл «абвяшчае Бога і та!
ямніцу збаўлення ў Хрысце кожнаму чалавеку і такім чынам
адкрывае чалавека яму самому»90. Гэтае служэнне вынікае
не толькі з абвяшчэння, але і са сведчання.

68. Касцёл не адказвае за арганізацыю грамадскага жыцця
ў кожным яго аспекце, але звяртае ўвагу на тое, што нале�
жыць да яго кампетэнцыі, а менавіта на абвяшчэнне Хрыс�
та Адкупіцеля91. «Уласцівая місія, якую Хрыстус даручыў
свайму Касцёлу, не мае палітычнага, эканамічнага ці сацы!
яльнага характару: мэта, якую Хрыстус паставіў перад Кас!
цёлам, мае рэлігійны характар. Але менавіта з гэтай рэлігій!
най місіі вынікае заданне, святло і сілы, якія могуць служыць
заснаванню і ўмацаванню чалавечай супольнасці паводле
Божага закону»92. Гэта азначае, што Касцёл у сваім сацыяль!
ным вучэнні не закранае тэхнічныя пытанні, не ўсталёўвае і
не прапануе ніякіх сістэм або тыпаў сацыяльнай арганіза!
цыі93. Гэта не звязана з місіяй, якую даручыў яму Хрыстус.
Кампетэнцыя Касцёла ў тым, што звязана з Евангеллем: з
навіной аб вызваленні чалавека, якую абвясціў і засведчыў
Сын Божы, які стаўся чалавекам.

89 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
90 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
91 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2420.
92 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 42.
93 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988)

570!572.
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г) Правы і абавязкі Касцёла

69. Дзякуючы свайму сацыяльнаму вучэнню Касцёл «жадае
дапамагаць чалавеку на шляху збаўлення»94. Гэта яго адзіная,
самая важная мэта. Касцёл не збіраецца замяняць іншых або
прысвойваць чужыя задачы, забываючы пра свае, або імкнуц!
ца да мэт, якія не маюць адносін да яго місіі. Гэтая місія выз!
начае права і, адначасова, абавязак Касцёла, якім з’яўляецца
распрацоўка ўласнага сацыяльнага вучэння і ўплыў з яго да!
памогай на грамадства і яго структуры праз адказнасць і за!
дачы, якія вынікаюць з гэтага вучэння.

70. Касцёл мае права быць для чалавека настаўнікам праўд
веры, але не толькі праўд дагматычных, але таксама мараль�
ных, якія вынікаюць з самой чалавечай прыроды і з Евангел�
ля95. Сапраўды, слова Евангелля прызначана не толькі для
слухання, але і для ажыццяўлення (пар. Мц 7, 24; Лк 6, 46–
47; Ян 14, 21. 23–24; Як 1, 22). Паслядоўнасць у паводзінах
сведчыць аб праўдзівай веры і не абмяжоўваецца толькі кас!
цёльнай або духоўнай сферай, але распаўсюджваецца на ўсё
жыццё чалавека і на ўсе яго абавязкі. Калі нават гэтая адказ!
насць мае пераважна свецкі характар, усё роўна яе суб’ектам
з’яўляецца чалавек, пакліканы Богам праз Касцёл да ўдзелу
ў сваім збаўчым дары.

На дар збаўлення чалавек павінен адказаць не частко!
вай або абстрактнай згодай, не толькі словамі, але ўсім сваім
жыццём і ўсімі адносінамі, якімі яно адзначаецца, каб не грэ!
баваць нічым, пакідаючы гэта ў свецкай і зямной сферы, абы!
якавай да збаўлення або далёкай ад яго. Таму для Касцёла
сацыяльнае вучэнне не з’яўляецца нейкай прывілеяй, адхі!
леннем і клопатам пра асабістую карысць або ўмяшаннем у
чужыя справы. Касцёл мае права евангелізаваць сацыяль�
ную сферу, г. зн. абвяшчаць вызваляючае слова Евангелля

94 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
95 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 14; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc.

Veritatis splendor, 27. 64. 110: AAS 85 (1993) 1154!1155. 1183!1184. 1219!1220.
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ў складаным свеце вытворчасці, працы, прадпрымальніц!
тва, фінансаў, гандлю, палітыкі, юрыспрудэнцыі, культуры,
грамадскіх адносін, у якіх жыве чалавек.

71. Гэтае права адначасова з’яўляецца абавязкам, паколькі
Касцёл не можа адрачыся ад яго, не здрадзіўшы самому сабе і
не парушыўшы вернасці Хрысту: «Гора мне, калі б я не абвя!
шчаў Евангелля» (1 Кар 9, 16). Перасцярога, якую св. Павел
скіроўвае да сябе, гучыць у сумленні Касцёла як заклік
прайсці ўсе магчымыя шляхі евангелізацыі: не толькі тыя, якія
вядуць да сумлення асобнага чалавека, але і тыя, якія накіра!
ваны да грамадскіх інстытутаў. З аднаго боку, нельга «абмя!
жоўваць рэлігію рамкамі прыватнага жыцця»96, а з другога
боку, нельга лічыць хрысціянскую навіну толькі прапаведа!
ваннем выключна пазазямнога збаўлення, якое не здольна
асвятліць нашага жыцця на зямлі97.

З�за грамадскага значэння Евангелля і веры і з�за разбу�
ральных вынікаў несправядлівасці, г. зн. граху, Касцёл не можа
заставацца абыякавым да грамадскіх з’яў98. «Заданне Касцё!
ла — абвяшчаць заўсёды і ўсюды маральныя прынцыпы, у тым
ліку тыя, што адносяцца да грамадскага парадку, і гэтым са!
мым ацэньваць усякую чалавечую справу, калі гэтага патра!
буюць асноўныя правы чалавечай асобы і збаўленне душ»99.

II. СУТНАСЦЬ САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ

а) Веды, асветленыя верай

72. Сацыяльнае вучэнне не было першапачаткова задума�
на як арганічная сістэма, але фарміравалася паступова, са

96 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione
del trentesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
(2 dicembre 1978): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I (1978) 261.

97 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
98 Пар. PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 68 (1976) 28.
99 CIC, canone 747, § 2.
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шматлікіх выказванняў Настаўніцкага Інстытута Касцёла
на сацыяльныя тэмы. Таму ўзніклі некаторыя адрозныя
інтэрпрэтацыі наконт сутнасці, метадаў і эпістэмалагічнай
структуры сацыяльнага вучэння Касцёла. Канчатковае тлу!
мачэнне, якому папярэднічалі важныя заўвагі ў энцыкліцы
«Laborem exercens»100, знаходзіцца ў энцыкліцы «Sollicitudo
rei socialis». Сацыяльнае вучэнне Касцёла «належыць <…> не
да ідэалогіі, а да тэалогіі, а менавіта да маральнай тэалогіі»101.
Нельга сацыяльнае вучэнне апісаць пры дапамозе сацыяль!
на!эканамічных параметраў. Яно не з’яўляецца ідэалагічнай
ці прагматычнай сістэмай, скіраванай на тое, каб даць азна!
чэнне эканамічным, палітычным і сацыяльным адносінам і
аб’яднаць іх у адно, але самастойнай катэгорыяй. Гэтае ву!
чэнне «дакладна фармуліруе, у святле веры і касцёльнай тра!
дыцыі, вынікі ўважлівага разважання над складанай рэчаіс!
насцю чалавечага існавання ў грамадстве і ў міжнародным
кантэксце. Яго галоўная мэта — тлумачыць гэтую рэчаіс!
насць праз даследаванне яе адпаведнасці або неадпаведнасці
евангельскаму вучэнню пра чалавека і яго зямное, а таксама
трансцэндэнтнае пакліканне, каб такім чынам кіраваць хрыс!
ціянскімі паводзінамі»102.

73. Значыць, сацыяльнае вучэнне мае тэалагічную сутнасць,
а менавіта, тэалагічна�маральную. «Размова ідзе пра вучэн!
не, прызначанае кіраваць паводзінамі людзей»103. «Яно знахо!
дзіцца на перасячэнні хрысціянскага жыцця і сумлення з
сітуацыямі ў свеце і выяўляецца ў тых намаганнях асобных
людзей, сем’яў, дзеячаў культуры і грамадскіх дзеячаў, палі!
тыкаў і дзяржаўных чыноўнікаў, якія стараюцца рэалізаваць
яго і выкарыстаць у гісторыі»104. Фактычна, сацыяльнае ву!
чэнне адлюстроўвае тры ўзроўні тэалагічна!маральнага ву!

100 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583!584.
101 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
102 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
103 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
104 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864!865.
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чэння: асноўны ўзровень матывацый; дырэктыўны ўзровень
нормаў грамадскага жыцця, узровень прыняцця рашэнняў,
на якім дзейнічае сумленне, вырашаючы выкарыстоўваць
аб’ектыўныя і агульныя нормы адносна канкрэтных і пры!
ватных грамадскіх сітуацый. Усе гэтыя ўзроўні скіраваны
на тое, каб пры іх дапамозе аб’ектыўныя і агульныя нормы
ўжываліся ў канкрэтных і прыватных сацыяльных сітуацы!
ях. Гэтыя тры ўзроўні вызначаюць таксама заключаны ў іх
метад, які ўласцівы сацыяльнаму вучэнню Касцёла, а такса!
ма яго спецыфічную эпістэмалагічную структуру.

74. Сацыяльнае вучэнне мае свой асноўны фундамент у
біблійным Аб’яўленні і Традыцыі Касцёла. З гэтай крыніцы,
дараванай звыш, сацыяльнае вучэнне чэрпае натхненне і
святло для разумення, ацэнкі і кіравання чалавечым досве!
дам у гісторыі. Усё апярэджвае і над усім узвышаецца Божы
намер адносна створанага свету і, у прыватнасці, адносна
жыцця і лёсу чалавека, пакліканага далучыцца да трынітар!
най супольнасці.

Вера, якая прымае Божае слова і выкарыстоўвае яго на
практыцы, эфектыўна ўзаемадзейнічае з розумам. Разу!
менне веры, а менавіта веры, што арыентуецца на практыку,
фарміруецца розумам і выкарыстоўвае ўсё, што ён можа пра!
панаваць. Таксама і сацыяльнае вучэнне як веды, якія выка!
рыстоўваюцца ў сітуацыйным і гістарычным аспектах прак!
тыкі, яднае ў сабе «fides et ratio»105 і красамоўна сведчыць аб
плённасці іх узаемаадносін.

75. Вера і розум — гэта два шляхі пазнання сацыяльнага ву�
чэння, паколькі яно паходзіць ад дзвюх крыніц: Аб’яўлення і
прыроды чалавека. Пазнанне, якое дае вера, ахоплівае жыццё
чалавека і кіруе ім у святле гісторыка!збаўчай таямніцы, у
святле аб’яўлення і дару Бога ў Хрысце нам, людзям. Гэтае
разуменне веры ахоплівае розум, дзякуючы якому, наколькі

105 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Fides et ratio.
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гэта магчыма, тлумачыць і ўсведамляе аб’яўленую праўду і
суадносіць яе з праўдай чалавечай прыроды, зачэрпнутай з
Божага намеру, адлюстраванага ў стварэнні106, г. зн. з поўнай
праўдай пра асобу як істоту духоўную і цялесную, якая за!
стаецца ў адносінах з Богам, з іншымі людзьмі, а таксама з
іншымі створанымі істотамі107.

Таму засяроджванне ўвагі на таямніцы Хрыста не змян�
шае і не выключае ролі розуму і не пазбаўляе сацыяльнае вучэн�
не рацыянальнасці і паўсюднага значэння. Паколькі таямніца
Хрыста раскрывае таямніцу чалавека, то розум адкрывае ва
ўсёй паўнаце сэнс чалавечай годнасці і маральных патраба!
ванняў, якія захоўваюць гэтую годнасць. Сацыяльнае вучэн!
не Касцёла — гэта пазнанне, асветленае верай, якое дзякую!
чы гэтаму з’яўляецца выразам больш высокай пазнавальнай
здольнасці. Сацыяльнае вучэнне ўсім растлумачвае праўды,
якія абвяшчае, і абавязкі, якія з яго вынікаюць. Гэтае вучэнне
могуць прыняць і падзяляць усе людзі.

б) У сяброўскім дыялогу з кожнай галіной ведаў

76. Сацыяльнае вучэнне Касцёла выкарыстоўвае кожнае
дасягненне розуму ва ўсіх галінах ведаў і мае важны міждыс�
цыплінарны характар. «Каб лепш ажыццявіць адзіную праў!
ду пра чалавека ў розных і пастаянна зменлівых грамадскіх,
эканамічных і палітычных умовах, гэтае вучэнне распачынае
дыялог з іншымі дысцыплінамі, якія вывучаюць чалавека, і
прыўлашчвае з іх усё каштоўнае»108. Сацыяльнае вучэнне
выкарыстоўвае істотныя метады філасофіі, а таксама апі!
сальныя метады гуманітарных навук.

106 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 14.
107 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 13. 50. 79: AAS 85 (1993)

1143!1144. 1173!1174. 1197.
108 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
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77. Істотным, перш за ўсё, з’яўляецца ўклад філасофіі, які
выяўляецца ўжо ў звароце да прыроды чалавека як крыніцы і
да розуму як шляху пазнання самой веры. З дапамогай розуму
сацыяльнае вучэнне ўключае філасофію ў сваю ўнутраную
логіку, г. зн. ва ўласцівы сабе стыль аргументацыі.

Сцвярджэнне, што сацыяльнае вучэнне мае больш тэала�
гічную, чым філасофскую сутнасць, не азначае адмаўлення
або недаацэньвання ролі філасофіі і яе ўкладу ў гэтае вучэн�
не. Сапраўды, філасофія з’яўляецца карысным і незамянімым
інструментам для правільнага разумення асноўных паняц�
цяў сацыяльнага вучэння, такіх як асоба, грамадства, свабо!
да, сумленне, этыка, права, справядлівасць, агульнае дабро,
салідарнасць, субсідыярнасць, дзяржава. Такое разуменне
гэтых паняццяў уплывае на гарманічнае жыццё ў грамадстве.
Акрамя таго, менавіта філасофія паказвае, наколькі разум!
ным ёсць святло, якое пралівае Евангелле на грамадства, і
абуджае розум і сумленне кожнага чалавека адкрыцца на
праўду і прыняць яе.

78. Значны ўклад у сацыяльнае вучэнне Касцёла ўносяць так�
сама гуманітарныя і грамадскія навукі109. Нельга выключаць
ніякай галіны ведаў, беручы пад увагу тую частку праўды,
якую яна ў сабе мае. Касцёл прызнае і прымае ўсё, што дапа!
магае зразумець чалавека, уключанага ва ўсё больш шырокую,
зменлівую і штораз больш складаную сетку грамадскіх ад!
носін. Касцёл разумее, што нельга дасягнуць глыбокага па!
знання чалавека толькі з дапамогай тэалогіі, не выкарыстоў!
ваючы дадзеныя з многіх галінаў ведаў, на якія спасылаецца
сама тэалогія.

109 У сувязі з гэтым істотнае значэнне мае з’яўленне Папскай акадэміі грамад!
скіх навук. У «Мotu proprio» сказана: «Даследаванні грамадскіх навук мо!
гуць эфектыўна прычыніцца да паляпшэння адносін паміж людзьмі. Аб
гэтым сведчаць поспехі ў розных сферах грамадскага жыцця, асабліва ў
гэтым стагоддзі, якое ўжо заканчваецца. Таму Касцёл, пастаянна клапоця!
чыся пра сапраўднае дабро чалавека, з усё большай зацікаўленасцю звярта!
ецца да навуковых даследаванняў і хоча з іх дапамогай ажыццявіць сваю
місію навучання»: GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio Socialium Scientiarum (1°
gennaio 1994): AAS 86 (1994) 209.
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Пастаянная ўвага і адкрытасць на розныя навуковыя
дысцыпліны надае сацыяльнаму вучэнню кампетэнцыю, кан�
крэтнасць і актуальнасць. Дзякуючы гэтым навукам Касцёл
можа лепш зразумець чалавека ў грамадстве, можа з большым
перакананнем гаварыць з людзьмі свайго часу і эфектыўна
выконваць сваё заданне: укараняць у сумленні і ў пачуцці гра!
мадскай адказнасці нашых суайчыннікаў Божае слова і веру,
з якой «бярэ пачатак»110 сацыяльнае вучэнне.

Гэты міждысцыплінарны дыялог заахвочвае таксама галі!
ны навук спасцігаць гарызонты значэння, каштоўнасці і ад!
казнасці, якія адкрывае сацыяльнае вучэнне, паказваючы ім
«больш шырокую перспектыву служэння чалавечай асобе,
пазнаючы і любячы яе ў паўнаце яе паклікання»111.

в) Выяўленне настаўніцкай паслугі Касцёла

79. Сацыяльнае вучэнне належыць Касцёлу, паколькі Касцёл
распрацоўвае яго, пашырае і выкладае. Гэтае вучэнне не з’яў!
ляецца выключным правам нейкай часткі цела Касцёла, але
належыць да ўсёй супольнасці. Тут паказана, як Касцёл разу!
мее грамадства і якую пазіцыю займае адносна яго структур
і перамен, якія ў ім адбываюцца. Уся супольнасць Касцёла:
святары, законнікі і законніцы, а таксама свецкія — супра!
цоўнічае ў стварэнні сацыяльнага вучэння, зыходзячы з роз!
ных заданняў, дароў і паслуг унутры Касцёла.

Шматлікі і рознабаковы ўклад, які адлюстроўвае такса�
ма «звышпрыроднае пачуццё веры ўсяго народу»112, прыма�
ецца, інтэрпрэтуецца і зводзіцца ў адно Настаўніцкім Інсты�
тутам Касцёла, які распаўсюджвае сацыяльнае вучэнне як
дактрыну Касцёла. Да Настаўніцкага Інстытута Касцёла на!
лежаць тыя, хто мае «munus docendi» — абавязак навучаць
веры і маральнасці моцаю ўлады, атрыманай ад Хрыста. Са!

110 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
111 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
112 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12.
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цыяльнае вучэнне з’яўляецца не толькі плёнам разважан!
няў і працы кваліфікаваных асоб, але і думкай Касцёла, па!
колькі гэтае вучэнне створана Настаўніцкім Інстытутам
Касцёла, які навучае на падставе ўлады, якую Хрыстус пера!
даў Апосталам і іх пераемнікам: Папе і біскупам, якія зна!
ходзяцца ў еднасці з ім113.

80. У сацыяльным вучэнні Касцёла адлюстроўваюцца ўсе эле�
менты і рысы Настаўніцкага Інстытута. Першынство нале!
жыць паўсюднаму навучанню Папы і Сабора. Менавіта яно
вызначае кірункі і дае ацэнку развіцця сацыяльнага вучэн!
ня. Гэтае вучэнне ў сваю чаргу дапоўнена настаўніцкім на!
вучаннем біскупаў, якое ўдакладняе, дастасоўвае і ажыц!
цяўляе паўсюднае навучанне ў шматлікіх і разнастайных
мясцовых сітуацыях з іх канкрэтнымі асаблівасцямі114. Са!
цыяльнае вучэнне біскупаў уносіць важны ўклад і стыму!
люе навучанне Рымскага Пантыфіка. Такім чынам ажыц!
цяўляецца кола ўзаемасупрацоўніцтва, якое фактычна ад!
люстроўвае калегіяльнасць пастыраў, з’яднаных з Папам, у
сацыяльным вучэнні Касцёла. Таму гэты комплекс наву!
чання ўключае і аб’ядноўвае ў сабе універсальнае навучан!
не Папаў і навучанне мясцовых біскупаў.

Сацыяльнае вучэнне, як частка маральнага навучання
Касцёла, мае тую самую вартасць і аўтарытэт, што і ма�
ральнае навучанне. Сацыяльнае вучэнне — гэта праўдзівае
навучанне, якое вернікі павінны прыняць і захаваць115. Дак!
трынальная вага розных навучанняў, і наколькі мы абавяза!
ны прымаць іх, вынікае з ацэнкі іх прыроды, ступені іх неза!
лежнасці ад выпадковых і зменлівых элементаў і таго, як ча!
ста да іх звяртаюцца116.

113 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2034.
114 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 3!5: AAS 63 (1971) 402!405.
115 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2037.
116 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Donum veritatis, 16!17. 23:

AAS 82 (1990) 1557!1558. 1559!1560.
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г) Грамадства, з’яднанае ў справядлівасці і любові

81. Прадметам сацыяльнага вучэння, па сутнасці, ёсць тое,
што ўяўляе прычыну яго існавання: чалавек, пакліканы да
збаўлення і ў гэтай якасці даручаны Хрыстом Касцёлу, каб
клапаціцца аб ім і адказваць за яго117. З дапамогай свайго са!
цыяльнага вучэння Касцёл клапоціцца пра жыццё чалавека ў
грамадстве, усведамляючы, што ад якасці грамадскага жыц!
ця, г. зн. ад адносін справядлівасці і любові, што складаюць
гэтае жыццё, залежыць бяспека і развіццё асоб, бо для іх ства!
раецца кожная супольнасць. Сапраўды, у грамадстве важнымі
з’яўляюцца годнасць і правы чалавека, а таксама згода ў ад!
носінах паміж людзьмі і супольнасцямі асоб. Гэта тыя дабро!
ты, да якіх грамадская супольнасць павінна імкнуцца і якія
павінна гарантаваць.

У гэтай перспектыве сацыяльнае вучэнне выконвае аба!
вязак абвяшчэння, а таксама выкрыцця.

Яно перш за ўсё абвяшчае ўсім тое, што ўласціва Касцёлу:
«універсальнае бачанне чалавека і чалавецтва»118 на ўзроўні
не толькі тэарэтычным, але і практычным. Сацыяльнае ву!
чэнне не толькі прапаноўвае значэнне, вартасць і крытэрыі
суджэння, але таксама нормы і дырэктывы дзейнасці, якія з
гэтага вучэння вынікаюць119. Пашыраючы гэтае вучэнне, Кас!
цёл не імкнецца да структурызацыі і арганізацыі грамадства,
але хоча ўздзейнічаць на сумленне чалавека, арыентаваць і
фарміраваць яго.

Сацыяльнае вучэнне таксама выконвае задачу выкрыцця
граху. Грэх несправядлівасці і насілля розным чынам закра!
нае грамадства і ўвасабляецца ў ім120. Яго выкрыццё стано!
віцца судом і абаронай непрызнаных і парушаных правоў,

117 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859.
118 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 264.
119 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403!404;

GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570!572;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2423; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA

FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 586.
120 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 25.



73Місія Касцёла і сацыяльнае вучэнне

асабліва правоў бедных, самых маленькіх і слабых людзей121,
і тым больш набірае сілу, чым больш пашыраюцца несправяд!
лівасць і насілле, падпарадкоўваючы сабе катэгорыі людзей
і вялікія рэгіёны свету, выклікаючы ўзнікненне сацыяльных
пытанняў, справакаваных злоўжываннем і парушэннем раў!
навагі, што разбурае грамадства. Сацыяльнае вучэнне Кас!
цёла ў большай ступені прысвечана значным сацыяльным
пытанням, адпаведным адказам на якія з’яўляецца сацыяль�
ная справядлівасць.

82. Мэты сацыяльнага вучэння належаць да рэлігійнага і ма�
ральнага парадку122. Да рэлігійнага парадку, таму што еванге!
лізацыйная і збаўчая місія Касцёла ахоплівае чалавека «ва
ўсёй праўдзе пра яго існаванне, пра яго асабістае, а таксама
грамадскае і сацыяльнае быццё»123. Да маральнага парадку,
паколькі Касцёл імкнецца да «поўнай формы гуманізму»124,
гэта значыць да «вызвалення ад усяго, што прыгнятае чала!
века»125, і да «развіцця ўсяго чалавека і ўсіх людзей»126. Сацы!
яльнае вучэнне паказвае шляхі, якія вядуць да з’яднанага і
гарманізаванага ў справядлівасці і любові грамадства, якое
будзе ў гісторыі прадказаннем, пачаткам і правобразам «но!
вага неба і новай зямлі, у якіх будзе жыць справядлівасць»
(2 П 3, 13).

121 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76; Pio XII, Radiomessaggio
per il 50° anniversario della «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 196!197.

122 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190; PIO XII,
Radiomessaggio per il 50° anniversario della «Rerum novarum»: AAS 33 (1941)
196!197; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 42; GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570!572; ён жа, Lett. enc.
Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA

FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 585!586.
123 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284; пар. ён

жа, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell’Episcopato Latino�Americano,
Puebla (28 gennaio 1979), III/2: AAS 71 (1979) 199.

124 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
125 PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 9: AAS 68 (1976) 10.
126 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
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д) Пасланне дзецям Касцёла і ўсяму чалавецтву

83. Першым адрасатам сацыяльнага вучэння з’яўляецца
касцёльная супольнасць з усімі яе членамі, паколькі ўсе ма�
юць грамадскую адказнасць. Сацыяльнае вучэнне заклікае
сумленне чалавека прыняць і выканаць свой абавязак буда!
вання справядлівасці і любові ў грамадскім жыцці. Гэтае
вучэнне з’яўляецца святлом маральнай праўды, якая выклі!
кае адэкватныя пакліканню і служэнню кожнага хрысціяні!
на адказы. Што датычыць выканання задач евангелізацыі,
гэта значыць навучання, катэхізацыі і фармацыі, то гэтае
вучэнне скіравана да кожнага хрысціяніна, у адпаведнасці з
яго кампетэнцыяй, дарамі, абавязкамі і місіяй абвяшчэння
евангельскай навіны127.

Сацыяльнае вучэнне заклікае да адказнасці ў будаўніцт�
ве, арганізацыі і функцыянаванні грамадства. Маюцца на ўвазе
палітычныя, эканамічныя, адміністрацыйныя, гэта значыць
свецкага характару абавязкі, якія належаць свецкім вернікам,
а не святарам, законнікам ці законніцам128. Гэтая адказнасць
асабліва датычыць свецкіх людзей з увагі на іх свецкі стан —
жыццё і свецкі характар іх паклікання129. Праз адказнае
выкананне гэтых абавязкаў свецкія вернікі ажыццяўляюць
сацыяльнае вучэнне і выконваюць місію Касцёла ў свеце130.

84. Нягледзячы на тое, што сацыяльнае вучэнне скіравана ў
першую чаргу і асаблівым чынам да дзяцей Касцёла, яно мае
універсальны характар. Святло Евангелля, з якім сацыяль!
нае вучэнне ўздзейнічае на грамадства, асвячае ўсіх людзей.
Сумленне і розум кожнага ў стане ўспрыняць чалавечую глы!
біню значэнняў і каштоўнасцяў, якія выражае вучэнне, а так!
сама патэнцыял чалавецтва і гуманізацыі, якімі прасякнуты

127 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2039.
128 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2442.
129 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 15; CONCILIO VATICANO II,

Cost. dogm. Lumen gentium, 31.
130 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 43; PAOLO VI, Lett. enc.

Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296!297.
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нормы паводзін, прапанаваныя ў гэтым вучэнні. Значыць,
сацыяльнае вучэнне Касцёла адрасавана ўсім людзям у імя
чалавека, яго адзінай і непаўторнай годнасці, дзеля абароны
чалавека і падтрымання яго развіцця ў грамадстве. Яно адра!
савана ўсім у імя адзінага Бога, які з’яўляецца для чалавека
Стварыцелем і канчатковай мэтай131. Сацыяльнае вучэнне вы�
разна скіравана да ўсіх людзей добрай волі132. Сапраўды, да
яго прыслухоўваюцца прадстаўнікі іншых Касцёлаў і Кас!
цёльных супольнасцяў, таксама вызнаўцы іншых рэлігійных
традыцый і людзі, якія не належаць да якой!небудзь рэлі!
гійнай групы.

е) Пад знакам пераемнасці і аднаўлення

85. Сацыяльнае вучэнне, якое кіруецца вечным святлом
Евангелля і пастаянна праяўляе ўвагу да развіцця грамад�
ства, характарызуецца пераемнасцю і аднаўленнем133.

Яно, перш за ўсё, паказвае пераемнасць, звяртаючыся да
універсальных каштоўнасцяў, якія вынікаюць з Аб’яўлення і
прыроды чалавека. Таму сацыяльнае вучэнне не залежыць ад
розных культур, ідэалогій, меркаванняў. Гэта нязменнае ву�
чэнне, якое «застаецца верным сабе ў сваім асноўным натх!
ненні, у сваіх “прынцыпах разважання”, у асноўных “напрам!
ках дзейнасці”, а найперш у вернай і жыццёва важнай сувязі з
Хрыстовым Евангеллем»134. Гэтае асноўнае і нязменнае ядро,
дзякуючы якому вучэнне праходзіць праз гісторыю, не падда!
ючыся яе абумоўленасці і не рызыкуючы растварыцца ў ёй.

131 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453.
132 Пра гэта гаворыцца ў звароце, які папярэднічае кожнаму дакументу на

сацыяльную тэматыку, пачынаючы ад энцыклікі «Pacem in terris» Яна XXIII.
133 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515;

PIO XII, Discorso ai partecipanti al Convegno dell’Azione Cattolica (29 aprile
1945): Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII, VII, 37!38; GIOVANNI PAOLO II, Discorso
al Simposio internazionale «Dalla “Rerum novarum” alla “Laborem exercens”:
verso l’anno 2000» (3 aprile 1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1
(1982) 1095!1096.

134 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
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З другога боку, у сваім пастаянным звароце да гісторыі і
ў адказе на падзеі, якія адбываюцца, сацыяльнае вучэнне Кас�
цёла паказвае здольнасць да пастаяннага аднаўлення. Устой!
лівасць прынцыпаў робіць сацыяльнае вучэнне не закрытай
сістэмай, але Настаўніцкім Інстытутам, які здольны выхо!
дзіць насустрач новым рэчам, не страчваючы пад іх уплывам
сваёй сутнасці135. Вучэнне падлягае «неабходным і патрэб!
ным зменам, якія прадыктаваны рознымі гістарычнымі абу!
моўленасцямі і пастаяннай лавінай падзей, у якіх праходзіць
жыццё людзей і грамадстваў»136.

86. Сацыяльнае вучэнне Касцёла прадстае як заўсёды ад�
крытае «месца працы», дзе вечная праўда пранікае і насычае
сабой новыя абставіны, паказваючы шлях справядлівасці і спа�
кою. Вера не збіраецца замкнуць у закрытую схему такую
вельмі разнародную і зменлівую сацыяльна!палітычную рэ!
альнасць137. Наадварот, вера — гэта пачатак абнаўлення і твор!
часці. Сацыяльнае вучэнне, зыходным пунктам якога з’яўля!
ецца вера, «развіваецца пад натхненнем Евангелля, крыніцы
аднаўлення, у адпаведнасці да зменлівых абставін»138.

Касцёл, Настаўнік і Маці, не хаваецца і не замыкаецца ў
сабе, але заўсёды адкрыты, скіраваны і звернуты да чалавека,
бо сэнсам яго існавання з’яўляецца прызначэнне чалавека да
збаўлення. Касцёл з’яўляецца сярод людзей жывым вобразам
Добрага Пастыра, які адпраўляецца шукаць чалавека і зна!
ходзіць яго там, дзе ён ёсць, у экзістэнцыяльных і гістарыч!
ных умовах яго жыцця. Тут Касцёл выходзіць яму насуст!
рач з Евангеллем, навіной вызвалення і паяднання, спра!
вядлівасці і спакою.

135 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 72:
AAS 79 (1987) 585!586.

136 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
137 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850!851.
138 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 42: AAS 63 (1971) 431.
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III. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ Ў НАШ ЧАС:
ГІСТАРЫЧНЫ НАРЫС

а) Пачатак новага шляху

87. Выраз сацыяльнае вучэнне паходзіць ад Пія XI139 і азна!
чае дактрынальны «корпус», што ахоплівае значныя для гра!
мадства тэмы. Гэтае вучэнне, пачынаючы ад энцыклікі «Rerum
novarum»140 Льва XIII, развівалася ў Касцёле разам з вучэн!
нем Папаў і біскупаў, якія ўтваралі з імі еднасць141. Клопат
пра сацыяльную сферу распачаўся не гэтым дакументам, бо
Касцёл ніколі не пераставаў цікавіцца грамадствам, але ўсё ж
экцыкліка «Rerum novarum» адкрыла новы шлях. Далучаючы!
ся да шматвекавой традыцыі, яна вызначыла новы пачатак і
істотны этап у развіцці сацыяльнага вучэння142.

Дзякуючы сваёй пастаяннай увазе да чалавека ў грамад�
стве, Касцёл сабраў багатую дактрынальную спадчыну. Яна
мае свае карані ў Святым Пісанні, асабліва ў Евангеллі і ў
Апостальскіх пасланнях, фарміравалася і набыла вагу, пачы!
наючы ад Айцоў Касцёла і вялікіх Доктараў Сярэднявечча, і
так стварыла вучэнне, якое Касцёл нягледзячы на недахоп
прамых і непасрэдных указанняў на ўзроўні Настаўніцкага
Інстытута паступова прызнаваў сваім.

88. Падзеі эканамічнага характару, якія адбыліся ў XIX ста�
годдзі, прынеслі значныя сацыяльныя, палітычныя і культур�

139 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; ПIЙ XII у
Радыёпасланні з нагоды пяцідзесяцігоддзя абвяшчэння энцыклікі «Rerum
novarum»: AAS 33 (1941) 197 гаворыць пра «каталіцкае сацыяльнае вучэн!
не», а ў адгартацыі «Menti nostrae» ад 23 верасня 1950: AAS 42 (1950) 657
«пра сацыяльнае вучэнне Касцёла». ЯН XXIII трымаецца выразу «сацыяль!
нае вучэнне Касцёла» (Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 453; Lett.
enc. Pacem in terris: AAS 55 [1963] 300!301), ці «хрысціянскае сацыяльнае
вучэнне» (Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 453), ці «каталіцкае
сацыяльнае вучэнне» (Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 454).

140 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97!144.
141 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583!584;

ён жа, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513!514.
142 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2421.
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ныя вынікі. З’явы, выкліканыя прамысловай рэвалюцыяй,
глыбока змянілі векавы грамадскі лад, прынеслі сур’ёзныя
праблемы, звязаныя са справядлівасцю, і паставілі першае вя!
лікае сацыяльнае пытанне — пытанне працоўных, якое ўзнікла
з канфлікту паміж капіталам і працай. У такіх умовах Касцёл
адчуў неабходнасць дзейнічаць па!новаму: «res novae», прад!
стаўленыя гэтымі падзеямі, кідалі выклік яго вучэнню і патра!
бавалі асаблівага пастырскага клопату пра шырокія масы лю!
дзей. Узнікла неабходнасць новай ацэнкі сітуацыі, якая дазво!
ліла б вырашыць знаёмыя і яшчэ не даследаваныя праблемы.

б) Ад «Rerum novarum» да нашых дзён

89. Як адказ на першае вялікае сацыяльнае пытанне Леў XIII
абнародаваў першую сацыяльную энцыкліку — «Rerum nova�
rum»143. У ёй даследуецца становішча наёмных працаўнікоў,
асабліва цяжкае для прамысловых рабочых, якія пакінуты на
бесчалавечную галечу. Пытанне працоўных разглядаецца ў
энцыкліцы ў адпаведнасці з яго рэальным маштабам: даследу!
юцца ўсе яго сацыяльныя і палітычныя кампаненты, каб пра!
вільна ацаніць яго ў святле дактрынальных прынцыпаў, якія
грунтуюцца на Аб’яўленні, натуральным законе і маральнасці.

«Rerum novarum» пералічвае памылкі, якія нарадзілі
сацыяльнае зло, адхіляе сацыялізм як сродак выпраўлення
становішча і прадстаўляе, удакладняючы і актуалізуючы,
«каталіцкае вучэнне аб працы, праве ўласнасці, прынцыпах
супрацоўніцтва замест класавай барацьбы як асноўнага ме!
таду дасягнення сацыяльных змен, аб правах слабых, аб год!
насці бедных і абавязках багатых. Звяртаецца ўвага на ўдас!
каналенне справядлівасці праз любоў і на права стварэння
прафесійных саюзаў»144.

143 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97!144.
144 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 24.
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Энцыкліка «Rerum novarum» стала дакументам, які на�
тхняе дзейнасць хрысціянаў у грамадскай сферы і кіруе ёй145.
Яе галоўнай тэмай стала будаванне справядлівага грамадска!
га ладу, дзеля чаго неабходна вызначыць крытэрыі суджэння,
якія дапамаглі б ацаніць існуючыя грамадска!палітычныя
сістэмы і вызначыць напрамкі дзейнасці дзеля іх належнай
змены.

90. «Rerum novarum» разглядае пытанне працоўных з дапа�
могай метада, які стане «пастаяннай парадыгмай»146 для да!
лейшага развіцця сацыяльнага вучэння. Прынцыпы, зацвер!
джаныя Львом XIII, былі па!новаму разгледжаны і вывуча!
ны больш глыбока ў наступных сацыяльных энцыкліках. Усю
сацыяльную дактрыну можна разумець як актуалізацыю,
паглыбленне і пашырэнне пачатковага ядра прынцыпаў, прад!
стаўленых у энцыкліцы «Rerum novarum». З дапамогай гэта!
га смелага і дальнабачнага тэксту Леў XIII «як бы надаў Кас!
цёлу „статус грамадзянства” ў зменлівых абставінах грамад!
скага жыцця»147 і «сказаў вырашальнае слова»148, якое стала
«неад’емнай часткай сацыяльнага вучэння Касцёла»149. Леў
XIII сцвярджаў, што сур’ёзныя грамадскія праблемы «мож!
на вырашыць толькі пры ўзаемадзеянні ўсіх зацікаўленых
сіл»150, і дадаў: «Што датычыць Касцёла, то ў яго дапамозе ў
гэтай справе не будзе недахопу»151.

91. У пачатку трыццатых гадоў пасля цяжкага эканамічна!
га крызісу 1929 г. Пій XI абвясціў энцыкліку «Quadragesimo
anno»152, адзначаючы саракавую гадавіну «Rerum novarum».

145 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 189; PIO XII, Radio�
messaggio per il 50° anniversario della «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 198.

146 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
147 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
148 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
149 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
150 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
151 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143.

Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
152 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 177!228.
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Папа па!новаму пераглядае мінулае з улікам эканамічнай і
сацыяльнай сітуацыі, у якой да індустрыялізацыі далучылася
пашырэнне ўплыву фінансавых груп як на нацыянальным,
так і на міжнародным узроўні. Гэта быў пасляваенны перыяд,
калі ў Еўропе ўсё больш ўмацоўваліся таталітарныя рэжы!
мы пры адначасовым абвастрэнні класавай барацьбы. Энцы!
кліка ўказвае на парушэнне свабоды аб’яднанняў і падкрэс!
лівае прынцып салідарнасці і супрацоўніцтва для пераадо!
лення грамадскіх канфліктаў. Адносіны паміж капіталам і
працай павінны разгортвацца пад знакам супрацоўніцтва153.

У «Quadragesimo anno» пацвярджаецца прынцып, што
заработная плата павінна адпавядаць не толькі патрэбам
самога работніка, але і яго сям’і. Дзяржава ў адносінах з пры!
ватным сектарам павінна выкарыстоўваць прынцып субсіды�
ярнасці, які стане пастаянным элементам сацыяльнага вучэн!
ня. Энцыкліка адхіляе лібералізм, які ўсведамляецца як не!
абмежаваная канкурэнцыя эканамічных сіл, але па!новаму
пацвярджае каштоўнасць прыватнай уласнасці, спасылаючы!
ся на яе сацыяльную функцыю. У грамадстве, якое трэба
адбудаваць, пачынаючы ад эканамічных асноў, і якое само,
цалкам і поўнасцю, становіцца «пытаннем», што патрабуе
вырашэння, «Пій ХІ адчуваў абавязак клапаціцца пра леп!
шыя веды, больш дакладнае тлумачэнне і неадкладнае выка!
рыстанне маральнага закону, які рэгулюе адносіны паміж
людзьмі <…>, каб пераадолець канфлікт класаў і стварыць
новы сацыяльны парадак, заснаваны на справядлівасці і мі!
ласэрнасці»154.

92. Пій XI не прамінуў узняць голас супраць таталітарных
рэжымаў, якія ў час яго пантыфікату ўзмацняліся ў Еўропе.
Ужо 29 чэрвеня 1931 г. у энцыкліцы «Non abbiamo bisogno»155,

153 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186!189.
154 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’inseg�

namento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale, 21,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 24.

155 Пар. PIO XI, Lett. enc. Non abbiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285!312.
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напісанай на італьянскай мове, выступіў супраць самаволь!
ства фашысцкага рэжыму ў Італіі. У 1937 г. ён выдаў энцыклі!
ку на нямецкай мове «Mit brennender Sorge»156, прысвеча!
ную становішчу каталіцкага Касцёла ў нямецкім Рэйху.
Тэкст энцыклікі быў распаўсюджаны ў поўнай сакрэтнасці і
прачытаны з амбонаў усіх каталіцкіх касцёлаў у Германіі.
Энцыкліцы папярэднічалі гады злоўжывання і акты насілля.
А папрасілі аб ёй Пія XI нямецкія біскупы пасля таго, як у
1936 г. Рэйх прыняў яшчэ больш жорсткія і рэпрэсіўныя
меры, скіраваныя, у прыватнасці, супраць моладзі, якую пры!
мушалі ўступаць у фашысцкую арганізацыю «Гітлерюгенд».
Папа звяртаецца да святароў, законнікаў і законніц, а такса!
ма да свецкіх вернікаў са словамі падтрымкі і заклікам да
супраціўлення злу з мэтай вяртання сапраўднага спакою
паміж Касцёлам і дзяржавай. У 1938 г., ва ўмовах распаў!
сюджвання антысемітызму, Пій XI заявіў: «Духоўна мы з’яў!
ляемся семітамі»157.

У энцыкліцы «Divini Redemptoris»158, прысвечанай атэі!
стычнаму камунізму і хрысціянскаму сацыяльнаму вучэнню,
Пій XI выступіў з сістэматычнай крытыкай камунізму, на!
зваўшы яго «па самой сваёй сутнасці сапсаваным»159, і ўказаў
на асноўныя сродкі для залечвання нанесеных атэістычным
камунізмам ран: аднаўленне хрысціянскага жыцця, ажыц!
цяўленне евангельскай міласэрнасці, выкананне патрабаван!
няў справядлівасці на ўзроўні міжасабовых і сацыяльных
адносін дзеля агульнага дабра, заснаванне прафесійных ар!
ганізацый і міжгаліновых працоўных аб’яднанняў.

156 Афіцыйны тэкст (нямецкі): AAS 29 (1937) 145!167. Тэкст італьянскі: AAS
29 (1937) 168!188.

157 PIO XI, Discorso ai giornalisti belgi della radio (6 settembre 1938), in GIOVANNI

PAOLO II, Discorso ai dirigenti della «Anti�Defamation League of B’nai B’rith»
(22 marzo 1984): Insegnamenti di GIOVANNI PAOLO II, VII, 1 (1984) 740!742.

158 Афіцыйны тэкст (лацінскі): AAS 29 (1937) 65!106. Тэкст італьянскі: AAS
29 (1937) 107!138.

159 PIO XI, Lett. enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 130.
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93. Радыёпасланні Пія XII160 на Нараджэнне Пана разам з
іншымі важнымі выступленнямі на сацыяльныя тэмы паглыб!
ляюць разважанні Настаўніцкага Інстытута Касцёла пра новы
грамадскі лад, заснаваны на маральнасці і законе, дзе цэн!
тральнае месца займаюць справядлівасць і спакой. Падчас
свайго пантыфікату Пій XII перажыў страшныя гады другой
сусветнай вайны і цяжкі перыяд пасляваеннага аднаўлення.
Ён не пісаў сацыяльных энцыклік, але пастаянна ў розных
сітуацыях выказваў занепакоенасць з прычыны парушэння
міжнароднага ладу: «У ваенныя гады і ў пасляваенны перыяд
сацыяльнае вучэнне Пія XII было для многіх народаў на ўсіх
кантынентах, для мільёнаў вернікаў і тых, хто не верыць, го!
ласам усеагульнага сумлення, патрабаванні якога Папа тлу!
мачыў і абвяшчаў у цеснай сувязі з Божым словам. Дзякую!
чы свайму маральнаму аўтарытэту і прэстыжу Пій XII пака!
заў святло хрысціянскай мудрасці вялікай колькасці людзей
усіх сацыяльных катэгорый і слаёў грамадства»161.

Адной з характэрных рыс выступленняў Пія XII з’яўляецца
асаблівае падкрэсліванне сувязі паміж маральнасцю і законам.
Папа робіць акцэнт на разуменні натуральнага закону, бо ме!
навіта гэты закон павінен надаваць сэнс сацыяльнаму ўлад!
каванню як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўні.
Другім важным аспектам вучэння Пія XII з’яўляецца скіра!
ванне ўвагі на прадстаўнікоў розных прафесійных катэгорый
і на прадпрымальнікаў, якія пакліканы асаблівым чынам су!

160 Пар. PIO XII, Radiomessaggi natalizi: пра спакой і міжнародны лад у гады:
1939: AAS 32 (1940) 5!13; 1940: AAS 33 (1941) 5!14; 1941: AAS 34 ( 1942)
10!21; 1945: AAS 38 (1946) 15!25; 1946: AAS 39 (1947) 7!17; 1948: AAS 41
(1949) 8!16; 1950: AAS 43 (1951) 49!59; 1951: AAS 44 (1952) 5!15; 1954:
AAS 47 (1955) 15!28; 1955: AAS 48 (1956) 26!41; пра ўнутраны лад нацый,
1942: AAS 35 (1943) 9!24; пра дэмакратыю, 1944: AAS 37 (1945) 10!23; пра
функцыю хрысціянскай цывілізацыі, 1 верасня 1944: AAS 36 (1944) 249!258;
пра вяртанне да Бога ў шчодрасці і братэрстве, 1947: AAS 40 (1948) 8!16; пра
год вялікага вяртання і вялікага прабачэння, 1949: AAS 42 (1950) 121!133;
пра абязлічванне чалавека, 1952: AAS 45 (1953) 33!46; пра ролю тэхнічнага
прагрэса і пра спакой паміж народамі, 1953: AAS 46 (1954) 5!16.

161 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
22, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 25.
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працоўнічаць дзеля дасягнення агульнага дабра: «За ўваж!
лівасць і дальнабачнасць у распазнаванні “знакаў часу” Пія XII
можна лічыць непасрэдным прадвеснікам Другога Ватыкан!
скага Сабору і сацыяльнага вучэння наступных Папаў»162.

94. Шасцідзесятыя гады адкрываюць шырокія перспекты!
вы: свет ачуняў пасля ваенных разбурэнняў, пачалася дэка!
ланізацыя, з’явіліся першыя нясмелыя адзнакі пацяплення ў
адносінах паміж двума блокамі, амерыканскім і савецкім. У
гэтай атмасферы благаслаўлёны Ян XXIII глыбока аналізуе
«знакі часу»163. Сацыяльнае пытанне набывае універсальны
характар і ахоплівае ўсе краіны: побач з пытаннем працоў!
ных і з праблемай прамысловай рэвалюцыі паўстаюць праб!
лемы сельскай гаспадаркі, рэгіёнаў, якія развіваюцца, праб!
лемы дэмаграфічнага росту і праблемы, звязаныя з неабход!
насцю сусветнага эканамічнага супрацоўніцтва. Няроўнасць,
якая раней праяўлялася ў нацыянальных рамках, выходзіць
на міжнародны ўзровень. Усё выразней выяўляецца драма!
тычнае становішча, у якім знаходзіцца Трэці Свет.

Ян XXIII у энцыкліцы «Mater et magistra»164 «імкнецца
выкарыстаць адносна сённяшняга дня ўжо вядомыя дакумен!
ты і зрабіць наступны крок на шляху аб’яднання ўсёй хрыс!
ціянскай супольнасці»165. Ключавыя словы гэтай энцыклі!
кі — супольнасць і сацыялізацыя166. Касцёл пакліканы да су!
працоўніцтва ў праўдзе, справядлівасці і любові з усімі людзьмі
з мэтай стварэння сапраўднай супольнасці. На гэтым шляху
эканамічны рост не абмяжуецца задавальненнем патрэб лю!
дзей, але зможа садзейнічаць сцвярджэнню іх годнасці.

162 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
22, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 25.

163 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267!269. 278!279.
291. 295!296.

164 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 401!464.
165 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
23, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 26.

166 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415!418.
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95. У эпоху, якая адзначалася імклівым пашырэннем ядзер!
най зброі, Ян XXIII у энцыкліцы «Pacem in terris»167 закра!
нае тэму спакою. Акрамя гэтага, «Pacem in terris» змяшчае
першае паглыбленае разважанне Касцёла аб правах. Гэта эн!
цыкліка спакою і чалавечай годнасці. Яна працягвае і дапаў!
няе энцыкліку «Mater et magistra» і, ідучы ў кірунку, вызна!
чаным Львом XIII, падкрэслівае важнасць усеагульнага су!
працоўніцтва: упершыню дакумент Касцёла адрасаваны
таксама і «ўсім людзям добрай волі»168, якія пакліканы да ра!
шэння вялікай задачы — «устанавіць новыя адносіны на пад!
ставе прынцыпаў праўды, справядлівасці, любові і свабо!
ды»169. «Pacem in terris» гаворыць пра грамадскія ўлады су�
светнай супольнасці, якія пакліканы «разглядаць і вырашаць
праблемы эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага і культур!
нага зместу, што датычаць універсальнага агульнага дабра»170.
У дзесятую гадавіну абвяшчэння энцыклікі «Pacem in terris»
кардынал Морыс Руа, старшыня Папскай Камісіі «Iustitia et
Pax», накіраваў Паўлу VI пасланне разам з дакументам, які
ўтрымліваў разважанне наконт навучання, змешчанага ў эн!
цыкліцы Яна XXIII, якое разглядала новыя праблемы, звя!
заныя з умацаваннем спакою171.

96. Пастырская канстытуцыя Другога Ватыканскага Сабо!
ру «Gaudium et spes»172 уяўляе сабой выразны адказ Касцё!
ла на чаканні сучаснага свету. Гэтая канстытуцыя, «сугуч!
ная з касцёльным абнаўленнем, адлюстравала новае разу!
менне супольнасці вернікаў і Божага народу. Канстытуцыя
абудзіла новую зацікаўленасць вучэннем, што было змешча!
на ў папярэдніх дакументах, якія датычылі сведчання і жыц!

167 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257!304.
168 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, Indirizzo: AAS 55 (1963) 257.
169 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 301.
170 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294.
171 Пар. ROY CARD. MAURICE, Lettera a Paolo VI e Documento in occasione del 10°

anniversario dell’enciclica «Pacem in terris»: L’Osservatore Romano, 11 aprile
1973, pp. 3!6.

172 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes.
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ця хрысціянаў як сапраўдных шляхоў адлюстравання пры!
сутнасці Бога ў свеце»173. «Gaudium et spes» прадстаўляе Кас!
цёл, які адчувае сябе сапраўды звязаным з чалавечым родам
і яго гісторыяй174, які крочыць з усім чалавецтвам тым са!
мым шляхам і падзяляе лёс свету, але ў той жа час з’яўляецца
як бы рошчынай і душой чалавечай супольнасці, якая павін!
на аднавіцца ў Хрысце і ператварыцца ў Божую сям’ю175.

«Gaudium et spes» прапануе сістэматычнае даследаванне
тэм культуры, эканамічнага і сацыяльнага жыцця, сужэнства
і сям’і, палітычнай супольнасці, спакою і грамадства ў святле
хрысціянскага антрапалагічнага бачання і місіі Касцёла. Усё
разглядаецца, зыходзячы з асобы і арыентацыі на асобу, якая
з’яўляецца «адзіным на зямлі стварэннем, якога Бог хацеў
дзеля яго самога»176. Грамадства, яго структуры і развіццё па!
вінны быць скіраваны на ўдасканаленне чалавечай асобы177.
Упершыню Настаўніцкі Інстытут Касцёла на самым высокім
узроўні так падрабязна спыняецца на розных зямных аспек!
тах хрысціянскага жыцця: «Трэба прызнаць, што ўвага, з якой
канстытуцыя занялася сацыяльнымі, псіхалагічнымі, палі!
тычнымі, эканамічнымі, маральнымі і рэлігійнымі пераменамі
<…>, з кожным разам усё больш стымулюе пастырскі клопат
аб праблемах чалавека і дыялогу са светам»178.

97. Іншым вельмі важным дакументам Другога Ватыкан!
скага Сабору ў «корпусе» сацыяльнага вучэння Касцёла з’яў!
ляецца дэкларацыя «Dignitatis humanae»179. Гэтая дэклара!
цыя абвяшчае права на рэлігійную свабоду. Дадзенай тэме

173 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
24, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 27.

174 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 1.
175 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 40.
176 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 24.
177 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 25.
178 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
24, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 28!29.

179 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae.
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прысвечаны два раздзелы. У першым раздзеле, які мае агуль!
ны характар, сцвярджаецца, што рэлігійная свабода грунту!
ецца на годнасці чалавечай асобы і павінна быць замацава!
на як грамадзянскае права ў юрыдычнай сістэме грамадства.
Другі раздзел разглядае тэму рэлігійнай свабоды ў святле
Божага Аб’яўлення і прадстаўляе пастырскія вынікі з улі!
кам таго, што размова ідзе пра права, якое датычыць не толькі
канкрэтных асоб, але таксама розных супольнасцяў.

98. «Развіццё — новае імя спакою»,180 — сцвярджае Павел VI
у энцыкліцы «Populorum progressio»181, якую можна лічыць
свайго роду пашыраным варыянтам раздзела аб эканаміч!
ным і сацыяльным жыцці з «Gaudium et spes», хаця тут з’яў!
ляюцца некаторыя новыя істотныя элементы. У прыватнас!
ці, гэты дакумент акрэслівае «каардынаты цэласнага раз!
віцця чалавека і салідарнага развіцця чалавецтва. Гэтыя дзве
тэмы трэба лічыць стрыжнем усёй структуры экцыклікі.
Жадаючы пераканаць сваіх чытачоў у пільнай патрэбе салі!
дарных дзеянняў, Папа прадстаўляе развіццё як “пераход ад
менш чалавечных умоў жыцця да больш чалавечных” і ўда!
кладняе іх характарыстыкі»182. Гэты пераход не абмяжоўва!
ецца выключна эканамічнымі і тэхнічнымі рамкамі, але прад!
бачыць атрыманне кожным чалавекам культуры, павагі да
годнасці іншых людзей, прызнанне «найвышэйшых каштоў!
насцяў і Бога як іх крыніцы і мэты»183. Развіццё, якое ідзе на
карысць усім, адпавядае патрабаванню ўстанавіць у сусвет!
ным маштабе такую справядлівасць, якая гарантавала б спа!
кой на ўсёй планеце і дазволіла б рэалізаваць «усеагульны
гуманізм»184, заснаваны на духоўных каштоўнасцях.

180 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 76!80: AAS 59 (1967) 294!296.
181 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257!299.
182 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
25, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 29.

183 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 21: AAS 59 (1967) 267.
184 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
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99. У гэтай перспектыве Павел VI засноўвае ў 1967 г. Пап!
скую Камісію «Iustitia et Pax», выконваючы гэтым жаданне
Айцоў Сабору, якія лічылі «вельмі важнай справай стварэн!
не ў паўсюдным Касцёле пэўнай арганізацыі, якая б абуджа!
ла каталіцкую грамадскасць падтрымліваць слабаразвітыя
краіны, якія церпяць нястачу, а таксама клапаціцца пра сацы!
яльную справядлівасць паміж народамі»185. Па ініцыятыве
Паўла VI, пачынаючы ад 1968 г., Касцёл адзначае ў першы
дзень года Сусветны дзень міру. Гэты Пантыфік даў пачатак
традыцыі штогадовага паслання, прысвечанага тэме, што вы!
біраецца на кожны Сусветны дзень міру, папаўняючы гэтым
самым «корпус» сацыяльнага вучэння Касцёла.

100. У пачатку сямідзесятых гадоў, у бурлівай атмасферы
жорсткіх ідэалагічных пратэстаў, Павел VI звяртаецца да са!
цыяльнага вучэння Льва XIII і развівае яго ў апостальскім
лісце «Octogesima adveniens»186, складзеным з нагоды васьмі!
дзесятай гадавіны «Rerum novarum». Папа разважае пра пост!
індустрыяльнае грамадства з усімі яго складанымі прабле!
мамі, паказваючы няздольнасць ідэалогіі даць адказ на такія
выклікі, як урбанізацыя, умовы жыцця моладзі, становішча
жанчыны, беспрацоўе, дыскрымінацыя, эміграцыя, дэмагра!
фічны рост, уплыў сродкаў масавай камунікацыі, праблемы
прыроднага асяроддзя.

101. Праз дзевяноста гадоў пасля абвяшчэння энцыклікі
«Rerum Novarum» Ян Павел II прысвячае энцыкліку «Labo!
rem exercens»187 працы — асноўнаму дабру асобы, галоўнаму
фактару эканамічнай дзейнасці, ключу да ўсяго сацыяльнага
пытання. «Laborem exercens» паказвае духоўнасць і этыку
працы ў кантэксце глыбокага тэалагічнага і філасофскага раз!
важання. Праца не павінна разглядацца толькі аб’ектыўна і
матэрыяльна, але трэба таксама браць пад увагу яе суб’ектыў!

185 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 90.
186 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401!441.
187 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens: AAS 73 (1981) 577!647.
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ны характар як дзейнасці, якая заўсёды з’яўляецца адлюст!
раваннем асобы. Акрамя таго, што праца з’яўляецца асноў!
ным узорам сацыяльнага жыцця, яна мае пэўную годнасць
асяроддзя, у якім павінна адбывацца рэалізацыя прыродна!
га і звышпрыроднага паклікання асобы.

102. Энцыклікай «Sollicitudo rei socialis»188 Ян Павел II адз!
начае дваццатую гадавіну «Populorum progressio» і яшчэ раз
закранае тэму развіцця, разглядаючы яго з двух бакоў: «з ад!
наго боку, абмяркоўваецца драматычнае становішча сучасна!
га свету ў аспекце недастатковага развіцця Трэцяга Свету, а з
другога боку, звяртаецца ўвага на сэнс, умовы і патрабаванні
развіцця, годнага чалавека»189. Энцыкліка праводзіць адроз!
ненне паміж прагрэсам і развіццём, сцвярджаючы, што «са!
праўднае развіццё не можа абмяжоўвацца памнажэннем даб!
ротаў і паслуг, гэта значыць таго, чым можна валодаць, але
павінна таксама садзейнічаць паўнаце чалавечага “быцця”.
Гэтым самым энцыкліка выразна паказвае маральную сут!
насць сапраўднага развіцця»190. Ян Павел II, нагадваючы дэвіз
пантыфікату Пія XII, «Opus iustitiae pax» (спакой — плод
справядлівасці), дадае: «Сёння можна было б з такой самай
дакладнасцю і з такой самай сілай біблійнага натхнення (пар.
Іс 32, 17; Як 3, 18) сказаць: Opus solidaritatis pax (спакой —
плод салідарнасці)»191.

103. У сотую гадавіну энцыклікі «Rerum novarum» Ян Па!
вел II абвяшчае сваю трэцюю сацыяльную энцыкліку «Cen!
tesimus annus»192, якая адлюстроўвае дактрынальную пера!
емнасць стогадовага сацыяльнага вучэння Касцёла. Вярта!

188 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis: AAS 80 (1988) 513!586.
189 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
26, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 32.

190 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
26, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 32.

191 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
192 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus: AAS 83 (1991) 793!867.
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ючыся да аднаго з асноўных прынцыпаў хрысціянскай кан!
цэпцыі грамадскай і палітычнай арганізацыі, якая была га!
лоўнай тэмай папярэдняй энцыклікі, Папа піша: «Аб прын!
цыпе, які сёння называецца прынцыпам салідарнасці <…>,
гаворыць неаднаразова Леў XIII, называючы яго <…> “сяб!
роўствам”. Пій XI выкарыстоўвае не менш вядомае азначэн!
не “сацыяльная любоў”, а Павел VI, пашыраючы гэтае паняц!
це з улікам сучасных штатлікіх вымярэнняў сацыяльнага пы!
тання, гаворыць пра “цывілізацыю любові”»193. Ян Павел II
выразна паказвае, што сацыяльнае вучэнне Касцёла рухаец!
ца вакол стрыжня ўзаемнай сувязі паміж Богам і чалавекам:
пазнаваць Бога ў кожным чалавеку і кожнага чалавека ў Бо!
гу — гэта ўмова сапраўднага чалавечага развіцця. Падра!
бязны і паглыблены аналіз «res novae», асабліва пасля вя!
лікага павароту 1989 г., калі адбылося падзенне савецкай
сістэмы, утрымлівае станоўчую ацэнку дэмакратыі і сва!
боднай эканомікі ў межах абавязковай салідарнасці.

в) У святле і пад уздзеяннем Евангелля

104. Прыведзеныя дакументы ўяўляюць вехі на шляху сацы�
яльнага вучэння ад часоў Льва XIII да нашых дзён. Гэты сціслы
агляд стаў бы вельмі працяглым, калі б мы ўзгадалі ўсе вы!
ступленні, якія, апрача таго, што выкліканы пэўнай вызна!
чанай тэмай, трэба перш за ўсё разглядаць як «праяўленне
пастырскага клопату пра тое, каб супольнасці хрысціянаў і
ўсім людзям добрай волі прапанаваць асноўныя прынцы!
пы, універсальныя крытэрыі і адпаведныя арыенціры, якія
дапамогуць матываваць фундаментальны выбар і практыч!
ныя дзеянні, якія б можна было прыстасаваць да кожнай кан!
крэтнай сітуацыі»194.

193 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805.
194 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
27, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 33.
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Пры распрацоўцы і распаўсюджванні сацыяльнага ву!
чэння Касцёл кіраваўся і кіруецца не тэарэтычнымі, а пас!
тырскімі аргументамі. Ён бачыць, што наступствы сацыяль!
ных змен уплываюць на асобных людзей, на мноства муж!
чын і жанчын, на іх годнасць, што працягваецца пільны
пошук дасканалага зямнога парадку, аднак, гэта не суправа!
джаецца духоўным ростам195. З гэтых прычын узнікла і па!
чало развівацца сацыяльнае вучэнне — «абноўлены дак!
трынальны “корпус”, які развіваецца па меры таго, як Кас!
цёл у паўнаце Слова, аб’яўленага Езусам Хрыстом і пры
дапамозе Духа Святога (пар. Ян 14, 16. 26; 16, 13–15), рас!
тлумачвае гістарычныя падзеі»196.

195 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 4.
196 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 514; пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2422.



РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ

ЧАЛАВЕЧАЯ АСОБА І ЯЕ ПРАВЫ

I. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ
І ПЕРСАНАЛІСТЫЧНЫ ПРЫНЦЫП

105. Касцёл бачыць у чалавеку, у кожным чалавеку, жывы воб�
раз самога Бога, вобраз, які мае і павінен заўсёды знаходзіць
сваё тлумачэнне, усё больш глыбокае і поўнае, у таямніцы
Хрыста, які з’яўляецца дасканалым Божым Вобразам і які
адкрывае чалавеку Бога і самога чалавека. Да чалавека, які ад
самога Бога атрымаў непараўнальную і неад’емную годнасць,
звяртаецца Касцёл і служыць яму найвышэйшым і непаўтор!
ным чынам, пастаянна паказваючы яму самае ўзнёслае паклі!
канне, каб ён усё больш поўна ўсведамляў яго і быў вартым
гэтага паклікання. Хрыстус, Сын Божы, «праз сваё ўцелаў!
ленне пэўным чынам аб’яднаўся з кожным чалавекам»197,
таму Касцёл лічыць сваёй асноўнай задачай прычыніцца да
таго, каб гэтае з’яднанне магло пастаянна здзяйсняцца і ад!
наўляцца. У Хрысце Пану Касцёл паказвае чалавеку шлях і
першым хоча прайсці гэтым шляхам198, заахвочваючы рас!
пазнаць у кожным блізкім ці далёкім, знаёмым ці незнаё!
мым, і, перш за ўсё, у бедным і пакутуючым брата або сястру,
«за якога памёр Хрыстус» (1 Кар 8, 11; Рым 14, 15)199.

106. Усё сацыяльнае жыццё сканцэнтравана на асобе чала�
века — бяспрэчным пратаганісце. Касцёл шматразова і
многімі спосабамі даваў аўтарытэтнае тлумачэнне гэтай

197 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
198 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
199 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1931.
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праўды, прызнаючы і пацвярджаючы цэнтральнае месца ча!
лавечай асобы ў кожным асяроддзі і ў кожным праяўленні
сацыяльнасці: «Чалавечае грамадства ўяўляе сабой прадмет
сацыяльнага вучэння Касцёла, паколькі ён не стаіць ні па!за
людзьмі, якія ўтвараюць грамадства, ні над імі, але існуе вы!
ключна ў іх і, значыць, для іх»200. Гэтая важная заўвага зна!
ходзіць сваё адлюстраванне ў сцвярджэнні, што «чалавек не
з’яўляецца аб’ектам і пасіўным элементам сацыяльнага жыц!
ця, але ёсць і павінен заўсёды быць яго суб’ектам, падмур!
кам і мэтай»201. Значыць, ад чалавека бярэ пачатак сацыяль!
нае жыццё, якое не можа не прызнаць свайго актыўнага і
адказнага суб’екта. Менавіта чалавек павінен быць мэтаю
ўсіх праяў грамадства.

107. Чалавек, у яго канкрэтнай гістарычнай сітуацыі, з’яў�
ляецца сэрцам і душою каталіцкай сацыяльнай думкі202. Усё
сацыяльнае вучэнне будуецца на прынцыпе, які сцвярджае
непарушную годнасць чалавечай асобы203. Шматразова выказ!
ваючы гэтую праўду, Касцёл імкнуўся перш за ўсё бараніць
чалавечую годнасць ад кожнай спробы абмежаваць яе або
сказіць яе вобраз. Акрамя гэтага, Касцёл шматразова вы!
крываў патаптанне гэтай годнасці. Гісторыя пацвярджае,
што з тканкі грамадскіх адносін узнікаюць некаторыя вельмі
шырокія магчымасці для ўзвышэння чалавека, але таксама
ў гэтых магчымасцях гняздзяцца найбольш абразлівыя зла!
чынствы супраць гэтай годнасці.

200 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
35, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 39.

201 PIO XII, Radiomessaggio (24 dicembre 1944), 5: AAS 37 (1945) 12.
202 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 11: AAS 83 (1991) 807.
203 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453, 459.
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II. ЧАЛАВЕЧАЯ АСОБА — «IMAGO DEI»

а) Стварэнне паводле Божага вобраза

108. Галоўная навіна Святога Пісання абвяшчае, што чала�
вечая асоба з’яўляецца Божым стварэннем (пар. Пс 139 [138],
14–18), і ўказвае на элемент, які яе характарызуе і адрознівае,
а менавіта, што чалавечая асоба створана паводле Божага воб�
раза: «І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобраза, павод!
ле Божага вобраза стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчы!
ну» (Быц 1, 27). Бог ставіць стварэнне чалавека ў цэнтры і на
вяршыні стварэння: Бог удыхнуў у ноздры чалавека (па габр.
«adam»), злепленага з пылу зямлі («adamah»), дыханне жыц!
ця (пар. Быц 2, 7). «Чалавек, паколькі быў створаны паводле
Божага вобраза, мае годнасць асобы: ён не толькі з’яўляецца
чымсьці, але і кімсьці. Чалавек здольны пазнаць сябе, пана!
ваць над сабой, добраахвотна дарыць сябе і ўваходзіць у су!
польнасць з іншымі асобамі. Ён праз ласку пакліканы да за!
павету са сваім Стварыцелем, пакліканы адказваць Яму ве!
рай і любоўю, якой ніхто іншы не можа замест яго даць»204.

109. Падабенства чалавека да Бога выразна ўказвае на тое,
што сама сутнасць і само існаванне чалавека канстытуцый�
на звязана з Богам самым глыбокім чынам205. Гэтая сувязь існуе
сама па сабе, а значыць не дадаецца праз нейкі час і не пры!
ходзіць звонку. Усё жыццё чалавека — гэта пытанне пра Бога
і пошук Бога. Гэтая сувязь з Богам можа быць пакінута па!за
ўвагай, забыта або адхілена, але яна ніколі не можа быць поў!
насцю знішчана. Сапраўды, сярод усіх стварэнняў бачнага
свету толькі чалавек «“здольны” прыняць Бога» («homo est
Dei capax»)206. Чалавечая асоба з’яўляецца асабовым існаван!

204 Catechismo della Chiesa Cattolica, 357.
205 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 356. 358.
206 Catechismo della Chiesa Cattolica, titolo del c. 1°, sez. 1°, parte 1°; пар. CONCILIO

VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 12; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium
vitae, 34.
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нем, створаным Богам для супольнасці з Ім, бо толькі дзяку!
ючы гэтым адносінам чалавек можа жыць, праяўляць сябе і
натуральным чынам імкнуцца да Яго207.

110. Сувязь паміж Богам і чалавекам знаходзіць сваё адлю�
страванне ў здольнай да адносін прыроды чалавека і ў яе са�
цыяльным вымярэнні. Сапраўды, чалавек не з’яўляецца са!
мотнай істотай, ён «па сваёй глыбокай сутнасці — грамад!
ская істота, таму без адносін з іншымі не можа ні жыць, ні
развіваць сваіх дараванняў»208. У сувязі з гэтым важна тое,
што Бог стварыў чалавека як мужчыну і жанчыну209 (пар.
Быц 1, 27). «Надзвычай красамоўным сведчаннем таму з’яў!
ляецца пачуццё незадавальнення, якое спазнае чалавек у раі,
пакуль адзіным яго пунктам суадносін застаецца раслінны і
жывёльны свет (пар. Быц 2, 20). Толькі з’яўленне жанчыны,
гэта значыць істоты, якая з’яўляецца целам з яго цела і кос!
цю з яго косці (пар. Быц 2, 23) і ў якой таксама жыве дух
Бога Стварыцеля, можа задаволіць патрэбу ў міжасабовым
дыялогу, які мае такое істотнае значэнне для людскога існа!
вання. У бліжнім — мужчыну ці жанчыне — можна ўгледзець
адбітак самога Бога, канчатковай мэты заспакаення кожна!
га чалавека»210.

111. Мужчына і жанчына маюць тую ж самую годнасць і ад�
нолькавую каштоўнасць211 не толькі таму, што абодва, буду�
чы рознымі, створаны паводле Божага вобраза, але і яшчэ у
больш глыбокім сэнсе таму, што вобразам Бога з’яўляецца ды�
намізм узаемнасці, які ажыўляе «мы» чалавечай пары212. У ад!
носінах адно да другога мужчына і жанчына рэалізуюць сябе
самым глыбокім чынам; кожны адкрывае ў сабе асобу, шчыра

207 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 35; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1721.

208 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 12.
209 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 369.
210 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 35.
211 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2334.
212 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 371.
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прыносячы сябе ў дар213. Іх запавет адзінства прадстаўлены ў
Святым Пісанні як вобраз Запавета Бога з людзьмі (пар. Оc
1–3; Іс 54; Эф 5, 21–33) і адначасова як служэнне жыццю214.
Сапраўды, чалавечая пара можа ўдзельнічаць у творчай спра!
ве Бога: «І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: “Пладзіцеся і размна!
жайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю”» (Быц 1, 28).

112. Мужчына і жанчына звязаны з іншымі перш за ўсё як тыя,
каму быў давераны клопат пра жыццё іншых215. «З рукі чалаве!
ка і з рукі кожнага брата ягонага Я спаганю за кроў чалавека»
(Быц 9, 5), — кажа Бог Ною пасля патопу. У гэтай перспекты!
ве сувязь з Богам патрабуе лічыць жыццё чалавека святым і
недатыкальным216. Пятая запаведзь: «Не забівай!» (Зых 20, 13;
Дрг 5, 17) з’яўляецца важнай, таму што толькі Бог — Пан жыц!
ця і смерці217. Належная пашана да непарушнасці і недаты!
кальнасці фізічнага жыцця дасягае сваёй вяршыні ў станоў!
чай запаведзі: «Любі бліжняга як самога сябе» (Лев 19, 18),
праз якую Езус Хрыстус абавязвае нас клапаціцца пра бліж!
няга (пар. Мц 22, 37–40; Мк 12, 29–31; Лк 10, 27–28).

113. Маючы гэтае асаблівае пакліканне да жыцця, мужчына
і жанчына пастаўлены перад іншымі стварэннямі. Яны мо�
гуць і павінны падначаліць іх сабе, каб атрымліваць ад іх ка�
рысць. Але панаванне чалавека над светам патрабуе адказ�
насці; гэта не свабода ў самавольным і эгаістычным выкары�
станні гэтых стварэнняў, бо ўсё створанае мае каштоўнасць,
паколькі ў вачах Бога, яго Аўтара, «яно добрае» (пар. Быц 1,
4. 10. 12. 18. 21. 25). Чалавек павінен адкрываць і шанаваць
гэтую каштоўнасць стварэння. Гэта цудоўны выклік яго ро!
зуму, які, як на крылах218, павінен узняць чалавека да бачан!

213 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 6. 8. 14. 16. 19!20:
AAS 86 (1994) 873!874. 876!878. 893!896. 899!903. 910!919.

214 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 50.
215 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 19.
216 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2258.
217 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 27; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2259!2261.
218 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Fides et ratio. Уводзіны.
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ня праўды пра ўсе стварэнні, гэта значыць да бачання таго
дабра, якое ў іх бачыць Бог. Кніга Быцця вучыць, што пана!
ванне чалавека над светам заключаецца ў тым, што ён дае
імёны стварэнням (пар. Быц 2, 19–20). Называючы іх, чала!
век павінен прызнаць рэчы такімі, якімі яны ёсць, і з кожнай
з іх устанавіць адносіны адказнасці219.

114. Чалавек таксама ўстанаўлівае адносіны з самім сабой і
можа разважаць пра сябе. Святое Пісанне ў сувязі з гэтым
гаворыць пра сэрца чалавека. Гэты тэрмін азначае духоўны
ўнутраны свет чалавека, гэта значыць тое, што яго адрознівае
ад усіх іншых стварэнняў. Бог «учыніў усё <...> прыгожым у
свой час, даў людзям нават уяўленне пра справы свету, хаця
чалавек не можа зразумець таго, што Бог чыніць ад пачатку
да канца» (Экл 3, 11). Такім чынам сэрца азначае духоўныя
здольнасці, уласцівыя чалавеку, прывілею, якую ён атрымаў
як істота, створаная паводле вобраза свайго Стварыцеля: ро!
зум, здольнасць адрозніваць дабро ад зла, вольную волю220.
Кожны чалавек, які прыслухоўваецца да самага глыбокага
жадання свайго сэрца, не можа не далучыцца да слова праў!
ды, сказанага св. Аўгустынам: «Ты нас стварыў для сябе, і не!
спакойнае сэрца нашае, пакуль не знойдзе спакой у Табе»221.

б) Драматызм граху

115. Захапляльны вобраз стварэння Богам чалавека неадрыў�
на звязаны з драматычнай сцэнай першароднага граху. Апос!
тал Павел у адным выразным сцвярджэнні падагульняе апо!
вед пра падзенне чалавека, пададзены на першых старон!
ках Бібліі: «Праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет і праз
грэх — смерць» (Рым 5, 12). Чалавек, насуперак забароне Бога,

219 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 373.
220 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 34.
221 SANT’AGOSTINO, Confessiones, 1, 1: PL 32, 661: «Tu excitas, ut laudare te delectet;

quia fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te».
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паддаецца спакусе змяі і працягвае рукі да дрэва жыцця, трап!
ляючы ва ўладу смерці. Гэтым учынкам чалавек спрабуе пе!
раадолець сваю абмежаванасць, робячы выклік Богу, свайму
адзінаму Пану і крыніцы жыцця. Гэта грэх непаслухмянасці
(пар. Рым 5, 19), які аддзяляе чалавека ад Бога222.

 З Аб’яўлення ведаем, што Адам, першы чалавек, пару!
шыўшы Божы загад, страчвае святасць і праведнасць, якія
былі яму ўласцівы і якія атрымаў не толькі для сябе, але і для
ўсяго чалавецтва. «Паддаўшыся спакушальніку, Адам і Ева
здзейснілі асабісты грэх, але гэты грэх датычыць прыроды
чалавека, якую далей яны перадалі пашкоджанай. Грэх будзе
перададзены ўсяму чалавецтву шляхам працягвання роду, гэта
значыць праз перадачу чалавечай натуры, пазбаўленай пер!
шапачатковай святасці і праведнасці»223.

116. У аснове асабовых і сацыяльных падзелаў, якія ў роз!
най меры парушаюць каштоўнасць і годнасць чалавечай асо!
бы, знаходзіцца ўнутраная рана чалавека, якая пашкодзіла
самыя ўкрытыя глыбіні: «У святле веры мы называем яе гра!
хом: пачаўшы ад першароднага граху, які кожны носіць у сабе
ад нараджэння як спадчыну, атрыманую ад прабацькоў, аж
да граху, які здзяйсняе, злоўжываючы сваёй свабодай»224.
Вынікам граху як акту адлучэння ад Бога з’яўляецца асабіс!
тая адчужанасць, гэта значыць адыход чалавека не толькі ад
Бога, але таксама ад самога сябе, ад іншых людзей і ад свету,
які яго акружае: «разрыў з Богам драматычна ператвараец!
ца ў падзел паміж братамі. У апісанні “першага граху” раз!
рыў з Богам знішчае адначасова сяброўскі саюз, які яднаў
чалавечую сям’ю. Далей на старонках кнігі Быцця мы ба!
чым мужчыну і жанчыну, якія часта адно аднаго абвінавачва!
юць (пар. Быц 3, 12); як брат, варожа настроены супраць бра!
та, урэшце пазбаўляе яго жыцця (пар. Быц 4, 2–16). Павод!

222 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1850.
223 Catechismo della Chiesa Cattolica, 404.
224 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 2: AAS 77 (1985) 188;

пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1849.
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ле аповеда пра Бабілёнскую вежу, вынікам граху з’яўляецца
раздзяленне чалавечай сям’і, пачатак якому даў ужо першы
грэх і які цяпер дайшоў да скрайнасці ў сацыяльнай фор!
ме»225. Разважаючы над таямніцай граху, нельга не браць пад
увагу гэтае трагічнае перапляценне прычыны і вынікаў.

117. Таямніца граху — гэта падвойная рана, якую грэшнік
адкрывае ў сабе і ў адносінах з бліжнім. Таму можна гаварыць
пра асабісты і грамадскі грэх. Кожны грэх з аднаго боку з’яў!
ляецца асабістым грахом, а з другога боку кожны грэх з’яўля!
ецца грамадскім грахом, паколькі мае таксама сацыяльныя
вынікі. Грэх, у сваім сапраўдным сэнсе, заўсёды з’яўляецца
дзеяннем асобы, паколькі гэта праяўленне свабоды асобна!
га чалавека, а не групы ці супольнасці. Але кожнаму граху,
несумненна, можна прыпісаць грамадскі характар, бо «з увагі
на чалавечую салідарнасць, якая такая ж таямнічая і неспас!
цігальная, як рэальная і канкрэтная, грэх кожнага чалавека
пэўным чынам закранае іншых»226. Тым не менш, незакон!
на і недапушчальна надаваць грамадскаму граху такое зна!
чэнне, якое схіліла б нас больш ці менш свядома недаацэнь!
ваць, а нават і зусім ігнараваць асабовы элемент, улічваючы
толькі грамадскую віну і адказнасць. У аснове кожнай гра!
хоўнай сітуацыі заўсёды знаходзіцца чалавек, які грашыць.

118. Некаторыя грахі з увагі на прадмет з’яўляюцца непа�
срэдным замахам супраць бліжняга. Менавіта такія грахі
лічаць грамадскімі. Грамадскім з’яўляецца кожны грэх, здзей!
снены супраць справядлівасці ў міжасабовых адносінах, ад!
носінах асобы да супольнасці, а таксама супольнасці да асо!
бы. Грамадскім лічыцца кожны грэх супраць правоў чалаве!

225 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 15: AAS 77 (1985)
212!213.

226 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 214.
Акрамя гэтага тэкст растлумачвае, што гэтаму закону зыходжання, гэтай
супольнасці граху, з прычыны якой душа, якая прыніжае сябе з!за граху,
прыніжае таксама Касцёл і ў пэўнай ступені ўвесь свет, адпавядае закон
узыходжання, глыбокая і цудоўная таямніца супольнасці святых; дзякую!
чы гэтаму кожная душа, якая ўзвышаецца, узвышае свет.
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чай асобы, пачынаючы ад права на жыццё, якое мае і немаў!
ля ва ўлонні маці, або грэх супраць чыёйсьці фізічнай неда!
тыкальнасці; кожны грэх супраць свабоды іншага чалавека,
асабліва супраць свабоды вызнання веры ў Бога і пакланен!
ня Яму; кожны грэх супраць годнасці і гонару бліжняга. Гра!
мадскім з’яўляецца кожны грэх супраць агульнага дабра і
яго патрабаванняў ва ўсёй сферы правоў і абавязкаў грама!
дзян. Нарэшце, грамадскім з’яўляецца таксама той грэх, які
«датычыць адносін паміж рознымі чалавечымі супольнас!
цямі. Гэтыя адносіны не заўсёды адпавядаюць намеру Бога,
які жадае, каб у свеце панавалі справядлівасць, свабода і спа!
кой паміж асобамі, групамі і народамі»227.

119. Наступствамі граху падмацоўваюцца структуры гра�
ху. Яны маюць пачатак у асабістым граху, а значыць заўсёды
звязаны з канкрэтнымі дзеяннямі людзей, якія будуюць, ума�
цоўваюць гэтыя структуры і перашкаджаюць іх знішчэнню.
Такім чынам, структуры граху ўмацоўваюцца, пашыраюцца,
становяцца крыніцай іншых грахоў і абумоўліваюць паводзі!
ны людзей228. Гаворка ідзе пра ўмовы і перашкоды, якія існу!
юць даўжэй, чым працягваецца кароткае жыццё кожнага ча!
лавека, што здзяйсняе грэшныя чыны, і якія ўплываюць на
працэс развіцця народаў. Аб затрымцы і аб павольнасці раз!
віцця гэтага працэсу варта меркаваць і з гэтага пункту гле!
джання229. Сярод дзеянняў і пазіцый, якія супярэчаць Бо!
жай волі і дабру бліжняга, а таксама сярод структур, якія з іх
узнікаюць, найбольш вядомымі з’яўляюцца сёння дзве: «з
аднаго боку, выключнае імкненне да карысці, а з другога боку,
прага ўлады з намерам навязваць іншым сваю волю. Да кож!
най з гэтых пазіцый можна дадаць з мэтай іх лепшай харак!
тарыстыкі выслоўе “любым коштам”»230.

227 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 216.
228 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1869.
229 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988)

561!563.
230 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 37: AAS 80 (1988) 563.
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в) Універсальнасць граху і універсальнасць збаўлення

120. Вучэнне пра першародны грэх, якое гаворыць пра універ�
сальнасць граху, мае вялікае значэнне: «Калі кажам, што не
маем граху, ашукваем саміх сябе, і няма ў нас праўды» (1 Ян
1, 8). Гэтае вучэнне натхняе чалавека да таго, каб не жыць у
граху і не адносіцца да яго легкадумна, пастаянна шукаючы
вінаватых сярод іншых людзей і апраўдання ва ўплыве ася!
роддзя, спадчыннасці, у грамадскіх інстытутах, структурах і
міжчалавечых адносінах. Размова ідзе пра вучэнне, якое
выкрывае гэтыя памылкі.

Але вучэнне пра універсальнасць граху не павінна быць
адарваным ад вучэння пра універсальнасць збаўлення, якое
ажыццявілася ў Езусе Хрысце. Парушэнне гэтай сувязі нара!
джае неадэкватны страх перад грахом і песімістычнае бачан!
не свету і жыцця, што прычыняецца да пагарды культурнымі
і грамадзянскімі дасягненнямі чалавека.

121. Хрысціянскі рэалізм бачыць бездань граху, але бачыць у
святле надзеі, якая пераўзыходзіць усякае зло і якая даравана
праз адкупленчую справу Езуса Хрыста, які перамог грэх і
смерць (пар. Рым 5, 18–21; 1 Кар 15, 56–57): «у Ім Бог паяднаў
з сабой чалавека»231. Хрыстус, вобраз Бога (пар. 2 Кар 4, 4;
Кал 1, 15), — гэта той, хто поўнасцю асвячае і даводзіць у чала!
веку да дасканаласці вобраз і падабенства Божае. Слова, якое
сталася чалавекам у Езусе Хрысце, з’яўляецца спрадвеку жыц!
цём і святлом чалавека, святлом, якое асвячае кожнага чала!
века (пар. Ян 1, 4. 9). Бог праз адзінага пасрэдніка Езуса Хры!
ста, свайго Сына, жадае збаўлення ўсіх людзей (пар. 1 Цім 2,
4–5). Езус з’яўляецца адначасова Сынам Божым і новым
Адамам, або новым чалавекам (пар. 1 Кар 15, 47–49; Рым
5, 14): «Хрыстус, новы Адам, у самім аб’яўленні таямніцы Айца
і Яго любові поўнасцю паказвае чалавека самому чалавеку і
адкрывае яму яго найвышэйшае пакліканне»232. У Ім мы

231 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 10: AAS 77 (1985) 205.
232 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.



101Чалавечая асоба і яе правы

прызначаны Богам «быць падобнымі да вобраза Яго Сына,
каб Ён быў першародным сярод многіх братоў» (Рым 8, 29).

122. Новая рэальнасць, якую дорыць Езус Хрыстус, не наклад�
ваецца на прыроду чалавека, не дадаецца звонку. Гэта тая рэ�
альнасць супольнасці з Богам, адзіным у Тройцы, да якой людзі ў
глыбіні сваёй душы заўсёды скіраваны, дзякуючы таму, што яны
створаны падобнымі да Бога. Але размова ідзе пра рэальнасць,
якой яны не могуць дасягнуць толькі ўласнымі сіламі. Праз
Езуса Хрыста, уцелаўлёнага Сына Божага, у якім гэтая суполь!
насць ужо ажыццявілася выключным чынам, людзі ўспрыма!
юцца як дзеці Божыя (пар. Рым 8, 14–17; Гал 4, 4–7). Праз
Хрыста мы ўдзельнічаем у прыродзе Бога, які дае нам бяс!
конца «больш за тое, аб чым мы просім або пра што думаем»
(Эф 3, 20). Тое, што людзі ўжо атрымалі, не з’яўляецца чым!
сьці іншым, як толькі «задаткам» (2 Кар 1, 22; Эф 1, 14) таго,
што яны атрымаюць у паўнаце толькі перад Богам, якога ўба!
чаць «тварам у твар» (1 Кар 13, 12), або задаткам вечнага жыц!
ця: «А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праў!
дзівага Бога, і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста» (Ян 17, 3).

123. Універсальная хрысціянская надзея ахоплівае, апрача
мужчын і жанчын з усіх народаў, таксама неба і зямлю: «Кра!
піце, нябёсы, з вышыняў, і хмары няхай пральюць справядлі!
васць. Няхай адкрыецца зямля і народзіць збаўленне, і разам
узыдзе справядлівасць. Я, Пан, стварыў усё гэта» (Іс 45, 8).
Паводле Новага Запавету ўсё стварэнне разам з чалавецтвам
чакае Адкупіцеля. Падуладнае марнасці, поўнае надзеі, кры!
чыць і ўздыхае ў пакутах нараджэння, чакаючы вызвалення з
няволі тлення (пар. Рым 8, 18–22).

III. АСОБА ЧАЛАВЕКА І ЯЕ РОЗНЫЯ АСПЕКТЫ

124. Высока ацэньваючы цудоўную біблійную вестку, сацы�
яльнае вучэнне спыняецца перш за ўсё на галоўных і неад’ем�
ных вымярэннях чалавечай асобы, каб вылучыць найбольш
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значныя аспекты яе таямніцы і годнасці. У мінулым ніколі
не было недахопу ў розных рэдукцыйных канцэпцыях ідэа!
лагічнага характару або тых канцэпцыях, якія паходзяць з
распаўсюджаных форм звычаяў і мыслення, якія і сёння пра!
цягваюць драматычным чынам з’яўляцца на гістарычнай
арэне і датычаць разумення чалавека, яго жыцця і прызна!
чэння. Гэтыя канцэпцыі аб’ядноўвае тое, што яны з’яўляюц!
ца спробай сказіць вобраз чалавека, падкрэсліваючы толькі
адну з яго характарыстык са шкодай для ўсіх астатніх233.

125. Асобу ні ў якім выпадку нельга разглядаць толькі як абса�
лютную індывідуальную істоту, якая сама сябе збудавала,
сама на сабе грунтуецца і чые асабістыя характарыстыкі не
залежаць ні ад чаго, акрамя як ад яе самой. Асоба не можа раз�
глядацца толькі як клетка арганізма, які гатовы прызнаць за
ёй самае большае — функцыянальную ролю ўнутры сістэмы.
Канцэпцыі, якія рэдукуюць поўную праўду пра чалавека, ужо
неаднойчы звярталі на сябе ўвагу Касцёла, які не пераставаў
выступаць з нагоды гэтых і іншых скрайных рэдукцыйных
поглядаў, таму абвяшчаў, што «індывідуумы не рассыпаны,
як пясчынкі, але з’яднаны арганічнымі, гарманічнымі і ўзаем!
нымі адносінамі»234, і што чалавека нельга разглядаць «як звы!
чайную часцінку, малекулу грамадскага арганізма»235. Касцёл
клапоціцца, каб сцвярджэнне першынства асобы не суадно!
сілася з індывідуалістычным або масавым бачаннем.

126. Хрысціянская вера, заахвочваючы шукаць усюды тое,
што добрае і вартае чалавека (пар. 1 Тэс 5, 21), «ставіць сябе
па�над ідэалогіямі, а часам у апазіцыю да іх, паколькі прыз!
нае Бога, трансцэндэнтнага Стварыцеля, які звяртаецца да
чалавека і прамаўляе да яго праз усе створаныя рэчы як да
свабоднай і адказнай істоты»236.

233 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 26!39: AAS 63 (1971) 420!428.
234 PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 463.
235 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809.
236 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 27: AAS 63 (1971) 421.



103Чалавечая асоба і яе правы

Сацыяльнае вучэнне імкнецца звярнуць увагу на роз!
ныя вымярэнні таямніцы чалавека, які павінен разглядацца
«ва ўсёй праўдзе свайго існавання і асабістага быцця, а так!
сама “грамадскага і сацыяльнага існавання”»237. Робіць гэта
з асаблівай увагай, каб скласці аб ім найбольш дакладнае мер!
каванне.

А) АДЗІНСТВА АСОБЫ

127. Чалавек быў створаны Богам як адзінства душы і цела238:
«Духоўная і несмяротная душа — гэта прынцып адзінства ча!
лавека, гэта тое, дзякуючы чаму чалавек існуе як цэлае —
“corpore et anima unus” — у якасці асобы. Гэтыя азначэнні па!
казваюць не толькі на тое, што таксама цела, якому абяцана
ўваскрашэнне, будзе ўдзельнічаць у славе. Яны аднолькава
нагадваюць таксама пра сувязь розуму і вольнай волі з усімі
цялеснымі здольнасцямі і органамі пачуццяў. Уся асоба ра�
зам з целам даверана сама сабе і менавіта ў адзінстве душы і
цела з’яўляецца суб’ектам уласных маральных актаў»239.

128. Дзякуючы сваёй цялеснасці чалавек спалучае ў сабе эле�
менты матэрыяльнага свету, якія ў ім «дасягаюць вяршыні і
ўздымаюць голас у добраахвотным праслаўленні Стварыце!
ля»240. Гэтае вымярэнне дазваляе чалавеку ўвайсці ў матэры!
яльны свет, месца яго самарэалізацыі і свабоды, не ўспрыма!
ючы яго як вязніцу ці выгнанне. Нельга пагарджаць цялес!
ным жыццём. Наадварот, чалавек «павінен лічыць сваё цела
створаным Богам і прызначаным для ўваскрашэння ў апошні
дзень, добрым і вартым павагі»241. Але цялеснае вымярэнне

237 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
238 Пар. CONCILIO LATERANENSE IV, Cap. 1, De fide catholica: DS 800, p. 259; CONCILIO

VATICANO I, Cost. dogm. Dei Filius, c.1: De Deo rerum omnium Creatore: DS 3002,
p. 587; таксама, каноны 2. 5: DS 3022. 3025, pp. 592. 593.

239 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 48: AAS 85 (1993) 1172.
240 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 14.
241 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 14.



104 Частка першая. Раздзел трэці

праз рану, нанесеную грахом, садзейнічае таму, што чалавек
перажывае бунт цела і дрэнныя схільнасці сэрца, якіх ён па!
вінен асцерагацца, каб не стаць рабом і ахвярай часовага ба!
чання свайго жыцця.

У сваім духоўным вымярэнні чалавек выходзіць за межы
ўсёй сукупнасці рэчаў і пранікае ў самую глыбокую структу�
ру рэальнасці. Звяртаючыся да сэрца, гэта значыць, разважа!
ючы над сваім лёсам, чалавек адкрывае сваю перавагу над
матэрыяльным светам, дзякуючы сваёй непаўторнай годнасці
быць суразмоўцам Бога, пад чыім позіркам ён прымае рашэн!
не аб сваім жыцці. Чалавек праз сваё ўнутранае жыццё прыз!
нае ў сабе існаванне духоўнай і несмяротнай душы і ведае,
што ён з’яўляецца «не толькі часцінкай прыроды ці ананім!
ным элементам чалавечай супольнасці»242.

129. Значыць, чалавек надзелены дзвюма рознымі характары�
стыкамі: ён з’яўляецца матэрыяльнай істотай, звязанай з гэ�
тым светам праз сваё цела, а таксама духоўнай істотай, ад�
крытай на трансцэндэнцыю і на пазнанне «больш глыбокай
праўды» дзякуючы свайму розуму, праз які ён удзельнічае ў
святле боскага розуму243. Касцёл сцвярджае: «Адзінства цела
і душы настолькі глыбокае, што можна лічыць душу “формай”
цела. Гэта азначае, што дзякуючы духоўнай душы цела, ство!
ранае з матэрыі, з’яўляецца жывым і чалавечым целам. Дух і
матэрыя ў чалавеку не выступаюць як дзве звязаныя прыро!
ды, але іх з’яднанне ўтварае адну прыроду»244. Ні спірыту!
алізм, які пагарджае цялеснасцю, ні матэрыялізм, які лічыць
дух толькі маніфестацыяй матэрыі, не адлюстроўваюць скла!
данасці, цэласнасці і адзінства чалавечай істоты.

242 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 14; пар. Catechismo della
Chiesa Cattolica, 363. 1703.

243 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 15.
244 Catechismo della Chiesa Cattolica, 365.
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Б) АДКРЫТАСЦЬ НА ТРАНСЦЭНДЭНТНАСЦЬ

І НЕПАЎТОРНАСЦЬ АСОБЫ

а) Адкрытасць на трансцэндэнтнасць

130. Чалавечай асобе ўласціва адкрытасць на трансцэндэн�
тнасць: чалавек адкрыты на сустрэчу з бясконцасцю і з усімі
створанымі істотамі. Перш за ўсё чалавек адкрыты на бяс!
концасць, гэта значыць на Бога, паколькі дзякуючы свайму
розуму і волі ён узвышаецца над усякім стварэннем, а такса!
ма над самім сабой; становіцца незалежным ад стварэнняў, ён
свабодны ў адносінах да ўсіх створаных рэчаў і імкнецца да
абсалютнай праўды і дабра. Чалавек таксама адкрыты і на
сустрэчу з іншым чалавекам, з іншымі людзьмі і са светам,
паколькі толькі тады, калі ўсведамляе сябе ў адносінах да
«ты», ён можа сказаць пра «я». Чалавек выходзіць па!за свае
межы, з эгаістычнай сканцэнтраванасці на захаванні свайго
жыцця, каб уступіць у адносіны дыялогу і ў супольнасць з
іншым чалавекам.

Асоба адкрыта на ўсё, што існуе, на неабмежаваны гары�
зонт быцця. Яна здольна пераўзыходзіць узровень асобных
прыватных прадметаў, якія пазнае, менавіта дзякуючы гэтай
сваёй адкрытасці на бязмежнае быццё. Чалавечая душа ў пэў!
ным сэнсе дзякуючы сваёй пазнавальнай здольнасці, тоесна
ўсяму: «усе нематэрыяльныя рэчы, паколькі яны ахопліваюць
усё, надзелены некаторай бясконцасцю таму, што размова ідзе
пра сутнасць духоўнай рэальнасці, якая функцыянуе як ма!
дэль і падабенства ўсяго, як у выпадку Бога, або таму, што
яна падобна ўсякай рэчы ў дзеянні, як анёлы, ці ў патэнцы!
яльнасці, як душы»245.

245 SAN TOMMASO D’AQUINO, Commentum in tertium librum Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 4:
«Ex utraque autem parte res immateriales infinitatem habent quodammodo, quia
sunt quodammodo omnia, sive inquantum essentia rei immaterialis est exemplar
et similitudo omnium, sicut in Deo accidit, sive quia habet similitudinem omnium
vel actu vel potentia, sicut accidit in Angelis et animabus»: SAN TOMMASO D’AQUINO,
Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo.
Libro Terzo. Distinzioni 23�40. Le virtù in Cristo e le virtu ̀nei fedeli, traduzione di
P. LORENZO PEROTTO, O. P., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2000, p. 315;
пар. ён жа, Summa theologiae, I, q. 75, a. 5: Ed. Leon. 5, 201!203.
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б) Адзіная і непаўторная

131. Чалавек існуе як адзіная і непаўторная істота, існуе як
«я», здольнае разумець сябе, панаваць над сабою, самавызна�
чацца. Чалавечая асоба — гэта разумная і свядомая істота,
здольная разважаць пра сябе, а значыць разумець сябе і свае
дзеянні. Аднак ні розум, ні свядомасць і свабода не вызнача!
юць асобу, але асоба з’яўляецца падставай актаў розуму, свядо!
масці і свабоды. Можа здарыцца, што такія акты могуць адсут!
нічаць, але гэта не азначае, што чалавек перастае быць асобай.

Чалавечую асобу трэба заўсёды разумець у яе непаўтор�
най і неад’емнай выключнасці. Фактычна, чалавек існуе перш
за ўсё як суб’ектыўнасць, як цэнтр свядомасці і свабоды. Яго
непаўторны і непараўнальны ні з чым вопыт сведчыць аб
недапушчальнасці любых спроб прынізіць яго статус і абме!
жаваць яго прыдуманай схемай або падпарадкаваць сістэ!
мам улады, ідэалогіі і іншаму. Гэта перш за ўсё патрабуе не
толькі звычайнай павагі да кожнага чалавека на гэтай зямлі
з боку ўсіх, асабліва з боку палітычных і грамадскіх інстыту!
таў і іх кіраўнікоў, але і, больш за тое, азначае, што асноўным
абавязкам кожнага, асабліва ўзгаданых інстытутаў, у адно!
сінах да іншых людзей з’яўляецца менавіта садзеянне цэлас!
наму развіццю асобы.

в) Павага да чалавечай годнасці

132. Справядлівае грамадства можна пабудаваць толькі за�
хоўваючы павагу да трансцэндэнтнай годнасці чалавечай асо�
бы. Яна ўяўляе сабой канчатковую мэту грамадства, якое па�
вінна быць ёй падпарадкавана: «Таму сацыяльны лад і яго раз!
віццё заўжды павінны няспынна скіроўвацца да дабра асоб,
г. зн. парадак рэчаў павінен падпарадкоўвацца парадку асоб,
а не наадварот»246. Ушанаванне чалавечай годнасці немагчы!
ма без наступнага прынцыпу. Неабходна «ставіцца да бліжня!

246 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26.
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га як да сябе самога, маючы на ўвазе перадусім захаванне яго!
нага жыцця і сродкаў для яго годнага вядзення»247. Трэба, каб
усе грамадскія, навуковыя і культурныя праграмы бралі пад
увагу ўсведамленне першынства кожнай чалавечай асобы248.

133. Ні ў якім выпадку чалавечая асоба не можа быць выкары�
стана як інструмент для дасягнення мэт, далёкіх ад яе раз�
віцця, якое можа знайсці сваё поўнае і канчатковае ажыццяў�
ленне толькі ў Богу і ў Яго збаўчым намеры: чалавек, дзякуючы
свайму духоўнаму вымярэнню, пераўзыходзіць увесь свет і
з’яўляецца адзіным стварэннем, якое Бог пажадаў стварыць
дзеля яго самога249. З гэтай прычыны ні жыццё чалавека, ні
развіццё яго думкі, ні яго дабрабыт, ні таксама тыя, хто падзя!
ляе яго асабістае і сямейнае жыццё, не могуць несправядліва
абмяжоўвацца ў рэалізацыі сваіх правоў і сваёй свабоды.

Асоба не можа быць сродкам рэалізацыі планаў эканаміч�
нага, сацыяльнага і палітычнага характару, навязаных якой!
небудзь уладай, нават у імя мяркуемага прагрэсу грамадзян!
скай супольнасці ў цэлым або дзеля развіцця іншых людзей
сёння ці ў будучыні. Таму трэба, каб грамадзянскія ўлады
ўважліва сачылі за тым, каб ніякае абмежаванне свабоды або
абавязак, ускладзены на індывідуальную дзейнасць, ніколі
не перакрэслівалі годнасці асобы і каб было гарантавана за!
хаванне правоў чалавека. Усё гэта зноў жа абапіраецца на
бачанні чалавека як асобы, гэта значыць як актыўнага і ад�
казнага за працэс свайго ўзрастання суб’екта, які расце ра!
зам з супольнасцю, часткай якой ён з’яўляецца.

134. Сапраўдныя сацыяльныя змены дзейсныя і трывалыя
толькі тады, калі яны заснаваны на рашучых зменах асабіс�
тых паводзін. Сапраўднае маральнае аздараўленне грамад!
скага жыцця магчыма толькі ў тым выпадку, калі пачынаць з
асобы і арыентавацца на яе: «жыццё, пражытае ў згодзе з

247 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 27.
248 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2235.
249 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 24; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 27, 356 e 358.
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маральнымі правіламі, сведчыць пра чалавечую годнасць»250.
Зразумела, што менавіта ў кампетэнцыю асобы ўваходзіць
развіццё такіх маральных якасцяў, якія маюць асноўнае зна!
чэнне для кожнай супольнасці, якая сапраўды хоча называц!
ца чалавечай (справядлівасць, сумленнасць, праўдзівасць і
г. д.), якіх нельга проста чакаць ад іншых або даручаць як
водкуп установам. Усім, асабліва тым, хто мае ў адносінах да
іншых розную форму палітычнай, юрыдычнай і прафесій!
най адказнасці, трэба клапаціцца пра тое, каб быць пільным
сумленнем грамадства і ў першую чаргу сведкамі цывіліза!
ванага і годнага чалавека суіснавання.

В) СВАБОДА АСОБЫ

а) Каштоўнасць і межы свабоды

135. Чалавек можа звярнуцца да дабра толькі ў свабодзе, якой
адарыў яго Бог як найвышэйшым, асаблівым знакам свайго воб�
раза251. «Бог захацеў пакінуць чалавека ў руках ягонай рады
(пар. Сір 15, 14), каб ён шукаў свайго Стварыцеля па сваім
жаданні і, трымаючыся Яго, добраахвотна прыходзіў да поў!
най і благаслаўлёнай дасканаласці. Таму годнасць чалавека
патрабуе, каб ён, узрушаны і натхнёны знутры, а не пад уп!
лывам сляпога ўнутранага імпульсу або наогул знешняга
прымусу дзейнічаў паводле свядомага і свабоднага выбару,
гэта значыць асабіста»252.

Чалавек сапраўды высока цэніць свабоду і настойліва яе
шукае: жадае свабоды і павінен фарміраваць і накіроўваць па
сваёй свабоднай ініцыятыве сваё прыватнае і грамадскае
жыццё, асабіста адказваючы за яго253. Сапраўды, свабода не

250 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1706.
251 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1705.
252 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 17; пар. Catechismo della

Chiesa Cattolica, 1730!1732.
253 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 34: AAS 85 (1993)

1160!1161; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 17.
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толькі дазваляе чалавеку змяняць адпаведна сабе стан спраў
дзеля зручнасці, але вызначае таксама развіццё яго асабова!
га быцця пры дапамозе выбару, які скіраваны на сапраўднае
дабро254: чалавек нараджае самога сябе, з’яўляецца бацькам
свайго быцця255, будуе грамадскі лад256.

136. Свабода не пярэчыць залежнасці чалавека як стварэння
ад Бога257. Аб’яўленне вучыць, што ўлада вызначаць дабро і зло
не належыць чалавеку, а толькі Богу (пар. Быц 2, 16–17): «Ча!
лавек сапраўды свабодны з таго моманту, калі можа зразумець
і прыняць Божыя запаведзі. Ён мае надзвычай шырокую сва!
боду, можа есці “ад усякага дрэва ў гэтым садзе”. Але гэта
свабода не бязмежная: яна павінна спыніцца перад “дрэвам
пазнання дабра і зла”, бо паклікана, каб прыняць маральны
закон, які Бог дае чалавеку. У рэальнасці менавіта праз гэтае
прыняцце сапраўды і поўнасцю рэалізуецца чалавечая сва!
бода»258.

137. Правільнае ажыццяўленне асабістай свабоды патрабуе
пэўных умоў эканамічнага, грамадскага, юрыдычнага, палі�
тычнага і культурнага парадку, якія «вельмі часта ігнаруюц!
ца ці парушаюцца. Сітуацыі асляплення і несправядлівасці
парушаюць маральнае жыццё і падштурхоўваюць як моцных,
так і слабых да спакусы грашыць супраць любові. Чалавек,
які аддаляецца ад маральнага закону, прыносіць шкоду аса!
бістай свабодзе, ён сам сябе закоўвае ў ланцугі, разбурае бра!
тэрства з іншымі сабе падобнымі людзьмі і бунтуецца суп!
раць Божай праўды»259. Вызваленне ад усякага віду несправяд�
лівасці ўмацоўвае свабоду і годнасць чалавека. Але «трэба ў
першую чаргу звяртацца да духоўных і маральных здоль!

254 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1733.
255 Пар. SAN GREGORIO DI NISSA, De vita Moysis, 2, 2!3: PG 44, 327B!328B: «...unde

fit, ut nos ipsi patres quodammodo simus nostri... vitii ac virtutis ratione fingentes».
256 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809!810.
257 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1706.
258 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 35: AAS 85 (1993) 1161!1162.
259 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1740.
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насцяў асобы і да патрэбы пастаяннага ўнутранага навяр!
тання, калі мы хочам дасягнуць эканамічных і грамадскіх
змен, якія сапраўды служылі б чалавеку»260.

б) Сувязь свабоды з праўдай і натуральным законам

138. Рэалізуючы сваю свабоду, чалавек ажыццяўляе мараль�
на добрыя, канструктыўныя для сваёй асобы і грамадства
ўчынкі, калі падпарадкоўваецца праўдзе, гэта значыць, калі
не прэтэндуе на права быць творцам і абсалютным улада�
ром праўды і этычных нормаў261. Свабода ж «вынікае абса!
лютна і безумоўна не з сябе самой, а з умоў існавання, уну!
тры якіх яна знаходзіцца і якія з’яўляюцца адначасова яе
мяжой і магчымасцю. Гэта свабода створанай істоты, свабо!
да дараваная, якую трэба прыняць як парастак і ўзрошчваць
яе»262. У адваротным выпадку яна памірае, знішчаючы чала!
века і грамадства263.

139. Праўда пра дабро і зло распазнаецца практычным і кан�
крэтным чынам праз суджэнне сумлення, якое пабуджае ча�
лавека да адказнасці за здзейсненае дабро і ўчыненае зло.
«Практычнае суджэнне сумлення, якое накладае на чалавека
абавязак здзяйснення пэўнага чыну, раскрывае сувязь свабо�
ды з праўдай. Менавіта таму сумленне выяўляецца ў “суджэн!
нях”, якія адлюстроўваюць праўду пра дабро, а не ў адволь!
ных “рашэннях”. Мера сталасці і адказнасці гэтых суджэнняў
(а значыць і чалавека як іх суб’екта) — гэта не вызваленне
сумлення ад аб’ектыўнай праўды дзеля ўяўнай аўтаноміі
ўласных рашэнняў, а, наадварот, настойлівы пошук праўды і
гатоўнасць падпарадкоўваць ёй свае дзеянні»264.

260 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 75: AAS
79 (1987) 587.

261 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1749!1756.
262 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 86: AAS 85 (1993) 1201.
263 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 44. 99: AAS 85 (1993)

1168!1169. 1210!1211.
264 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 61: AAS 85 (1993) 1181!1182.
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140. Рэалізацыя свабоды прадугледжвае зварот да натураль�
нага маральнага закону, які мае ўсеагульны характар, апярэ�
джвае і аб’ядноўвае ў сабе ўсе правы і абавязкі265. Натуральны
закон — «гэта ні што іншае, як святло пазнання, што закладзе!
на ў нас Богам. Дзякуючы яму мы ведаем, што трэба рабіць, а
чаго пазбягаць. Гэтае святло або закон Бог даў стварэнню»266.
Ён заключаецца ва ўдзеле ў Яго вечным законе, які атаясамлі!
ваецца з самім Богам267. Гэты закон называецца натуральным,
паколькі розум, які яго абвяшчае, з’яўляецца рысай прыроды
чалавека, і універсальным, бо ён пашыраецца на ўсіх людзей,
паколькі замацаваны розумам. Галоўныя прадпісанні Божа!
га і натуральнага закону былі пададзены ў Дэкалогу. Гэта пер!
шыя і самыя істотныя прынцыпы, якія кіруюць маральным
жыццём268. Яго падмуркам з’яўляецца імкненне да Бога і пад!
парадкаванне Яму як крыніцы і суддзі ўсякага дабра, а такса!
ма ўсведамленне таго, што іншы чалавек падобны да нас саміх.
Натуральны закон выражае годнасць асобы і стварае падста!
вы фундаментальных абавязкаў асобы269.

141. Пры разнароднасці культур натуральны закон аб’яд�
ноўвае людзей паміж сабой праз агульныя прынцыпы. Хаця
выкарыстанне гэтага закону патрабуе адаптацыі да шмат!
лікіх жыццёвых умоў, у залежнасці ад месца, эпохі і абста!
він270, ён усё роўна застаецца нязменным. Гэты закон «існуе
сярод зменлівых ідэй і звычаяў і садзейнічае іх развіццю.
<…> Нават калі прыйсці да адмаўлення прынцыпаў гэтага

265 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 50: AAS 85 (1993) 1173!1174.
266 SAN TOMMASO D’AQUINO, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta

expositio, c. 1: «Nunc autem de scientia operandorum intendimus: ad quam tractan!
dam quadruplex lex invenitur. Prima dicitur lex naturae; et haec nihil aliud est
nisi lumen intellectus insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid agendum
et quid vitandum. Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione»:
DIVI THOMAE AQUINATIS, DOCTORIS ANGELICI, Opuscola Theologica, v. II: De re
spirituali, cura et studio P. FR. RAYMUNDI SPIAZZI, O. P., Marietti ed., Taurini!
Romae 1954, p. 245.

267 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, I!II, q. 91, a. 2, c: Ed. Leon. 7,
154: « ...partecipatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur».

268 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1955.
269 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1956.
270 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1957.
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закону, нельга ні знішчыць яго, ні вырваць з сэрца чалавека.
Ён пастаянна адраджаецца ў жыцці асоб і грамадства»271.

Аднак яго прадпісанні не ўспрымаюцца ўсімі ясна і не!
пасрэдна. Рэлігійныя і маральныя праўды могуць быць паз!
наны «ўсімі і без цяжкасцяў, з цвёрдым перакананнем і без
усякай дамешкі памылак»272 толькі з дапамогай ласкі і Аб’яў!
лення. «Натуральны закон дае аб’яўленаму Богам закону і
ласцы аснову, якая знаходзіцца ў поўнай гармоніі з дзеяннем
Духа Святога»273.

142. Натуральны закон, будучы Божым законам, не можа
быць адхілены чалавечай грахоўнасцю274. Ён закладвае мараль!
ны фундамент, неабходны для таго, каб пабудаваць чалаве!
чую супольнасць і стварыць грамадзянскі закон, які робіць
канкрэтныя і адпаведныя абставінам высновы з прынцыпаў
натуральнага закону275. Калі універсальнасць натуральнага
маральнага закону ўспрымаецца няправільна, то немагчыма
пабудаваць сапраўдныя і доўгатрывалыя адносіны з іншымі,
бо, калі не хапае згоды ў імкненні да праўды і дабра, то мы
сваімі ўчынкамі, «наўмысна або не, прыносім шкоду суполь!
насці і кожнай асобе»276. Сапраўды, толькі свабода, замацава!
ная ў агульнай прыродзе, можа зрабіць усіх людзей адказнымі
і апраўдаць грамадскую мараль. Хто сам абвяшчае сябе адзі!
най мерай рэчаў і праўды, той не можа спакойна суіснаваць
і супрацоўнічаць з сабе падобнымі277.

143. Свабода таямнічым чынам схільна адкідваць адкрытасць
на праўду і дабро чалавека і вельмі часта аддае перавагу злу
і эгаістычнай закрытасці, узносячы сябе як боства, якое ства�

271 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1958.
272 CONCILIO VATICANO I, Cost. dogm. Dei Filius, c. 2: DS 3005, p. 588; пар. Pio XII,

Lett. enc. Humani generis: AAS 42 (1950) 562.
273 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1960.
274 Пар. SANT’AGOSTINO, Confessiones, 2, 4, 9: PL 32, 678: «Furtum certe punit lex tua,

Domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas».
275 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1959.
276 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 51: AAS 85 (1993) 1175.
277 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 19!20.
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рае дабро і зло: «Чалавек, створаны Богам у праведнасці, праз
спакусу злога з самага пачатку гісторыі злоўжываў сваёй сва!
бодай, паўстаючы супраць Бога і жадаючы дасягнуць мэты
свайго жыцця па!за Богам <...>. Часта, адмаўляючыся прыз!
наць Бога крыніцай свайго паходжання, чалавек парушаў і
адпаведную сувязь з канчатковай мэтай, а гэтым самым ён
парушаў адносіны з самім сабой, з іншымі людзьмі і з усімі
створанымі рэчамі»278. Таму свабода чалавека патрабуе выз�
валення. Хрыстус моцай сваёй Пасхальнай таямніцы вызва!
ляе чалавека ад неўпарадкаванай любові да сябе279, якая з’яў!
ляецца крыніцай пагарды да бліжняга і адносін, якія адзна!
чаюцца імкненнем дамінаваць над іншым чалавекам. Ён
адкрывае нам, што свабода рэалізуецца ў дары сябе самога280.
Праз сваю крыжовую ахвяру Езус нанова вяртае кожнага
чалавека да супольнасці з Богам і бліжнімі.

Г) РОЎНАЯ ГОДНАСЦЬ УСІХ ЛЮДЗЕЙ

144. «Бог не зважае на асобы» (Дз 10, 34; пар. Рым 2, 11; Гал
2, 6; Эф 6, 9), паколькі ўсе людзі маюць аднолькавую годнасць
як створаныя паводле Яго вобраза і падабенства281. Уце!
лаўленне Божага Сына паказвае роўную годнасць усіх асоб:
«Няма ўжо ні юдэя, ні грэка; няма ні раба, ні свабоднага; няма
ні мужчыны, ні жанчыны, бо ўсе вы адно ў Хрысце Езусе»
(Гал 3, 28; пар. Рым 10, 12; 1 Кар 12, 13; Клс 3, 11).

Паколькі на абліччы кожнага чалавека ззяе водблеск Бо�
жай славы, яго годнасць перад Богам служыць падставай для
годнасці чалавека перад іншымі людзьмі282. Гэтая галоўная пад!
става істотнай роўнасці і братэрства паміж людзьмі не зале!
жыць ад іх расы, нацыянальнасці, пола, паходжання, куль!
турнай і класавай прыналежнасці.

278 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 13.
279 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1741.
280 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 87: AAS 85 (1993) 1202!1203.
281 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1934 .
282 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 29.
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145. Толькі прызнанне чалавечай годнасці зможа зрабіць маг�
чымым сумеснае і асабістае ўзрастанне ўсіх людзей (пар. Як 2,
1–9). Каб садзейнічаць гэтаму ўзрастанню трэба, у прыватнасці,
падтрымліваць найслабейшых, на справе забяспечваць роўныя
магчымасці для мужчын і жанчын, гарантаваць аб’ектыўную
роўнасць розных грамадскіх класаў перад законам283.

Таксама ў адносінах паміж народамі і дзяржавамі ўмовы
справядлівасці і роўнасці служаць перадумовай для сапраўд�
нага прагрэсу міжнароднай супольнасці284. Нягледзячы на зме!
ны ў гэтым кірунку, нельга забываць, што ўсё яшчэ існуе мно!
ства формаў няроўнасці і залежнасці285.

Прызнанню роўнай годнасці кожнага чалавека і ўсіх наро�
даў павінна садзейнічаць усведамленне таго, што чалавечую
годнасць можна захоўваць і ўмацоўваць толькі ў супольнасці,
у межах усяго чалавецтва. Толькі праз згодныя дзеянні лю!
дзей і народаў, шчыра зацікаўленых у дабры ўсіх астатніх,
можна дасягнуць сапраўднага ўсеагульнага братэрства286.
У адваротным выпадку захаванне ўмоў найбольшай няроў!
насці прывядзе да збяднення ўсіх.

146. Паняцці «мужчынскае» і «жаночае» адрозніваюць паміж
сабой дзвюх асоб, якія маюць роўную годнасць. Але гэта не
азначае аднолькавасці, паколькі спецыфіка жанчыны адрозні�
ваецца ад спецыфікі мужчыны. Гэтае адрозненне ў роўнасці
ўзбагачае і неабходна для гарманічнага чалавечага суіснаван�
ня: «Умоваю забеспячэння жанчыне належнага ёй месца ў
Касцёле і ў грамадстве з’яўляецца паглыблены і дакладны
аналіз антрапалагічных асноў становішча мужчыны і жан!

283 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413.
284 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279!281; PAOLO

VI, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (4 ottobre 1965), 5: AAS
57 (1965) 881; GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite per la celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 13: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739!741.

285 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 84.
286 Пар. PAOLO VI, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (4 ottobre

1965), 5: AAS 57 (1965) 881; ён жа, Lett. enc. Populorum progressio, 43!44:
AAS 59 (1967) 278!279.
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чыны з мэтаю ўдакладнення асабістай тоеснасці, уласцівай
жанчыне, у суадноснасці адрознасці і ўзаемадапаўнення ў
адносінах да мужчыны, не толькі ў сэнсе выконваемых ёю
функцый і ролі, але таксама значна глыбей, у тым, што даты!
чыць структуры асобы і яе значэння»287.

147. Жанчына — гэта дапаўненне мужчыны, як і мужчына —
гэта дапаўненне жанчыны. Жанчына і мужчына ўзаемада�
паўняюць адно аднаго не толькі з фізічнага і псіхічнага пун�
кту гледжання, але таксама і з анталагічнага. «Чалавечае»
можа поўнасцю рэалізавацца толькі дзякуючы падвойнасці
«мужчынскага» і «жаночага». Гэтае «адзінства дваіх»288, або
адносіны «адзінства ў падвойнасці», дапамагае кожнаму ад!
чуць міжасабовую супольнасць як дар, які адначасова з’яў!
ляецца і місіяй. «Гэтаму “адзінству дваіх” Бог даверыў не
толькі справу перадачы жыцця і стварэння сям’і, але і задан!
не будаваць гісторыю»289. «Жанчына з’яўляецца “памочні!
цай” мужчыны, як і мужчына — “памочнікам” жанчыны!»290

У іхнім спатканні ажыццяўляецца канцэпцыя гарманічнага
адзінства чалавечай асобы, заснаванай не на логіцы эгацэн!
трызму і самастанаўлення, а на любові і салідарнасці.

148. Інваліды — гэта людзі ў поўным сэнсе слова, з правамі і
абавязкамі. «Нягледзячы на абмежаванасць іх цела і магчы!
масцяў, нягледзячы на іх цярпенні, у іх з асаблівай сілай рас!
крываецца годнасць і веліч чалавека»291. Паколькі чалавек з
абмежаванымі магчымасцямі — гэта суб’ект з усімі правамі,
то трэба дапамагаць яму ўдзельнічаць у сямейным і гра!
мадскім жыцці ва ўсіх аспектах і на ўсіх узроўнях, якія яму
даступны.

287 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 50.
288 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Mulieris dignitatem, 11: AAS 80 (1988) 1678.
289 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle donne, 8: AAS 87 (1995) 808.
290 GIOVANNI PAOLO II, Angelus Domini (9 luglio 1995): Insegnamenti di Giovanni

Paolo II, XVIII, 2 (1995) 74; пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell’uomo e della don�
na nella Chiesa e nel mondo, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2004.

291 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.
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Неабходна пашыраць пры дапамозе эфектыўных і адпа�
ведных мер правы людзей з абмежаванымі магчымасцямі:
«Было б сапраўды не вартай чалавека справай і пярэчыла б
агульнаму паняццю чалавечнасці, калі б да грамадскага жыц!
ця, а таксама і да працы дапускаліся толькі здаровыя людзі. У
такім выпадку ўзнікала б небяспечная форма дыскрымінацыі
слабых і хворых з боку моцных і здаровых»292. Асаблівую ўвагу
трэба звярнуць не толькі на фізічныя і псіхалагічныя ўмовы
працы, на справядлівую ўзнагароду, на прадухіленне розных
перашкод і магчымасць службовага ўзрастання, але таксама
на эмацыянальнае і сэксуальнае вымярэнне чалавека з абме!
жаванымі магчымасцямі. «Такі чалавек таксама хоча любіць і
быць любімым, патрабуе пяшчоты, блізкасці, інтымнасці»293

ў адпаведнасці са сваімі магчымасцямі і згодна з маральным
парадкам, аднолькавым як для здаровых, так і для людзей з
фізічнымі ці разумовымі адхіленнямі.

Д) САЦЫЯЛЬНАСЦЬ ЧАЛАВЕКА

149. Чалавечая асоба па сваёй сутнасці з’яўляецца грамад�
скай істотай294, бо менавіта такой яе задумаў Бог, які яе ства�
рыў295. Сапраўды, прырода чалавека выяўляе сябе як прыро!
да істоты, якая адказвае на свае ўласныя патрэбы, абапіраю!
чыся на суб’ектыўнасці ў адносінах, гэта значыць як свабодная
і адказная істота, якая прызнае неабходнасць аб’ядноўвацца
і супрацоўнічаць з сабе падобнымі і якая здольна стварыць
супольнасць з імі на ўзроўні пазнання і любові. «Грамадства —
гэта сукупнасць асоб, якія арганічна звязаны паміж сабой
прынцыпам адзінства, які пераўзыходзіць кожную з іх. Гра!

292 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.
293 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Simposio internazionale «Dignitа e diritti della

persona con handicap mentale» (5 gennaio 2004): L’Osservatore Romano, 9 gennaio
2004, p. 5.

294 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 12.
295 Пар. PIO XII, Radiomessaggio (24 dicembre 1942), 6: AAS 35 (1943) 11!12;

GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264!265.
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мадства, бачны і духоўны сход, існуе ў часе, яно прымае ў
сябе мінулае і рыхтуе будучае»296.

Таму належыць падкрэсліць, што грамадскае жыццё з’яў�
ляецца прыроднай характарыстыкай, якая адрознівае чала�
века ад усіх астатніх зямных стварэнняў. Грамадская дзей!
насць мае асаблівую адзнаку чалавека і чалавецтва, адзнаку
асобы, якая дзейнічае ў супольнасці асоб. Гэты знак вызначае
ўнутраную характарыстыку чалавека і складае, у нейкім сэн!
се, саму яго сутнасць297. Гэтая здольнасць будаваць адносіны
набывае ў святле веры больш глыбокі і трывалы сэнс. Чала!
вечая асоба, створаная паводле вобраза і падабенства Бога
(пар. Быц 1, 26), змешчана ў бачным свеце, каб жыць у гра!
мадстве (пар. Быц 2, 20. 23) і валадарыць над зямлёй (пар.
Быц 1, 26. 28–30). Асоба з самага пачатку паклікана да гра!
мадскага жыцця. «Бог стварыў чалавека не як “самотную істо!
ту”, але як “грамадскую істоту”. Грамадскае жыццё не з’яўля!
ецца чымсьці знешнім у адносінах да чалавека. Чалавек можа
развівацца і рэалізоўваць сваё пакліканне толькі ў адносінах
з іншымі людзьмі»298.

150. З сацыяльнасці чалавека не ўзнікае аўтаматычна су�
польнасць асоб і самаадданасць. З!за пыхі і эгаізму чалавек
знаходзіць у сабе парасткі асацыяльнасці, індывідуалістыч!
най закрытасці і схільнасці да насілля над іншымі299. Усякае
грамадства, годнае гэтай назвы, можа быць упэўнена, што
жыве ў праўдзе, калі кожны яго член, дзякуючы сваёй здоль!
насці пазнання дабра, шукае гэтае дабро для сябе і іншых

296 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1880.
297 Натуральная сацыяльнасць чалавека падкрэслівае, што крыніцай грамадства

з’яўляецца не «кантракт» або «дамова», але сама прырода чалавека. З яе
паходзіць магчымасць свабоднага аб’яднання ў розныя саюзы. Нельга забы!
ваць, што ідэалогіі грамадскай дамовы абапіраюцца на памылковую антра!
палогію. Таму іх вынікі не могуць быць (а фактычна, яны ніколі і не былі)
карыснымі для грамадства і асоб. Настаўніцкі Інстытут Касцёла асуджае
такія ідэалогіі як недарэчныя і ў найвышэйшай ступені шкодныя: Пар. LEONE

XIII, Lett. enc. Libertas praestantissimum: Acta Leonis XIII, 8 (1889) 226!227.
298 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 32: AAS

79 (1987) 567.
299 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 25.
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людзей; калі дзеля дабра свайго і іншых людзі аб’ядноўва!
юцца ва ўстойлівыя групы з мэтай дасягнення агульнага даб!
ра. Розныя грамадствы павінны таксама ўстанаўліваць ад!
носіны салідарнасці, паразумення і супрацоўніцтва, служа!
чы чалавеку і агульнаму дабру300.

151. Сацыяльнасць чалавека неаднолькавая. Яна праяўляец�
ца ў розных формах. Агульнае дабро залежыць ад здаровага
грамадскага плюралізму. Розныя грамадствы пакліканы да
стварэння адзінага і гарманічнага цэлага, унутры якога кож!
нае з іх зможа захаваць і развіваць сваю індывідуальнасць і
аўтаномію. Некаторыя формы грамадства, напр., сям’я, гра!
мадзянская або рэлігійная супольнасць больш непасрэдна
адпавядаюць самай глыбокай прыродзе чалавека, а іншыя
ўзнікаюць, хутчэй за ўсё, у выніку свабоднага выбару. «Каб
садзейнічаць як мага больш шматлікаму ўдзелу людзей у гра!
мадскім жыцці, трэба падтрымліваць стварэнне асацыяцый і
ўстаноў як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўні,
якія звязаны “з эканамічнай, культурнай, грамадскай, спар!
тыўнай, забаўляльнай, прафесійнай, палітычнай дзейнасцю”.
Такая “сацыялізацыя” адлюстроўвае таксама натуральнае
імкненне людзей аб’ядноўвацца для дасягнення мэт, якія пе!
раўзыходзяць індывідуальныя магчымасці. Яна развівае
якасці асобы, у прыватнасці, ініцыятыўнасць і адказнасць. Яна
дапамагае гарантаваць правы асобы»301.

IV. ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА

а) Каштоўнасць правоў чалавека

152. Праца над фармуліроўкай і абвяшчэннем правоў чалаве�
ка з’яўляецца адным з найбольш значных намаганняў, якія са�
праўды адказваюць на бясспрэчныя патрабаванні, што вы�

300 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988)
544!547; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.

301 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1882.
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нікаюць з чалавечай годнасці302. Касцёл бачыць у гэтых пра!
вах выключную магчымасць, якую дае наш час, бо праз іх
паўсюдна пацвярджаецца і ўмацоўваецца чалавечая год!
насць як рыса, якой Бог Стварыцель надзяліў сваё стварэн!
не303. Настаўніцкі Інстытут Касцёла станоўча ацаніў Усе�
агульную дэкларацыю правоў чалавека, абвешчаную Аргані!
зацыяй Аб’яднаных Нацый 10 снежня 1948 г., а Ян Павел II
назваў яе «сапраўднай вехай на шляху маральнага развіцця
чалавека»304.

153. Крыніцу правоў чалавека трэба шукаць у годнасці, якая
ўласціва кожнай чалавечай істоце305. Гэтую годнасць, якая
глыбока ўкаранілася ў чалавечым жыцці і ў кожнай істоце,
можна ўбачыць і зразумець перш за ўсё з дапамогай розуму.
Прыродная аснова правоў чалавека ўяўляецца яшчэ больш
трывалай, калі мы ў звышпрыродным святле бачым, што год!
насць, дараваная нам Богам і глыбока параненая грахом, бы!
ла прынята і адкуплена Езусам Хрыстом праз Яго ўцелаў!
ленне, смерць і ўваскрасенне306.

Сапраўдная крыніца правоў чалавека знаходзіцца не ў волі
людзей307, не ў дзяржаве, не ў грамадскіх уладах, а ў самім ча�
лавеку і ў Богу, яго Стварыцелі. Гэтыя правы — «усеагуль!
ныя, непарушныя і неад’емныя»308. Усеагульныя, таму што
яны ўласцівы ўсім людзям незалежна ад часу, месца і суб’!

302 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 1.
303 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 41; CONGREGAZIONE PER

L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina
sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale, 32, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Roma 1988, pp. 36!37.

304 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2 ottobre
1979), 7: AAS 71 (1979) 1147!1148; для Яна Паўла ІІ гэта дэкларацыя «за!
стаецца адным з найбольшых праяўленняў чалавечага сумлення ў наш час»:
Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di
fondazione (5 ottobre 1995), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995)
731!732.

305 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 27; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1930.

306 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259; CONCILIO

VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
307 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278!279.
308 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
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екта. Непарушныя, паколькі «адносяцца да чалавечай асобы
і яе годнасці»309, і «дарэмным было б абвяшчэнне правоў, калі
б адначасова не прыкладваліся б усякія старанні гаранта!
ваць іх належнае захаванне ўсімі, усюды і ў адносінах да кож!
нага»310. Неад’емныя, паколькі «ніхто не можа на падставе
закону пазбавіць іншага чалавека гэтых правоў, кім бы ён не
быў, бо гэта было б гвалтам яго сутнасці»311.

154. Павінны паважацца не толькі паасобныя правы чалаве�
ка, але і ўсе разам. Частковая абарона гэтых правоў была б
адлюстраваннем своеасаблівага іх адмаўлення. Правы адпа!
вядаюць патрабаванням чалавечай годнасці і маюць на ўвазе
ў першую чаргу задавальненне істотных матэрыяльных і ду!
хоўных патрэб асобы. «Гэтыя правы датычаць усіх этапаў
жыцця і ўсіх палітычных, грамадскіх, гаспадарчых або куль!
турных абставін. Яны ствараюць адзінае цэлае, мэтай якога
з’яўляецца абарона дабра чалавека і грамадства ва ўсіх аспек!
тах. <…> Інтэгральная абарона ўсіх катэгорый правоў чала!
века з’яўляецца сапраўднай гарантыяй поўнага захавання
кожнага асобнага права»312. Універсальнасць і непадзель!
насць — характэрныя рысы правоў чалавека. «Гэта два прын!
цыпы, якія ўказваюць на неабходнасць укаранення правоў
чалавека ў розных культурах, а таксама на паглыбленне іх
юрыдычнага аспекта, каб можна было гарантаваць ім поўнае
захаванне»313.

309 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 3: AAS
91 (1999) 379.

310 PAOLO VI, Messaggio alla Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo (15 aprile
1968): AAS 60 (1968) 285.

311 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 3: AAS
91 (1999) 379.

312 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 3: AAS
91 (1999) 379.

313 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998, 2: AAS
90 (1998) 149.
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б) Спецыфікацыя правоў

155. Вучэнне Яна XXIII314, Другога Ватыканскага Сабору315 і
Паўла VI316 шырока асвятляюць канцэпцыю правоў чалавека,
вызначаную Настаўніцкім Інстытутам Касцёла. Ян Павел II
у энцыкліцы «Centesimus annus» склаў спіс гэтых правоў:
«права на жыццё, якое ўключае права дзіцяці развівацца ў
мацярынскім улонні з моманту зачацця; права жыць у поўнай
сям’і і ў маральным асяроддзі, якое садзейнічае развіццю асо!
бы; права на інтэлектуальнае развіццё і на свабоду ў пошуках
і пазнанні праўды; права на ўдзел у працы па выкарыстанні
зямных рэсурсаў і на здабыванне гэтай працай сродкаў на
жыццё для сябе і сваіх блізкіх; права свабодна ствараць ся!
м’ю, прымаць і выхоўваць дзяцей, адказна распараджаючыся
сваёй сэксуальнасцю. У пэўным сэнсе крыніцай і сінтэзам гэ!
тых правоў з’яўляецца рэлігійная свабода, якая ўсведамля!
ецца як права на жыццё паводле праўд сваёй веры і згодна з
трансцэндэнтнай годнасцю сваёй асобы»317.

Першае права, прадстаўленае ў спісе, — гэта права на
жыццё ад зачацця аж да натуральнай смерці318. Гэтае права
абумоўлівае ажыццяўленне ўсіх іншых правоў і мае на ўвазе,
у прыватнасці, незаконнасць любых формаў аборту і эўта!
назіі319. Было падкрэслена таксама велізарнае значэнне права
на рэлігійную свабоду: «Усе людзі павінны быць свабоднымі
ад прымусу з боку іншых асоб або сацыяльных груп і любой
чалавечай улады, каб у рэлігійных справах ніхто не быў зму!
шаны дзейнічаць насуперак свайму сумленню, прыватна ці

314 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259!264.
315 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26.
316 Пар. PAOLO VI, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (4 ottobre

1965), 6: AAS 57 (1965) 883!884; ён жа, Messaggio ai Vescovi riuniti per il
Sinodo (26 ottobre 1974): AAS 66 (1974) 631!639.

317 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851!852; пар.
ён жа, Discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (2 ottobre 1979), 13:
AAS 71 (1979) 1152!1153.

318 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 2.
319 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 27; GIOVANNI PAOLO II,

Lett. enc. Veritatis splendor, 80: AAS 85 (1993) 1197!1198; ён жа, Lett. enc.
Evangelium vitae, 7!28.
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публічна, паасобку ці разам з іншымі»320. Захаванне гэтага
права з’яўляецца адным з характэрных паказчыкаў «са!
праўднага чалавечага прагрэсу пры любым рэжыме, у лю!
бым грамадстве, у любой сістэме ці любым асяроддзі»321.

в) Правы і абавязкі

156. З тэмай правоў чалавека неадрыўна звязана пытанне
яго абавязкаў, якое належным чынам падкрэслена ў выказ!
ваннях Настаўніцкага Інстытута Касцёла. У гэтых выказван!
нях неаднаразова звяртаецца ўвага на ўзаемнае дапаўненне
правоў і абавязкаў, якія непарыўна звязаны паміж сабой у
першую чаргу ў чалавечай асобе, якая з’яўляецца для іх са!
праўдным суб’ектам322. Гэтая сувязь мае і сацыяльнае вымя!
рэнне. «У чалавечай супольнасці кожнае натуральнае права
аднаго чалавека прадугледжвае адпаведны абавязак усіх ін!
шых асоб, а менавіта абавязак прызнання і захавання гэтага
права»323. Настаўніцкі Інстытут Касцёла звяртае ўвагу на
тое, што ў замацаванні правоў без усведамлення адпаведнай
адказнасці ёсць унутраная супярэчлівасць: «Таго, хто настой!
вае на сваіх правах і забывае пра адпаведныя абавязкі або не
надае ім адпаведнага значэння, можна параўнаць з тым, хто
адной рукой будуе, а другой разбурае»324.

г) Правы народаў і нацый

157. Сфера правоў чалавека пашырылася на правы народаў і
нацый325, бо тое, «што датычыць асобнага чалавека, датычыць

320 CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 2.
321 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 300.
322 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259!264; CONCILIO

VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26.
323 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
324 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
325 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80 (1988)

557!559; ён жа, Lett. enc. Centesimus annus, 21: AAS 83 (1991) 818!819.
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таксама ўсіх народаў»326. Настаўніцкі Інстытут Касцёла згад!
вае, што міжнароднае права «засноўваецца на прынцыпе роў!
ных адносін да ўсіх дзяржаў, на праве кожнага народу на са!
мавызначэнне і свабоднае супрацоўніцтва ў імя найвышэй!
шага агульнага дабра чалавецтва»327. Спакой засноўваецца
не толькі на ўшанаванні правоў чалавека, але таксама на ўша!
наванні правоў народаў, асабліва права на незалежнасць328.

Правы нацый — гэта не што іншае, як «”правы чалавека”,
успрынятыя на адмысловым узроўні грамадскага жыцця»329.
Нацыя мае асноўнае «права на існаванне», на «сваю мову і
культуру, праз якія яна адлюстроўвае і развівае свой духоў!
ны “суверэнітэт”». Нацыя мае таксама права «фарміраваць
сваё жыццё згодна са сваімі традыцыямі, выключаючы, вядо!
ма, усялякія парушэнні асноўных правоў чалавека, а мена!
віта ўціск меншасцяў». Яна мае права «будаваць сваю буду!
чыню, гарантуючы маладым пакаленням адпаведнае выха!
ванне»330. Міжнародны парадак патрабуе раўнавагі паміж
прыватным і агульным. Да дасягнення гэтай раўнавагі паклі!
каны ўсе нацыі, асноўным абавязкам якіх з’яўляецца пашы!
рэнне спакою, павагі і салідарнасці да іншых нацый.

д) Зменшыць разыходжанне паміж «літарай» і «духам»

158. Урачыстаму абвяшчэнню правоў чалавека супярэчыць
сумная рэальнасць іх парушэння, войны і рознае насілле, у
першую чаргу генацыд і масавыя дэпартацыі, амаль паўсюд!

326 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Nel cinquantesimo anniversario dell’inizio della Seconda
Guerra mondiale, 8: AAS 82 (1990) 56.

327 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Nel cinquantesimo anniversario dell’inizio della Seconda
Guerra mondiale, 8: AAS 82 (1990) 56.

328 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (9 gennaio 1988), 7!8:
AAS 80 (1988) 1139.

329 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la
celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 8: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736.

330 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la
celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 8: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736!737.
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нае пашырэнне новых формаў рабства, такіх як гандаль
людзьмі, выкарыстанне дзяцей у ваенных дзеяннях, эксплу!
атацыя працоўных, нелегальны гандаль наркотыкамі, пра!
стытуцыя. «Нават і ў краінах, дзе існуюць дэмакратычныя
формы кіравання, гэтыя правы не заўсёды цалкам захоўва!
юцца»331.

На жаль, існуе разыходжанне паміж «літарай» і «духам»
правоў чалавека332, якія паважаюцца часта толькі фармальна.
З увагі на тое, што Евангелле аддае перавагу бедным, сацы!
яльнае вучэнне шматразова падкрэслівае, што «самыя забяс!
печаныя павінны адмовіцца ад некаторых сваіх правоў, каб
больш свабодна перадаваць іншым свае даброты». Таксама
сацыяльнае вучэнне падкрэслівае, што празмернае замацаван!
не роўнасці «можа нарадзіць індывідуалізм, калі кожны пат!
рабуе захавання толькі сваіх правоў, ухіляючыся ад адказнасці
за агульнае дабро»333.

159. Касцёл, усведамляючы, што яго рэлігійная па сутнасці
місія ўключае ў сябе абарону і замацаванне асноўных правоў
чалавека334, прызнае і высока цэніць дынамізм сённяшняга
часу, які гэтыя правы паўсюдна падтрымлівае335. Касцёл глы!
бока адчувае патрэбу захавання, у сабе самым, справядлі!
васці336 і правоў чалавека337.

Пастырская дзейнасць развіваецца ў двух кірунках: аб�
вяшчэнне хрысціянскіх падстаў правоў чалавека і асуджэнне
парушэння гэтых правоў338. У любым выпадку «абвяшчэн!
не заўсёды важнейшае за асуджэнне; апошняе нельга адры!

331 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
332 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979)

295!300.
333 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 23: AAS 63 (1971) 418.
334 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859!860.
335 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 41.
336 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota

Romana (17 febbraio 1979), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 1 (1979)
413!414.

337 Пар. CIC, canoni 208!223.
338 Пар. PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», La Chiesa e i diritti dell’uomo,

70!90, Cittа ` del Vaticano 1975, pp. 47!55.
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ваць ад першага: ад абвяшчэння паходзіць сапраўдная тры!
валасць і сіла найвышэйшай матывацыі»339. Гэтая дзейнасць
дзеля большай эфектыўнасці адкрытая для экуменічнага
супрацоўніцтва, для дыялогу з іншымі рэлігіямі, для ўсіх па!
трэбных кантактаў з дзяржаўнымі і недзяржаўнымі аргані!
зацыямі на нацыянальным і міжнародным узроўні. Касцёл
спадзяецца перш за ўсё на дапамогу Пана і Яго Духа, які,
разліты ў чалавечых сэрцах, становіцца самай надзейнай
гарантыяй захавання справядлівасці і правоў чалавека, а ме!
навіта ўкладу ў захаванне спакою. «Касцёл заўсёды імкнуў!
ся захоўваць справядлівасць і спакой, імкнуўся напаўняць
евангельскім святлом і запраўляць евангельскай закваскай
усе аспекты грамадскага жыцця, каб выканаць даручэнне,
атрыманае ад Пана»340.

339 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
340 PAOLO VI, Motu proprio Iustitiam et Pacem (10 dicembre 1976): AAS 68 (1976)

700.



РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЁРТЫ

ПРЫНЦЫПЫ САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ
КАСЦЁЛА

I. ЗНАЧЭННЕ І АДЗІНСТВА

160. Пастаянныя прынцыпы сацыяльнага вучэння Касцёла341

ўяўляюць сапраўдную аснову каталіцкага сацыяльнага вучэн�
ня. Размова ідзе пра прынцып годнасці чалавечай асобы (пра
які згадвалася ў папярэднім раздзеле і на якім грунтуюцца
ўсе іншыя прынцыпы сацыяльнага вучэння і яго змест)342,
прынцып агульнага дабра, субсідыярнасці і салідарнасці. Гэ!
тыя прынцыпы, будучы адлюстраваннем усёй праўды пра
чалавека, спазнанай праз веру і розум, вынікаюць «са спат!
кання евангельскага паслання і яго патрабаванняў, адлюст!
раваных у найвышэйшай запаведзі любові да Бога і бліжняга
і ў справядлівасці, з яе праблемамі, якія паўстаюць у жыцці
грамадства»343. Касцёл, мудра разважаючы ў межах традыцыі
веры, на працягу гісторыі і ў святле Духа Святога змог аб!
грунтаваць гэтыя прынцыпы і даць ім больш дасканалую
фармуліроўку, паступова выяўляючы іх сутнасць і пры гэ!
тым імкнучыся адэкватна адказваць на патрабаванні эпохі і
на пастаяннае развіццё грамадскага жыцця.

161. Гэтыя прынцыпы маюць агульны і фундаментальны ха�
рактар, паколькі датычаць комплексу грамадскіх рэчаіснас�

341 Пар. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
29!42, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 35!43.

342 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453.
343 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 72: AAS

79 (1987) 585.
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цяў, пачынаючы ад міжасабовых адносін, якім уласцівы
блізкасць і непасрэднасць, да адносін, абумоўленых паліты!
кай, эканомікай і правам; ад адносін паміж супольнасцямі ці
групамі да адносін паміж народамі і нацыямі. З увагі на няз�
меннасць і універсальнасць гэтых прынцыпаў Касцёл указ!
вае на іх як на першы і асноўны арыенцір для тлумачэння і
ацэнкі грамадскіх з’яў. Гэтыя прынцыпы неабходны, бо з іх
можна выводзіць крытэрыі распазнавання і арыенціры гра!
мадскай дзейнасці ў любым асяроддзі.

162. Прынцыпы сацыяльнага вучэння павінны разглядацца ў
іх адзінстве, узаемасувязі і сучляненні. Гэтае патрабаванне
абапіраецца на тым значэнні, якое сам Касцёл надае свайму
сацыяльнаму вучэнню: гэта адзіны дактрынальны «корпус»,
які прадстаўляе сістэматычнае тлумачэнне грамадскіх рэ!
алій344. Увага, сканцэнтраваная на кожным асобным прын!
цыпе з яго спецыфікай, не павінна прыводзіць да аднабако!
вага і памылковага яго выкарыстання, што адбываецца кож!
ны раз, калі мы звяртаемся да яго ў адрыве ад усіх астатніх.
Тэарэтычнае паглыбленне і само выкарыстанне хаця б адна!
го з грамадскіх прынцыпаў выяўляюць іх узаемасувязь, да!
паўняльнасць і ўзаемаўплыў, якія надаюць ім структуру. Ак!
рамя гэтага, дадзеныя асновы сацыяльнага вучэння Касцё!
ла ўяўляюць па сваёй сутнасці нешта большае, чым вечную
спадчыну думкі, якая складае, між іншым, істотную частку
хрысціянскай навіны, бо яны ўсім паказваюць магчымыя
шляхі будавання паўнавартаснага, сапраўды адноўленага
грамадскага жыцця345.

163. Прынцыпы сацыяльнага вучэння ў іх сукупнасці ўяўля�
юць першую фармуліроўку праўды пра грамадства, якая
ўзрушвае сумленне кожнага і заахвочвае да ўзаемадзеяння з

344 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513!514.
345 Пар. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
47, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, p. 47.
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іншымі ў свабодзе і ў поўнай адказнасці ўсіх і ў адносінах да
ўсіх. Сапраўды, чалавек не можа ўхіліцца ад пытання пра
праўду і сэнс грамадскага жыцця, паколькі грамадства з’яў!
ляецца рэальнасцю, блізкай самому чалавечаму існаванню.

Гэтыя прынцыпы маюць глыбока маральнае значэнне, па�
колькі адсылаюць нас да арганізацыйных асноў грамадскага
жыцця. Каб добра іх зразумець, трэба дзейнічаць у адпавед!
насці з імі, ісці шляхам развіцця, на які яны ўказваюць як на
жыццёвы шлях, годны чалавека. Маральнае патрабаванне,
заключанае ў вялікіх сацыяльных прынцыпах, датычыць
індывідуальнай дзейнасці асобных людзей як першых і неза!
менных суб’ектаў, адказных за грамадскае жыццё на ўсіх уз!
роўнях, а таксама інстытутаў, прадстаўленых законамі, звы!
чаямі і грамадзянскімі структурамі, таму што яны здольныя
ўплываць на рашэнні многіх людзей у працяглай перспекты!
ве. Сапраўды, прынцыпы нагадваюць, што грамадства гіста!
рычна існуе як прастора перасячэння свабод усіх людзей, якія
ў ім узаемадзейнічаюць і спрыяюць яго ўмацаванню або збяд!
ненню праз свае рашэнні.

II. ПРЫНЦЫП АГУЛЬНАГА ДАБРА

а) Значэнне і галоўныя вынікі

164. З годнасці, адзінства і роўнасці ўсіх людзей вынікае, перш
за ўсё, прынцып агульнага дабра, да якога павінен быць адне�
сены кожны аспект грамадскага жыцця, каб набыць свой поў�
ны сэнс. У адпаведнасці з першым і шырока распаўсюджаным
значэннем пад агульным дабром мы разумеем «сукупнасць
умоў грамадскага жыцця, якія дазваляюць супольнасцям ці
індывідуумам паўней і лягчэй дасягаць уласнай даскана!
ласці»346.

346 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26; пар. Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1905!1912; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS
53 (1961) 417!421; ён жа, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272!273;
PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!435.
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Агульнае дабро — гэта не проста сума прыватных дабро�
таў кожнага суб’екта грамадства ў вымярэнні сацыяльнага
арганізма. Будучы дабром усіх і кожнага, яно з’яўляецца і за�
стаецца агульным, паколькі яно непадзельнае і толькі разам
можна яго дасягнуць, павялічыць і захаваць, у тым ліку і на
будучае. Як маральнае дзеянне асобнага чалавека праяўляец!
ца ў ажыццяўленні дабра, так і грамадскае дзеянне дасягае
сваёй паўнаты праз ажыццяўленне агульнага дабра. Агуль!
нае дабро можна разумець як грамадскае і супольнаснае вы!
мярэнне маральнага дабра.

165. Грамадства, якое на ўсіх узроўнях хоча служыць чалаве�
ку, сваёй галоўнай мэтай лічыць агульнае дабро, бо гэта даб�
ро ўсіх людзей і ўсяго чалавека347. Асоба не можа дасягнуць
паўнаты ў самой сабе, адкідваючы існаванне «з» іншымі і
«для» іншых. Гэтая праўда абавязвае людзей не толькі да су!
існавання на розных узроўнях грамадскага жыцця і адносін,
але і да няспыннага пошуку — у практыцы, а не толькі ў сфе!
ры ідэй, — дабра, а значыць сэнсу і праўды ў рэальных фор!
мах грамадскага жыцця. Ніводная з грамадскіх формаў —
сям’я, прамежкавая сацыяльная група, асацыяцыя, эканамі!
чнае прадпрыемства, горад, рэгіён, дзяржава, аж да суполь!
насці народаў і нацый — не можа пазбегнуць пытання пра
сваё агульнае дабро, якое акрэслівае яе значэнне і якое ўяў!
ляе сапраўдную прычыну самога яе існавання348.

б) Адказнасць усіх за агульнае дабро

166. Патрабаванні агульнага дабра вынікаюць з сацыяльных
умоў кожнай эпохі і цесна звязаны з павагай да асобы і з яе
цэласным станаўленнем, а таксама з замацаваннем яе асноў�
ных правоў349. Гэтыя патрабаванні датычаць перш за ўсё ўста!

347 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1912.
348 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272.
349 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1907.
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лявання спакою, арганізацыі дзяржаўнай улады, трывалай
прававой сістэмы, аховы прыроднага асяроддзя, забеспячэн!
ня істотных для чалавека патрэб, якія ў некаторых выпад!
ках з’яўляюцца адначасова яго правамі: харчаванне, жыллё,
праца, адукацыя і доступ да культуры, транспарт, ахова зда!
роўя, свабодны абмен інфармацыяй і захаванне рэлігійнай
свабоды350. Нельга забываць пра ўклад, які кожная нацыя
павінна ўносіць у сапраўднае міжнароднае супрацоўніцтва
дзеля агульнага дабра ўсяго чалавецтва, а таксама будучых
пакаленняў351.

167. Агульнае дабро забавязвае ўсіх членаў грамадства: ніхто
не вызвалены ад удзелу, у адпаведнасці са сваімі магчымасцямі,
у яго дасягненні і развіцці352. Агульнаму дабру трэба служыць
ва ўсёй паўнаце не паводле рэдукаванага бачання, падпарад!
каванага дасягненню прыватнай карысці, але згодна з логі!
кай прыняцця на сябе ўсё большай адказнасці. Агульнае даб!
ро з’яўляецца вынікам самых узнёслых чалавечых памкнен!
няў353, але гэтае дабро цяжка дасягальнае, паколькі патрабуе
адпаведных здольнасцяў і пастаяннага імкнення да дабра для
іншага, як для сябе самога.

Усе маюць таксама права карыстацца тымі ўмовамі гра�
мадскага жыцця, якія з’яўляюцца вынікам імкнення да агуль�
нага дабра. Да гэтага часу застаюцца актуальнымі настаўленні
Пія ХІ: «Мэтай, да якой трэба імкнуцца, з’яўляецца размер!
каванне і выкарыстанне створаных дабротаў згодна з нормамі
агульнага дабра або грамадскай справядлівасці. Кожны ба!

350 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26.
351 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 421.
352 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 417; PAOLO VI,

Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!435; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1913.

353 СВ. ТАМАШ АКВIНСКI на найвышэйшым узроўні і на ўзроўні, найбольш улас!
цівым «прыродным схільнасцям» чалавека, змяшчае «пазнанне праўды пра
Бога» і «жыццё ў грамадстве» (Summa theologiae, I!II, q. 94, a. 2, Ed. Leon. 7,
170: «Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum
legis naturae <...> Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum
naturam rationis, quae est sibi propria; sicut homo habet naturalem inclinationem
ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat»).
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чыць, колькі праблем сёння ўзнікае з прычыны вялізнай
дыспрапорцыі паміж жменькай багатых і незлічонай коль!
касцю бедных»354.

в) Задачы палітычнай супольнасці

168. Абавязак імкнення да агульнага дабра ляжыць не толькі
на пэўных людзях, але і на дзяржаве, паколькі агульнае дабро
з’яўляецца падставай для існавання палітычнай улады355. Са!
праўды, дзяржава, у якой сцвярджае сябе грамадзянская су!
польнасць, павінна гарантаваць гэтай супольнасці згоду, адзін!
ства і арганізаванасць356, каб можна было дасягнуць агуль!
нага дабра намаганнямі ўсіх грамадзян. Асобны чалавек,
сям’я, прамежкавыя групы не ў стане самастойна дасягнуць
паўнаты свайго развіцця. Адсюль вынікае, што неабходны
палітычныя інстытуты, мэта якіх заключаецца ў тым, каб
зрабіць даступнымі для людзей матэрыяльныя, культурныя,
маральныя і духоўныя даброты, неабходныя для вядзення
сапраўды чалавечага жыцця. Мэтай грамадскага жыцця з’яў!
ляецца агульнае дабро, якое ажыццяўляецца ў гісторыі357.

169. Каб забяспечыць агульнае дабро, урад кожнай краіны
мае асаблівы абавязак справядліва гарманізаваць інтарэсы
розных сектараў358. Правільнае прымірэнне прыватных даб!
ротаў груп і асоб — гэта адна з самых далікатных функцый
грамадзянскай улады. Акрамя гэтага нельга забываць, што ў
дэмакратычнай дзяржаве, дзе рашэнні звычайна прымаюц!
ца большасцю прадстаўнікоў, выбраных народам, адказныя
за кіраванне павінны інтэрпрэтаваць агульнае дабро сваёй

354 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 197.
355 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1910.
356 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74; GIOVANNI PAOLO II,

Lett. enc. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 295!300.
357 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 133!135;

PIO XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario dell’enciclica «Rerum novarum»:
AAS 33 (1941) 200.

358 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1908.
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краіны не толькі ў адпаведнасці з меркаваннем большасці,
але ўлічваючы таксама сапраўднае дабро ўсіх членаў грама!
дзянскай супольнасці, уключаючы тых, хто стварае меншасць.

170. Агульнае дабро грамадства не з’яўляецца самамэтай.
Яно мае каштоўнасць настолькі, наколькі суадносіцца з рэалі�
зацыяй канчатковых мэт асобы і з універсальным агульным
дабром усяго стварэння. Бог з’яўляецца канчатковай мэтай
сваіх стварэнняў. Ні па якой прычыне нельга пазбаўляць
агульнае дабро яго трансцэндэнтнага вымярэння, якое хаця і
пераўзыходзіць гісторыю, але таксама яе здзяйсняе359. Гэтая
перспектыва дасягае сваёй паўнаты дзякуючы веры ў Пасху
Езуса Хрыста, якая пралівае святло на ажыццяўленне са!
праўднага агульнага дабра чалавецтва. Наша гісторыя — аса!
бістае і калектыўнае намаганне ўзвысіць становішча чала!
века — пачынаецца і завяршаецца ў Езусе. Дзякуючы Яму,
праз Яго і дзеля Яго ўсякая рэальнасць, уключаючы чалаве!
чае грамадства, можа быць прыведзена да свайго найвышэй!
шага Дабра, да свайго ажыццяўлення. Выключна гістарыч!
нае і матэрыялістычнае бачанне пераўтварыла б агульнае
дабро ў просты сацыяльна�эканамічны дабрабыт, пазбаўле!
ны ўсякага імкнення да трансцэндэнтнага, да самай глыбо!
кай прычыны свайго існавання.

III. УСЕАГУЛЬНАЕ ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАБРОТАЎ

а) Паходжанне і значэнне

171. Сярод шматлікіх вымярэнняў агульнага дабра асаблівае
значэнне мае прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў.
«Бог прызначыў зямлю з усім, што яна змяшчае, на карысць
усіх людзей і народаў, каб створаныя даброты даходзілі да
ўсіх у справядлівай меры — пад кіраўніцтвам справядлівасці

359 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843!845.
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і ў суправаджэнні любові»360. Гэты прынцып заснаваны на
тым, што «першай крыніцай усяго, што добрае, з’яўляецца
само дзеянне Бога, які стварыў зямлю і чалавека і які даў ча!
лавеку зямлю, каб сваёй працай ён падпарадкоўваў яе сабе і
карыстаўся яе пладамі (пар. Быц 1, 28–29). Бог даў зямлю
ўсяму чалавечаму роду, каб яна карміла ўсіх, без выключэння
і прывілеяў. Тут закладзены падставы ўсеагульнага прызна�
чэння дабротаў зямлі. Яна, дзякуючы сваёй урадлівасці і
здольнасці задаволіць патрэбы чалавека, з’яўляецца першым
дарам, які Бог ахвяраваў чалавеку, каб падтрымаць яго жыц!
цё»361. Сапраўды, чалавек не можа абысціся без матэрыяль!
ных дабротаў, бо яны задавольваюць яго асноўныя патрэбы і
ствараюць галоўныя ўмовы яго існавання. Гэтыя даброты ча!
лавеку сапраўды неабходныя, каб ён мог харчавацца і расці,
уступаць у адносіны з іншымі, аб’ядноўвацца з іншымі і дася!
гаць найвышэйшых мэтаў, да якіх ён пакліканы362.

172. Прынцып усеагульнага прызначэння зямных дабротаў
ляжыць у аснове ўсеагульнага права на карыстанне дабро�
тамі. Кожны чалавек павінен мець дабрабыт, неабходны для
яго поўнага развіцця. Прынцып агульнага выкарыстання да!
бротаў з’яўляецца «першым прынцыпам усяго этычна!сацы!
яльнага парадку»363 і «тыповым прынцыпам хрысціянскага
сацыяльнага вучэння»364. З гэтай прычыны Касцёл палічыў
сваім абавязкам удакладніць яго прыроду і ўласцівасці. Ма!
ецца на ўвазе ў першую чаргу натуральны закон, упісаны ў
прыроду чалавека, а не толькі станоўчы закон, звязаны са
зменлівай гістарычнай сітуацыяй; акрамя гэтага ён лічыцца
«першапачатковым»365. Гэты закон належыць асобнаму чала!
веку, кожнаму чалавеку і з’яўляецца прыярытэтным у адно!

360 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69.
361 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831.
362 Пар. PIO XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario dell’enciclica «Rerum

novarum»: AAS 33 (1941) 199!200.
363 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 525.
364 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 573.
365 PIO XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario dell’enciclica «Rerum novarum»:

AAS 33 (1941) 199.
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сінах да любой чалавечай дзейнасці, звязанай з выкарыс!
таннем дабротаў, а таксама адносна любога юрыдычнага па!
радку і любых сацыяльна!эканамічных сістэм і метадаў. «Гэ!
тай норме трэба падпарадкаваць усе іншыя, любога тыпу
правы, уключаючы права на ўласнасць і на свабодны ган!
даль. Гэтыя правы павінны не перашкаджаць, але дапама!
гаць у ажыццяўленні гэтага прынцыпу. Вяртанне гэтым пра!
вам іх першапачатковай мэты павінна лічыцца важным і не!
адкладным грамадскім абавязкам»366.

173. Канкрэтнае ажыццяўленне прынцыпу ўсеагульнага пры�
значэння дабротаў у адпаведнасці з рознымі культурнымі і
сацыяльнымі кантэкстамі патрабуе дакладнага вызначэння
спосабаў, межаў і прадметаў. Усеагульнае прызначэнне і вы!
карыстанне дабротаў не азначае, што ўсё знаходзіцца ў рас!
параджэнні ўсіх і кожнага і што адна і тая ж рэч служыць або
належыць усім і кожнаму. Калі праўда, што ўсе ад нараджэн!
ня маюць права выкарыстоўваць даброты, то таксама праў!
да і тое, што для забеспячэння справядлівага і ўпарадкава!
нага карыстання гэтым правам неабходны рэгламентаваныя
дзеянні як вынік унутрынацыянальных і міжнародных дамоў
і такая юрыдычная сістэма, якая б вызначала і ўдакладняла
спосабы здзяйснення гэтага права.

174. Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў заахвоч�
вае развіваць канцэпцыю эканомікі, заснаваную на маральных
каштоўнасцях, якія ніколі не дазваляюць забываць ні пра па�
ходжанне, ні пра мэту гэтых дабротаў, каб можна было бу�
даваць справядлівы і салідарны свет, у якім назапашванне ба!
гацця мела б станоўчую ролю. Сапраўды, багацце здольна
выконваць яе ў шматлікіх формах, у якіх яно можа выражац!
ца як вынік вытворчага працэсу тэхнічна!эканамічнай распра!
цоўкі даступных прыродных і вытворчых рэсурсаў. Багацце
дасягаецца дзякуючы вынаходніцтву, здольнасці планаваць,
дзякуючы працы людзей і выкарыстоўваецца дзеля павы!

366 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
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шэння дабрабыту людзей і народаў і дзеля прадухілення мар!
гіналізацыі і эксплуатацыі.

175. Усеагульнае прызначэнне дабротаў патрабуе агульнага
намагання, скіраванага на стварэнне кожнай асобе і ўсім на�
родам умоў, неабходных для цэласнага развіцця, каб усе маглі
ўнесці свой уклад у будаўніцтва больш чалавечнага свету, «у
якім кожны мог бы даваць і атрымліваць, і дзе прагрэс адных
не быў бы ні перашкодай для развіцця іншых, ні прычынай іх
зняволення»367. Гэты прынцып сугучны закліку, з якім Еван!
гелле няспынна звяртаецца да асоб і грамадстваў усіх часоў,
якіх заўсёды спакушае жаданне валодаць. Такой спакусай за!
хацеў быць выпрабаваным сам Пан Езус (пар. Мк 1, 12–13;
Мц 4, 1–11; Лк 4,1–13), каб навучыць нас пераадольваць яе з
дапамогай Яго ласкі.

б) Усеагульнае прызначэнне дабротаў
і прыватная ўласнасць

176. Працуючы і выкарыстоўваючы свой розум, чалавек здоль�
ны панаваць над зямлёй і ператвараць яе ў годнае для сябе
жыллё. «Такім чынам, чалавек робіць сваёй уласнасцю част!
ку зямлі, набытую дзякуючы працы. Так узнікае прыватная
ўласнасць»368. Прыватная ўласнасць і іншыя формы прыват!
нага валодання дабротамі «дае кожнаму прастору, неабход!
ную для асабістай і сямейнай аўтаноміі, таму іх трэба разгля!
даць як працяг чалавечай свабоды. Яны з’яўляюцца пэўнай
перадумовай грамадзянскіх свабод, паколькі даюць стымул
да выканання абавязку і нясення цяжару»369. Прыватная

367 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 90: AAS
79 (1987) 594.

368 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
369 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 71; пар. LEONE XIII, Lett. enc.

Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103!104; PIO XII, Radiomessaggio
per il 50° anniversario dell’enciclica «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 199; ён
жа, Radiomessaggio (24 dicembre 1942): AAS 35 (1943) 17; ён жа, Radiomessag�
gio (1° settembre 1944): AAS 36 (1944) 253; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et
magistra: AAS 53 (1961) 428!429.
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ўласнасць з’яўляецца істотным элементам сапраўды сацы!
яльнай і дэмакратычнай гаспадарчай палітыкі, а таксама га!
рантыяй правільнага грамадскага ладу. Сацыяльнае вучэнне
патрабуе, каб валоданне дабротамі было справядліва дас�
тупным для ўсіх370, каб усе станавіліся хоць у нейкай сту!
пені ўладальнікамі, а таксама адхіляе імкненне да формаў
«агульнага і змяшанага валодання»371.

177. Хрысціянская традыцыя ніколі не лічыла права на пры�
ватную ўласнасць абсалютным і непарушным. «Наадварот,
яна разглядала гэтае права ў самым шырокім кантэксце ўсеа!
гульнага права ўсіх карыстацца дабротамі ўсяго стварэння.
Права прыватнай уласнасці падпарадкавана праву ўсеагуль!
нага карыстання, універсальнаму прызначэнню дабротаў»372.
Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў пацвярджае
поўнае і вечнае панаванне Бога над кожнай рэальнасцю, а так!
сама патрабаванне, каб даброты створанага свету выкарыс!
тоўваліся для развіцця ўсяго чалавека і ўсяго чалавецтва373.
Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў не пярэчыць
праву на ўласнасць374, але ўказвае на неабходнасць рэгламен!
таваць гэтае права. Якія б канкрэтныя формы не прымалі звя�
заныя з прыватнай уласнасцю рэжымы і юрыдычныя нормы,
яна па сутнасці з’яўляецца толькі інструментам для захаван�
ня прынцыпу ўсеагульнага прызначэння добротаў, а значыць у
канчатковым сэнсе з’яўляецца не мэтай, а сродкам375.

178. Сацыяльнае вучэнне Касцёла заахвочвае прызнаць сацы�
яльную ролю ўсіх формаў прыватнага валодання376 з выраз!

370 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 6: AAS 83 (1991) 800!801.
371 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
372 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.
373 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2402!2406.
374 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
375 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 22!23: AAS 59 (1967) 268!269.
376 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 430!431;

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell’Episcopato Latino�
Americano, Puebla (28 gennaio 1979), III/4: AAS 71 (1979) 199!201.
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най спасылкай на бясспрэчныя патрабаванні агульнага даб!
ра377. Чалавек «павінен лічыць матэрыяльныя рэчы, якімі ва!
лодае, не толькі сваімі, але і агульнымі ў тым сэнсе, што яны
павінны прыносіць карысць не толькі яму, але і іншым»378.
Усеагульнае прызначэнне дабротаў накладвае на іх законных
уладальнікаў некаторыя абавязкі адносна іх выкарыстання.
Асобны чалавек не можа дзейнічаць, не звяртаючы ўвагі на
вынікі выкарыстання сваёй маёмасці. Ён павінен імкнуцца
дасягнуць, акрамя выгады для сябе і сваёй сям’і, таксама і
агульнага дабра. Адсюль вынікае абавязак уладальнікаў, каб
тыя даброты, якімі яны валодаюць, не марнаваліся, а былі
ўключаны ў вытворчую дзейнасць. Гэтыя даброты павінны
быць даручаны тым, хто жадае і здольны выкарыстоўваць іх
у вытворчасці.

179. Цяперашні гістарычны этап, прадстаўляючы грамад�
ству новыя, зусім невядомыя да нядаўняга часу даброты, па�
вінен па�новаму тлумачыць прынцып усеагульнага прызначэн�
ня зямных дабротаў. Трэба пашырыць сферу яго дзеяння, каб
яна ўключала і апошнія дасягненні эканамічнага і тэхнічнага
прагрэсу. Усё большае значэнне набывае ўласнасць на новыя
даброты, якія паходзяць з ведаў, тэхнікі і тэхналогіі, таму што
«на гэтай уласнасці засноўваецца багацце прамыслова раз!
вітых нацый у значна большай ступені, чым на валоданні пры!
роднымі рэсурсамі»379.

Новыя тэхнічныя і навуковыя веды варта выкарыстоў�
ваць у служэнні першачарговым патрэбам чалавека дзеля
паступовага павелічэння агульнай спадчыны чалавецтва.
Поўнае ажыццяўленне прынцыпу ўсеагульнага прызначэн!
ня дабротаў вымагае дзеянняў на міжнародным узроўні і
планавых ініцыятыў з боку ўсіх краін: «Неабходна разбу!
рыць бар’еры і манаполіі, якія многім народам не дазваля!

377 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 191!192. 193!194.
196!197.

378 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69.
379 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832.
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юць уключыцца ў агульны працэс развіцця, і стварыць для
ўсіх — кожнага чалавека і нацыі — асноўныя ўмовы для
ўдзелу ў гэтым працэсе»380.

180. Калі ў працэсе эканамічнага і сацыяльнага развіцця вялі�
кае значэнне набываюць формы ўласнасці, невядомыя ў міну�
лым, то нельга, тым не менш, забываць і пра традыцыйныя
формы. Індывідуальная ўласнасць — гэта не адзіная законная
форма валодання дабротамі. Вялікае значэнне мае таксама
старажытная форма супольнай уласнасці; хаця яна і сустра!
каецца ў эканамічна развітых краінах, але асабліва характэр!
на для грамадскай структуры шматлікіх першабытных наро!
даў. Дадзеная форма ўласнасці так глыбока ўплывае на эка!
намічнае, культурнае і палітычнае жыццё гэтых народаў, што
з’яўляецца асновай іх выжывання і дабрабыту. Абарона і прыз!
нанне значэння супольнай уласнасці, аднак, не выключае
ўсведамлення таго, што і гэты від уласнасці паступова змя!
няецца. Калі мы імкнёмся толькі захаваць гэтую ўласнасць,
узнікае небяспека звязвання яе з мінулым, а значыць яе кам!
праметацыі381.

Важным пытаннем, асабліва ў краінах, якія развіваюцца,
і ў краінах, якія выйшлі з калектыўных ці каланіяльных сістэм,
з’яўляецца справядлівае размеркаванне зямлі. У сельскагаспа!
дарчых рэгіёнах магчымасць атрымання зямлі з выкарыстан!
нем рынкаў працы і крэдытавання з’яўляецца неабходнай
умовай доступу да іншых дабротаў і паслуг. Такая магчымасць
не толькі адкрывае эфектыўны шлях аховы прыроднага ася!
роддзя, але таксама ўяўляе сістэму сацыяльнага забеспячэн!
ня, якая можа быць рэалізавана нават у краінах са слабай ад!
міністрацыйнай структурай382.

380 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
381 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69.
382 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Per una migliore distribuzione

della terra. La sfida della riforma agraria (23 novembre 1997), 27!31, Libreria
Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, pp. 26!29.
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181. З прыватнай уласнасці паходзяць таксама аб’ектыў�
ныя выгады для суб’екта, незалежна ад таго, ці гэтым суб’�
ектам з’яўляецца адна асоба, ці грамадства. Гэтымі выгадамі
з’яўляюцца лепшыя ўмовы жыцця, упэўненасць у будучыні,
больш шырокія магчымасці выбару. З другога боку, з улас�
насцю могуць быць таксама звязаны хлуслівыя і спакуслівыя
абяцанні. Чалавек або грамадства, якія абсалютызуюць ролю
прыватнай уласнасці, урэшце рэшт трапляюць у самае цяж!
кае рабства. Нельга ніякую форму ўласнасці разглядаць у
адрыве ад яе ўплыву, які яна аказвае як на асобных людзей,
так і на грамадскія інстытуты. Уладальнік, які абагаўляе даб!
роты (пар. Мц 6, 24; 19, 21–26; Лк 16, 13), сам становіцца іх
уласнасцю і нявольнікам383. Толькі прызнаючы іх залеж!
насць ад Бога Стварыцеля і выкарыстоўваючы іх дзеля агуль!
нага дабра, мы можам ператварыць іх у карысны інструмент,
які будзе садзейнічаць развіццю людзей і народаў.

в) Усеагульнае прызначэнне дабротаў і перавага,
якая аддаецца бедным

182. Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў патра�
буе праяўлення асаблівага клопату пра бедных і занядбаных,
і ўвогуле пра людзей, чые ўмовы жыцця перашкаджаюць нар�
мальнаму развіццю. Таму трэба з усёй рашучасцю настой!
ваць на тым, што перавага павінна быць аддадзена бедным384:
«Гэтае пераважнае права ці асаблівая форма першынства ў
ажыццяўленні хрысціянскай міласэрнасці зацверджана ўсёй
традыцыяй Касцёла. Яна адносіцца да жыцця кожнага хрыс!
ціяніна, які наследуе жыццё Хрыста, і да нашых грамадскіх
абавязкаў, а значыць і да стылю нашага жыцця, рашэнняў,
якія прымаюцца адносна ўласнасці і карыстання дабротамі.

383 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 27!34. 37: AAS 80
(1988) 547!560. 563!564; ён жа, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83
(1991) 843!845.

384 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell’Episcopato
Latino�Americano, Puebla (28 gennaio 1979), I/8: AAS 71 (1979) 194!195.
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Сёння, калі сацыяльнае пытанне набыло сусветныя машта!
бы, мы павінны звяртаць увагу на гэтую пераважную любоў,
каб чэрпаць з яе натхненне для сваіх рашэнняў і скіроўваць
яе да незлічонай колькасці галодных, жабракоў, бяздомных,
пазбаўленых медыцынскай дапамогі, а галоўнае да тых, хто
не мае надзеі на лепшую будучыню»385.

183. Чалавечыя пакуты з’яўляюцца выразным знакам таго,
што чалавек слабы і мае патрэбу ў збаўленні386. Спачуваў
гэтаму Хрыстус Збаўца, які атаясамліваў сябе са сваімі «най!
меншымі братамі» (Мц 25, 40. 45): «Езус пазнае сваіх вы!
браных па тым, што яны зрабілі для бедных. Калі “ўбогім
абвяшчаецца Евангелле” (Мц 11, 5), то гэта знак прысутнас!
ці Хрыста»387.

Езус кажа: «Бедных заўсёды будзеце мець сярод сябе, але
Мяне не заўсёды» (Мц 26, 11; пар. Мк 14, 7; Ян 12, 8). Гаво!
рыць гэта не дзеля таго, каб увагу, скіраваную на Яго асобу,
супрацьпаставіць служэнню бедным. Хрысціянскі рэалізм, з
аднаго боку, высока ацэньвае годныя пахвалы намаганні,
скіраваныя на барацьбу з беднасцю, а з другога боку, перас!
церагае перад такімі ідэалагічнымі пазіцыямі і такім месіяніз!
мам, якія падтрымліваюць ілюзію, што ў нашым свеце мож!
на поўнасцю ліквідаваць праблему беднасці. Гэта здзейсніц!
ца толькі тады, калі Хрыстус вернецца і зноў будзе з намі ўжо
назаўжды. Да таго часу ўбогія будуць даручаны нам, і на асно�
ве гэтай адказнасці мы будзем асуджаны ў канцы часоў (пар.
Мц 25, 31–46): «Наш Пан папярэджвае нас, што мы будзем
адлучаны ад Яго, калі будзем абыякавымі да важных патрэб
бедных і малых, якія з’яўляюцца Яго братамі»388.

385 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572!573;
пар. ён жа, Lett. enc. Evangelium vitae, 32; ён жа, Lett. ap. Tertio millennio adve�
niente, 51: AAS 87 (1995) 36; ён жа, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49!50:
AAS 93 (2001) 302!303.

386 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2448.
387 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2443.
388 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1033.
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184. Любоў Касцёла да бедных чэрпае натхненне з Евангелля
благаслаўленняў, з беднасці Езуса і Яго клопату пра бедных.
Гэтая любоў ахоплівае не толькі матэрыяльную беднасць,
але і шматлікія формы беднасці культурнай і рэлігійнай389.
Касцёл, «з самага пачатку, нягледзячы на грахі многіх сваіх
членаў, не пераставаў імкнуцца да таго, каб аблегчыць іх лёс,
каб абараніць і вызваліць іх. Ён рабіў гэта з дапамогай
шматлікіх спраў дабрачыннасці, якія заўсёды і ўсюды неаб!
ходны»390. Кіруючыся евангельскім прынцыпам: «Дарма ат!
рымалі, дарма давайце» (Мц 10, 8), Касцёл вучыць дапама!
гаць бліжняму ў розных яго патрэбах і шчодра раздае чала!
вечай супольнасці ўчынкі міласэрнасці ў дачыненні да цела і
душы: «Сярод гэтых учынкаў міласціна, дадзеная бедным,
з’яўляецца адным з асаблівых сведчанняў братэрскай любо!
ві. Яна з’яўляецца таксама практыкай справядлівасці, якая
падабаецца Богу»391. Практыка любові не абмяжоўваецца
толькі міласцінай. Яна звяртае ўвагу на грамадскае і палітыч!
нае вымярэнне праблемы беднасці. Вучэнне Касцёла паста!
янна вяртаецца да суадносін паміж любоўю і справядлівас!
цю: «Калі даём бедным неабходныя рэчы, то гэта не асабіс!
тае ахвяраванне, але мы аддаём ім тое, што ім належыць. Мы
гэтым самым больш сплачваем доўг справядлівасці, чым
ажыццяўляем справу міласэрнасці»392. Айцы Сабору настой!
ліва заахвочваюць да выканання гэтага абавязку, «каб не
ахвяроўваць у якасці дару любові тое, што належыць павод!
ле справядлівасці»393. Любоў да бедных, безумоўна, «несу!
мяшчальна з неўтаймаванай прагай багацця ці з яго эгаі!
стычным выкарыстаннем»394 (пар. Як 5, 1–6).

389 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2444.
390 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2448.
391 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2447.
392 SAN GREGORIO MAGNO, Regula pastoralis, 3, 21: PL 77, 87: «Nam cum quaelibet

necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur;
iustitiae potius debitum soluimus, quam misericordiae opera implemus».

393 CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, 8; пар. Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2446.

394 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2445.
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 IV. ПРЫНЦЫП СУБСІДЫЯРНАСЦІ

а) Паходжанне і значэнне

185. Паняцце субсідыярнасці належыць да найбольш паста�
янных і характэрных у сацыяльным вучэнні Касцёла. Яно
з’явілася ўжо ў першай вялікай сацыяльнай энцыкліцы395.
Немагчыма разважаць пра годнасць асобы без клопату пра
сям’ю, групы, асацыяцыі, мясцовыя тэрытарыяльныя суполь!
насці, карацей кажучы, без падтрымкі інстытутаў гаспадар!
чага, грамадскага, культурнага, спартыўнага, забаўляльнага,
прафесійнага і палітычнага характару, якія ствараюцца лю!
дзьмі спантанна і якія даюць ім магчымасць сапраўднага са!
цыяльнага развіцця396. Гэта асяроддзе грамадзянскай суполь�
насці, якое разумеецца як сукупнасць адносін паміж асобамі
і прамежкавымі групамі; гэтыя адносіны рэалізуюцца ў сва!
ёй першаснай форме і дзякуючы «творчай суб’ектыўнасці
грамадзяніна»397. Яны пранізваюць тканку грамадства і ства!
раюць фундамент сапраўднай супольнасці асоб, робячы маг!
чымым прызнанне вышэйшых формаў сацыяльнасці398.

186. Патрабаванне абараняць і развіваць пачатковыя праяў�
ленні грамадскага жыцця падкрэслена Касцёлам у энцыкліцы
«Quadragesimo anno», у якой прынцып субсідыярнасці быў
адзначаны як асабліва важная норма «сацыяльнай філасофіі».
«Наколькі нельга адбіраць у асобных людзей і пераносіць на
грамадства тое, што яны могуць выканаць па сваёй ініцыя!
тыве і сваімі сіламі, так нельга забіраць ад меншых і больш

395 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101!102.
123.

396 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1882.
397 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529; пар.

PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; GIOVANNI XXIII, Lett.
enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 439; CONCILIO VATICANO II, Cost. past.
Gaudium et spes, 65; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis
conscientia, 73. 85!86: AAS 79 (1987) 586. 592!593; GIOVANNI PAOLO II, Lett.
enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1883!1885.

398 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991) 854!856;
ён жа, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 528!530.
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нізкіх супольнасцяў тыя задачы, з якімі яны могуць справіц!
ца, і перадаваць іх большай і больш развітай супольнасці, бо
гэта несправядліва і прыносіць сур’ёзную шкоду, а таксама
парушае правільны грамадскі парадак, таму што ўсялякае
ўмяшанне з боку грамадства павінна заключацца ў тым, каб
дапамагаць членам грамадскага арганізма, а не знішчаць іх
ці паглынаць»399.

Згодна з гэтым прынцыпам усе больш развітыя супольнас�
ці павінны аказваць дапамогу («subsidium») менш развітым —
гэта значыць падтрымліваць іх, умацоўваць і развіваць. Такім
чынам прамежкавая грамадская група можа эфектыўна вы!
конваць уласцівыя ёй функцыі і не павінна перадаваць іх,
насуперак справядлівасці, іншым больш развітым грамад!
скім аб’яднанням. Інакш большае грамадства ўрэшце рэшт
паглыне і заменіць сабою меншае, забярэ ў яго годнасць і
жыццёвую прастору.

Субсідыярнасці, якая разумеецца ў пазітыўным значэнні
як дапамога эканамічная, інстытуцыйная, юрыдычная, што
аказваецца найменшым сацыяльным утварэнням, адпавядае
цэлы шэраг негатыўных патрабаванняў, якія абавязваюць
дзяржаву ўстрымлівацца ад таго, што фактычна абмяжоўва!
ла б жыццёвую прастору найменшых, базавых грамадскіх
утварэнняў. Іх ініцыятыва, свабода і адказнасць не павінны
парушацца.

б) Канкрэтныя ўказанні

187. Прынцып субсідыярнасці абараняе асобу ад злоўжыван�
няў вышэйшых грамадскіх інстанцый і пабуджае іх дапама�
гаць асобным людзям і прамежкавым групам справіцца з іх
заданнямі. Гэты прынцып неабходны, таму што кожны чала�
век, сям’я і прамежкавая група можа прапанаваць суполь�

399 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; пар. GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1883.
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насці нешта сваё, непаўторнае. Вопыт сведчыць, што адмаў!
ленне субсідыярнасці або яе абмежаванне ў імя г. зв. дэма!
кратызацыі або ўсеагульнай роўнасці абмяжоўвае, а часам
нават і знішчае дух свабоды і ініцыятывы.

Прынцыпу субсідыярнасці супярэчаць празмерная цэн!
тралізацыя, бюракратыя, апякунства, неапраўданая і празмер!
ная прысутнасць дзяржавы і апарату ўлады ў жыцці грамад!
ства. «Умешваючыся непасрэдна і пазбаўляючы грамадства
адказнасці, дзяржава празмернай апекай знішчае чалавечую
актыўнасць, садзейнічае празмернаму пашырэнню дзяржаў!
нага апарата, дзе дамінуе логіка бюракратызму, а не жаданне
служыць людзям, і вялізнаму росту выдаткаў»400. Недахоп
або недастатковае прызнанне асабістай ініцыятывы, у тым
ліку яе эканамічнай і грамадскай функцыі, а таксама наяў!
насць манаполій парушаюць прынцып субсідыярнасці.

Ажыццяўленню прынцыпу субсідыярнасці адпавядаюць:
захаванне і эфектыўнае ўмацаванне першынства асобы і сям’і;
высокая ацэнка значэння кампетэнцыі прамежкавых асацыя!
цый і арганізацый у ажыццяўленні асабістага выбару і ў пры!
няцці ўсіх тых рашэнняў, якія не могуць быць перанесены на
іншых; узнагарода прыватнай ініцыятывы павінна ажыц!
цяўляцца такім чынам, каб кожны сацыяльны арганізм з ха!
рактэрнымі для яго асаблівасцямі служыў агульнаму дабру;
плюралізм у грамадстве і сістэма прадстаўніцтва, якая ахоплі!
вала б усе яго жыццёвыя сілы; абарона правоў чалавека і мен!
шасцяў; дэцэнтралізацыя бюракратычнага і адміністрацый!
нага апарату; раўнавага паміж публічнай і прыватнай сферай
з прызнаннем сацыяльнай функцыі прыватнай сферы; ускла!
данне адэкватнай адказнасці на грамадзяніна, як на актыўна!
га «ўдзельніка» палітычнага і грамадскага жыцця краіны.

188. Розныя абставіны могуць зрабіць абгрунтаваным выка�
нанне дзяржавай функцый замяшчэння401. Гаворка ідзе пра

400 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 854.
401 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854.
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сітуацыі, у якіх неабходна, каб сама дзяржава развівала эка!
номіку з!за немагчымасці сацыяльных сектараў узяць на сябе
самастойную ініцыятыву. Размова ідзе пра выпадкі сур’ёзнага
грамадскага дысбаланса і сацыяльнай несправядлівасці, калі
толькі дзяржаўнае ўмяшанне можа стварыць умовы для боль!
шай роўнасці, справядлівасці і спакою. Але гэтае інстытуцый!
нае замяшчэнне згодна з прынцыпам субсідыярнасці не можа
існаваць даўжэй і распаўсюджвацца шырэй, чым неабходна,
бо яго апраўдвае толькі выключнасць сітуацыі. Ва ўсякім вы!
падку, правільна зразуметае агульнае дабро, патрабаванні яко!
га не павінны ніякім чынам пярэчыць абароне і падтрымцы
першынства асобы і яе істотных грамадскіх праяўленняў, па!
вінна заставацца крытэрыем для прыняцця рашэнняў аднос!
на выкарыстання прынцыпу субсідыярнасці.

V. УДЗЕЛ

а) Значэнне і каштоўнасць

189. Характэрным вынікам субсідыярнасці з’яўляецца
ўдзел402, сутнасць якога адлюстроўваецца ў разнастайнай
дзейнасці, дзякуючы якой грамадзянін, асабіста або разам з
іншымі, непасрэдна або праз сваіх прадстаўнікоў уносіць ук�
лад у культурнае, эканамічнае, грамадскае і палітычнае жыццё
грамадзянскай супольнасці, да якой належыць403. Удзел з’яўля�
ецца абавязкам, які ўсе павінны выконваць свядома, адказна і
з улікам агульнага дабра404.

Удзел не можа быць абмежаваны якой�небудзь асобнай
сферай грамадскага жыцця, улічваючы яго значэнне для раз!
віцця, перш за ўсё чалавечага, у такіх сферах, як праца і гас!

402 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 22. 46: AAS 63 (1971) 417. 433!435;
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’inseg�
namento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale, 40,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 41!42.

403 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.
404 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1913!1917.
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падарчая дзейнасць з уласцівай ёй унутранай дынамікай405,
інфармацыя і культура і, перш за ўсё, грамадскае і палітыч!
нае жыццё аж да самых высокіх яго ўзроўняў, ад якіх зале!
жыць супрацоўніцтва ўсіх народаў у будаўніцтве салідарнай
міжнароднай супольнасці406. У гэтай перспектыве неабходна
падтрымліваць удзел у першую чаргу самых абяздоленых асоб
і змену палітычных кіраўнікоў, каб пазбегнуць устанаўлення
тайных прывілеяў; неабходны моцныя маральныя намаганні,
каб кіраванне грамадскім жыццём было плёнам сумеснай ад!
казнасці ўсіх і кожнага за агульнае дабро.

б) Удзел і дэмакратыя

190. Удзел у грамадскім жыцці — гэта не толькі адно з найболь�
шых імкненняў грамадзяніна, пакліканага да свабоднага і ад�
казнага выканання сваёй грамадзянскай функцыі разам з іншымі
і для іншых, але таксама адна з падстаў усіх дэмакратычных
сістэм407 і адна з найважнейшых гарантый стабільнасці дэма�
кратыі. Дэмакратычны ўрад лічыцца сапраўды дэмакратыч!
ным з увагі на тое, што народ перадае яму ўладу і функцыі,
якія гэты ўрад ажыццяўляе ад імя народу і ў імя народу. Зна!
чыць, усякая дэмакратыя прадугледжвае ўдзел грамадзян408.
Гэта азначае, што розныя суб’екты грамадзянскай супольнасці
на кожным яго ўзроўні павінны быць паінфармаваны, вы!
слуханы і ўключаны ў ажыццяўленне яго функцый.

191. Удзелу можна дасягнуць ва ўсіх магчымых адносінах
паміж грамадзянінам і ўстановамі. У сувязі з гэтым трэба
звярнуць асаблівую увагу на гістарычны і грамадскі кантэкст,
у якім удзел сапраўды мог бы ажыццявіцца. Пераадоленне

405 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 423!425;
GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612!616; ён
жа, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836!838.

406 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 44!45: AAS 80 (1988)
575!578.

407 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278.
408 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850!851.
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культурных, юрыдычных і грамадскіх перашкодаў, якія час!
та з’яўляюцца сапраўднымі бар’ерамі для салідарнага ўдзелу
грамадзян у распараджэнні лёсам сваёй супольнасці, патра!
буе асветніцкай і выхаваўчай працы409. Таму варта разгле!
дзець усе ўстаноўкі, якія схіляюць грамадзян да недастатко!
вых або скажоных формаў удзелу ў грамадскім і палітычным
жыцці і ўмацоўваюць шырока распаўсюджаную варожасць
да ўсяго, што датычыць гэтай сферы. Напрыклад, грамадзя!
не імкнуцца «здабыць» найбольш выгадныя для сябе ўмовы
ад устаноў, каб яны служылі іхнім эгаістычным патрэбам, і
абмяжоўваюцца выражэннем сваёй волі на выбарах, а ў
многіх выпадках ухіляюцца нават ад іх410.

Што датычыць ажыццяўлення прынцыпу ўдзелу, неспа�
кой выклікаюць краіны з таталітарным або дыктатарскім
рэжымам, дзе асноўнае права ўдзелу ў грамадскім жыцці аб!
салютна адмаўляецца, паколькі яно разглядаецца як пагроза
самой дзяржаве411; краіны, дзе гэтае права абвяшчаецца толькі
фармальна, але на практыцы не можа быць рэалізавана; так!
сама тыя краіны, дзе празмернае павелічэнне бюракратычна!
га апарату фактычна пазбаўляе грамадзяніна магчымасці ак!
тыўна ўдзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці412.

VI. ПРЫНЦЫП САЛІДАРНАСЦІ

а) Значэнне і каштоўнасць

192. Салідарнасць асаблівым чынам адлюстроўвае сацыяль�
ную прыроду, уласцівую чалавечай асобе, а таксама роўнасць
усіх у годнасці і правах і агульны шлях людзей і народаў да ўсё

409 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1917.
410 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 30!31; Giovanni Paolo II,

Lett. enc. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851!852.
411 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 44!45: AAS 83 (1991)

848!849.
412 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988)

528!530; пар. PIO XII, Radiomessaggio (24 dicembre 1952): AAS 45 (1953) 37;
PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 47: AAS 63 (1971) 435!437.
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больш трывалага адзінства. Усведамленне лучнасці паміж
людзьмі і народамі ва ўзаемазалежнасці, бачнай на кожным
узроўні, ніколі не было такім пашыраным, як цяпер413. Хуткае
павелічэнне шляхоў і сродкаў камунікацыі «ў рэжыме рэаль!
нага часу», напр., тэлекамунікацыя, незвычайны прагрэс
інфарматыкі, павелічэнне гандлёвага абмену і абмену інфар!
мацыяй сведчаць аб тым, што ад пачатку гісторыі чалавецтва
ўпершыню стала магчымым, прынамсі тэхнічна, устанавіць
адносіны нават паміж людзьмі, якіх аддзяляюць вялікія ад!
легласці і якія незнаёмы паміж сабою.

З другога боку, побач з феноменам узаемазалежнасці, якая
пастаянна распаўсюджваецца, ва ўсім свеце працягвае існа�
ваць вялізная няроўнасць паміж развітымі і развіццёвымі краі�
намі. Гэтая няроўнасць падтрымліваецца рознымі формамі
эксплуатацыі, прыгнёту і карупцыі, якія адмоўна ўплываюць
на ўнутранае і міжнароднае жыццё многіх дзяржаў. Працэс
росту ўзаемазалежнасці паміж людзьмі і народамі павінен
суправаджацца такімі ж інтэнсіўнымі намаганнямі на эты�
ка�сацыяльным узроўні, каб пазбегнуць згубных вынікаў не!
справядлівасці ў глабальным маштабе, якая вельмі адмоўна
адаб’ецца і на самых квітнеючых сёння краінах414.

б) Салідарнасць як сацыяльны прынцып
і маральная цнота

193. Новыя адносіны ўзаемазалежнасці паміж людзьмі і на�
родамі, якія фактычна з’яўляюцца формамі салідарнасці, па�
вінны арыентавацца на сапраўдную этыка�сацыяльную салі�
дарнасць, якая з’яўляецца маральным патрабаваннем усіх

413 З тэмай узаемазалежнасці можна спалучыць класічную тэму сацыялізацыі,
якую сацыяльнае вучэнне Касцёла неаднаразова даследавала: пар. GIOVANNI

XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415!417; CONCILIO VATICANO

II, Cost. past. Gaudium et spes, 42; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens,
14!15: AAS 73 (1981) 612!618.

414 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 11!22: AAS 80 (1988)
525!540.
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міжчалавечых адносін. Салідарнасць паўстае ў двух узаема!
дапаўняльных аспектах: як сацыяльны прынцып415 і як ма�
ральная цнота416.

Салідарнасць трэба разумець перш за ўсё як сацыяльны
прынцып, які арганізуе грамадскія інстытуты. На падставе
гэтага прынцыпу «структуры граху»417, якія кіруюць адносі!
намі паміж людзьмі і народамі, павінны быць пераадолены і
пераменены ў структуры салідарнасці праз стварэнне або
праз адпаведныя змены ў законах, у тым ліку праз законы
рынку, а таксама праз стварэнне прававых сістэм.

Салідарнасць — гэта сапраўдная маральная цнота, а не
толькі нейкае «неакрэсленае пачуццё спачування ці няшчы!
ры жаль пры бачанні бедаў столькіх людзей, блізкіх ці далёкіх.
Наадварот, салідарнасць — гэта моцная і рашучая воля
імкнуцца да агульнага дабра, да дабра для ўсіх і кожнага, каб
усе сапраўды адказвалі за ўсіх»418. Салідарнасць атрымлівае
статус асноўнай грамадскай цноты, паколькі яна належыць
да справядлівасці — цноты, якая ў найвышэйшай ступені
скіравана на агульнае дабро і звязана з «імкненнем да дабра
для бліжняга разам з гатоўнасцю да евангельскага “адрачэн!
ня ад сябе” дзеля бліжняга замест таго, каб эксплуатаваць яго,
і “служыць” яму, а не прыгнятаць яго дзеля асабістай выгады
(пар. Мц 10, 40–42; 20, 25; Мк 10, 42–45; Лк 22, 25–27)»419.

в) Салідарнасць і сумеснае ўзрастанне людзей

194. Сацыяльнае вучэнне на тэму салідарнасці звяртае ўвагу
на факт, што існуюць цесныя сувязі паміж салідарнасцю і

415 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1939!1941.
416 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1942.
417 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36.37: AAS 80 (1988)

561!564; пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS
77 (1985) 213!217.

418 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565!566.
419 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566; пар.

яшчэ: GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 594!598;
GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862!863.
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агульным дабром, паміж салідарнасцю і ўсеагульным прызна�
чэннем дабротаў, паміж салідарнасцю і роўнасцю людзей
і народаў, паміж салідарнасцю і спакоем ва ўсім свеце420.
Слова «салідарнасць», якое шырока выкарыстоўваецца На!
стаўніцкім Інстытутам Касцёла421, адлюстроўвае патрабаван!
не прызнаць у сукупнасці сувязяў, якія аб’ядноўваюць паміж
сабой людзей і сацыяльныя групы, прастору, дадзеную чала!
вечай свабодзе для сумеснага ўзрастання ўсіх людзей. Нама!
ганні ў гэтым кірунку становяцца станоўчым укладам у агуль!
нае дабро, у пошукі магчымага паразумення нават там, дзе
пераважае логіка падзелу і фрагментарнасці. Гэтыя намаганні
ўмацоўваюць гатоўнасць растрачваць сябе дзеля дабра інша!
га чалавека, пераадольваючы ўсялякі індывідуалізм і парты!
кулярызм422.

420 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 17. 39. 45: AAS 80
(1988) 532!533. 566!568. 577!578. Таксама міжнародная салідарнасць з’яў!
ляецца патрабаваннем, якое паходзіць з маральнага парадку. Ад яе ў знач!
най ступені залежыць спакой у свеце: пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past.
Gaudium et spes, 83!86; PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 48: AAS 59
(1967) 281; PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», Al servizio della comunitа
umana: un approccio etico al debito internazionale (27 dicembre 1986), I, 1,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1986, pp. 10!11; Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1941 e 2438.

421 Салідарнасць, хаця гэты тэрмін яшчэ не распаўсюджаны, з’яўляецца адным
з асноўных прынцыпаў энцыклікі «Rerum novarum» (пар. GIOVANNI XXIII,
Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 407). «Аб прынцыпе, які сёння
называецца прынцыпам салідарнасці, <...> гаворыць неаднаразова Леў XIII,
называючы салідарнасць паводле грэцкай філасофіі „сяброўствам”. Пій XI
выкарыстоўвае не менш вядомае азначэнне “сацыяльная любоў”, а Павел VI,
пашыраючы гэтае паняцце з улікам сучасных шматлікіх вымярэнняў сацы!
яльнага пытання, гаварыў пра “цывілізацыю любові”» (GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Centesimus annus, 10: AAS 83 [1991] 805). Салідарнасць з’яўляецца
адным з асноўных прынцыпаў усяго сацыяльнага вучэння Касцёла (пар.
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 73: AAS
79 [1987] 586). Пачынаючы ад Пія XII (пар. Lett. enc. Summi Pontificatus:
AAS 31 [1939] 426!427), тэрмін «салідарнасць» выкарыстоўваецца цяпер
больш часта, і яго значэнне значна пашырылася: ад «закону» ва ўзгаданай
тут энцыкліцы Пія XII да «прынцыпу» (пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater
et magistra: AAS 53 [1961] 407), да «абавязку» (пар. PAOLO VI, Lett. enc.
Populorum progressio, 17. 48: AAS 59 [1967] 265!266. 281) і да «каштоўнасці»
(пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 [1988]
564!566), і, нарэшце, да «цноты» (пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo
rei socialis, 38. 40: AAS 80 [1988] 564!566. 568!569).

422 Пар. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
38, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 40!41.
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195. Прынцып салідарнасці пабуджае людзей нашага часу да
ўсё большага ўсведамлення таго, што яны знаходзяцца ў даў�
гу перад грамадствам, у якое яны ўключаны. Яны абавязаны
грамадству ўмовамі, якія робяць магчымым чалавечае жыццё,
абавязаны і спадчынай, непадзельнай і неабходнай, якая скла!
даецца з культуры, навуковых ведаў і тэхналогій, матэрыяль!
ных і нематэрыяльных дабротаў — усіх пладоў чалавечага
вопыту. Гэты доўг трэба прызнаваць і ў розных сферах гра!
мадскай дзейнасці; тады падарожжа чалавека не перарвецца,
а будзе заўсёды адкрытым як для цяперашніх, так і для буду!
чых пакаленняў, пакліканых у салідарнасці дзяліць паміж са!
бой адзіны дар.

г) Салідарнасць у жыцці і місіі Езуса Хрыста

196. Непараўнальнай вяршыняй згаданай тут перспектывы
з’яўляецца жыццё Езуса з Назарэта, новага Чалавека, салідар�
нага з чалавецтвам аж да «крыжовай смерці» (Флп 2, 8). У Ім
можна заўсёды распазнаць жывы знак гэтай невымернай і
трансцэндэнтнай любові Бога�з�намі, які бярэ на сябе слабасці
свайго народу, падарожнічае з ім, ратуе яго і аб’ядноўвае ў
адно423. У Ім і дзякуючы Яму мы можам убачыць, што грамад!
скае жыццё, нягледзячы на ўсе яго супярэчнасці і двухсэн!
соўнасць, уяўляе прастору для жыцця і надзеі, паколькі з’яў!
ляецца знакам ласкі, якую Бог пастаянна прапаноўвае ўсім
людзям і заахвочвае іх да найвышэйшых і ўсеахопных фор!
маў прыналежнасці.

Езус з Назарэта выразна паказвае ўсім людзям сувязь, якая
існуе паміж салідарнасцю і любоўю, і раскрывае ўсё значэнне
гэтай сувязі424. «У святле веры салідарнасць імкнецца пераў!
зысці саму сябе, увайсці ў спецыфічна хрысціянскія вымярэнні

423 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 32.
424 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: «Салідарнасць

з’яўляецца несумненна хрысціянскай цнотай. У згаданым разважанні мож!
на было ўбачыць шматлікія пункты сутыкнення паміж ёй і любоўю, якая
з’яўляецца распазнавальным знакам вучняў Хрыста (пар. Ян 13, 35)».
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абсалютнай бескарыслівасці, прабачэння і паяднання. Тады
бліжні становіцца не толькі чалавекам з яго правамі і фунда!
ментальнай роўнасцю з усімі астатнімі, але жывым вобразам
Бога Айца, адкупленым крывёю Езуса Хрыста і адкрытым на
пастаяннае дзеянне Духа Святога. Таму бліжняга трэба лю!
біць, нават калі гэта вораг, той жа любоўю, якой яго любіць
Бог. Трэба быць гатовым пайсці дзеля яго нават на самую вя!
лікую ахвяру: “Аддаць жыццё за братоў” (пар. 1 Ян 3, 16)»425.

VII. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ
ГРАМАДСКАГА ЖЫЦЦЯ

а) Адносіны паміж прынцыпамі і каштоўнасцямі

197. Сацыяльнае вучэнне Касцёла апрача прынцыпаў, на якіх
павінна будавацца грамадства, годнае чалавека, указвае так�
сама на асноўныя каштоўнасці. Прынцыпы і каштоўнасці,
бяспрэчна, узаемазвязаны, паколькі грамадскія каштоўнасці
адлюстроўваюць павагу, з якой трэба адносіцца да тых ас!
пектаў маральнага дабра, на якія скіраваны прынцыпы!ары!
енціры для належнай будовы грамадскага жыцця і яго ўпа!
радкавання. Каштоўнасці патрабуюць як практычнага ажыц!
цяўлення асноўных прынцыпаў грамадскага жыцця, так і
асабістай практыкі цнотаў, а значыць, маральных пастаў,
якія адпавядаюць гэтым каштоўнасцям426.

Усе сацыяльныя каштоўнасці неадрыўна звязаны з годнас�
цю чалавечай асобы і спрыяюць яе сапраўднаму развіццю.
Гэта перш за ўсё праўда, свабода, справядлівасць, любоў427.
Практыка гэтых каштоўнасцяў з’яўляецца надзейным і не!
абходным шляхам да асабістага ўдасканалення і гуманіза!
цыі грамадскага суіснавання. Такія каштоўнасці служаць
бездакорным арыенцірам для адказных за грамадскія спра!

425 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
426 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1886.
427 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26; GIOVANNI XXIII, Lett.

enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265!266.
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вы і пакліканых ажыццяўляць «істотныя рэформы эканаміч!
ных, палітычных, культурных і тэхналагічных структур, а так!
сама здзяйсняць неабходныя змены грамадскіх інстыту!
таў»428. Павага да законнай аўтаноміі часовых рэчаў пабуджае
Касцёл не прыпісваць сабе кампетэнцыі ў спецыфічных прад!
метах тэхнічнага і часовага парадку429, што, аднак, не можа
яму перашкодзіць выказвацца, паказваючы, як у розных ра!
шэннях чалавека гэтыя каштоўнасці сцвярджаюцца ці, наад!
варот, адмаўляюцца430.

б) Праўда

198. Асаблівы абавязак людзей заключаецца ў тым, каб пас�
таянна імкнуцца да праўды, паважаць яе і адказна пра яе
сведчыць431. Жыццё ў праўдзе мае асаблівае значэнне ў гра!
мадскіх адносінах: суіснаванне людзей унутры супольнасці
з’яўляецца сапраўды ўпарадкаваным, плённым і адпавядае
іх асабістай годнасці, калі яно заснавана на праўдзе432. Чым
больш асобы і сацыяльныя групы імкнуцца вырашаць сацы!
яльныя праблемы ў адпаведнасці з праўдай, тым больш ады!
ходзяць ад самаволі і суадносяцца з аб’ектыўнымі патраба!
ваннямі маральнасці.

У наш час неабходна інтэнсіўная выхаваўчая дзейнасць433

і адпаведнае імкненне з боку ўсіх людзей, каб пошукі праўды,

428 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
43, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 43!44.

429 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 36.
430 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 1; PAOLO VI, Lett. enc.

Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 263!264.
431 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2467.
432 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265!266. 281.
433 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 61; PAOLO VI, Lett. enc.

Populorum progressio, 35. 40: AAS 59 (1967) 274!275. 277; GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575!577. Калі размова ідзе
пра рэформу грамадскага жыцця, то «першачарговай задачай, ад якой зале!
жыць, ці будуць вырашаны ўсе астатнія задачы, з’яўляецца выхаванне»:
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 99: AAS
79 (1987) 599.
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якую нельга звесці да сукупнасці розных поглядаў або да ней!
кага аднаго з іх, падтрымліваліся у кожнай сферы дзейнасці і
пераважалі над любымі спробамі зрабіць адноснымі яе патра!
баванні ці нанесці ёй шкоду434. Гэта праблема асабліва даты!
чыць грамадскіх камунікацый і эканомікі, бо беспрынцы!
повае выкарыстанне грошай у гэтых сферах нараджае ўсё
больш пытанняў, якія настойліва патрабуюць празрыстасці
і сумленнасці ў індывідуальнай і сацыяльнай дзейнасці.

в) Свабода

199. Свабода — гэта найвышэйшы знак боскага вобраза ў ча�
лавеку, а значыць знак узнёслай годнасці кожнай чалавечай
асобы435: «Свабода ажыццяўляецца ва ўзаемаадносінах паміж
людзьмі. Кожны чалавек створаны паводле Божага вобраза і
мае натуральнае права быць прызнаным свабодным і адказ!
ным. Усе абавязаны паважаць кожнага. Права на карыстанне
свабодай з’яўляецца неад’емным ад годнасці чалавечай асо!
бы»436. Не варта абмяжоўваць значэнне свабоды, разглядаю!
чы яе толькі ў індывідуалістычнай перспектыве і зводзячы
яе да самавольнага і бескантрольнага ажыццяўлення сваёй
аўтаноміі. «У поўнай самавычарпальнасці свайго “я” і пры
адсутнасці міжчалавечых адносін свабода не дасягаецца. Сва!
бода існуе толькі там, дзе людзей аб’ядноўваюць узаемасувязі,
якія рэгулюцца праўдай і справядлівасцю»437. Разуменне сва!
боды паглыбляецца і пашыраецца, калі яна ахоўваецца і на
сацыяльным узроўні ва ўсіх сваіх вымярэннях.

434 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 16; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2464!2487.

435 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 17; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1705. 1730; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr.
Libertatis conscientia, 28: AAS 79 (1987) 565.

436 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1738.
437 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 26: AAS

79 (1987) 564!565.
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200. Каштоўнасць свабоды як праяўлення выключнасці і не�
паўторнасці кожнай асобы паважаецца тады, калі кожны член
супольнасці можа ажыццявіць сваё асабістае пакліканне, што
выражаецца ў пошуках праўды і вызнаванні асабістых рэ!
лігійных, культурных і палітычных ідэй, у выказванні сваіх
думак, у прыняцці рашэнняў адносна свайго стану жыцця і,
калі гэта магчыма, адносна сваёй працы; ва ўласнай ініцыя!
тыве ў эканамічнай, грамадскай і палітычнай сферах. Гэта
павінна адбывацца «ў межах трывалай прававой сістэмы»438,
у межах агульнага дабра і грамадскага парадку і, у любым
выпадку, пад знакам адказнасці.

З другога боку свабода павінна ўсведамляцца як здольнасць
адмовіцца ад любога маральнага зла, у якой бы форме яно не
выступала439. Гэта здольнасць захоўваць дыстанцыю да ўсяго,
што можа перашкаджаць у асабістым, сямейным і грамадскім
узрастанні. Паўната свабоды засноўваецца на ўменні кіраваць
сабой у святле сапраўднага дабра, уключанага ў сферу уні!
версальнага дабра440.

г) Справядлівасць

201. Справядлівасць з’яўляецца каштоўнасцю, якая суправа�
джае ажыццяўленне адпаведнай ёй кардынальнай маральнай
цноты441. Паводле самай класічнай фармуліроўкі, справядлі!
васць «заключаецца ў пастаяннай і цвёрдай волі аддаваць
Богу і бліжняму тое, што ім належыць»442. З суб’ектыўнага
пункту гледжання справядлівасць ператвараецца ў паводзі!
ны, якія вызначаюцца воляй прызнаваць у іншым асобу. А з

438 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 846. Гэтае
сцвярджэнне адносіцца да эканамічнай ініцыятывы, але варта было б пашы!
рыць яго таксама на іншыя сферы асабістай дзейнасці.

439 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 17: AAS 83 (1991) 814!815.
440 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289!290.
441 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, I!II, q. 6: Ed. Leon. 6, 55!63.
442 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1807; пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa

theologiae, II!II, q. 58, a. 1: Ed. Leon. 9, 9!10: «iustitia est perpetua et constans
voluntas ius suum unicuique tribuendi».
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аб’ектыўнага пункту гледжання справядлівасць уяўляе га�
лоўны крытэрый ацэнкі маральнага стану інтэрсуб’ектыў�
нага і сацыяльнага асяроддзя443.

Сацыяльнае вучэнне заклікае паважаць класічныя формы
справядлівасці: камутатыўную, размеркавальную і юрыдыч�
ную444. Усё большае значэнне набывае ў гэтым вучэнні гра�
мадская справядлівасць445, якая ўяўляе сапраўднае развіццё
агульнай справядлівасці, што рэгулюе грамадскія адносіны ў
адпаведнасці з крытэрыем захавання закону. Грамадская спра�
вядлівасць, неабходная ў сувязі з сацыяльным пытаннем, якое
ў наш час набывае сусветныя маштабы, датычыць грамад!
скіх, палітычных і эканамічных аспектаў, і, перш за ўсё, струк!
турнага вымярэння праблем і адпаведных рашэнняў446.

202. Справядлівасць з’яўляецца асабліва важнай у актуаль�
ным кантэксце, калі каштоўнасць асобы, яе годнасць і правы,
незалежна ад абвяшчэння намераў, знаходзяцца пад сур’ёзнай
пагрозай у сувязі з пашырэннем тэндэнцыі кіравацца выключ�
на крытэрыямі выгады і валодання. Справядлівасць паводле
гэтых крытэрыяў разглядаецца з рэдукцыйных пазіцый, у той
час як у хрысціянскай антрапалогіі яна набывае больш поўнае
і сапраўднае значэнне. Справядлівасць — гэта не проста чала!
вечая рыса: тое, што «справядліва», вызначаецца ў першую
чаргу не праз закон, а праз глыбокую тоеснасць чалавека447.

203. Поўная праўда пра чалавека дазваляе пераадолець абме�
жаванае ўяўленне пра справядлівасць як пра «дамову» і ад�
крыць гарызонты салідарнасці і любові таксама і для справяд�
лівасці. «Адной справядлівасці недастаткова. Справядлівасць
можа нават прыйсці да адрачэння ад самой сябе, калі не ад!

443 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 282!283.
444 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2411.
445 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1928!1942, 2425!2449, 2832; PIO XI,

Lett. enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 92.
446 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981) 580!583.
447 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568;

Catechismo della Chiesa Cattolica, 1929.
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крыецца на больш глыбокую сілу, якой з’яўляецца любоў»448.
Сапраўды, сацыяльнае вучэнне звязвае справядлівасць з
іншай каштоўнасцю, якой з’яўляецца салідарнасць — най!
больш прыярытэтны шлях да спакою. Калі спакой з’яўляец!
ца плодам справядлівасці, то «цяпер можна было б з такой
самай дакладнасцю і з такой самай сілай біблійнага натхнен!
ня сказаць (пар. Іс 32, 17; Як 3, 18): “Opus solidaritatis pax” (спа!
кой — гэта плод салідарнасці)»449. Жаданы спакой «будзе аба!
вязкова дасягнуты праз грамадскую і міжнародную справяд!
лівасць, а таксама праз практыку цнотаў, якія садзейнічаюць
суіснаванню і вучаць нас жыць у адзінстве, каб, даючы і пры!
маючы, будаваць у адзінстве новае грамадства і лепшы свет»450.

VIII. ШЛЯХ ЛЮБОВІ

204. Паміж усімі цнотамі ў іх сукупнасці і асабліва паміж цно�
тамі, грамадскімі каштоўнасцямі і любоўю існуе глыбокая су�
вязь, якую трэба ўсё больш поўна распазнаваць. Любоў часта
абмяжоўваюць рамкамі блізкіх адносін або разглядаюць
толькі як суб’ектыўны аспект дзеянняў дзеля дабра іншага
чалавека. Але любоў трэба належным чынам пераасэнсаваць
і выявіць яе сапраўдную каштоўнасць, бо любоў — гэта най�
вышэйшы і універсальны крытэрый усёй сацыяльнай этыкі.
Сярод усіх шляхоў, у тым ліку і тых, якія мы шукаем і выбіра!
ем, каб годна адказваць на ўсё новыя формы сучаснага сацы�
яльнага пытання, толькі «той шлях самы дасканалы» (1 Кар
12, 31), які пракладзены любоўю.

205. Праўда, справядлівасць і свабода — гэта тыя каштоў�
насці, якія вынікаюць і чэрпаюць сілу да развіцця з унутранай
крыніцы любові. Чалавечае суіснаванне з’яўляецца ўпарад!

448 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 10: AAS
96 (2004) 121.

449 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
450 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
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каваным, прыносіць плады дабра і адпавядае годнасці чала!
века, калі засноўваецца на праўдзе, рэгулюецца справядлі!
васцю, гэта значыць, калі сапраўды захоўваюцца правы і на!
лежна выконваюцца адпаведныя абавязкі; калі яно разгорт!
ваецца ў свабодзе, што адпавядае годнасці людзей, якіх іхні
розум пабуджае браць на сябе адказнасць за ўласныя дзеян!
ні; калі яно ажыўлена любоўю, якая прымушае адчуваць па!
трэбы і патрабаванні іншых як свае ўласныя і робіць усё
больш інтэнсіўнымі адносіны ў сферы духоўных каштоўнас!
цяў і клопату пра матэрыяльныя патрэбы451. Гэтыя каштоў!
насці ўяўляюць падставы, якія надаюць устойлівасць і трыва!
ласць будынку чалавечага жыцця і дзейнасці, вызначаюць
якасць кожнага грамадскага дзеяння і грамадскага інстытута.

206. Любоў прадбачыць і пераўзыходзіць справядлівасць,
якая «павінна рэалізавацца ў любові»452. Калі справядлівасць
«сама па сабе выступае “суддзёй” паміж людзьмі, дзелячы
справядліва паміж імі аб’ектыўныя даброты, то любоў і толькі
яна (і тая ласкавая любоў, якую мы называем “міласэрнас!
цю”) здольна вярнуць чалавека самому чалавеку»453. Чала�
вечыя адносіны нельга рэгуляваць толькі справядлівасцю. «Во!
пыт мінулага і цяперашняга паказвае, што толькі адной спра!
вядлівасці недастаткова. Больш за тое, справядлівасць можа
дайсці да самаадмаўлення і самаразбурэння <…>. Гістарыч!
ны вопыт дазваляе зрабіць выснову: summum ius, summa
iniuria»454. Фактычна, справядлівасць «павінна ва ўсіх сферах
міжчалавечых адносін мець, так бы мовіць, больш глыбокую
“карэкціроўку” з боку любові, якая паводле св. Паўла з’яўля!
ецца “доўгацярплівай” і “шматміласцівай”, або, інакш кажу!
чы, мае рысы міласэрнай любові, якія так істотны для Еван!
гелля і хрысціянства»455.

451 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265!266.
452 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 10: AAS

96 (2004) 120.
453 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1223.
454 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Dives in misericordia, 12: AAS 72 (1980) 1216.
455 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1224; пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2212.
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207. Ніякае заканадаўства, ніякая сістэма правілаў ці да�
моўленасцяў не змогуць пераканаць людзей і народы жыць у
адзінстве, братэрстве і спакоі, ніякая аргументацыя не пра�
гучыць больш моцна, чым заклік любові. Толькі любоў як «forma
virtutum»456 можа ажывіць грамадскае дзеянне і скіраваць яго
на дасягненне спакою ва ўсё больш складаным свеце. Але, каб
гэта ўсё адбылося, неабходна паказаць, што любоў з’яўляец!
ца не толькі натхненнем індывідуальных дзеянняў, але і сілай,
здольнай пракладваць новыя шляхі вырашэння праблем су!
часнага свету і глыбока аднаўляць знутры структуры, грамад!
скія арганізацыі і прававыя сістэмы. У гэтай перспектыве
любоў становіцца грамадскай і палітычнай міласэрнасцю. Гра!
мадская міласэрнасць пабуджае нас любіць агульнае дабро457

і на справе імкнецца да дабра ўсіх людзей, якія разглядаюцца
не толькі паасобку, але і ў сацыяльным вымярэнні, якое іх
аб’ядноўвае.

208. Грамадская і палітычная міласэрнасць не вычэрпваецца
міжасабовымі адносінамі, але разгортваецца ў сетцы, у якую
гэтыя адносіны ўключаны і якая ўтварае грамадскую і палі�
тычную супольнасць. Міласэрнасць уздзейнічае на гэтую су�
польнасць, арыентуючыся, па магчымасці, на дабро для ўсёй
супольнасці. Многія аспекты жыцця бліжняга, якога трэба
любіць, змешчаны ў «грамадстве», таму любіць бліжняга па!
сапраўднаму, дапамагаць яму ва ўсіх яго патрэбах і прыходзіць
з дапамогай у яго беднасці азначае не што іншае, як любіць
яго на выключна індывідуальным узроўні. Любіць бліжняга
на грамадскім узроўні, у залежнасці ад сітуацыі — гэта кары�
стацца пасрэдніцтвам грамадскіх структур для паляпшэн�
ня яго жыцця ці ліквідаваць грамадскія фактары, якія абумоў�
ліваюць яго беднасць. Бясспрэчна, праяўленнем любові ста!
новіцца справа міласэрнасці, якой мы тут і цяпер адказваем

456 SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 23, a. 8: Ed. Leon. 8, 172;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1827.

457 Пар. PAOLO VI, Discorso alla sede della FAO, nel XXV anniversario dell’istituzione
(16 novembre 1970): Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970) 1153.
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на рэальную і настойлівую патрэбу бліжняга, але такім жа
неабходным праяўленнем любові з’яўляецца намер аргані�
заваць і ўладкаваць грамадства такім чынам, каб бліжні не
трапляў у беднасць, асабліва калі яна становіцца сітуацыяй,
з якой змагаецца бясконцае мноства людзей і нават цэлыя
народы, сітуацыяй, якая сёння набывае маштабы сапраўды
сусветнага сацыяльнага пытання.



ЧАСТКА ДРУГАЯ

«...Сацыяльнае вучэнне — гэта каштоўны
інструмент евангелізацыі: яно абвяшчае Бога

і таямніцу збаўлення ў Хрысце кожнаму чалавеку
і тым самым адкрывае чалавека яму самому.

У гэтым і толькі ў гэтым святле
яно разглядае ўсё астатняе: права кожнага чалавека

і асабліва “пралетарыяту”,  сям’ю і выхаванне,
абавязкі дзяржавы, уладкаванне нацыянальнага
і міжнароднага грамадства, эканамічнае жыццё,

культуру, вайну і спакой, павагу да жыцця
з моманту зачацця аж да смерці».

 (Centesimus annus, 54)



РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ

СЯМ’Я — ЖЫЦЦЁВА ВАЖНАЯ ЯЧЭЙКА
ГРАМАДСТВА

I. СЯМ’Я — ПЕРШАЕ НАТУРАЛЬНАЕ ГРАМАДСТВА

209. Важнае значэнне і прыярытэт сям’і для асобы і грамад�
ства пастаянна падкрэсліваецца ў Святым Пісанні: «Нядоб!
ра, каб чалавек быў адзін» (Быц 2, 18). На падставе тэкстаў
пра стварэнне чалавека (пар. Быц 1, 26–28; 2, 7–24) становіц!
ца зразумелым, што паводле Божага намеру мужчына і жан!
чына ствараюць першую форму супольнасці асоб458. Ева была
створана падобнай да Адама як тая, якая ў сваёй адметнасці
дапаўняе яго (пар. Быц 2, 18), каб утварыць з ім «адно цела»
(Быц 2, 24; пар. Мц 19, 5–6)459. Адначасова абодва атрымліва!
юць заданне размнажацца, што робіць іх супрацоўнікамі Ства!
рыцеля: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю»
(Быц 1, 28). Сям’я згодна з намерам Стварыцеля з’яўляецца
першым месцам «гуманізацыі» асобы і грамадства, а таксама
калыскай жыцця і любові460.

210. У сям’і чалавек вучыцца пазнаваць любоў і вернасць Пана
і ўсведамляе, што на іх трэба адказваць (пар. Зых 12, 25–27;
13, 8. 14–15; Дрг 6, 20–25; 13, 7–11; 1 Вал 3, 13); дзеці атрым!
ліваюць першыя і найбольш важныя ўрокі практычнай муд!
расці, з якой звязаны цноты (пар. Прып 1, 8–9; 4, 1–4; 6, 20–21;
Сір 3, 1–16; 7, 27–28). Таму Пан робіць сябе задаткам сужэн!
скай любові і вернасці (пар. Мал 2, 14–15).

458 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 12.
459 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1605.
460 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 40.
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Езус нарадзіўся і жыў у канкрэтнай сям’і, прымаючы на
сябе ўсе ўласцівыя ёй характарыстыкі461, і надаў найвышэй�
шую годнасць інстытуту сужэнства, зрабіўшы яго сакрамэн!
там новага запавету (пар. Мац 19, 3–9). У гэтай перспектыве
мужчына і жанчына знаходзяць паўнату сваёй годнасці, а ся!
м’я — уласцівую ёй трываласць.

211. Касцёл, асвячаны святлом біблійнай навіны, разглядае
сям’ю як першае натуральнае грамадства, якое з самага па�
чатку мае асабістыя правы, і ставіць яе ў цэнтры грамадска�
га жыцця. Змяшчэнне сям’і на «другасным плане, імкненне
пазбавіць яе належнага па праву становішча ў грамадстве
можа сур’ёзна пашкодзіць сапраўднаму развіццю ўсяго сацы!
яльнага цела»462. Сям’я, якая нараджаецца з глыбокай суполь!
насці жыцця і сужэнскай любові, заснаванай на сужэнскім
саюзе паміж мужчынам і жанчынай463, мае сваё асаблівае і
першаснае грамадскае вымярэнне як першапачатковая прас!
тора міжасабовых адносін, першая жыццёва важная ячэйка
грамадства464. Сям’я — гэта Божая ўстанова, якая закладвае
фундамент для жыцця асоб як першы прыклад усякага гра!
мадскага ладу.

а) Важнасць сям’і для асобы

212. Сям’я мае вялікае значэнне для асобы. У гэтай калысцы
жыцця і любові чалавек нараджаецца і вырастае. Калі нара�
джаецца дзіця, грамадства атрымлівае ў дар новую асобу,
якая «паклікана ў глыбіні сваёй істоты да супольнасці з іншы!

461 Святая Сям’я ўяўляе прыклад сямейнага жыцця: «Няхай Назарэт нагадае
нам, чым з’яўляецца сям’я, яе супольнасць любові, яе суровая і простая
прыгажосць, яе святы і непарушны характар. Няхай Назарэт пакажа нам,
наколькі сямейнае выхаванне з’яўляецца дарагім і незаменным і якая ёсць
натуральная роля сям’і ў грамадскім ладзе. Нарэшце, успрымем урок пра!
цы»: PAOLO VI, Discorso a Nazareth (5 gennaio 1964): AAS 56 (1964) 168.

462 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 17: AAS 86 (1994) 906.
463 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48.
464 Пар. CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, 11.
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мі, а таксама да ахвяравання сябе іншым»465. У сям’і ўзаемны
дар мужчыны і жанчыны, з’яднаных у сужэнстве, стварае
жыццёвае асяроддзе, у якім дзіця можа «развіваць свае маг!
чымасці, паступова ўсведамляць сваю годнасць і рыхтавац!
ца да сустрэчы са сваім адзіным і непаўторным лёсам»466.

У атмасферы натуральнай блізкасці, якая звязвае членаў
сямейнай супольнасці, асоба ў сваёй цэласнасці набывае прыз�
нанне і прымае на сябе адказнасць. «Першая і асноўная струк!
тура “чалавечай экалогіі” — гэта сям’я, ва ўлонні якой чала!
век атрымлівае першапачатковыя і асноўныя паняцці аб
праўдзе і дабры, спазнае, што значыць любіць і быць любі!
мым і што азначае канкрэтна — быць асобай»467. Абавязкі
членаў сям’і не абмежаваны нейкай дамовай, але паходзяць
з самой яе сутнасці: сям’я заснавана на непарушным сужэн!
скім саюзе і ўмацавана адносінамі, якія вынікаюць з нара!
джэння або ўсынаўлення дзяцей.

б) Важнасць сям’і для грамадства

213. Сям’я, натуральная супольнасць, у якой рэалізуецца са�
цыяльнасць чалавека, уносіць свой непаўторны і незаменны
ўклад у дабро грамадства. Сямейная супольнасць нараджа!
ецца з адносін асоб. «Паняцце “адносіны” датычыць асабістых
адносін паміж “я” і “ты”, а паняцце “супольнасць” выходзіць
па!за рамкі гэтай схемы і набліжаецца да “грамадства”, да “мы”.
Таму сям’я, як супольнасць асоб, з’яўляецца адначасова пер!
шым чалавечым “грамадствам”»468.

Грамадства, пабудаванае па тыпу сям’і, з’яўляецца най�
лепшай гарантыяй супраць адхіленняў у бок індувідуалізму або
калектывізму, таму што ў такім грамадстве асоба заўсёды
знаходзіцца ў цэнтры ўвагі як мэта і ніколі не выкарыстоўва�

465 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 40.
466 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
467 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
468 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 7: AAS 86 (1994) 875;

пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2206.
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ецца як сродак. Асабліва бачна, што дабро асоб і правільнае
функцыянаванне грамадства цесна звязаны «са спрыяльнай
сітуацыяй у сужэнскай і сямейнай супольнасці»469. Без сем’яў,
моцных сваёй супольнасцю і верных сваім абавязкам, наро!
ды слабеюць. У сям’і ўжо з першых гадоў жыцця дзіцяці пры!
віваюцца маральныя каштоўнасці, перадаецца духоўная спад!
чына рэлігійнай супольнасці і культурная спадчына нацыі.
Сям’я — гэта школа грамадскай адказнасці і салідарнасці470.

214. Трэба падкрэсліць першасную ролю сям’і ў адносінах да
грамадства і дзяржавы. Сям’я, прынамсі дзякуючы сваёй
пракрэатыўнай функцыі, з’яўляецца ўмовай іх існавання.
Іншыя яе функцыі, скіраваныя на дабро кожнага з яе членаў,
пераўзыходзяць па важнасці і каштоўнасці тыя функцыі, якія
павінны ажыццяўляць грамадства і дзяржава471. Сям’я, суб’!
ект неад’емных правоў, набывае легітымнасць ў прыродзе
чалавека, а не ў прызнанні з боку дзяржавы. Значыць, не
сям’я для грамадства і дзяржавы, а грамадства і дзяржава
для сям’і.

Ніводная сацыяльная мадэль, скіраваная на служэнне даб�
ру чалавека, не можа ігнараваць цэнтральнае становішча і
грамадскую адказнасць сям’і. Грамадства і дзяржава, будую�
чы адносіны з сям’ёй, абавязаны прытрымліваюцца прынцы�
пу субсідыярнасці. Паводле гэтага прынцыпу грамадскія
ўлады не павінны забіраць у сям’і тыя задачы, з якімі яна можа
добра справіцца сама ці ў свабодным аб’яднанні з іншымі се!
м’ямі. З другога боку, улады павінны падтрымліваць сям’ю,
прадстаўляючы ёй любую дапамогу, якой яна патрабуе для
годнага выканання ўсіх сваіх абавязкаў472.

469 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 47.
470 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2224.
471 Пар. SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia (22 ottobre 1983), Preambolo,

D�E, Tipografia Poliglotta Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 6.
472 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136!137;

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2209.
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II. СУЖЭНСТВА — ФУНДАМЕНТ СЯМ’І

а) Каштоўнасць сужэнства

215. Сям’я засноўваецца на свабодным намеры сужэнцаў злу�
чыцца ў сужэнстве, на павазе да значэнняў і каштоўнасцяў,
уласцівых гэтаму інстытуту, які залежыць не ад чалавека, але
ад самога Бога. «Гэты святы саюз дзеля дабра як сужэнцаў і
патомства, так і грамадства не залежыць ад чалавечага мерка!
вання, бо сам Бог з’яўляецца стваральнікам сужэнства, адо!
ранага рознымі дабротамі і мэтамі»473. Інстытут сужэнства —
«глыбокая супольнасць сужэнскага жыцця і любові, устаноў!
леная Стварыцелем і ўнармаваная Яго законамі»474, — не вы!
нікае з чалавечых абумоўленасцяў ці юрыдычных прадпісан!
няў, але абавязаны сваёй трываласцю Божай волі475. Гэты
інстытут узнікае, таксама і для грамадства, «праз дзеянне ча!
лавека, у якім сужэнцы ўзаемна аддаюць сябе адно аднаму і
прымаюць адно аднаго»476. Ён грунтуецца на сужэнскай лю!
бові. Гэтая любоў уяўляе поўны і выключны дар асобы асобе
і пабуджае сужэнцаў прыняць на сябе неад’емны абавязак, на
што абодва канчаткова і публічна даюць згоду477. Гэты абавя!
зак прадбачыць, што адносіны паміж членамі сям’і павінны
будавацца ў духу справядлівасці, а значыць з улікам іх пра!
воў і абавязкаў у адносінах адно да аднаго.

216. Ніякая ўлада не можа адмяніць натуральнае права на
сужэнства ці змяніць яго характар або мэту. Сужэнства мае
ўласцівыя яму першапачатковыя і пастаянныя рысы. Нягле!
дзячы на шматлікія змены, што адбываліся на працягу ста!
годдзяў у розных культурах, грамадскіх структурах і духоў!
ных настроях, усім культурам уласціва пэўнае ўсведамленне
годнасці сужэнскага саюзу, хаця і не ўсюды яна выяўляецца

473 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48.
474 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48.
475 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1603.
476 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48.
477 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1639.



168 Частка другая. Раздзел пяты

з аднолькавай выразнасцю478. Трэба шанаваць гэтую годнасць
разам з уласцівымі ёй рысамі, і абараняць ад кожнай спробы
сказіць яе. Грамадства не можа распараджацца сужэнскім са!
юзам, пры заключэнні якога абодва сужэнцы абяцаюць адно
аднаму вернасць, дапамогу і прыняцце дзяцей, але мае права
ўпарадкоўваць яго грамадзянскія вынікі.

217. Характэрнымі рысамі сужэнства з’яўляюцца: цэлас�
насць, праз якую сужэнцы аддаюць сябе ўзаемна ва ўсіх ас!
пектах асобы, фізічных і духоўных; адзінства, якое робіць іх
«адным целам» (Быц 2, 24); непарыўнасць і вернасць, якія
вынікаюць з іх узаемнага дару; пладавітасць, на якую адкры!
ваецца гэты ўзаемны дар479. Мудры Божы намер у адносінах
да сужэнства, даступны чалавечаму розуму нягледзячы на
цяжкасці, якія вынікаюць з жорсткасці сэрца (пар. Мц 19, 8;
Мк 10, 5), не можа быць ацэнены толькі ў святле фактычных
паводзін і канкрэтных сітуацый, якія ад яго адыходзяць. Ра!
дыкальным адмаўленнем першапачатковага Божага намеру
з’яўляецца палігамія, «паколькі яна пярэчыць роўнай асабіс!
тай годнасці мужчыны і жанчыны, якія аддаюцца ўзаемна ў
поўнай любові, адзінай і выключнай»480.

218. Сужэнства ў сваёй «аб’ектыўнай» праўдзе прызначана
для нараджэння і выхавання дзяцей481. Сужэнскае адзінства
дазваляе ў паўнаце перажываць той шчыры ўзаемны дар, плё!
нам якога з’яўляюцца дзеці, якія ў сваю чаргу з’яўляюцца да!
рам для бацькоў, усёй сям’і і ўсяго грамадства482. Але сужэн�
ства было ўстаноўлена не толькі з мэтай нараджэння дзя�
цей483. Непарыўны характар сужэнства і яго каштоўнасць як
супольнасці застаюцца нават тады, калі дзеці, якіх горача жа!

478 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1603.
479 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93!96.
480 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102.
481 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48. 50.
482 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994)

883!886.
483 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 50.
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даюць, не ўвенчваюць сваім з’яўленнем сямейнае жыццё. У
гэтым выпадку сужэнцы «могуць праявіць сваю велікадуш!
насць, усынавіўшы пакінутых дзяцей або аказваючы неабход!
ную дапамогу іншым людзям»484.

б) Сакрамэнт сужэнства

219. Першапачатковая чалавечая рэальнасць сужэнства пе�
ражываецца ахрышчанымі паводле ўстанаўлення Хрыста ў
звышпрыроднай форме сакрамэнту, які з’яўляецца знакам і
інструментам ласкі. У гісторыі збаўлення пастаянна разгля!
даецца тэма сужэнскага запавету як выразнае адлюстраванне
супольнасці ў любові паміж Богам і людзьмі і як сімвалічны
ключ, які дапамагае зразумець этапы вялікага запавету паміж
Богам і Яго народам485. Цэнтрам аб’яўлення Божай любові
з’яўляецца дар, які Бог перадае чалавецтву ў асобе свайго
Сына Езуса Хрыста, Жаніха, «які любіць чалавецтва і дорыць
яму сябе як Збаўца, яднаючы яго з сабой як сваё цела. Ён
адкрывае першапачатковую праўду пра сужэнства, пра тое,
што было “спачатку” (пар. Быц 2, 24; Мц 19, 5), і, вызваляю!
чы чалавека ад жорсткасці сэрца, робіць яго здольным поўнас!
цю ажыццявіць гэтую праўду»486. З сужэнскай любові Хрыс!
та да Касцёла, якая выяўляе сваю паўнату ў ахвяры, што ад!
былася на Крыжы, выплывае сакрамэнтальны характар
сужэнства і ласка, якая робіць падобнай любоў сужэнцаў да

484 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2379.
485 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 12: AAS 74 (1982) 93:

«Галоўная навіна Аб’яўлення: “Бог любіць свой народ”, перадаецца жывымі
і канкрэтнымі словамі, праз якія мужчына і жанчына выражаюць сваё каханне
як муж і жонка. Вузел іх любові становіцца вобразам і знакам Запавету, які
злучае Бога з Яго народам» (пар. напр., Ос 2, 21; Ер  3, 6!13; Іс  54). Гэты
самы грэх, які можа знішчыць сужэнскі саюз, становіцца вобразам нявернасці
народу ў адносінах да самога Бога. Ідалапаклонства з’яўляецца распустай
(пар. Эзх 16, 25), нявернасць — гэта чужалоства, непаслухмянасць закону —
гэта адкідванне сужэнскай любові Пана. Але нявернасць Ізраэля не знішчае
адвечнай вернасці Пана, а таму Божая любоў, заўсёды верная, становіцца
прыкладам вернай любові, якая павінна яднаць мужа і жонку» (пар. Ос 3).

486 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93!94.
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любові Хрыста да Касцёла. Сужэнства як сакрамэнт з’яўля!
ецца саюзам мужчыны і жанчыны ў любові487.

220. Сакрамэнт сужэнства прымае чалавечую рэальнасць су�
жэнскай любові ва ўсім, што маецца тут на ўвазе, «робіць
здольнымі і абавязвае хрысціянскіх сужэнцаў і бацькоў весці
жыццё, адпаведнае пакліканню свецкіх людзей, гэта значыць
да таго, каб “шукаць Божае Валадарства, займаючыся свецкімі
справамі і кіруючы імі згодна з Божым намерам”»488. Хрысці!
янская сям’я, глыбока з’яднаная з Касцёлам праз пасрэдніцт!
ва сакрамэнтальнага саюзу, які ператварае яе ў хатні або малы
Касцёл, «паклікана <…> быць для свету знакам еднасці і такім
чынам ажыццяўляць сваю прарочую ролю, даючы сведчанне
пра Валадарства і Хрыстовы спакой, да якога імкнецца ўвесь
сусвет»489.

Сужэнская любоў, якая выплывае з Хрыстовай любові,
дадзенай праз сакрамэнт, робіць хрысціянскіх сужэнцаў свед!
камі новага грамадскага парадку, які чэрпае натхненне з Еван!
гелля і з Пасхальнай таямніцы. Натуральнае вымярэнне гэ!
тай любові пастаянна ачышчаецца, умацоўваецца і ўзвыша!
ецца сакрамэнтальнай ласкай. Такім чынам хрысціянскія
сужэнцы не толькі дапамагаюць адно аднаму на шляху да свя!
тасці, але і становяцца знакам і прыладаю любові Хрыста ў
свеце. Яны сваім жыццём пакліканы да таго, каб быць свед!
камі і веснікамі рэлігійнай сутнасці сужэнства, якую сучас!
нае грамадства прызнае з усё большай цяжкасцю, асабліва,
калі прымае рэлятыўныя погляды на саму натуральную пад!
ставу інстытута сужэнства.

487 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48.
488 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 31; пар. GIOVANNI PAOLO II,

Esort. ap. Familiaris consortio, 47: AAS 74 (1982) 139.
489 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 48: AAS 74 (1982) 140;  пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 1656!1657. 2204.
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III. CАЦЫЯЛЬНАЯ СУБ’ЕКТЫЎНАСЦЬ СЯМ’І

а) Любоў і фарміраванне супольнасці асоб

221. Сям’я ўяўляе сабой прастору адносін, якія вельмі неаб�
ходны ва ўсё больш індывідуалісцкім грамадстве. У гэтай пра�
сторы можа развівацца сапраўдная супольнасць асоб490 дзя�
куючы пастаяннаму дынамізму любові, якая з’яўляецца асноў�
ным вымярэннем чалавечага вопыту і ў сям’і мае сваё найбольш
прывілеяванае месца. «Менавіта любоў садзейнічае таму, што
чалавек рэалізуецца праз бескарыслівы дар сябе, бо любоў –
гэта даванне і прыманне таго, чаго нельга ні купіць, ні пра!
даць, а што можна толькі свабодна дарыць адно аднаму»491.

Дзякуючы любові, якая з’яўляецца істотнай рэальнасцю
для вызначэння сужэнства і сям’і, кожны чалавек — мужчына
і жанчына — атрымлівае прызнанне, прыняцце і шанаванне
сваёй годнасці. З любові нараджаюцца адносіны, якія маюць
рысу бескарыслівасці, якая, «паважаючы і падтрымліваючы
ва ўсіх асабістую годнасць як адзіную каштоўнасць, становіц!
ца сардэчным прыняццем, сустрэчай і дыялогам, бескарыс!
лівай гатоўнасцю дапамагаць, шчодрым служэннем і глыбо!
кай салідарнасцю»492. Існаванне сем’яў, якія жывуць у гэтым
духу, раскрывае недахопы і супярэчлівасці грамадства, якое
кіруецца пераважна, калі не выключна, крытэрыямі эфектыў!
насці і функцыянальнасці. Сям’я, сплятаючы кожны дзень
сетку міжасабовых адноcін, унутраных і знешніх, «становіц!
ца першай і нязменнай школай сацыяльнасці, прыкладам і
стымулам для больш шырокіх грамадскіх адносін у духу па!
вагі, справядлівасці, дыялогу і любові»493.

222. Любоў адлюстроўваецца таксама ў клопаце пра пажы�
лых людзей, якія жывуць у сям’і. Іх прысутнасць можа быць
вельмі каштоўнай. Яны з’яўляюцца прыкладам адзінства па!

490 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 18: AAS 74 (1982) 100!101.
491 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 883.
492 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
493 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
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каленняў, важнай крыніцай дабрабыту сям’і і ўсяго грамад!
ства. «Могуць не толькі сведчыць, што існуюць пэўныя ас!
пекты жыцця, як, напрыклад, чалавечыя і культурныя, ма!
ральныя і сацыяльныя каштоўнасці, якіх нельга апісаць эка!
намічнымі тэрмінамі або тэрмінамі функцыянальнасці.
Старэйшыя людзі могуць паспяхова працаваць і браць на сябе
адказнасць. Урэшце, гаворка ідзе не толькі пра тое, каб штосьці
зрабіць для іх, але каб успрымаць іх як адказных супрацоўні!
каў, як удзельнікаў у ажыццяўленні сумесных праектаў на
этапах іх планавання, абмеркавання і выканання»494. Як кажа
Святое Пісанне: «Нават у старасці яны будуць пладавітыя»
(Пс 92 [91], 15). Размовы з пажылымі людзьмі — гэта важная
школа жыцця. Яны здольны перадаваць каштоўнасці і тра!
дыцыі і дапамагаць маладым у іх развіцці, каб яны такім чы!
нам навучыліся імкнуцца не толькі да ўласнага дабрабыту, але
і да дабрабыту іншых. Калі пажылыя людзі церпяць і зале!
жаць ад іншых, то яны патрабуюць не толькі медыцынскай
дапамогі і адпаведнай апекі, але перш за ўсё любові.

223. Чалавек створаны для любові, таму без любові жыць не
можа. Калі любоў выяўляецца як поўны дар дзвюх асоб, якія
дапаўняюць адна адну, то яна не можа быць зведзена толькі
да эмоцый, пачуццяў ні, тым больш, толькі да яе сэксуальна!
га праяўлення. Грамадства, якое ўсё больш настойліва імкнец!
ца зрабіць перажыванне любові і сэксуальнасці адносным і
банальным, узвышае эфімерныя аспекты жыцця і замоўчвае
асноўныя каштоўнасці. Як ніколі актуальнай становіцца не!
абходнасць абвяшчаць і сведчыць, што сапраўдная сужэнс!
кая любоў і сэксуальнасць існуюць там, дзе асобы прыносяць
сябе ў дар, цалкам і поўнасцю, у адзінстве і вернасці495. Гэтая
праўда, крыніца радасці, надзеі і жыцця, застаецца неспасціг!

494 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio alla Seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento
(3 aprile 2002): AAS 94 (2002) 582; пар. ён жа, Esort. ap. Familiaris consortio,
27: AAS 74 (1982) 113!114.

495 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 48; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1644!1651.
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нутай і недасяжнай, пакуль людзі звязаны рамкамі рэляты!
візму і скептыцызму.

224. Перад абліччам тэорый, якія разглядаюць тоеснасць полу
толькі як культурны і грамадскі твор, які паходзіць ад узае�
мадзеяння супольнасці і асобы, адыходзячы ад асабістай сэк�
суальнай тоеснасці і зусім не ўлічваючы сапраўднага значэння
сэксуальнасці, Касцёл не спыніцца ў абвяшчэнні свайго вучэн�
ня. «Кожны чалавек, мужчына ці жанчына, пакліканы прыз�
наць і прыняць сваю сэксуальную тоеснасць. Фізічнае, мараль!
нае і духоўнае адрозненне і ўзаемадапаўняльнасць служаць
на карысць сужэнству і развіццю сямейнага жыцця. Гармонія
сужэнскага саюзу і грамадства залежыць часткова ад таго, як
мужчына і жанчына ўспрымаюць сваю ўзаемадапаўняльнасць,
узаемныя патрэбы і падтрымку»496. Зыходзячы з гэтай перс!
пектывы неабходна спалучаць станоўчы закон з натуральным
законам, паводле якога сэксуальнай тоеснасцю нельга распа�
раджацца адвольна, паколькі яна з’яўляецца аб’ектыўнай умо!
вай фарміравання мужчыны і жанчыны ў сужэнстве.

225. Прырода сужэнскай любові патрабуе трываласці су�
жэнскіх адносін, якія павінны быць непарыўнымі. Адсутнасць
гэтых умоў прыносіць шкоду стасункам выключнай і цэлас!
най любові, якія ўласцівы сужэнскаму саюзу, моцныя цяр!
пенні дзецям, шкодзіць грамадскім адносінам.

Трываласць і непарыўнасць сужэнскага саюзу не павін!
ны залежаць толькі ад добрага намеру і абавязкаў асобных
зацікаўленых людзей. Адказнасць, якая звязана з аховай і
падтрымкай сям’і як асноўнага натуральнага інстытута, з улі!
кам жыццёва важных для яе і неад’емных аспектаў, больш
датычыць усяго грамадства. Неабходнасць надання сужэнству
інстытуцыйнага характару на аснове публічнага сацыяльна і
юрыдычна прызнанага акту вынікае з асноўных патрабаван!
няў сацыяльнай прыроды.

496 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2333.
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Увядзенне разводу ў грамадзянскае заканадаўства ўма�
цавала рэлятывісцкі погляд на сужэнскі саюз і пасадзейніча!
ла ўзнікненню «сапраўднай грамадскай хваробы»497 ў шыро!
кіх маштабах. Сужэнствы, якія захоўваюць і развіваюць каш!
тоўнасць трываласці і непарыўнасці, «ажыццяўляюць <...>,
пакорліва і адважна, давераную ім задачу: быць у свеце “зна!
кам”, маленькім, але каштоўным, які часам выпрабоўваецца
спакусамі, але заўсёды аднаўляецца. Гэта знак той нястом!
най вернасці, з якой Бог і Езус Хрыстус любяць усіх людзей
і кожнага чалавека»498.

226. Касцёл не пакідае тых, хто пасля разводу заключыў новы
сужэнскі саюз. Касцёл моліцца за іх, падбадзёрвае ў духоўных
цяжкасцях, з якімі яны сустракаюцца, і падтрымлівае ў веры
і надзеі. Са свайго боку гэтыя людзі, як ахрышчаныя асобы,
могуць і нават павінны ўдзельнічаць у жыцці Касцёла. Ён за!
ахвочвае іх слухаць Божае слова, удзельнічаць у святой Імшы,
быць вытрывалымі ў малітвах, развіваць справы міласэрнасці
і ініцыятывы супольнасці дзеля ўмацавання справядлівасці і
спакою, выхоўваць дзяцей у веры, духоўна развіваць і здзяй!
сняць справы пакаяння, каб такім чынам з дня ў дзень вы!
прошваць Божую ласку.

Паяднанне ў сакрамэнце пакаяння, які адкрывае шлях да
сакрамэнту Эўхарыстыі, можа быць даступна толькі тым, хто
раскаяўся і шчыра хоча весці жыццё, якое не будзе супярэ!
чыць непарыўнасці сужэнства499.

Паступаючы такім чынам, Касцёл вызнае сваю вернасць
Хрысту і Яго праўдзе і ў той жа час па!мацярынску адносіцца
да гэтых сваіх дзяцей, асабліва да тых, каго, не па іх віне, пакі!
нулі законныя муж ці жонка. Касцёл цвёрда верыць, што на!

497 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2385; пар. таксама 1650!1651. 2384.
498 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.
499 Належная павага да сакрамэнту сужэнства, да мужа і жонкі і да іх родных, а

таксама да супольнасці вернікаў забараняе кожнаму пастыру з якога!не!
будзь матыву або па якой!небудзь прычыне, нават пастырскай, ажыццяў!
ляць над разведзенымі, якія заключаюць паўторнае сужэнства, якія!небудзь
цырымоніі. Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 20: AAS 74
(1982) 104.
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ват тыя, хто адышоў ад Божай запаведзі і да гэтай пары жыве
ў такім стане, могуць атрымаць ад Бога ласку навяртання і
збаўлення, калі будуць трываць у малітве, пакаянні і любові500.

227. Свабодныя саюзы, лічба якіх значна расце, засноўваюц�
ца на няправільнай канцэпцыі свабоды выбару ў некаторых
людзей501 і на выключна ўласніцкай канцэпцыі сужэнства і
сям’і. Сужэнства не з’яўляецца звычайнай дамовай аб сумес!
ным жыцці, але сувяззю, якая мае грамадскае вымярэнне, не!
паўторнае ў адносінах да іншых, паколькі сям’я, якая клапо!
ціцца пра дзяцей і іх выхаванне, з’яўляецца першым і асноў!
ным інструментам, які садзейнічае інтэгральнаму развіццю
кожнай асобы і яе актыўнаму ўключэнню ў грамадскае жыццё.

Заканадаўчая роўнасць сям’і і свабодных саюзаў азнача�
ла б прыніжэнне мадэлі сям’і, бо яе нельга ажыццявіць у ме!
жах нетрывалых адносін502, а толькі ў пастаянным саюзе, які
бярэ пачатак у сужэнстве, г. зн. у дамове паміж мужчынам і
жанчынай, заснаванай на ўзаемным і свабодным выбары, які
мае на ўвазе поўную сужэнскую супольнасць, скіраваную на
нараджэнне дзяцей.

228. Асаблівай праблемай, звязанай са свабоднымі саюзамі,
з’яўляецца патрабаванне юрыдычнага прызнання гомасэксу�
альных саюзаў. Гэтая праблема ўсё часцей становіцца прадме!
там грамадскіх дыскусій. Толькі антрапалогія, якая адпавя!
дае поўнай праўдзе пра чалавека, можа правільна вырашыць
праблему, якая мае розныя аспекты як у грамадстве, так і ў
Касцёле503. У святле гэтай антрапалогіі выразна бачна, «на!
колькі недарэчна патрабаваць узаконьвання “сужэнскага”
саюзу паміж людзьмі аднаго полу. Гэтаму пярэчыць у пер!

500 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 77. 84: AAS 74 (1982)
175!178. 184!186.

501 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 14: AAS 86 (1994)
893!896; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2390.

502 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2390.
503 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. La cura pastorale delle

persone omosessuali (1° ottobre 1986), 1!2: AAS 79 (1987) 543!544.
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шую чаргу аб’ектыўная няздольнасць такога саюзу да плада!
вітасці, якая засноўваецца на перадачы жыцця ў адпаведнас!
ці з намерам, упісаным Богам у саму сутнасць чалавека. Ак!
рамя гэтага, перашкодай з’яўляецца адсутнасць умоў для та!
кога міжасабовага дапаўнення, якое Стварыцель устанавіў
паміж мужчынам і жанчынай як на фізічна!біялагічным, так
пераважна і на псіхалагічным узроўні. Толькі ў саюзе паміж
дзвюма асобамі рознага полу чалавек можа дасягнуць дас!
каналасці праз спалучэнне адзінства і ўзаемнага псіха!фі!
зічнага дапаўнення»504.

Годнасць чалавека з гомасэксуальнай арыентацыяй неаб�
ходна ў поўнай меры шанаваць505; такога чалавека трэба за�
ахвочваць трымацца Божага намеру з асаблівым імкненнем
жыць у чыстасці506. Належная павага да такой асобы не азна!
чае імкнення ўзаконіць паводзіны, якія не адпавядаюць ма!
ральнаму закону, і тым больш прызнаваць права на сужэн!
ства паміж людзьмі аднаго полу з наданнем такому саюзу роў!
насці з сям’ёй507. «Калі з юрыдычнага пункту гледжання саюз
паміж дзвюма асобамі рознага полу будзе лічыцца толькі ад!
ным з магчымых варыянтаў, то канцэпцыя сужэнства рады!
кальна зменіцца, што прынясе сур’ёзную шкоду агульнаму
дабру. Аб’яўляючы гомасэксуальны саюз юрыдычна аналагі!
чным сужэнству і сям’і, дзяржава чыніць самавольства, дзей!
нічае насуперак сваім абавязкам»508.

504 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Tribunale della Rota Romana (21 gennaio 1999), 5:
AAS 91 (1999) 625.

505 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni concernenti
la risposta alle proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali
(23 luglio 1992): L’Osservatore Romano, 24 luglio 1992, p. 4; таксама, Dich.
Persona humana (29 dicembre 1975), 8: AAS 68 (1976) 84!85.

506 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2357!2359.
507 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi spagnoli in visita ad limina (19 febbraio

1998), 4: AAS 90 (1998) 809!810; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia,
matrimonio e «unioni di fatto» (26 luglio 2000), 23, Libreria Editrice Vaticana,
Cittа̀ del Vaticano 2000, pp. 42!44; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone
omosessuali (3 giugno 2003), Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2003.

508 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di
riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno 2003), 8,
Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2003, p. 9.
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229. Трываласць сямейнага ядра з’яўляецца галоўным срод�
кам, які вызначае якасць сумеснага жыцця ў грамадстве, таму
грамадзянская супольнасць не можа заставацца абыякавай
да разбуральных тэндэнцый, якія знішчаюць яго падставы.
Калі заканадаўства можа часам цярпець маральна недапу!
шчальныя паводзіны509, то ніколі не павінна слабнуць усве�
дамленне таго, што манагамнае непарыўнае сужэнства —
гэта адзіная праўдзівая форма сям’і. Таму неабходна, каб гра!
мадзянскія ўлады «супрацьстаялі ўсім тэндэнцыям, якія раз!
бэшчваюць грамадства і прыносяць шкоду годнасці, бяспецы
і дабрабыту асобных грамадзян, і зрабілі ўсё, каб грамадская
думка ўлічвала ўсю важнасць інстытута сужэнства і сям’і»510.

Хрысціянская супольнасць і ўсе, хто даражыць дабром
грамадства, абавязаны зноў і зноў сцвярджаць, што «сям’я
ўяўляе сабой штосьці большае, чым толькі юрыдычную, гра!
мадскую і эканамічную адзінку. Сям’я — гэта супольнасць
любові і салідарнасці, якая унікальным чынам прыстасавана
выкладаць і перадаваць культурныя, этычныя, грамадскія,
духоўныя і рэлігійныя каштоўнасці, неабходныя для развіцця
і дабрабыту яе членаў і грамадства»511.

б) Сям’я — санктуарый жыцця

230. Сужэнская любоў па сваёй прыродзе адкрыта на пры�
няцце жыцця512. Задача пракрэацыі найлепш раскрывае год!
насць чалавека, які пакліканы стаць выразнікам дабрыні і
пладавітасці, якія паходзяць ад Бога. «Чалавечае бацькоў!
ства і мацярынства, хаця біялагічна падобнае да бацькоўства
і мацярынства іншых стварэнняў у прыродзе, мае, аднак,

509 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 71; SAN TOMMASO D’AQUINO,
Summa theologiae, I!II, q. 96, a. 2 («Utrum ad legem humanam pertineat omnia
vitia cohibere»): Ed. Leon. 7, 181.

510 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 183.
511 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, Preambolo, E, Tipografia Poliglotta

Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 1983, p. 6.
512 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1652.
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істотнае і выключнае Божае “падабенства”. На гэтым пада!
бенстве грунтуецца сям’я, зразуметая як супольнасць жыц!
ця людзей, як супольнасць асоб, аб’яднаных у любові (com�
munio personarum)»513.

Нараджэнне дзяцей адлюстроўвае грамадскую суб’ек�
тыўнасць сям’і і актывізуе дынаміку любові і салідарнасці
паміж пакаленнямі, на якой засноўваецца грамадства. Трэба
нанова адкрыць грамадскую каштоўнасць той часціцы агуль!
нага дабра, якую мае ў сабе кожны новы чалавек: кожнае
дзіця — гэта «дар для братоў, сясцёр, бацькоў, для ўсёй сям’і.
Яго жыццё становіцца дарам для саміх даўцаў жыцця, якія
абавязкова адчуюць прысутнасць дзіцяці, яго ўдзел у іх жыц!
ці, яго ўклад у іх агульнае дабро і ў агульнае дабро сямейнай
супольнасці»514.

231. Сям’я, заснаваная на сужэнстве, — гэта сапраўдны сан�
ктуарый жыцця, «месца, дзе жыццё, дар Божы, можна пры!
няць належным чынам і абараніць ад мноства нападаў, дзе
жыццё можа развівацца згодна з патрабаваннямі сапраўдна!
га чалавечага ўзрастання»515. Вызначальнай і незаменнай з’яў!
ляецца роля сям’і ў стварэнні і развіцці культуры жыцця516,
як супрацьлегласць пашырэнню «разбуральнай “анты�цыві�
лізацыі”, аб якой сёння сведчаць шматлікія тэндэнцыі і фак!
тычныя сітуацыі»517.

Хрысціянскія сем’і ў сакрамэнце сужэнства атрымалі
асаблівую місію быць сведкамі і вестунамі Евангелля жыцця.
Гэты абавязак у грамадстве атрымлівае каштоўнасць сапраўд!
нага і мужнага прарочага служэння. Менавіта таму «служэн!
не Евангеллю жыцця грунтуецца і на тым, што сем’і, пераваж!
на праз згуртаванне ў адпаведныя арганізацыі, імкнуцца так
уздзейнічаць на заканадаўства і на дзяржаўныя ўстановы,

513 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 6: AAS 86 (1994) 874;
пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2366.

514 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 884.
515 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
516 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 92.
517 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 13: AAS 86 (1994) 891.
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каб яны ніякім чынам не парушалі права на жыццё ад зачац!
ця да натуральнай смерці, але ахоўвалі і ўмацоўвалі яго»518.

232. Сям’я ўносіць істотны ўклад у сацыяльнае дабро праз
адказнае бацькоўства і мацярынства, якія з’яўляюцца харак�
тэрнымі формамі асаблівага ўдзелу мужа і жонкі ў творчай
справе Бога519. Сур’ёзнасць такой адказнасці не можа служыць
апраўданнем для эгаістычнай закрытасці, але павінна кіраваць
выбарам мужа і жонкі, схіляючы іх да шчодрага прыняцця
жыцця. «З улікам фізічных, эканамічных, псіхалагічных і са!
цыяльных умоў адказнае бацькоўства ажыццяўляецца як праз
узважаны і шчодры намер павялічыць сям’ю, так і праз ра!
шэнне, прынятае на падставе сур’ёзных прычын і пры заха!
ванні маральнага закону, устрымацца ад новага нараджэння
часова ці нават на працягу нявызначанага тэрміну»520. Маты!
вы, якімі павінны кіравацца сужэнцы ў адказным ажыццяў!
ленні бацькоўства і мацярынства, знаходзяцца ў поўным
прызнанні ўласных абавязкаў перад Богам, сабою, сям’ёй і
грамадствам згодна з правільнай іерархіяй каштоўнасцяў.

233. Што датычыць «сродкаў» для ажыццяўлення адказна�
га нараджэння дзяцей, то трэба перш за ўсё адкінуць як ма�
ральна незаконныя стэрылізацыю і аборт521. У прыватнасці,
аборт уяўляе сабой жахлівае злачынства і асабліва сур’ёзнае
парушэнне маральнага парадку522. Гэта далёка не права, а сум!
ная з’ява, якая значна садзейнічае пашырэнню менталітэту,
скіраванаму супраць жыцця, і сур’ёзна пагражае справядлі!
ваму і дэмакратычнаму суіснаванню людзей у грамадстве523.

518 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 93.
519 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 50; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2367.
520 PAOLO VI, Lett. enc. Humanae vitae, 10: AAS 60 (1968) 487; пар. CONCILIO

VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 50.
521 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490!491.
522 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 51; Catechismo della Chiesa

Cattolica, 2271!2272; GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 21:
AAS 86 (1994) 919!920; ён жа, Lett. enc. Evangelium vitae, 58. 59. 61!62.

523 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994)
919!920; ён жа, Lett. enc. Evangelium vitae, 72. 101; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2273.



180 Частка другая. Раздзел пяты

Таксама нельга выкарыстоўваць розныя кантрацэптыў�
ныя сродкі524. Такая пастава грунтуецца на правільным і цэ�
ласным успрыняцці асобы і сэксуальнасці чалавека525 і з’яўля�
ецца маральным заклікам у абарону сапраўднага развіцця
народаў526. Гэтыя ж самыя антрапалагічыя прычыны апраўд!
ваюць як дапушчальнае перыядычнае ўстрыманне ў перыя!
ды плоднасці527. Адмовіцца ад кантрацэпцыі і звярнуцца да
натуральных метадаў рэгулявання нараджальнасці азначае
зрабіць выбар: будаваць міжасабовыя адносіны паміж сужэн!
цамі на ўзаемнай павазе і поўным прыняцці, што станоўча
ўплывае і на гуманізацыю грамадскага парадку.

234. Рашэнне аб інтэрвале паміж нараджэннем дзяцей і іх
колькасцю ў сям’і належыць прымаць толькі сужэнцам. Гэта
адно з іх неад’емных правоў перад Богам, улічваючы абавязкі
ў адносінах да саміх сябе, да ўжо народжаных дзяцей, да сям’і
і грамадства528. Грамадзянскія ўлады, умешваючыся ў сферу
кампетэнцыі сужэнцаў дзеля пашырэння неабходнай інфар!
мацыі і прыняцця адпаведных мер у дэмаграфічнай галіне,
павінны захоўваць павагу да асоб і да свабоды сужэнскіх са!
юзаў. Такое ўмяшанне ні ў якім выпадку не можа замяняць
рашэнні мужа і жонкі529; розныя арганізацыі, якія працуюць
у гэтым сектары, увогуле не павінны рабіць выбар замест іх.

Маральнага асуджэння заслугоўваюць як замах на год�
насць асобы і сям’і ўсе праграмы эканамічнай дапамогі, скіра�
ваныя на фінансаванне кампаній па стэрылізацыі і распаў�

524 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 51; Paolo VI, Lett. enc.
Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490!491; GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris
consortio, 32: AAS 74 (1982) 118!120; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2370;
PIO XI, Lett. enc. Casti connubii: AAS 22 (1930), 559!561.

525 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Humanae vitae, 7: AAS 60 (1968) 485; GIOVANNI PAOLO II,
Esort. ap. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118!120.

526 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Humanae vitae, 17: AAS 60 (1968) 493!494.
527 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491!492; GIOVANNI

PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118!120; Catechismo
della Chiesa Cattolica, 2370.

528 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 50; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2368; PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 37: AAS 59
(1967) 275!276.

529 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2372.
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сюджванні кантрацэптыўных сродкаў ці падпарадкаваныя
прыняццю такіх кампаній. Вырашэнне пытанняў, звязаных з
дэмаграфічным ростам, павінна адбывацца пры захаванні па!
вагі як да сэксуальнай, так і да грамадскай маралі, садзейні!
чаючы ўмацаванню справядлівасці і сапраўднай салідарнасці,
каб паўсюдна абараняць годнасць жыцця, пачынаючы з эка!
намічных, грамадскіх і культурных умоў.

235. Жаданне мацярынства і бацькоўства не азначае, што
хтосьці мае «права на дзіця». Наадварот, відавочна, што
валодае правамі дзіця, якое павінна нарадзіцца. Яму павінны
быць гарантаваны аптымальныя ўмовы для жыцця ў ста�
більнай сям’і, заснаванай на сужэнстве і на ўзаемадапаўняль�
насці двух людзей — бацькі і маці530. Хуткае развіццё даслед!
чай дзейнасці і выкарыстанне яе дасягненняў у сферы рэпра!
дукцыі ставіць перад людзьмі новыя і далікатныя пытанні,
якія маюць адносіны да грамадства і нормаў, што рэгулю!
юць суіснаванне людзей.

Трэба адзначыць, што маральна недапушчальныя ўсе рэп�
радукцыйныя метады: донарства спермы ці яйцаклеткі, су!
рагатнае мацярынства, гетэралагічнае штучнае апладненне,
якія прадугледжваюць выкарыстанне ўлоння іншай жанчы!
ны ці гамет, якія належаць чужым асобам, што парушае права
дзіцяці нарадзіцца ад аднаго бацькі і адной маці, якія з’яўля!
юцца такімі як з біялагічнага, так і з юрыдычнага пункту гле!
джання. Недапушчальны метады, якія праз выкарыстанне
лабараторных сродкаў, — такіх, як гамалагічнае штучнае асе!
мяненне і апладненне, — аддзяляюць сужэнскі акт ад пра!
крэацыі. Атрымліваецца, што дзіця з’яўляецца на свет як вы!
нік тэхнічнага акту, а не як натуральны плод чалавечага дзе!
яння, у якім сужэнцы поўнасцю і цалкам аддаюць сябе адно
аднаму531. Не выкарыстоўваць розныя формы г. зв. дапамогі
ў пракрэацыі, якія замяняюць сужэнскі акт, — значыць пава!

530 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2378.
531 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Donum vitae, II, 2. 3. 5:

AAS 80 (1988) 88!89. 92!94; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2376!2377.
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жаць як у бацьках, так і ў дзецях, якіх бацькі жадаюць на!
радзіць на свет, годнасць чалавечай асобы532. У той жа час
дапускаюцца сродкі, якія садзейнічаюць ажыццяўленню су!
жэнскага акту або дасягненню яго вынікаў533.

236. Асаблівае грамадскае і культурнае значэнне мае, з пры�
чыны шматлікіх і сур’ёзных маральных вынікаў, тэма клана�
вання чалавека. Сам гэты тэрмін азначае ў агульным сэнсе
ўзнаўленне біялагічнай істоты, генетычна тоеснай арганіз�
му, ад якога яна паходзіць. У навуковай думцы і ў эксперы!
ментальнай практыцы гэтая тэма набыла розныя значэнні,
якія схіляюць у сваю чаргу да розных з тэхнічнага пункту
гледжання працэдур, а таксама да розных мэт. Маецца на
ўвазе звычайнае памнажэнне клетак ці фрагментаў ДНК у
лабараторных умовах. Але сёння пад кланаваннем разуме!
юць у першую чаргу рэпрадукцыю пры дапамозе працэдур,
адрозных ад натуральнага апладнення, індывідуумаў на эм!
брыянальнай стадыі, якія генетычна тоесны індывідууму, ад
якога яны паходзяць. Такі тып кланавання можа быць скіра!
ваны на рэпрадукцыю чалавечых эмбрыёнаў або мець г. зв.
тэрапеўтычную мэту: выкарыстанне такіх эмбрыёнаў для
навуковых даследаванняў ці, больш дакладна, для атрыман!
ня стваловых клетак.

З этычнага пункту гледжання простае памнажэнне нар!
мальных клетак ці фрагментаў ДНК не выклікае асаблівых
этычных праблем. Зусім іншую ацэнку дае Настаўніцкі Інсты!
тут Касцёла кланаванню. Кланаванне супярэчыць годнасці
нараджэння дзяцей, таму што гэта бясполая, асэксуальная
рэпрадукцыя, якая цалкам выключае акт асабістага кахання
паміж мужам і жонкай534. Па!другое, гэты тып рэпрадукцыі
мае на ўвазе татальнае панаванне над узноўленым індывіду!

532 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Donum vitae, II, 7: AAS 80
(1988) 95!96.

533 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2375.
534 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia per la Vita (21 febbraio

2004), 2: AAS 96 (2004) 418.
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умам з боку таго, хто яго рэпрадукуе535. Той факт, што клана!
ванне мяркуецца ажыццяўляць для рэпрадукцыі эмбрыёнаў,
з якіх можна будзе браць клеткі для выкарыстання з мэтаю
лячэння, не змяншае маральнай цяжкасці гэтай праблемы,
таму што дзеля атрымання клетак эмбрыён трэба спачатку
вырабіць, а потым знішчыць536.

237. Бацькі, як слугі жыцця, ніколі не павінны забываць, што
духоўнаму вымярэнню нараджэння дзяцей трэба ўдзяляць
больш увагі, чым якому�небудзь іншаму аспекту. «Бацькоўства
і мацярынства ўяўляюць абавязак не толькі фізічнай, але і
духоўнай прыроды, бо менавіта праз бацькоўства і мацярын!
ства праходзіць генеалогія чалавека, якая мае свой вечны па!
чатак у Богу і да Яго павінна весці»537. Прымаючы чалавечае
жыццё ў цэласнасці яго фізічных і духоўных вымярэнняў,
сем’і спрыяюць «сувязі пакаленняў» і ўносяць такім чынам
істотны і незаменны ўклад у развіццё грамадства. Таму «ся!
м’я мае права атрымліваць дапамогу ад грамадства, паколькі
размова ідзе пра яе задачы, якія датычаць нараджэння і выха!
вання дзяцей. Шматдзетныя сем’і маюць права на адпавед!
ную дапамогу і не павінны зазнаваць дыскрымінацыю»538.

535 Пар. PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Riflessioni sulla clonazione, Libreria Editrice
Vaticana, Cittа ` del Vaticano 1997; Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace, L’Eǵlise face au racisme. Contribution du Saint�Sieg̀e а la Confeŕence mondiale
contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xe ´nophobie et l’Intoleŕance qui y
est associeé, 21, Tipografia Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2001, p. 23.

536 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al 18° Congresso Internazionale della Societа dei
Trapianti (29 agosto 2000), 8: AAS 92 (2000) 826.

537 GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 10: AAS 86 (1994) 881.
538 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 3, c, Tipografia Poliglotta Vaticana,

Cittа̀ del Vaticano 1983, p. 9. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека сцвяр!
джае, што «сям’я — гэта натуральная і асноўная ячэйка грамадства; яна мае
права на абарону з боку грамадства і дзяржавы» (Art. 16. 3): Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo, Pubblicazioni della Societа Italiana per l’organiz!
zazione internazionale, Cedam, Padova 1950, p. 31.
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в) Задача выхавання

238. Праз працэс выхавання сям’я ўводзіць чалавека ў паў�
нату яго годнасці ва ўсіх аспектах, уключаючы і грамадскі.
Сям’я — гэта «супольнасць любові і салідарнасці, якая непаў!
торным чынам дастасавана да таго, каб выкладаць і перада!
ваць культурныя, этычныя, грамадскія, духоўныя і рэлігій!
ныя каштоўнасці, істотныя для развіцця і дабрабыту яе чле!
наў і грамадства»539. Выконваючы сваю выхаваўчую місію,
сям’я ўносіць уклад у агульнае дабро і з’яўляецца першай
школай грамадскіх цнотаў, патрэбных любому грамадству540.
У сям’і чалавеку дапамагаюць расці ў свабодзе і адказнасці,
якія з’яўляюцца неабходнымі ўмовамі для выканання роз!
ных функцый у грамадстве. Акрамя гэтага, некаторыя асноў!
ныя каштоўнасці, неабходныя грамадзянам, каб быць сва!
боднымі, сумленнымі і адказнымі, перадаюцца праз выха!
ванне, каб кожны іх успрыняў і засвоіў541.

239. Сям’я адыгрывае ў выхаванні дзяцей абсалютна выключ�
ную і незаменную ролю542. Любоў бацькоў, якая гатова слу!
жыць дзецям, каб дапамагчы ім прыняць («e�ducere») ад баць!
коў усё лепшае, што ў іх ёсць, рэалізуецца поўнасцю мена!
віта ў задачы выхавання. «Бацькоўская любоў, як крыніца,
становіца душой, а значыць нормай, якая натхняе і скіроўвае
ўсю канкрэтную выхаваўчую дзейнасць, узбагачаючы яе
такімі каштоўнасцямі, як пяшчота, сталасць, дабрыня, слу!
жэнне, бескарыслівасць і ахвярнасць — гэта самыя каштоў!
ныя плады любові»543.

539 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, Preambolo, E, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 6.

540 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Gravissimum educationis, 3; тамсама, Cost.
past. Gaudium et spes, 52; GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 37:
AAS 74 (1982) 127!129; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1653. 2228.

541 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134!135.
542 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Gravissimum educationis, 3; тамсама, Cost.

past. Gaudium et spes, 61; SANTA SEDe, Carta dei diritti della famiglia, art. 5,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Cittа ̀ del Vaticano 1983, pp. 10!11; Catechismo
della Chiesa Cattolica, 2223. У Кодэксе Кананічнага Права гэтаму праву!
абавязку бацькоў прысвечаны каноны 793!799 і канон 1136.

543 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 127.
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Права!абавязак бацькоў выхоўваць нашчадкаў лічыцца
«істотным, паколькі яно звязана з перадачай чалавечага жыц!
ця; першачарговым і галоўным у параўнанні з задачай выха!
вання іншых людзей з прычыны выключнасці адносін любові,
якія злучаюць бацькоў і дзяцей; незаменным і неад’емным,
таму не можа быць поўнасцю ні перададзены іншым, ні імі
прысвоены»544. Бацькі маюць права і абавязак даць сваім дзе!
цям рэлігійнае выхаванне і маральную фармацыю545. Гэтае
права дзяржава не можа скасаваць, але павінна захаваць і пад!
трымліваць. Гэта першасны абавязак, якім сям’я не павінна
пагарджаць і які не можа перадаваць камусьці іншаму.

240. Бацькі з’яўляюцца першымі, але не адзінымі выхаваўцамі
дзяцей. Менавіта бацькі павінны з адказнасцю ажыццяўляць
выхаваўчую працу ў цесным і пільным супрацоўніцтве з гра�
мадзянскімі і касцёльнымі арганізацыямі. «Ужо само грамад!
скае вымярэнне чалавека — грамадзянскае і эклезіяльнае —
патрабуе больш шырокай і пэўнай дзейнасці і вядзе да яе.
Гэтая дзейнасць павінна стаць плёнам зладжанага супрацоў!
ніцтва розных выхаваўчых сіл. Усе гэтыя сілы неабходны,
нават калі кожная з іх можа і павінна дзейнічаць у межах
сваіх паўнамоцтваў, уносячы гэтым уласцівы ёй уклад»546.
Бацькі маюць права выбіраць адпаведныя сваім пераканан!
ням метады выхавання і шукаць сродкі, якія дапамогуць ім
справіцца з задачай выхавання ў духоўнай і рэлігійнай сфе!
ры. Грамадзянскія ўлады абавязаны гарантаваць гэтае пра!
ва і забяспечыць канкрэтныя ўмовы яго ажыццяўлення547.
У гэтым кантэксце актуальна, перш за ўсё, тэма супрацоў!
ніцтва паміж сям’ёй і адукацыйнымі ўстановамі.

544 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126; пар.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2221.

545 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 5; GIOVANNI PAOLO II, Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 1994, 5: AAS 86 (1994) 159!160.

546 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 40: AAS 74 (1982) 131.
547 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Gravissimum educationis, 6; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2229.
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241. Бацькі маюць права засноўваць і падтрымліваць наву�
чальныя ўстановы. Грамадзянскія ўлады павінны выдзяляць
субсідыі «такім чынам, каб бацькі маглі сапраўды свабодна
ажыццяўляць гэтае права без несправядлівых выдаткаў.
Нельга прымушаць бацькоў да дадатковых аплат, непасрэд!
ных ці ўскосных, якія будуць супярэчыць свабодзе ці абмя!
жуюць яе»548. Трэба лічыць несправядлівасцю адмову прад!
ставіць дзяржаўную эканамічную падтрымку недзяржаўным
школам, якія яе патрабуюць і аказваюць паслугу грамадзян!
скай супольнасці. «Прэтэндуючы на манаполію ў адукацый!
най сферы, дзяржава перавышае свае правы і топча справяд!
лівасць <…>. Дзяржава не можа, здзяйсняючы справядлі!
васць, абмежавацца талеранцыяй да г. зв. прыватных школ.
Гэтыя школы аказваюць паслугу грамадству, а таму маюць
права на эканамічную дапамогу»549.

242. Сям’я адказвае за прадстаўленне дзіцяці цэласнага вы�
хавання. Кожнае «сапраўднае выхаванне імкнецца фарміра!
ваць чалавечую асобу згодна з яе найвышэйшай мэтай і на
карысць грамадства, членам якога з’яўляецца чалавек і ў якім
ён, стаўшы дарослым, будзе выконваць адпаведныя аба!
вязкі»550. Цэласнасць забяспечваецца тады, калі дзяцей свед!
чаннем жыцця і слова прывучаюць да дыялогу, сустрэч з
іншымі, да грамадскага жыцця, захавання законнасці, да са!
лідарнасці і спакою, выхоўваючы ў іх асноўныя цноты спра!
вядлівасці і любові551.

У выхаванні дзяцей мацярынская і бацькоўская ролі адноль�
кава неабходны552. Таму бацькі павінны дзейнічаць разам і вы!
карыстоўваць сваю ўладу з павагай і дабрынёй, але ў той жа

548 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 5, b, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 11;  пар. таксама  CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis
humanae, 5.

549 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 94: AAS
79 (1987) 595!596.

550 CONCILIO VATICANO II, Dich. Gravissimum educationis, 1.
551 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134!135.
552 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 52.
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час цвёрда і рашуча. Улада павінна быць годнай даверу, пас!
лядоўнай, мудрай і зарыентаванай на цэласнае дабро дзяцей.

243. Акрамя гэтага, бацькі нясуць асаблівую адказнасць за
сэксуальнае выхаванне. Вельмі важна для гарманічнага раз!
віцця, каб дзеці сістэмна і паступова спасцігалі значэнне сэк!
суальнасці і навучыліся паважаць чалавечыя і маральныя
каштоўнасці, звязаныя з ёю. «Паколькі сэксуальнае вымярэн!
не асобы цесна звязана з яе этычнымі каштоўнасцямі, выха!
ванне павінна весці дзяцей да засваення маральных нормаў і
прызнання іх неабходнай і каштоўнай гарантыяй адказнага
асабістага ўзрастання ў сферы чалавечай сэксуальнасці»553.
Бацькі павінны кантраляваць метады сэксуальнага выхаван!
ня ў навучальных установах, каб пераканацца ў тым, што та!
кая важная і далікатная тэма выкладаецца належным чынам.

г) Годнасць і правы дзяцей

244. Сацыяльнае вучэнне Касцёла пастаянна ўказвае на не�
абходнасць павагі да годнасці дзяцей. «У сям’і, супольнасці
асоб, трэба ўдзяляць належную ўвагу дзіцяці, глыбока пава!
жаючы яго асабістую годнасць, захоўваючы і велікадушна ад!
стойваючы яго правы. Гэта датычыць кожнага дзіцяці, але чым
дзіця меншае і чым больш патрабуе дапамогі (калі, напрык!
лад, хварэе, церпіць ці калі гэта дзіця з абмежаванымі магчы!
масцямі), тым большым клопатам яго трэба акружыць»554.

Правы дзяцей павінны абараняцца юрыдычнай сістэмай.
Неабходна, перш за ўсё, каб сацыяльная каштоўнасць дзяцін!
ства была публічна прызнана ва ўсіх краінах. «Ніякая краі!
на свету, ніякая палітычная сістэма не можа ўявіць сваю бу!
дучыню без вобраза гэтых новых пакаленняў, якія ад бацькоў

553 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982) 128; пар.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualitа umana: veritа e significato.
Orientamenti educativi in famiglia (8 dicembre 1995), Libreria Editrice Vaticana,
Cittа ̀del Vaticano 1995.

554 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 26: AAS 74 (1982) 111!112.
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прымуць разнастайную спадчыну каштоўнасцяў, абавязкаў
і імкненняў нацыі, да якой належаць, і ўсёй чалавечай сям’і»555.
Першае права дзіцяці — гэта права «нарадзіцца ў сапраўд!
най сям’і»556. Захаванне гэтага права заўсёды было прабле!
матычным. Сёння з развіццём генных тэхналогій з’яўляюц!
ца новыя формы парушэння гэтага права.

245. Становішча вялізнай колькасці дзяцей у свеце далёка не�
здавальняючае з прычыны адсутнасці ўмоў, неабходных для іх
цэласнага развіцця, хаця і існуе спецыяльны міжнародны юры�
дычны інструмент абароны правоў дзіцяці557, які абавязвае
амаль усіх членаў міжнароднай супольнасці. Гэта звязана з
адсутнасцю медыцынскага абслугоўвання, належнага харча!
вання, жылля, магчымасці атрымаць мінімальную адукацыю.
Акрамя гэтага, застаюцца нявырашанымі некаторыя вельмі
сур’ёзныя праблемы: гандаль дзецьмі, праца непаўналетніх,
феномен «дзяцей вуліцы», уцягванне дзяцей ва ўзброеныя
канфлікты, сужэнствы з дзяўчынкамі, выкарыстанне дзяцей
у парнаграфічным бізнэсе, у тым ліку і пры дапамозе самых
сучасных і вытанчаных сродкаў масавай камунікацыі. Неаб!
ходна змагацца на нацыянальным і міжнародным узроўні з
парушэннем годнасці хлопчыкаў і дзяўчынак: з сэксуальнай
эксплуатацыяй, са злачынствамі на глебе педафіліі і з усяля!
кага роду насіллем, якое зведваюць самыя безабаронныя прад!
стаўнікі чалавечага роду558. Размова ідзе пра злачынныя дзе!
янні, з якімі трэба эфектыўна змагацца, выкарыстоўваючы
адэкватныя прэвентыўныя і карныя меры. Розныя ўлады па!
вінны рашуча дзейнічаць у гэтым кірунку.

555 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2 ottobre
1979), 21: AAS 71 (1979) 1159; пар. таксама, Messaggio al Segretario Generale
delle Nazioni Unite in occasione del Vertice mondiale per i Bambini (22 settembre
1990): AAS 83 (1991) 358!361.

556 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Comitato dei Giornalisti europei per i diritti del
fanciullo (13 gennaio 1979): AAS 71 (1979) 360.

557 Пар. Канвенцыя аб правах дзіцяці; дзейнічае з 1990 г.; яе ратыфікавала
таксама Апостальская Сталіца.

558 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1996, 2!6:
AAS 88 (1996) 104!107.
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IV. СЯМ’Я — АКТЫЎНЫ ЎДЗЕЛЬНІК
ГРАМАДСКАГА ЖЫЦЦЯ

а) Сямейная салідарнасць

246. Сацыяльная суб’ектыўнасць сем’яў, — як асобна ўзятых,
так і аб’яднаных у супольнасці, — адлюстроўваецца і ў тым,
што яны праяўляюць салідарнасць і шчодрасць не толькі ў
адносінах да сем’яў, але і розным чынам удзельнічаюць у гра�
мадскім і палітычным жыцці. Гэта адбываецца таму, што ся!
м’я заснавана на любові. Салідарнасць, якая нараджаецца з
любові і ўзрастае ў любові, належыць сям’і як яе складовы і
структурны элемент.

Гэтая салідарнасць можа прыняць формы служэння і
ўвагі да тых, хто жыве ў беднасці і нястачы, а таксама да сіро!
таў, людзей з абмежаванымі магчымасцямі, хворых, пажы!
лых, засмучаных, хто сумняваецца, адзінокіх ці пакінутых.
Гэтая салідарнасць выяўляецца ў прыняцці, клопаце, усы!
наўленні і ўменні давесці сутнасць усякай цяжкай сітуацыі
да ведама ўстаноў, каб яны прынялі меры згодна са сваёй кам!
петэнцыяй.

247. Сем’і, не з’яўляючыся аб’ектам толькі палітычнага дзе�
яння, могуць і павінны станавіцца суб’ектам гэтай дзейнасці,
прыкладваючы намаганні, «каб законы і дзяржаўныя ўстано!
вы не толькі не зневажалі правы і абавязкі сям’і, але рашуча
падтрымлівалі і абаранялі іх. У гэтым сэнсе ў сем’ях павінна
ўзрастаць усведамленне таго, што яны з’яўляюцца “актыў!
нымі ўдзельнікамі” г. зв. “сямейнай палітыкі”. Сем’і павінны
прыняць на сябе адказнасць за перамены ў грамадстве»559.
Дзеля гэтага варта прапагандаваць аб’яднанні сем’яў. «Сем’і
маюць права ствараць аб’яднанні з іншымі сем’ямі і ўстано!
вамі, каб выконваць свае функцыі належным чынам, а такса!

559 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 44: AAS 74 (1982) 136; пар.
SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 9, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Cittа̀ del Vaticano 1983, p. 13.
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ма каб абараняць правы, замацоўваць дабро і прадстаўляць
інтарэсы сям’і. У эканамічным, грамадскім, юрыдычным і
культурным плане варта прызнаць законную ролю сем’яў і
сямейных аб’яднанняў у распрацоўцы і рэалізацыі праграм,
якія закранаюць жыццё сям’і»560.

б) Сям’я, эканамічнае жыццё і праца

248. Асаблівае значэнне маюць узаемасувязі паміж сям’ёй і
эканамічным жыццём. Сапраўды, з аднаго боку эканоміка
(«oiko�nomia») ўзнікла з хатняй працы. Дом доўгі час быў, а ў
многіх месцах дагэтуль застаецца вытворчай адзінкай і цэн!
трам жыцця. З другога боку, дынаміка эканамічнага жыцця
развіваецца дзякуючы ініцыятыве людзей і ажыццяўляецца
па прынцыпе канцэнтрычных кругоў у шырокай сетцы вы!
творчасці дабротаў і паслуг і абмену імі. Сем’і становяцца ўсё
больш уцягнутымі ў гэтыя сеткі. Значыць, сям’ю па праву
можна разглядаць як асноўную ўдзельніцу эканамічнага жыц!
ця, якая развіваецца не па логіцы рынку, а па логіцы шчод!
расці і салідарнасці паміж пакаленнямі.

249. Цалкам адмысловыя адносіны звязваюць сям’ю і працу:
«сям’я — гэта адзін з найбольш важных фактараў, на падставе
якіх павінен быць створаны грамадска!этычны парадак чала!
вечай працы»561. Гэтыя адносіны ўкаранёныя ў сувязі паміж
асобай і яе правам валодаць пладамі асабістай працы і даты!
чаць не толькі асобнага чалавека як індывідуума, але і як чле!
на сям’і, якая разумеецца як «хатняе грамадства»562.

Праца мае істотнае значэнне, паколькі з’яўляецца ўмовай
стварэння сям’і, сродкі на існаванне якой дасягаюцца працай.
Праца абумоўлівае таксама працэс развіцця асоб, бо сям’я, за!

560 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 8, a�b, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 12.

561 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 601.
562 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 104.
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кранутая беспрацоўем, рызыкуе не дасягнуць у поўнай меры
сваіх мэт563.

Важным і ў многіх адносінах незаменным з’яўляецца ўклад,
які сям’я можа ўнесці ў сферу працы. Гэты ўклад не толькі
выяўляецца ў эканамічных тэрмінах, але ўяўляе багатыя рэ!
сурсы салідарнасці, якімі валодае сям’я і якія становяцца
істотнай падтрымкай для яе беспрацоўных ці занятых пошу!
камі працы членаў. Гэты ўклад у першую чаргу заключаецца
ў тым, што сям’я растлумачвае сэнс працы і прапануе арыен!
ціры і падтрымку ў выбары прафесіі.

250. Аберагаючы гэтыя адносіны паміж сям’ёй і працай, вар�
та высока цаніць і абараняць такі элемент, як сямейная за�
работная плата, гэта значыць заробак, дастатковы для ўтры!
мання сям’і і забеспячэння ёй годнага жыцця564. Гэты заробак
павінен дазваляць рабіць зберажэнні, дзякуючы якім можна
будзе набыць якую!небудзь уласнасць як гарантыю свабоды.
Права на ўласнасць цесна звязана з існаваннем сем’яў, якія
абараняюцца ад беднасці дзякуючы зберажэнням і ўладкаван!
ню сямейнай уласнасці565. Канкрэтныя формы сямейнага за!
робку могуць быць рознымі. Яго вызначаюць некаторыя важ!
ныя сацыяльныя меры, напр., дапамога сем’ям ці іншыя дата!
цыі для асоб, якія знаходзяцца на ўтрыманні, а таксама
ўзнагароджванне за хатнюю працу аднаго з бацькоў566.

251. Разглядаючы ўзаемасувязі паміж сям’ёй і працай, варта
прысвяціць асаблівую ўвагу працы жанчыны ў сям’і, г. зв. вя!
дзенню хатняй гаспадаркі, якое ўключае таксама абавязкі
мужчыны як мужа і бацькі. Вядзенне хатняй гаспадаркі і ў

563 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600!602.
564 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200; CONCILIO

VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 67; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem
exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.

565 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 105;
PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 193!194.

566 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629;
SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 10, a, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Cittа̀ del Vaticano 1983, p. 14.
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першую чаргу праца маці, скіраваная на служэнне якасці
жыцця і прысвечаная гэтаму служэнню, уяўляе надзвычай
асабісты тып працоўнай дзейнасці, які садзейнічае яшчэ і
развіццю асобы. Гэты тып дзейнасці патрабуе грамадскага
прызнання і ацэнкі567, у тым ліку і ў форме эканамічнага
ўзнагароджання, якое павінна быць хаця б роўным аплаце
за іншыя віды працы568. У той жа час трэба ліквідаваць усе
перашкоды, якія не дазваляюць сужэнцам свабодна ажыц!
цяўляць сваю адказнасць за нараджэнне дзяцей, і ў прыват!
насці тыя, што не дазваляюць жанчыне ў поўнай меры вы!
конваць яе мацярынскія функцыі569.

V. CЛУЖЭННЕ ГРАМАДСТВА СЯМ’І

252. Зыходным пунктам для будавання правільных і канст�
руктыўных адносін паміж сям’ёй і грамадствам з’яўляецца
прызнанне суб’ектыўнасці і грамадскай перавагі сям’і. Іх унут!
раная сувязь патрабуе «ад грамадства не пагарджаць той ас!
ноўнай задачай, якая заключаецца ў павазе сям’і і ў яе пад!
трымцы»570. Грамадства і, у прыватнасці, дзяржаўныя ўста!
новы, паважаючы перавагу сям’і, пакліканы гарантаваць і
падтрымліваць раскрыццё сапраўднай тоеснасці сямейнага
жыцця, а таксама прадухіляць і змагацца з тым, што скажае
ці парушае гэтую тоеснасць. Дзеля гэтага неабходна, каб палі!
тычная і заканадаўчая дзейнасць абараняла сямейныя каш!
тоўнасці і садзейнічала атмасферы інтымнасці і гармоніі ў
сям’і, павазе да жыцця, якое нараджаецца, і сапраўднай сва!

567 Пар. PIO XII, Allocuzione alle donne sulla dignitа e missione della donna (21
ottobre 1945): AAS 37 (1945) 284!295; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem
exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629; ён жа, Esort. ap. Familiaris consortio, 23:
AAS 74 (1982) 107!109; SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 10, b,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 1983, p. 14.

568 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 17: AAS 86 (1994)
903!906.

569 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629;
ён жа, Esort. ap. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107!109.

570 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136.
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бодзе выбару ў выхаванні дзяцей. Таму грамадства і дзяржава
не могуць ні паглынаць, ні замяняць, ні скарачаць грамад!
скае вымярэнне самой сям’і. Наадварот, яны павінны пава!
жаць, прызнаваць, шанаваць і замацоўваць гэтае вымярэн!
не згодна з прынцыпам субсідыярнасці571.

253. Служэнне грамадства сям’і канкрэтызуецца ў прызнан�
ні, захаванні і ўмацаванні правоў сям’і572. Усё гэта патрабуе
правядзення сапраўднай і эфектыўнай палітыкі адносна сям’і.
Грамадства павінна дзейнічаць дакладна і адпаведна патрэ!
бам, якія вынікаюць з правоў сям’і. У сувязі з гэтым неаб!
ходнай і істотнай умовай з’яўляецца прызнанне, а значыць
абарона, высокая ацэнка, захаванне тоеснасці сям’і — нату�
ральнага грамадства, заснаванага на сужэнстве. Такое пры!
знанне праводзіць выразную мяжу паміж сям’ёй у поўным
сэнсе гэтага слова і іншымі формамі сужыцця, якія паводле
сваёй прыроды не заслугоўваюць ні назвы, ні статуса сям’і.

254. Прызнанне з боку грамадзянскіх інстытутаў і дзяржа�
вы перавагі сям’і над усякай іншай супольнасцю і над самой
дзяржавай патрабуе пераадолення індывідуалістычных кан�
цэпцый і прыняцця таго, што сямейнае вымярэнне — гэта
культурная і палітычная перспектыва, ад якой мы не можам
адмовіцца, разглядаючы асобу. Гэта не альтэрнатыва правам,
якімі валодае кожная асоба, але хутчэй падтрымка і абарона
гэтых правоў. Такая перспектыва дазваляе распрацаваць нар!
матыўныя крытэрыі для правільнага вырашэння розных гра!
мадскіх праблем, паколькі людзей трэба разглядаць не толькі
паасобку, але і ў адносінах да сям’і, у якую яны ўключаны і
асаблівыя каштоўнасці і патрэбы якой неабходна ўлічваць.

571 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2211.
572 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 46: AAS 74 (1982) 137!139.



РАЗДЗЕЛ ШОСТЫ

ПРАЦА ЧАЛАВЕКА

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

а) Абавязак апрацоўваць і берагчы зямлю

255. Стары Запавет паказвае Бога як усемагутнага Ства�
рыцеля (пар. Быц 2, 2; Ёў 38–41; Пс 104 [103]; Пс 147 [146]),
які стварае чалавека паводле свайго вобраза, заклікае яго ап�
рацоўваць зямлю (пар. Быц 2, 5–6) і берагчы Эдэмскі сад, у
якім Бог яго змясціў (пар. Быц 2, 15). Першай чалавечай пары
Бог дае заданне падпарадкаваць сабе зямлю і валадарыць над
усякай жывой істотай (пар. Быц 1, 28). Але панаванне чала!
века над іншымі жывымі істотамі не павінна быць дэспатыч!
ным і неразумным. Наадварот, чалавек павінен апрацоўваць і
ахоўваць (пар. Быц 2, 15) даброты, створаныя Богам: дабро!
ты, якіх чалавек не стварыў, але атрымаў як каштоўны дар,
давераны Стварыцелем чалавеку. Апрацоўваць зямлю — зна!
чыць не пакідаць яе самой сабе. Валадарыць над ёй — значыць
клапаціцца пра яе так, як мудры кароль клапоціцца пра свой
народ, а пастух — пра статак.

Зыходзячы з намеру Стварыцеля, уся створаная рэаль�
насць сама па сабе добрая і існуе дзеля чалавека. Здзіўленне
перад таямніцай чалавечай велічы прымушае псальміста
ўсклікнуць: «Чым ёсць чалавек, што Ты пра яго памятаеш, і
сын чалавечы, што Ты ўзгадваеш пра яго? Ты ўчыніў яго мала
меншым ад анёлаў, славаю і веліччу ўвянчаў яго. Паставіў яго
валадаром над справай рук Тваіх, усё паклаў яму пад ногі»
(Пс 8, 5–7).
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256. Праца ўласціва першапачатковаму стану чалавека і па�
пярэднічае яго падзенню, таму яна не з’яўляецца ні пакаран�
нем, ні праклёнам. Яна становіцца цяжкай і пакутлівай з!за
граху Адама і Евы, якія знішчылі даверлівыя і гарманічныя
адносіны з Богам (пар. Быц 3, 6–8). Забарона есці «з дрэва
пазнання дабра і зла» (Быц 2, 17) нагадвае чалавеку, што ён
усё атрымаў у дар і застаецца стварэннем, а не Стварыцелем.
Грэх Адама і Евы быў выкліканы менавіта гэтай спакусай:
«Будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло» (Быц 3, 5). Яны заха!
целі панаваць над усім абсалютна, не падпарадкоўваючыся
волі Стварыцеля. З гэтага моманту глеба становіцца неўрад!
лівай, няўдзячнай, маўкліва непрыязнай (пар. Быц 4, 12).
Толькі ў поце твару можна атрымаць спажытак (пар. Быц 3,
17. 19). Аднак, нягледзячы на грэх прабацькоў, намер Ства!
рыцеля, прызначэнне Яго стварэнняў, у тым ліку і чалавека,
пакліканага апрацоўваць і берагчы створаны свет, застаюцца
нязменнымі.

257. Працу варта шанаваць, паколькі яна з’яўляецца крыні�
цай багацця ці, у нейкай ступені, годных жыццёвых умоў.
Увогуле — гэта дзейсны сродак супраць беднасці (пар. Прып
10, 4). Але нельга паддавацца спакусе абагаўляць працу, па�
колькі ў ёй нельга знайсці канчатковы сэнс жыцця. Праца
істотна важная, але крыніцай жыцця і мэтай чалавека
з’яўляецца Бог, а не праца. Сапраўды, пачатак і аснова Муд!
расці — боязь Божая. Патрабаванне справядлівасці, якое
вынікае з гэтай боязі, папярэднічае клопату пра карысць:
«лепш менш, але з бояззю Божай, чым вялікі скарб, але пры
гэтым трывога» (Прып 15, 16); «лепш менш, але з праўдай,
чым мноства набыткаў з няпраўдай» (Прып 16, 8).

258. Вяршыняй біблійнага вучэння аб працы з’яўляецца запа�
ведзь пра шабатовы адпачынак. Чалавеку, які звязаны неаб!
ходнасцю працаваць, адпачынак адкрывае перспектыву больш
поўнай свабоды — гэта свабода вечнага Шабату (пар. Гбр 4,
9–10). Адпачынак дазваляе людзям узгадваць і нанова пера!
жываць справы Божыя, ад Стварэння да Адкуплення, а так!
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сама прызнаваць сябе Яго стварэннем (пар. Эф 2, 10) і вы!
казваць удзячнасць за асабістае жыццё і за ўсё неабходнае
для яго падтрымання таму, хто з’яўляецца яго Аўтарам.

Памяць пра шабат і вопыт шабату дазваляюць чалавеку
не станавіцца па сваёй ці па чужой волі нявольнікам працы і
служаць абаронаю супраць эксплуатацыі ў любой форме, скры�
тай ці яўнай. Шабатовы адпачынак быў зацверджаны не
толькі дзеля таго, каб дазволіць людзям удзельнічаць у здзяй!
сненні Божага культу, але і для абароны бедных: яго вызва!
ленчая функцыя ў тым, каб аспрэчваць антысацыяльнае ра!
зуменне чалавечай працы. Сапраўды, такі адпачынак (ён можа
доўжыцца нават год) мае на ўвазе тое, што плады зямлі выка!
рыстоўваюцца на карысць бедных, а правы ўласнасці земле!
ўладальнікаў спыняюцца: «Шэсць год засявай зямлю тваю і
збірай плён яе, а на сёмы год пакінь яе ў спакоі, каб жывіліся
бедныя з твайго народу, а тым, што засталося пасля іх, харча!
валіся звяры палявыя. Гэтак жа паступай і з вінаграднікам
тваім і тваім садам аліўкавым» (Зых 23, 10–11). Гэты звычай
адпавядае глыбокаму інтуітыўнаму адкрыццю: назапашван!
не дабротаў некаторымі можа стаць адбіраннем дабротаў у
іншых людзей.

б) Езус — чалавек працы

259. Прапаведуючы, Езус вучыць цаніць працу. Ён сам «стаў
ва ўсім падобны да нас і прысвяціў большую частку свайго
зямнога жыцця ручной працы за цяслярскім варштатам»573 у
майстэрні Юзафа (пар. Мц 13, 55; Мк 6, 3), якому быў пас!
лухмяны (пар. Лк 2, 51). Езус асуджае паводзіны слугі!гуль!
тая, які схаваў талант у зямлі (пар. Мц 25, 14–30), і хваліць
вернага і разумнага слугу, якога ўладар застаў пры выкананні
даручаных яму абавязкаў (пар. Мц 24, 46). Сваю асабістую
місію Езус апісвае як дзеянне: «Айцец Мой дзейнічае дагэтуль,

573 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 591.
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і Я дзейнічаю» (Ян 5, 17), а сваіх вучняў называе працаўні�
камі жніва Пана, а гэтым жнівом з’яўляецца чалавецтва, якое
патрабуе евангелізацыі (пар. Мц 9, 37–38). Да гэтых працаў!
нікоў адносіцца агульны прынцып, паводле якога «працаўнік
заслугоўвае сваёй узнагароды» (Лк 10, 7); ім дазволена заста!
вацца ў дамах, дзе іх прынялі, есці і піць тое, што ім прапаноў!
ваюць (пар. тамсама).

260. Прапаведуючы, Езус вучыць людзей не станавіцца ня�
вольнікамі працы. Чалавек павінен клапаціцца перш за ўсё пра
сваю душу, бо мэта яго жыцця не ў тым, каб набыць увесь
свет (пар. Мк 8, 36). Зямныя скарбы знішчаюцца, а нябес!
ныя — вечныя, таму да іх трэба прывязваць сэрца (пар. Мц 6,
19–21). Праца не павінна быць крыніцай неспакою (пар. Мц
6, 25. 31. 34). Чалавек, які клапоціцца і хвалюецца пра мно!
гае, рызыкуе пагардзіць Божым Валадарствам і Яго праўдай
(пар. Мц 6, 33), якія яму сапраўды патрэбны. Усё астатняе,
таксама і праца, атрымлівае сваё месца, сэнс і каштоўнасць
толькі тады, калі скіравана да гэтага адзінага, што патрэбна і
што ніколі не будзе адабрана (пар. Лк 10, 40–42).

261. У час свайго зямнога служэння Езус нястомна працаваў,
здзяйсняючы велічныя справы, каб вызваліць чалавека ад хва�
робы, цярпення і смерці. Езус нанова пацвярджае першапачат!
ковую каштоўнасць шабату, які Стары Запавет прызначыў
днём вызвалення і які захоўваўся толькі фармальна, і таму
яго сапраўднае значэнне знікала: «Шабат для чалавека, а не
чалавек для шабату» (Мк 2, 27). Аздараўляючы ў гэты дзень
адпачынку (пар. Мц 12, 9–14; Мк 3, 1–6; Лк 6, 6–11; 13, 10–17;
14, 1–6), Езус хоча паказаць, што шабат належыць Яму, бо Ён
сапраўдны Сын Божы, і што гэта дзень, у які трэба прысвя!
ціць сябе Богу і іншым людзям. Ратаваць ад зла, абыходзіц!
ца з людзьмі па!брацку і дзяліцца з імі тым, што сам маеш, —
значыць надаваць працы яе самае высакароднае значэнне,
якое дазваляе чалавецтву адправіцца ў шлях да вечнага Ша!
бату. Калі ён настане, то адпачынак стане святам, да якога ча!
лавек будзе ўнутрана скіраваны. Праца на зямлі дае пачатак
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новаму стварэнню менавіта настолькі, наколькі скіроўвае ча!
лавецтва да вопыту Божага шабату і да ўдзелу ў Яго жыцці.

262. Дзейнасць чалавека, якая ўзбагачае і перамяняе сусвет,
можа і павінна адкрываць укрытую ў ім дасканаласць, якая
мае свой пачатак і вобраз у адвечным Слове. Сапраўды, пас!
ланні Паўла і Яна раскрываюць трынітарнае вымярэнне ства!
рэння і асабліва сувязь, якая існуе паміж Сынам!Словам —
«Логасам» — і стварэннем (пар. Ян 1, 3; 1 Кар 8, 6; Клс 1, 15–17).
Створаны ў Ім і праз Яго сусвет, які Ён адкупіў, не з’яўляец!
ца выпадковай масай матэрыі, але «космасам»574, парадак
якога чалавек павінен адкрываць, прытрымлівацца яго і вес!
ці яго да дасканаласці: «У Езусе Хрысце бачны свет, створа!
ны Богам для чалавека, той свет, які падпарадкаваўся мар!
насці, калі ў яго ўвайшоў грэх (пар. Рым 8, 20; пар. тамсама 8,
19–22), зноў набывае першапачатковую сувязь з боскай кры!
ніцай Мудрасці і Любові»575. Такім чынам, выяўляючы ўсё
больш выразна «невычарпальнае багацце Хрыста» (Эф 3, 8),
якое прысутнічае ў стварэнні, праца чалавека пераўтвараец!
ца ў служэнне Божай велічы.

263. Праца як удзел не толькі ў справе стварэння, але і такса�
ма ў справе адкуплення, уяўляе асноўнае вымярэнне чалавечага
існавання. Той, хто пераносіць дакучлівыя цяжкасці працы ў
еднасці з Езусам, той у пэўным сэнсе супрацоўнічае з Сынам
Божым у Яго збаўчай справе і пацвярджае, што з’яўляецца
вучнем Хрыста, калі штодзённа нясе крыж той дзейнасці, да
якой пакліканы. У гэтай перспектыве праца можа разглядац!
ца як сродак асвячэння і ажыццяўлення зямной рэчаіснасці ў
Хрыстовым Духу576. Праца, якая разглядаецца такім чынам,
адлюстроўвае цалкам чалавечнасць чалавека ў яго гістарыч!
ных умовах і эсхаталагічным вымярэнні. Свабодная і адказ!
ная дзейнасць чалавека раскрывае яго глыбокую ўнутраную

574 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 1: AAS 71 (1979) 257.
575 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
576 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2427; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem

exercens, 27: AAS 73 (1981) 644!647.
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сувязь са Стварыцелем і з Яго творчым патэнцыялам, у той
час, калі чалавек штодзённа змагаецца са знішчальным дзе!
яннем граху, у тым ліку і зарабляючы свой хлеб у поце твару.

в) Абавязак працаваць

264. Усведамленне таго, што «мінае вобраз гэтага свету»
(1 Кар 7, 31), не вызваляе ні ад якіх абавязкаў у гісторыі, а
тым больш ад працы (пар. 2 Тэс 3, 7–15), якая з’яўляецца ад�
ной з умоў чалавечага існавання, хаця і не адзінай прычынай
для жыцця. Ні адзін хрысціянін праз сам факт прыналежнасці
да з’яднанай і братэрскай супольнасці не можа не працаваць і
жыць за кошт іншых (пар. 2 Тэс 3, 6–12). Наадварот, апостал
Павел усіх заклікае да ўсведамлення «справы гонару», каб пра�
цаваць уласнымі рукамі, каб ні ад кога не залежыць (пар.
1 Тэс 4, 11–12). Хрысціяне павінны практыкаваць таксама і
матэрыяльную салідарнасць, дзелячыся пладамі працы з тымі,
хто гэтага патрабуе (пар. Эф 4, 28). Св. Якуб абараняе непа!
рушныя правы працоўных: «Вось кліча плата, якую вы зат!
рымалі працаўнікам, што жалі палеткі вашыя, і крык жняцоў
дайшоў да вушэй Пана Магуццяў» (Як 5, 4). Вернікі павінны
ставіцца да працы так, як Хрыстус, і рабіць яе нагодай для
хрысціянскага сведчання «перад тымі, хто застаецца звонку»
(1 Тэс 4, 12).

265. Айцы Касцёла ніколі не разглядаюць працу як «opus
servile» (справу нявольніка), хоць так яна разглядалася ў су�
часнай ім культуры. Яны заўсёды лічылі працу «opus humanum»
(справай чалавека) і імкнуліся ўшанаваць усе яе віды. Праз
працу чалавек кіруе светам разам з Богам, разам з Ім з’яўля!
ецца яго ўладаром і здзяйсняе дабро для сябе і для іншых.
Гультайства шкодзіць быццю чалавека, а праца ідзе на карысць
яго целу і духу577. Хрысціянін пакліканы працаваць не толькі

577 Пар. SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sugli Atti, in Acta Apostolorum Homiliae 35,
3: PG 60, 258.
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дзеля таго, каб забяспечыць сябе хлебам, але і каб дапамаг!
чы больш беднаму бліжняму, якога Пан загадаў накарміць,
напаіць, апрануць, прыняць, атуліць клопатам і сяброўствам
(пар. Мц 25, 35–36)578. Кожны працаўнік, як сцвярджае
св. Амброзій, — гэта рука Хрыста, які працягвае ствараць і
рабіць дабро579.

266. Сваёй працай і працавітасцю чалавек, удзельнік боскага
майстэрства і боскай мудрасці, робіць яшчэ больш прыгожым
стварэнне, сусвет, які ўжо ўпарадкаваны Айцом580. Ён абуджае
тую сацыяльную і грамадскую энергію, якая павялічвае агуль�
нае дабро581, перш за ўсё на карысць саміх бедных. Праца чала!
века, падпарадкаваная любові, становіцца магчымасцю для
сузірання, ператвараецца ў пабожную малітву, у чуйную ас!
кезу, у трапяткую надзею на дзень, які не мае захаду. «У гэ!
тым найвышэйшым бачанні праца як пакаранне і адначасова
як узнагарода за чалавечую дзейнасць уключае і іншы аспект,
а менавіта рэлігійны, які быў паспяхова адлюстраваны ў бэ!
нэдыктынскай формуле: “Оra et labora!” Рэлігійны элемент
надае працы чалавека жыватворны і адкупленчы духоўны
характар. Такая роднасць паміж працай і рэлігіяй адлюстроў!
вае таямнічы, але рэальны саюз паміж чалавечым дзеяннем
і дзеяннем Божага Провіду»582.

II. ПРАРОЧАЕ ЗНАЧЭННЕ ЭНЦЫКЛІКІ
«RERUM NOVARUM»

267. Ход гісторыі адзначаны не толькі глыбокімі пераўтва�
рэннямі і натхняльнымі дасягненнямі працы, але таксама
эксплуатацыяй многіх працоўных, абразай іх годнасці. Пра�

578 Пар. SAN BASILIO IL GRANDE, Regulae fusius tractatae, 42: PG 31, 1023!1027;
SANT’ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita S. Antonii, c. 3: PG 26, 846.

579 Пар. SANT’AMBROGIO, De obitu Valentiniani consolatio, 62: PL 16, 1438.
580 Пар. SANT’IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, 5, 32, 2: PG 7, 1210!1211.
581 Пар. TEODORETO DI CIRO, De Providentia, Orationes 5!7: PG 83, 625!686.
582 GIOVANNI PAOLO II, Discorso durante la visita a Pomezia (14 settembre 1979), 3:

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 2 (1979) 299.
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мысловая рэвалюцыя зрабіла Касцёлу вялікі выклік, на які
сацыяльнае вучэнне адказала з прарочай сілай, пацвярджа�
ючы прынцыпы падтрымкі чалавека, які працуе, і яго пра�
воў; прынцыпы, якія маюць моц для ўсіх і з’яўляюцца заўсё�
ды актуальнымі.

Адрасатам навіны, абвешчанай Касцёлам, з’яўлялася
спрадвеку грамадства аграрнага тыпу, падпарадкаванае рэгу!
лярным і цыклічным рытмам. Цяпер жа трэба абвяшчаць
Евангелле і жыць у новым арэапагу, у цэнтры падзей больш
дынамічнага грамадства, беручы пад увагу складанасць новых
з’яў і неверагодных змен, выкліканых развіццём тэхнікі. У
цэнтры пастырскага клопату Касцёла ўсё больш значнае мес!
ца займае пытанне працоўных, або праблема эксплутацыі
працоўных, якая вынікае з новай прамысловай арганізацыі
працы паводле капіталістычнага ўзору, і не менш сур’ёзная
праблема ідэалагічнага выкарыстання сацыялістамі і камуні!
стамі справядлівых патрабаванняў свету працы. На гэтым
гістарычным фоне паўстаюць разважанні і перасцярогі эн!
цыклікі Льва XIII «Rerum novarum».

268. «Rerum novarum» — гэта перш за ўсё палымянае выступ�
ленне ў абарону неад’емнай годнасці працоўных, для ўмаца!
вання якой маюць значэнне права ўласнасці, прынцып суп!
рацоўніцтва класаў, правы слабых і бедных, абавязкі працоў!
ных і працадаўцаў, права аб’ядноўвацца ў саюзы.

Ідэі, прадстаўленыя ў энцыкліцы, умацавалі імкненне
ажыццяўляць у хрысціянскім духу грамадскае жыццё. Гэта
выявілася ў паўстанні і кансалідацыі шматлікіх грамадзянскіх
ініцыятыў шырокага значэння. Такімі ініцыятывамі з’яўляюц!
ца аб’яднанні і цэнтры сацыяльных даследаванняў, асацыя!
цыі, згуртаванні рабочых, прафсаюзы, кааператывы, сельска!
гаспадарчыя банкі, страхаванне і аказванне дапамогі. Усё гэта
дало значны імпульс для распрацоўкі працоўнага заканадаў!
ства, якое абараняе працоўных, перш за ўсё дзяцей і жанчын,
прычыняецца да развіцця асветы і павышэння заробку, а так!
сама да паляпшэння гігіены працы.
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269. Пачынаючы ад энцыклікі «Rerum novarum», Касцёл ніколі
не пераставаў разглядаць праблему працы ў межах сацыяль�
нага пытання, якое паступова набыло сусветныя маштабы583.
Энцыкліка «Laborem exercens» узбагачае персаналістычнае
бачанне працы, характэрнае для папярэдніх сацыяльных да!
кументаў, указваючы на неабходнасць паглыбіць разуменне
значэння і задач, уласцівых працы, з улікам таго, што «паста!
янна <…> ўзнікаюць новыя пытанні і праблемы, нараджаюц!
ца новыя надзеі, але і ўзнікаюць небяспека і пагрозы, звяза!
ныя з гэтым асноўным вымярэннем чалавечага існавання.
Дзякуючы працы з дня ў дзень будуецца жыццё чалавека, у
працы яно чэрпае ўласцівую сабе годнасць. Аднак у працы
ёсць частка чалавечага высілку, цярпення, крыўды і неспра!
вядлівасці, якія глыбока ўкараніліся ў грамадскім жыцці ў
межах асобных нацый і на міжнародным узроўні»584. Несум!
ненна, праца — гэта «галоўны ключ»585 да ўсяго сацыяльнага
пытання. Яна абумоўлівае не толькі эканамічнае, але таксама
культурнае і маральнае развіццё асобы, сям’і, грамадства і
ўсяго чалавечага роду.

III. ГОДНАСЦЬ ПРАЦЫ

а) Аб’ектыўнае і суб’ектыўнае вымярэнне працы

270. Праца чалавека мае падвойнае вымярэнне: аб’ектыў�
нае і суб’ектыўнае. У аб’ектыўным сэнсе — гэта сукупнасць
дзеянняў, рэсурсаў, інструментаў і тэхналогій, якімі карыста!
ецца чалавек, каб штосьці вырабляць, каб згодна са словамі
з кнігі Быцця чыніць зямлю сабе падуладнай. Праца ў суб’ек�
тыўным значэнні — гэта дзейнасць чалавека як дынамічнай
істоты, здольнай здзяйсняць розныя дзеянні, якія належаць
да працоўнага працэсу і адпавядаюць асабістаму паклікан!

583 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981) 580!583.
584 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 1: AAS 73 (1981) 579.
585 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 584.
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ню чалавека. «Чалавек павінен чыніць зямлю сабе падулад!
най і панаваць над ёй, бо ён як “Божы вобраз” з’яўляецца
асобай або суб’ектам, здольным планамерна і разумна дзей!
нічаць і распараджацца сабой, а таксама рэалізаваць сябе.
Як асоба, чалавек з’яўляецца суб’ектам працы»586.

Праца ў аб’ектыўным сэнсе ўяўляе кан’юктурны аспект
дзейнасці чалавека: формы гэтага аспекта пастаянна змяня!
юцца разам са зменамі тэхнічных, культурных, грамадскіх і
палітычных умоў. У суб’ектыўным сэнсе праца з’яўляецца
стабільным вымярэннем чалавека, паколькі не залежыць ні ад
таго, што чалавек канкрэтна вырабляе, ні ад роду дзейнасці,
якой ён займаецца. Праца ў суб’ектыўным сэнсе залежыць
толькі і выключна ад годнасці чалавека як асобы. Гэтае адроз!
ненне мае вырашальнае значэнне як для ўсведамлення таго,
на чым канчаткова абапіраецца каштоўнасць і годнасць пра!
цы, так і для арганізацыі эканамічных і грамадскіх сістэм, якія
б захоўвалі правы чалавека.

271. Суб’ектыўнасць надае працы яе асаблівую годнасць, якая
не дазваляе разглядаць працу як звычайны тавар, або як беза�
сабовы элемент арганізацыі вытворчасці. Праца, незалежна
ад яе большай або меншай аб’ектыўнай каштоўнасці з’яўля!
ецца істотным адлюстраваннем асобы, «actus personae». Лю!
бая форма матэрыялізму або эканамізму, якая імкнецца звесці
працаўніка да ўзроўню звычайнага інструмента вытворчасці,
працоўнай сілы з выключна матэрыяльнай каштоўнасцю, пры!
вяла б урэшце да канчатковага скажэння сутнасці працы, паз!
баўляючы яе высакароднай і глыбокачалавечнай мэты. Асо�
ба з’яўляецца мерай годнасці працы. «Няма сумненняў, што
чалавечая праца мае сваю этычную каштоўнасць, якая непас!
рэдна звязана з праўдай, што працаўнік з’яўляецца асобай»587.

Суб’ектыўнае вымярэнне працы павінна пераважаць над
аб’ектыўным, паколькі яно з’яўляецца вымярэннем самога

586 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 589!590.
587 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 590.
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чалавека, які выконвае працу, падкрэсліваючы яе якасці і
найвышэйшую каштоўнасць. Калі не хапае гэтага ўсведам!
лення або калі мы не хочам прызнаць гэтай праўды, то пра!
ца губляе сваё найбольш праўдзівае і глыбокае значэнне. У
гэтым выпадку, які, на жаль, з’яўляецца частым і распаўсю!
джаным, працоўная дзейнасць і адпаведныя тэхналогіі з’яў!
ляюцца важнейшымі за самога чалавека і з саюзнікаў пера!
твараюцца ў ворагаў яго годнасці.

272. Праца чалавека не толькі паходзіць ад асобы, але па сут�
насці ўпарадкавана ў адпаведнасці з ёй і да яе скіравана. Не!
залежна ад свайго аб’ектыўнага зместу праца павінна быць
скіравана на суб’ект, які яе выконвае, паколькі мэтай любой
працы заўсёды застаецца чалавек. Хаця нельга не ўлічваць
важнасці аб’ектыўнага элемента працы ў дачыненні да яе
якасці, гэты элемент, тым не менш, павінен быць падпарадка!
ваны рэалізацыі чалавека, а значыць суб’ектыўнаму вымярэн!
ню, дзякуючы якому можна сцвярджаць, што праца існуе для
чалавека, а не чалавек для працы, і што «мэтай любой працы,
якая ажыццяўляецца чалавекам (нават калі гэтая праца са!
мая “непрыстыжная”, манатонная, па агульнапрынятай ацэн!
цы маргінальная), заўсёды застаецца чалавек»588.

273. Акрамя гэтага праца чалавека мае таксама істотнае
грамадскае вымярэнне. Праца аднаго чалавека натуральным
чынам пераплятаецца з працай іншых людзей: «Сёння, як
ніколі, працаваць азначае працаваць з іншымі і працаваць для
іншых: рабіць штосьці для кагосьці»589. Плён працы стварае
магчымасць для абмену, устанаўлення адносін, для сустрэч.
Таму працу немагчыма правільна ацаніць, калі не браць пад
увагу яе грамадскую сутнасць. «Калі няма сапраўды арганіч!
нага сацыяльнага цела, калі грамадская і юрыдычная сістэма
не займаецца аховай працы, калі розныя ўзаемазалежныя

588 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 592; пар.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2428.

589 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
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прафесіі не ўзаемадзейнічаюць і не ўзаемадапаўняюць адна
другую, больш за тое, калі розум, капітал і праца не аб’ядноў!
ваюцца паміж сабой, каб стварыць адзінства, то дзейнасць
чалавека не можа прыносіць плёну. Справядлівая ацэнка пра!
цы і адпаведная ёй узнагарода немагчымы там, дзе не бярэц!
ца пад увагу грамадская і індывідуальная сутнасць працы»590.

274. Праца — гэта таксама «абавязак, г. зн. доўг чалавека»591.
Чалавек павінен працаваць таму, што так загадаў яму Ства!
рыцель, а таксама і дзеля таго, каб забяспечыць патрабаванні
сваёй чалавечай натуры, якая чакае падтрымкі і развіцця.
Праца з’яўляецца маральным абавязкам у адносінах да
бліжніх, а бліжнія ў першую чаргу гэта члены ўласнай сям’і, а
таксама грамадства, да якога чалавек належыць; да нацыі,
сынамі і дочкамі якой мы з’яўляемся; да ўсёй чалавечай сям’і,
у якую мы ўключаны. Мы — спадкаемцы працы папярэдніх
пакаленняў і адначасова будаўнікі будучыні для ўсіх людзей,
якія будуць жыць пасля нас.

275. Праца пацвярджае глыбокую тоеснасць чалавека, ство�
ранага паводле вобраза і падабенства Божага. «Дзякуючы
сваёй працы чалавек усё больш становіцца гаспадаром зямлі
і праз працу пацвярджае таксама сваё панаванне над бачным
светам. Чалавек у кожнай сітуацыі і на кожным этапе гэтага
працэсу знаходзіцца ў першапачатковым намеры Стварыце!
ля. Гэты намер непарыўна злучаны з праўдай, што чалавек —
мужчына і жанчына — быў створаны паводле “Божага вобра!
за”»592. Гэта вызначае дзейнасць чалавека ў сусвеце: ён не з’яў!
ляецца ўладальнікам свету, а даверанай асобай, пакліканай
дзеля таго, каб праз сваю дзейнасць быць водблескам святла
таго, паводле чыйго вобраза ён створаны.

590 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200.
591 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981) 619.
592 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 4: AAS 73 (1981) 586.
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б) Адносіны паміж працай і капіталам

276. Праца з прычыны свайго суб’ектыўнага і асабовага ха�
рактару пераўзыходзіць любы іншы фактар вытворчасці.
Гэты прынцып дзейнічае перш за ўсё ў адносінах да капіталу.
На сённяшні дзень тэрмін «капітал» мае розныя значэнні.
Часам ён указвае на матэрыяльныя сродкі вытворчасці да!
дзенага прадпрыемства, часам — на фінансавыя рэсурсы, якія
выкарыстоўваюцца ў арганізацыі вытворчасці або ў аперацы!
ях на біржавых рынках. Гаворыцца таксама, не зусім карэкт!
на, пра «чалавечы капітал», маючы на ўвазе чалавечыя рэсур!
сы, а значыць саміх людзей, паколькі яны здольны працаваць,
валодаюць ведамі, творчым патэнцыялам, адчуваюць патрэ!
бу ў сабе падобных і дасягаюць узаемнага разумення як чле!
ны арганізацыі. Калі трэба звярнуць увагу на ўменне супра!
цоўнічаць у калектыве, то гаворыцца пра «грамадскі капітал»,
які з’яўляецца плёнам укладу ў адносіны, заснаваныя на ўза!
емным даверы. Такая шматзначнасць схіляе чарговых даслед!
чыкаў да разважання над тым, што могуць сёння азначаць
адносіны паміж працай і капіталам.

277. Сацыяльнае вучэнне разглядае адносіны паміж працай і
капіталам, выразна выяўляючы як перавагу працы над капі�
талам, так і іх узаемадапаўняльнасць.

Праца па сваёй сутнасці мае перавагу над капіталам.
«Гэты прынцып датычыць непасрэдна самога працэсу вытвор!
часці, у адносінах да якой праца заўсёды з’яўляецца перша!
прычынай, у той час як “капітал”, або сукупнасць сродкаў
вытворчасці, выступае толькі як інструмент, або як інстру!
ментальная прычына. Гэты прынцып з’яўляецца відавочнай
праўдай, якая вынікае з усяго гістарычнага вопыту чалаве!
ка»593. Дадзены прынцып належыць да «нязменнай спадчы!
ны вучэння Касцёла»594.

593 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 606.
594 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 608.
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Паміж працай і капіталам павінна існаваць узаемадапаў�
няльнасць. Унутраная логіка вытворчага працэсу паказвае
неабходнасць іх узаемапранікнення і стварэння эканамічных
сістэм, у якіх супярэчлівасць паміж працай і капіталам будзе
пераадолена595. У тыя часы, калі ў межах менш складанай эка!
намічнай сістэмы тэрміны «капітал» і «наёмная праца» з пэў!
най дакладнасцю абазначалі не толькі два вытворчыя факта!
ры, але перш за ўсё два канкрэтныя грамадскія класы, Касцёл
сцвярджаў, што самі па сабе яны правільныя і законныя596:
«ні капітал не можа існаваць без працы, ні праца не можа існа!
ваць без капіталу»597. Размова ідзе аб праўдзе, якая застаецца
актуальнай таксама і сёння, паколькі «памылковым было б
прыпісваць толькі капіталу ці толькі працы тое, што дасяга!
ецца агульнымі намаганнямі першага і апошняга. Несправяд!
ліва, калі які!небудзь з тых фактараў, адмовіўшы эфектыў!
насць іншага, прысвойвае сабе ўсе заслугі»598.

278. Разважаючы пра адносіны паміж працай і капіталам,
перш за ўсё з улікам значных змен нашага часу, трэба пад�
крэсліць, што «асноўным рэсурсам» і «вырашальным факта�
рам»599, які знаходзіцца ў распараджэнні чалавека, з’яўляецца
сам чалавек і што «інтэгральнае развіццё чалавечай асобы ў
працэсе працы не супярэчыць, але, наадварот, спрыяе боль!
шай вытворчасці і эфектыўнасці»600. Свет працы ўсё больш
выразна ўсведамляе, што каштоўнасць «чалавечага капіта�
лу» выяўляецца ў ведах працаўнікоў, у іх гатоўнасці будаваць
адносіны, у крэатыўнасці, у прадпрымальнасці, у здольнасці
свядома выходзіць насустрач новым задачам, у супольнай
працы, ва ўменні імкнуцца да агульных мэт. Размова ідзе пра
тыповыя асабістыя якасці, якія больш належаць да суб’екта
працы, чым да аб’ектыўных, тэхнічных ці практычных ас!

595 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 13: AAS 73 (1981) 608!612.
596 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 194!198.
597 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 109.
598 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 195.
599 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
600 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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пектаў самой працы. Гэта ўсё адкрывае новую перспектыву
адносін паміж працай і капіталам. Можна сцвярджаць, што
насуперак таму, што мела месца пры ранейшай арганізацыі
працы, дзе суб’ект урэшце рэшт станавіўся падобным да аб’!
екта, да машыны, сёння суб’ектыўнае вымярэнне працы ста!
новіцца больш вырашальным і важным, чым аб’ектыўнае.

279. Адносіны паміж працай і капіталам носяць часта адз�
накі канфлікту, які разам са зменамі грамадскага і эканаміч�
нага кантэксту набывае новыя рысы. Раней канфлікт паміж
капіталам і працай узнікаў перш за ўсё «з!за таго, што пра!
цоўныя аддавалі свае сілы ў распараджэнне прадпрымальні!
каў, а тыя, кіруючыся прынцыпам найбольшай выгады, імкну!
ліся ўстанавіць па магчымасці самае нізкае ўзнагароджванне
за іх працу»601. Сёння гэты канфлікт мае новыя і, напэўна,
больш трывожныя аспекты: навукова!тэхнічны прагрэс і гла!
балізацыя рынкаў — самі па сабе гэтыя з’явы з’яўляюцца кры!
ніцай развіцця і прагрэсу — ствараюць небяспеку эксплуата!
цыі працоўных з боку эканамічных механізмаў і ў выніку не!
ўтаймаванага імкнення да павелічэння вытворчасці602.

280. Не трэба памыляцца, што працэс пераадолення залеж�
насці працы ад матэрыі сам па сабе няздольны пераадолець
адчужанасць на працы і адчужанасць працы. Гэта адносіцца
не толькі да шматлікіх выпадкаў беспрацоўя, нелегальнай
працы, працы дзяцей, недастатковай аплаты працы, эксплуа!
тацыі, якія існуюць паўсюдна, але таксама і да новых, больш
вытанчаных форм эксплуатацыі, новых відаў працы, перап!
рацоўкі, працы дзеля кар’еры, якая часам забірае жыццёвую
прастору ва ўласцівых чалавеку і ў роўнай ступені неабход!
ных для асобы вымярэннях, празмерных патрабаванняў да
працы, што шкодзіць сямейнаму жыццю, а часам робіць яго
немагчымым, і да струкутры працы, якая можа мець істотныя

601 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 11: AAS 73 (1981) 604.
602 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

(6 marzo 1999), 2: AAS 91 (1999) 889.
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наступствы для цэласнага ўспрымання працаўніком свайго
існавання і для трываласці сямейных адносін. Калі чалавек
выцясняецца, калі мяняе месцамі сродкі і мэты, то і ў новым
кантэксце нематэрыяльнай працы, больш лёгкай, больш якас!
най, чым колькаснай, можна заўважыць элементы адчужа!
насці, незалежна ад таго, «ці расце <...> яго ўдзел у сапраўды
салідарнай супольнасці, ці паглыбляецца яго ізаляцыя ў лабі!
рынце адносін, абумоўленых абсалютнай канкурэнцыяй і
ўзаемным выцясненнем»603.

в) Праца, права на ўдзел

281. Адносіны паміж працай і капіталам адлюстроўваюцца
таксама праз удзел працоўных ва ўласнасці, у кіраванні ёй і ў
выкарыстанні яе плёну. Гэтым патрабаваннем часта пагар!
джаюць, а трэба, наадварот, максімальна выяўляць яго зна!
чэнне: «кожны, на падставе сваёй працы, мае поўнае права
лічыць сябе раўнапраўным саўладальнікам месца працы, на
якім працуе разам з усімі. Шляхам дасягнення такой мэты
магло б стаць аб’яднанне, наколькі гэта магчыма, працы і капі!
талу і стварэння шырокага спектра прамежкавых груп з эка!
намічнымі, грамадскімі, культурнымі мэтамі, якія б мелі са!
праўдную аўтаномію адносна грамадскіх улад і імкнуліся б
да ўласцівых ім мэт праз шчырае ўзаемнае супрацоўніцтва,
падпарадкоўваючыся пры гэтым патрабаванням агульнага
дабра і захоўваючы форму і сутнасць жывой супольнасці.
Да членаў такіх груп неабходна адносіцца як да жывых асоб,
заахвочваючы іх да актыўнага ўдзелу ў жыцці сваіх груп»604.
Новая арганізацыя працы, у якой веды маюць большае зна!
чэнне, чым сама ўласнасць на сродкі вытворчасці, сведчыць
належным чынам пра тое, што праца з прычыны яе суб’ек!
тыўнага характару прадугледжвае права на ўдзел. Неабход!
на памятаць пра гэта, каб правільна ацэньваць месца працы

603 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
604 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 616.
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ў працэсе вытворчасці і знайсці спосаб удзелу, які адпавя!
дае суб’ектыўнасці працы ў розных канкрэтных сітуацыях605.

г) Адносіны паміж працай і прыватнай уласнасцю

282. Сацыяльнае вучэнне Касцёла паказвае адносіны паміж
працай і капіталам таксама ў сувязі з інстытутам прыват�
най уласнасці, з адпаведным правам і з выкарыстаннем гэтай
уласнасці. Права на прыватную ўласнасць падпарадкавана
прынцыпу агульнага прызначэння дабротаў і не павінна ства!
раць перашкоды ні ў працы, ні ў развіцці іншых. Уласнасць,
якая набываецца перш за ўсё працай, павінна служыць пра!
цы. Гэта мае асаблівае значэнне для валодання сродкамі выт!
ворчасці. Але гэты прынцып датычыць таксама дабротаў, улас!
цівых сферы фінансаў, тэхналогій, ведаў, чалавечых рэсурсаў.

Сродкамі вытворчасці «нельга валодаць са шкодай для
працы, нельга імкнуцца да авалодання імі толькі дзеля вало!
дання»606. Валоданне сродкамі вытворчасці становіцца неза!
конным, калі «не з’яўляецца прадуктыўным або калі пераш!
каджае працы іншых; калі служыць атрыманню прыбытку не
праз глабалізацыю працы і грамадскага багацця, а, хутчэй, за
кошт іх абмежавання, недапушчальнай эксплуатацыі, спеку!
ляцыі і знішчэння салідарнасці ў свеце працы»607.

283. Прыватная і грамадская ўласнасць, а таксама розныя
механізмы эканамічнай сістэмы павінны арыентавацца на
эканоміку, якая служыць чалавеку. Такім чынам яны ўнясуць
свой уклад у ажыццяўленне прынцыпу ўсеагульнага прыз!
начэння дабротаў. У гэтай перспектыве істотным з’яўляецца
пытанне наконт уласнасці і выкарыстання новых тэхналогій
і ведаў, якія ў наш час уяўляюць яшчэ адну асаблівую форму
ўласнасці, якая мае не меншае значэнне, чым валоданне зям!

605 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 9.
606 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.
607 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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лёй і капіталам608. Гэтыя рэсурсы, як і іншыя даброты, маюць
агульнае прызначэнне. Яны таксама павінны быць уключа!
ны ў кантэкст юрыдычных нормаў і грамадскіх правілаў, якія
гарантуюць іх выкарыстанне ў адпаведнасці з крытэрыямі
справядлівасці, захавання правоў чалавека. Новыя адкрыцці
і тэхналогіі, дзякуючы сваім вялізным магчымасцям, могуць
унесці вырашальны ўклад у ажыццяўленне сацыяльнага праг!
рэсу. Але існуе небяспека, што яны могуць стаць крыніцай
беспрацоўя і павелічэння разрыву паміж развітымі рэгіёнамі
і недастаткова развітымі, калі будуць сканцэнтраваны ў больш
багатых краінах і ў руках невялікіх кіруючых груп.

д) Святочны адпачынак

284. Святочны адпачынак з’яўляецца правам609. Бог «на сёмы
дзень адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў» (Быц 2, 2).
Таксама і людзі, створаныя паводле Яго вобраза, павінны
выкарыстоўваць адпаведны адпачынак і вольны час, што да!
зволіць ім паклапаціцца пра сваё сямейнае, культурнае, гра!
мадскае і рэлігійнае жыццё610. Гэтаму садзейнічае ўстанаў!
ленне дня Пана611. Вернікі ў нядзелю і ў іншыя ўстаноўле!
ныя святочныя дні павінны ўстрымлівацца ад «выканання
працы або дзейнасці, якія перашкаджаюць здзяйсненню на!
лежнага культу Богу, радасці, уласцівай дню Пана, ажыццяў!
ленню ўчынкаў міласэрнасці і неабходнаму духоўнаму і фі!
зічнаму адпачынку»612. Сямейныя патрэбы або патрабаванні
на карысць грамадства маюць моц вызваліць ад абавязку ня!
дзельнага адпачынку, але яны не павінны фарміраваць звы!
чак, якія шкодзяць рэлігійнаму і сямейнаму жыццю, а такса!
ма здароўю.

608 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832!833.
609 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629;

ён жа, Lett. enc. Centesimus annus, 9: AAS 83 (1991) 804.
610 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 67.
611 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2184.
612 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2185.
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285. Нядзеля з’яўляецца днём, які трэба святкаваць з дзейс�
най міласэрнасцю, прысвячаючы ўвагу сям’і і родным, а так�
сама хворым, калекам і пажылым. Нельга забываць пра тых
«братоў, якія маюць тыя ж самыя патрэбы і тыя ж самыя пра!
вы, але не могуць адпачываць з прычыны беднасці і няста!
чы»613. Акрамя таго, нядзеля — гэта добры час для разважан�
ня, цішыні, заняткаў, якія садзейнічаюць узбагачэнню духоў�
нага і хрысціянскага жыцця. Вернікі ў гэты дзень павінны
практыкаваць умеркаванасць, пазбягаць усялякіх злоўжы!
ванняў і свавольстваў, якімі часта адзначаюцца масавыя гу!
лянні614. Дзень Пана трэба заўсёды перажываць як дзень выз!
валення, які дазваляе далучыцца «да ўрачыстага сходу і Кас!
цёла першынцаў, запісанага на нябёсах» (Гбр 12, 22–23), і
прадказвае святкаванне вечнай Пасхі ў нябеснай славе615.

286. Грамадскія ўлады павінны сачыць за тым, каб грамадзя�
не з�за эканамічна� вытворчых меркаванняў не былі пазбаў�
лены часу, прызначанага на адпачынак і на ўдзел у здзяйсненні
Божага культу. Працадаўцы маюць аналагічны абавязак у
адносінах да падначаленых616. Хрысціяне павінны клапаціц!
ца, дзеля павагі да рэлігійнай свабоды і агульнага дабра ўсіх,
каб нядзелі і літургічныя ўрачыстасці былі прызнаны зака!
надаўствам выходнымі днямі. «Яны павінны ўсім даваць віда!
вочны прыклад малітвы, павагі і радасці, а таксама бараніць
свае традыцыі як каштоўны ўклад у духоўнае жыццё чалаве!
чай супольнасці»617. Кожны хрысціянін павінен «пазбягаць
навязвання без патрэбы іншаму таго, што перашкодзіла б яму
захаваць дзень Пана»618.

613 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2186.
614 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2187.
615 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Dies Domini, 26: «Святкуючы нядзелю —

“першы”, а таксама  “восьмы” дзень, хрысціянін узыходзіць на шлях, што
вядзе да вечнага жыцця».

616 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 110.
617 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2188.
618 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2187.
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IV. ПРАВА НА ПРАЦУ

а) Неабходнасць працы

287. Праца з’яўляецца асноўным правам і дабром чалавека619:
карысным дабром, годным чалавека, паколькі гэтае дабро ад�
павядае праяўленню і павелічэнню чалавечай годнасці. Касцёл
навучае аб каштоўнасці працы не толькі таму, што яна заў�
сёды мае асабісты характар, але і з пункту гледжання на яе
неабходнасць620. Праца патрэбна для стварэння і ўтрымання
сям’і621, для атрымання права на ўласнасць622, для ўдзелу ў
будаўніцтве агульнага дабра чалавечай сям’і623. Асэнсаванне
маральных вынікаў, якія для грамадскага жыцця нясе праца,
схіляе Касцёл да вызначэння беспрацоўя як «сапраўднага гра!
мадскага бедства»624, перш за ўсё для маладога пакалення.

288. Праца — гэта дабро, якое належыць усім; яно павінна
быць даступным для кожнага, хто здольны працаваць. «Поў�
ная занятасць» з’яўляецца абавязковай мэтай кожнай эка�
намічнай сістэмы, скіраванай на справядлівасць і агульнае
дабро. Грамадства, у якім права на працу скасавана або сістэ!
матычна адмаўляецца, а меры эканамічнай палітыкі не дазва!
ляюць працоўным дасягнуць належнага ўзроўню занятасці,
«не можа быць этычна апраўданым і не дасягне грамадскага
спакою»625. Важная роля, а таксама асаблівая і значная адказ!
насць у гэтай галіне належыць «пасрэдніку!працадаўцу»626,

619 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 26; GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Laborem exercens, 9.18: AAS 73 (1981) 598!600. 622!625; ён жа,
Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (25 aprile 1997), 3: AAS
90 (1998) 139!140; ён жа, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999,
8: AAS 91 (1999) 382!383.

620 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 128.
621 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600!602.
622 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103;

GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612!616; ён
жа, Lett. enc. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831!832.

623 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981) 618!620.
624 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 623.
625 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 848; пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2433.
626 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 17: AAS 73 (1981) 620!622.
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гэта значыць тым суб’ектам — асобам або рознага тыпу ўста!
новам, — якія ў стане паўплываць на працоўную і эканаміч!
ную палітыку ў самой краіне і на міжнародным узроўні.

289. Здольнасць планаваць уласціва грамадству, якое скіра�
вана на агульнае дабро і ў будучыню, вымяраецца перш за ўсё
працоўнымі перспектывамі, якія яно ў стане прапанаваць.
Высокі ўзровень беспрацоўя, састарэлыя сістэмы асветы і
пастаянныя цяжкасці на працягу доўгага часу ў доступе да
прафесійнай адукацыі і да рынку працы становяцца, галоў!
ным чынам для многіх маладых людзей, значнай перашкодай
на шляху да чалавечай і прафесійнай самарэалізацыі. Беспра!
цоўны або заняты не на поўную сілу адчувае глыбока нега!
тыўны ўплыў такой сітуацыі, якая стварае для яго небяспеку
быць адкінутым ад грамадства і стаць ахвярай сацыяльнай
неўладкаванасці627. Гэтая драма, акрамя моладзі, датычыць
звычайна жанчын, найменш кваліфікаваных працаўнікоў,
інвалідаў, імігрантаў, былых вязняў, непісьменных — усіх, хто
сутыкаецца з самымі вялікімі цяжкасцямі ў пошуках свайго
месца ў свеце працы.

290. Захаванне працы ўсё больш залежыць ад прафесійных
здольнасцяў628. Сістэма адукацыі і выхавання не павінна па�
гарджаць чалавечай і тэхнічнай фармацыяй, неабходнай для
эфектыўнага выканання пэўных абавязкаў. Усё больш узрас!
тае неабходнасць неаднаразова мяняць на працягу жыцця
прафесію, таму ад сістэмы адукацыі патрабуецца, каб яна фар!
міравала ў людзях гатоўнасць пастаянна ўдасканальваць свае
веды, атрымліваць новую кваліфікацыю. Моладзь павінна
вучыцца дзейнічаць самастойна, каб быць здольнай адказна і
з адпаведнай кампетэнцыяй рызыкаваць, бо з гэтым звязана
жыццё ў зменлівым эканамічным кантэксце, сцэнарыі якога
часта бываюць непрадбачанымі629. Таксама неабходным з’яў!

627 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2436.
628 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 66.
629 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 605!608.
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ляецца ставарэнне адпаведных спрыяльных магчымасцяў
адукацыі для дарослых, якія жадаюць перакваліфікавацца, і
для беспрацоўных. Увогуле, людзі на сваім працоўным шля!
ху павінны сустракаць новыя, канкрэтныя формы падтрымкі,
пачынаючы ад адукацыйнай сістэмы, каб ім было лягчэй
прайсці праз перыяды змен, няўпэўненасці і нестабільнасці.

б) Роля дзяржавы і грамадзянскай супольнасці
ў замацаванні права на працу

291. Праблемы, звязаныя з занятасцю, патрабуюць адпа�
веднай рэакцыі з боку дзяржавы, абавязкам якой з’яўляецца
падтрымка актыўнай палітыкі працы, гэта значыць такіх
крокаў, якія даюць магчымасць стварыць працоўныя месцы
на тэрыторыі дадзенага краю праз развіццё розных сфер вы!
творчасці. Абавязак дзяржавы засноўваецца не толькі на не!
пасрэдным гарантаванні працы ўсім грамадзянам праз ус!
танаўленне цвёрдай дысцыпліны ва ўсім эканамічным жыц!
ці і праз абмежаванне свабоднай ініцыятывы асоб, але і праз
«падтрымку дзейнасці прадпрыемстваў шляхам стварэння
ўмоў, якія гарантавалі б магчымасць атрымання працы, а так!
сама праз стымуляванне недастаткова актыўнай дзейнасці
або праз аказанне дапамогі падчас крызісу»630.

292. Паколькі эканамічна�фінансавыя адносіны і рынак пра�
цы выходзяць на агульнасусветны ўзровень, то трэба пад�
трымліваць эфектыўнае супрацоўніцтва паміж дзяржавамі
праз дамовы, пагадненні і планаванне сумесных дзеянняў, якія
будуць бараніць права на працу нават у найбольш крытыч!
ныя перыяды эканамічнага цыкла на нацыянальным і міжна!
родным узроўні. Трэба ўсведамляць тое, што праца чалавека
з’яўляецца правам, ад якога непасрэдна залежыць умацаван!
не сацыяльнай справядлівасці і грамадзянскага спакою. Важ!

630 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853.
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ныя задачы ў гэтым кірунку маюць міжнародныя арганіза!
цыі і прафсаюзы: аб’ядноўваючыся паміж сабой у найбольш
адпаведныя формы, яны павінны імкнуцца перш за ўсё да
стварэння «густой сеткі юрыдычных нормаў, якія ахоўва!
юць працу мужчын, жанчын і моладзі і гарантуюць ім адпа!
ведную ўзнагароду за яе»631.

293. Для замацавання права на працу сёння мае значэнне, як
і ў часы энцыклікі «Rerum novarum», «свабодны працэс сама�
арганізацыі грамадства»632. Значныя сведчанні і прыклады
такой самаарганізацыі можна знайсці ў шматлікіх грамадскіх
і прадпрымальніцкіх ініцыятывах, якім уласцівы розныя
формы ўдзелу, супрацоўніцтва і самакіравання, якія паказ!
ваюць зліццё салідарных сілаў. Яны выяўляюцца на рынку
як стракаты сектар працоўнай актыўнасці, якая характары!
зуецца асаблівай увагай да размеркавання створаных даб!
ротаў і аказвання паслуг у розных сферах: адукацыі, ахове
здароўя, асноўных сацыяльных паслугах, культуры. Ініцы!
ятывы г. зв. «трэцяга сектара» ўяўляюць усё большае зна!
чэнне для развіцця працы і эканомікі.

в) Сям’я і права на працу

294. Праца — гэта «фундамент для фарміравання сямейна�
га жыцця, якое з’яўляецца натуральным правам і паклікан�
нем чалавека»633. Праца забяспечвае сродкі ўтрымання і га!
рантуе працэс выхавання дзяцей634. Сям’я і праца, якія ў жыцці
значнай колькасці людзей так цесна ўзаемазвязаны, заслугоў!
ваюць больш рэалістычнага падыходу і цэласнага разумення

631 PAOLO VI, Discorso all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (10 giugno 1969),
21: AAS 61 (1969) 500; пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (15 giugno 1982), 13: AAS 74 (1982) 1004!1005.

632 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813.
633 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600.
634 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600!602;

ён жа, Esort. ap. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107!109.
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не абмежаванага канцэпцыяй, якая разглядае сям’ю як пры!
ватную сферу, а працу як эканамічную. У сувязі з гэтым неаб!
ходна, каб прадпрыемствы, працоўныя арганізацыі, прафса!
юзы і дзяржава былі праваднікамі такой працоўнай палітыкі,
якая будзе не караць, а падтрымліваць сямейную ячэйку з
пункту гледжання яе занятасці. Жыццё сям’і і праца ўзаема!
абумоўлены розным чынам. Далёкія даезды да працы, да!
датковая праца, а таксама фізічная і псіхалагічная стомле!
насць скарачаюць час, прысвечаны сямейнаму жыццю635.
Беспрацоўе адбіваецца на сям’і матэрыяльна і духоўна. І ў
той жа час сямейныя праблемы і крызісы адмоўна ўплыва!
юць на адносіны да працы і на яе вынікі.

г) Жанчыны і права на працу

295. Жаночы геній неабходны ва ўсіх праяўленнях грамадскага
жыцця, таму трэба гарантаваць прысутнасць жанчын у пра�
цоўнай сферы. Першым абавязковым крокам у гэтым кірунку
з’яўляецца прадстаўленне канкрэтнай магчымасці атрымаць
прафесійную адукацыю. Прызнанне і абарона правоў жан�
чын у свеце працы залежыць звычайна ад арганізацыі працы,
якая павінна браць пад увагу годнасць і пакліканне жанчын.
«Сапраўднае павышэнне жыццёвага і культурнага ўзроўню
жанчыны патрабуе такой арганізацыі працы, пры якой жан!
чына не плаціла б за гэтае павышэнне занядбаннем сям’і, у
якой яна як маці з’яўляецца незамянімай»636. Гэтае пытанне
з’яўляецца мерай якасці грамадства і эфектыўнасці, з якой
яно абараняе права на працу.

Захаванне шматлікіх формаў дыскрымінацыі, якія закра!
наюць годнасць і пакліканне жанчын у сферы працы, вынікае
з шэрагу абумоўленасцяў, якія абражаюць жанчыну, якая была
і застаецца «пазбаўленай належных прывілеяў, з ёй часта не

635 Пар. SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 10, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 14.

636 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 628.
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лічацца і трымаюць у рабстве»637. Гэтыя цяжкасці, на жаль, не
былі пераадолены. Аб гэтым сведчаць сітуацыі, якія прыні!
жаюць жанчыну і робяць яе аб’ектам розных формаў сапраўд!
най эксплуатацыі. Неабходнасць плённага прызнання пра!
воў жанчыны ў працоўнай сферы асабліва заўважаецца ў пы!
танні заробку, страхавання і сацыяльнага забеспячэння638.

д) Праца непаўналетніх

296. Праца непаўналетніх, якая набывае розныя недапу�
шчальныя формы, — гэта від насілля, якое выражана менш
яскрава, чым іншыя, але тым не менш з’яўляецца жахлівым639.
Яно, апрача ўсякіх палітычных, эканамічных і юрыдычных
вынікаў застаецца па сутнасці маральнай праблемай. Леў XIII
перасцерагае: «Неабходна звяртаць пільную ўвагу на тое, каб
дзеці не ішлі на фабрыкі, пакуль не дасягнуць дастатковага
фізічнага, разумовага і духоўнага развіця. У адваротным вы!
падку, як непагода вясной знішчае маладую расліну, так
вельмі напружаная праца знішчыць квітнеючыя сілы мала!
досці, і тады дзеці ўжо не змогуць атрымаць адукацыю»640.
Хаця і мінула ўжо больш чым сто гадоў, але зло, якім з’яўля!
ецца праца непаўналетніх, яшчэ не пераможана.

Усведамляючы, што ў некаторых краінах на сённяшні
дзень немагчыма абысціся без укладу дзяцей у сямейны бю!
джэт і ў нацыянальную эканоміку і што некаторыя формы
працы, якія прадугледжваюць няпоўны працоўны дзень,
могуць быць плённымі для саміх дзяцей, сацыяльнае вучэн!
не асуджае ўзрастаючую «эксплуатацыю працы непаўналет!
ніх ва ўмовах сапраўднага рабства»641. Гэтая эксплуатацыя

637 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle donne (29 giugno 1995), 3: AAS 87 (1995) 804.
638 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 24: AAS 74 (1982) 109!110.
639 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1996, 5:

AAS 88 (1996) 106!107.
640 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 129.
641 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998, 6: AAS

90 (1998) 153.
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ўяўляе цяжкае прыніжэнне чалавечай годнасці, носьбітам
якой з’яўляецца кожны чалавек, «якім бы маленькім ці з вы!
гляду малакарысным ён бы не быў»642.

е) Эміграцыя і праца

297. Іміграцыя можа быць рэсурсам, а не перашкодай у
развіцці. У сучасным свеце, дзе ўсё яшчэ пануюць значныя
няроўнасці паміж багатымі і беднымі дзяржавамі, хуткае
развіццё камунікацыі скарачае адлегласці, таму людзі, шука!
ючы лепшых умоў жыцця, усё больш актыўна імігруюць з
менш забяспечаных рэгіёнаў зямлі. Іх прыбыццё ў развітыя
краіны часта ўспрымаецца як пагроза для высокага ўзроўню
дабрабыту, дасягнутага за дзесяцігоддзі эканамічнага росту.
Але імігранты ў большасці выпадкаў задавольваюць патрэбы
рынку працы, якія інакш не былі б задаволены ў тых сектарах
і рэгіёнах, дзе не хапае мясцовых працаўнікоў або дзе яны не
гатовы працаваць.

298. Установы краін, якія прымаюць імігрантаў, павінны кла�
паціцца пра тое, каб не пашыралася спакуса эксплуатаваць
замежную працоўную сілу, пазбаўляючы яе правоў, гаранта�
ваных мясцовым працаўнікам. Правы павінны быць гаранта�
ваны ўсім, без дыскрымінацыі. Рэгуляванне міграцыйных па!
токаў згодна з крытэрыямі справядлівасці і раўнавагі643 з’яў!
ляецца адной з неабходных умоў, каб размеркаванне людзей
суправаджалася гарантыямі, якіх патрабуе годнасць чалаве!
чай асобы. Імігранта трэба прымаць як асобу, дапамагаючы
яму разам з сям’ёй далучыцца да грамадскага жыцця644. Не�

642 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione
del Vertice mondiale per i Bambini (22 settembre 1990): AAS 83 (1991) 360.

643 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2001, 13:
AAS 93 (2001) 241; PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM — PONTIFICIO CONSIGLIO

DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E ITINERANTI, I rifugiati, una sfida alla solidarietа,
6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1992, p. 8.

644 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2241.
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абходна захоўваць і падтрымліваць яго права да з’яднання з
сям’ёй645. Адначасова, наколькі гэта магчыма, трэба імкнуц!
ца стварыць магчымасці для працы ў тых рэгіёнах, адкуль
ідзе эміграцыя646.

ж) Сельская гаспадарка і права на працу

299. Асаблівай увагі з пункту гледжання на грамадскае, куль�
турнае і эканамічнае значэнне ў эканамічных сістэмах многіх
краін заслугоўвае праца ў сельскай гаспадарцы. З прычыны яе
важнай ролі ў ахове прыроднага асяроддзя і ва ўмовах усё боль�
шай глабалізацыі эканомікі, сельская гаспадарка сутыкаецца
са шматлікімі праблемамі. «У многіх выпадках неабходны
радыкальныя і хуткія змены з мэтай вяртання сельскай гас!
падарцы і сельскім працаўнікам іх сапраўднага статуса: сель!
ская гаспадарка — падстава здаровай эканомікі, якая вызна!
чае развіццё грамадскай супольнасці»647.

Глыбокія і радыкальныя змены на сацыяльным і культур!
ным узроўні, якія маюць месца ў сельскай гаспадарцы і ў ся!
лянскім асяроддзі, указваюць на неабходнасць больш глыбо!
кага разумення значэння сельскагаспадарчай працы ў яе
шматлікіх вымярэннях. Гэта важная праблема, на якую трэ!
ба звярнуць увагу пры разглядзе сельскагаспадарчай паліты!
кі і палітыкі ў галіне аховы прыроднага асяроддзя. Трэба пера!
адолець старую ўстаноўку на апеку і выпрацаваць новыя
перспектывы для сучаснай сельскай гаспадаркі, якая зможа
адыгрываць істотную ролю ў грамадскім і эканамічным жыцці.

300. У некаторых краінах неабходна ажыццявіць новы па�
дзел зямлі ў межах эфектыўнай аграрнай рэформы з мэтай

645 Пар. SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, art. 12, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1983, p. 14; GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris
consortio, 77: AAS 74 (1982) 175!178.

646 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 66; GIOVANNI PAOLO II,
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1993, 3: AAS 85 (1993) 431!433.

647 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 21: AAS 73 (1981) 634.
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пераадолення перашкод, якія ставіць на шляху сапраўднага
эканамічнага развіцця асуджаная сацыяльным вучэннем Кас�
цёла непрадуктыўная сістэма латыфундый648. «Краіны, якія
знаходзяцца на шляху развіцця, могуць эфектыўна супраць!
стаяць актуальнаму працэсу канцэнтрацыі ўласнасці на зям!
лю і сітуацыям, якія з’яўляюцца сапраўднымі структурнымі
праблемамі. Сюды належаць недапрацоўкі ў заканадаўстве і
вельмі павольнае прызнанне права ўласнасці на зямлю і рын!
ка крэдытавання, а таксама адсутнасць зацікаўленасці дасле!
даваннямі ў галіне сельскай гаспадаркі, абыякавасць да арга!
нізацыі сацыяльных паслуг і інфраструктур у сельскай мяс!
цовасці»649. Таму аграрная рэформа становіцца не толькі
палітычнай неабходнасцю, але і маральным абавязкам. Яе ад!
сутнасць перашкаджае краінам знайсці добрыя магчымасці,
якія вынікаюць з адкрыцця рынкаў і ўвогуле з тых спрыяль!
ных умоў для развіцця, якія можа прынесці глабалізацыя650.

V. ПРАВЫ ПРАЦОЎНЫХ

а) Годнасць працоўных і захаванне іх правоў

301. Правы працоўных, як і ўсе іншыя, грунтуюцца на пры�
родзе чалавечай асобы і на яе трансцэндэнтнай годнасці. Са!
цыяльнае вучэнне Касцёла палічыла неабходным вылучыць
некаторыя з іх, дамагаючыся іх прызнання ў юрыдычных
сістэмах: права на справядлівую ўзнагароду651; права на ад!
пачынак652; «права на ўмовы працы і на тэхналогію, якая
была б бяспечнай для фізічнага здароўя працоўных і не пару!

648 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 23: AAS 59 (1967) 268!269.
649 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Per una migliore distribuzione

della terra. La sfida della riforma agraria (23 novembre 1997), 13, Libreria
Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 17.

650 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Per una migliore
distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (23 novembre 1997), 35,
Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 31.

651 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
652 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
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шала б іх маральнай цэласнасці»653; права на абарону асобы
на месцы працы «без парушэння свабоды сумлення і годнас!
ці»654; права на «адпаведныя субсідыі дзеля ўтрымання бес!
працоўных і іх сем’яў»655; права на пенсію, а таксама на забес!
пячэнне ў старасці і падчас хваробы, а таксама ў няшчасных
выпадках, звязаных з відам выконваемай працы656; права
на грамадскі клопат аб мацярынстве657; права аб’ядноўвац!
ца і ствараць саюзы658. Гэтыя правы часта парушаюцца, што
пацвярджаюць такія сумныя прыклады, як нізкааплатная
праца, праца без аховы ці без належнага юрыдычнага афар!
млення. Часта ўмовы працы мужчын, жанчын і дзяцей, асаб!
ліва ў краінах, якія развіваюцца, настолькі бесчалавечныя,
што зневажаюць іх годнасць і шкодзяць здароўю.

б) Права на справядлівы заробак і размеркаванне даходаў

302. Заробак з’яўляецца найважнейшым інструментам уста�
наўлення справядлівасці ў працоўных адносінах659. «Справяд!
лівы заробак з’яўляецца законным плёнам працы»660. Сур’ёз!
ную несправядлівасць здзяйсняе той, хто адмаўляе яго ці не
дае заробак у патрэбны час і прапарцыянальна да выкананай
працы (пар. Лев 19, 13; Дрг 24, 14–15; Як 5, 4). Заробак — гэта
інструмент, які адкрывае працаўніку доступ да зямных даб!
ротаў. «Урэшце, трэба так узнагароджваць за працу, каб гэта

653 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 629.
654 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 812.
655 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 622!625.
656 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
657 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
658 Пар. LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 135; PIO XI,

Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186; PIO XII, Lett. enc. Sertum
laetitiae: AAS 31 (1939) 643; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55
(1963) 262!263; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 68; GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629!632; ён жа, Lett.
enc. Centesimus annus, 7: AAS 83 (1991) 801!802.

659 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
660 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2434; пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo

anno: AAS 23 (1931) 198!202: «Справядлівы заробак» — так называецца
чацвёрты раздзел другой часткі энцыклікі.
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давала чалавеку сродкі для забеспячэння сабе і блізкім годна!
га матэрыяльнага, грамадскага, культурнага і духоўнага жыц!
ця, улічваючы род заняткаў кожнага, прадуктыўнасць працы,
спецыфіку вытворчасці і агульнае дабро»661. Звычайнай да!
мовы паміж працаўніком і працадаўцам наконт памераў
заробку недастаткова, каб кваліфікаваць узгодненую ўзна!
гароду як «справядлівую», паколькі яна «павінна быць дас!
татковай для ўтрымання»662. Натуральная справядлівасць
папярэднічае свабодзе дамоў і пераўзыходзіць іх.

303. Эканамічны дабрабыт пэўнай краіны не вымяраецца вык�
лючна колькасцю створаных дабротаў, але важны таксама
спосаб іх стварэння і тое, у якой ступені справядлівым з’яўля�
ецца падзел прыбытку, які павінен адкрыць усім доступ да таго,
што служыць іх асабістаму развіццю і ўдасканаленню. Спра!
вядлівы падзел даходу павінен ажыццяўляцца на аснове не
толькі крытэрыяў камутатыўнай справядлівасці, але і сацы!
яльнай справядлівасці, якая звяртае ўвагу, апрача аб’ектыў!
най вартасці вынікаў працы, на чалавечую годнасць працоў!
ных суб’ектаў. Сапраўдны эканамічны дабрабыт дасягаецца
таксама праз адпаведную сацыяльную палітыку пераразмер�
кавання даходаў, якая, усведамляючы агульныя ўмовы, адпа!
ведна ацэньвае заслугі і патрэбы кожнага грамадзяніна.

в) Права на забастоўку

304. Сацыяльнае вучэнне лічыць забастоўку апраўданай,
«калі яна з’яўляецца непазбежным і нават неабходным срод!
кам для дасягнення станоўчага выніку»663, калі ўсе іншыя спо!
сабы вырашэння канфліктаў аказваюцца неэфектыўнымі664.

661 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 67.
662 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 131.
663 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2435.
664 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 68; GIOVANNI PAOLO II,

Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629!632; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2430.
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Забастоўку, як адно з самых шматпакутных дасягненняў праф!
саюзнага руху, можна лічыць калектыўнай і арганізаванай
адмовай працаўнікоў выконваць свае функцыі дзеля атры!
мання праз націск на працадаўцаў, дзяржаву і грамадскую
думку лепшых умоў працы і паляпшэння свайго сацыяльна!
га становішча. Забастоўка, хаця і ўяўляе «пэўны від ульты!
матуму»665, павінна быць заўсёды мірным метадам прадстаў!
лення патрабаванняў і барацьбы за свае правы. Забастоўка
«становіцца маральна непрымальнай, калі суправаджаец!
ца насіллем або калі ставіць перад сабой мэты, непасрэдна
не звязаныя з умовамі працы або супярэчныя агульнаму
дабру»666.

IV. САЛІДАРНАСЦЬ ПРАЦОЎНЫХ

а) Значэнне прафсаюзаў

305. Настаўніцкі Інстытут Касцёла прызнае важную ролю
прафсаюзаў, мэтаю існавання якіх з’яўляецца права працоў�
ных на стварэнне асацыяцый ці аб’яднанняў для абароны
жыццёвых інтарэсаў людзей, якія выконваюць розныя віды
працы. Прафсаюзы «ўзніклі як вынік барацьбы працоўных,
свету працы і, перш за ўсё, усіх працаўнікоў прамысловасці
за свае законныя правы; яны былі створаны для абароны гэ!
тых правоў перад прадпрымальнікамі і ўладальнікамі срод!
каў вытворчасці»667. Прафсаюзныя арганізацыі служаць
агульнаму дабру праз дасягненне ўласцівай ім мэты і з’яўля!
юцца канструктыўным фактарам грамадскага парадку і салі!
дарнасці, а значыць неабходным элементам грамадскага
жыцця. Прызнанне правоў працоўных заўсёды было ня!
простай праблемай, паколькі яно ажыццяўляецца ўнутры
ўжо сфарміраваных гістарычных і інстытуцыйных працэ!

665 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 632.
666 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2435.
667 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629.
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саў. Можна сказаць, што і сёння яно не стала поўным. Гэта
азначае, што сапраўдная салідарнасць паміж працоўнымі
з’яўляецца як ніколі дагэтуль актуальнай і неабходнай.

306. Згодна з сацыяльным вучэннем Касцёла адносіны ў свеце
працы павінны быць напоўнены супрацоўніцтвам. Нянавісць і
барацьба, скіраваная на вынішчэнне іншых, — гэта абсалют�
на недапушчальныя метады, паколькі ў кожнай грамадскай
сістэме ў працэсе вытворчасці аднолькава неабходны як пра�
ца, так і капітал. У святле гэтай канцэпцыі сацыяльнае ву!
чэнне не лічыць «прафсаюзы толькі адлюстраваннем “класа!
вай” структуры грамадства і вяшчальнікам класавай бараць!
бы, якая быццам бы непазбежна павінна кіраваць грамадскім
жыццём»668. Прафсаюзы з’яўляюцца сапраўдным стымулам
барацьбы за сацыяльную справядлівасць, за правы людзей пра�
цы ў іх прафесійных сферах. «Гэтая “барацьба” павінна раз!
глядацца як натуральнае імкненне да сапраўднага дабра; <…>
гэта не барацьба “супраць” іншых»669. Прафсаюзы, будучы
перш за ўсё інструментам салідарнасці і справядлівасці, не
могуць злоўжываць спосабамі барацьбы. Зыходзячы са свай!
го паклікання, яны павінны перамагаць спакусы карпаратыў!
насці, умець з дапамогай адпаведных нормаў рэгуляваць сваю
дзейнасць і ацэньваць вынікі сваіх рашэнняў у перспектыве
агульнага дабра670.

307. Прафсаюзы павінны, апрача абароны і адстойвання пра�
воў, таксама прадстаўляць працоўных і спрыяць «фарміра�
ванню справядлівага эканамічнага жыцця»671. Яны павінны
выхоўваць грамадскую свядомасць працоўных як актыўнай
дзейснай сілы ў адпаведнасці з намерамі і здольнасцямі кож!
нага, ва ўсім працэсе эканамічнага і грамадскага развіцця, а
таксама як удзельнікаў будаўніцтва агульнага дабра. Праф!

668 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
669 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
670 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2430.
671 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 68.
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саюзы і іншыя формы аб’яднання працоўных павінны супра!
цоўнічаць з іншымі сацыяльнымі суб’ектамі і прымаць удзел
у кіраванні грамадскімі справамі, уплываць на палітычную
ўладу, каб належным чынам скіраваць яе на праблемы пра!
цы і заахвоціць яе да ажыццяўлення правоў працоўных. Ад!
нак прафсаюзы не маюць характару «палітычных партый»,
якія змагаюцца за ўладу; больш за тое, яны не павінны пад!
парадкоўвацца рашэнням палітычных партый ці мець з імі
вельмі цесныя сувязі. «У такім выпадку прафсаюзы лёгка
страчваюць сваю асаблівую ролю — дзеля агульнага дабра
ўсяго грамадства абараняць правы працоўных — і становяц!
ца інструментам для дасягнення іншых мэт»672.

б) Новыя формы салідарнасці

308. Сучасная сацыяльна�эканамічная сітуацыя, якая харак�
тарызуецца паскоранымі працэсамі эканамічна�фінансавай
глабалізацыі, прымушае прафсаюзы абнаўляцца. Сёння праф�
саюзы пакліканы да новых формаў дзейнасці673 і пашырэння
«сферы» сваёй салідарнай дзейнасці, каб абараніць, акрамя
традыцыйных катэгорый, таксама тых працаўнікоў, якія пра!
цуюць па нетыповых кантрактах або часова, і тых, каму паг!
ражае звальненне з прычыны аб’яднання прадпрыемстваў,
што адбываецца ўсё часцей таксама і на міжнародным узроўні;
тых, хто не мае працы, імігрантаў, сезонных рабочых, тых, хто
быў выціснуты з рынку працы, бо не закончыў належных кур!
саў павышэння кваліфікацыі і не можа вярнуцца на працу без
адпаведнай перападрыхтоўкі.

Перад абліччам змен, якія адбыліся ў свеце працы, салі�
дарнасць можа быць адноўлена і нават лепш умацавана ў па�
раўнанні з мінулым, калі прыкладваць намаганні для адноўле�

672 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 631.
673 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Conferenza Internazionale per i rappresentanti

sindacali (2 dicembre 1996), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIX, 2 (1996)
865.
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нага адкрыцця суб’ектыўнай каштоўнасці працы: «трэба
працягваць разважанне пра суб’ект працы і ўмовы яго існа�
вання». Для гэтага «патрэбны новыя рухі салідарнасці пра!
цоўных, а таксама салідарнасці з працоўнымі»674.

309. Імкнучыся да «новых формаў салідарнасці»675, працоў�
ныя аб’яднанні павінны клапаціцца пра большую адказнасць
не толькі ў адносінах да традыцыйных механізмаў размер!
кавання, але таксама да вытворчасці багацця і стварэння гра!
мадскіх, палітычных і культурных умоў, якія дазволяць усім,
хто можа і жадае працаваць, карыстацца правам на працу з
належнай пашанай да іх працоўнай годнасці. Паступовае пе!
раадольванне арганізацыйнай мадэлі, заснаванай на наём!
най працы на вялікім прадпрыемстве, садзейнічае абнаўлен!
ню нормаў і сістэм сацыяльнага забеспячэння, якія да гэтага
часу абаранялі працоўных, захоўваючы іх асноўныя правы.

VII. «RES NOVAE» Ў СВЕЦЕ ПРАЦЫ

а) Перыяд эпахальнага пераходу

310. Адзін з найбольш значных стымулаў актуальных змен у
арганізацыі працы мае сваю крыніцу ў феномене глабалізацыі.
Ён дазваляе асвоіць новыя формы вытворчасці пры размя�
шчэнні вытворчых прадпрыемстваў у рэгіёнах, дзе не пры�
маюцца стратэгічныя рашэнні і якія размешчаны далёка ад
спажывецкіх рынкаў. Гэтаму спрыяюць два фактары: незвы!
чайная хуткасць камунікацыі, не абмежаванай часам і пра!
сторай; адносная лёгкасць перавозу тавараў і людзей з ад!
ной часткі свету ў другую. Гэта мае істотнае значэнне для
вытворчых працэсаў. Уласнасць становіцца ўсё больш адда!
ленай, і ўласнік часта абыякавы да сацыяльных вынікаў пры!

674 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 597.
675 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai partecipanti all’Incontro Internazionale sul lavoro

(14 settembre 2001), 4: L’Osservatore Romano, 16 settembre 2001, p. 7.



228 Частка другая. Раздзел шосты

нятых ім рашэнняў. З другога боку, калі праўда, што глаба!
лізацыя сама па сабе не з’яўляецца ні добрай, ні дрэннай, а
залежыць ад таго, як яе чалавек выкарыстоўвае676, то можна
сцвярджаць, што неабходна глабалізацыя ахоўных мер, міні�
мальных асноўных правоў і справядлівасці.

311. Адной з найбольш значных рыс новай арганізацыі працы
з’яўляецца фізічная фрагментарызацыя вытворчага цыкла,
дзякуючы якой дасягаецца большая эфектыўнасць і большы
прыбытак. У гэтай перспектыве традыцыйныя каардынаты
часу і прасторы, унутры якіх адбываецца вытворчы цыкл,
падвяргаюцца нечуванай трансфармацыі, якая выклікае зме!
ны ў самой структуры працы. Усё гэта аказвае значны ўплыў
на жыццё паасобных людзей і супольнасцяў, якія сутыкаюц!
ца з радыкальнымі зменамі як у плане матэрыяльных умоў,
так і ў культурным плане і ў плане каштоўнасцяў. Гэтая з’ява
ахоплівае на глабальным і мясцовым узроўні мільёны лю!
дзей незалежна ад іх прафесій, грамадскага становішча і куль!
турнай падрыхтоўкі. Рэарганізацыя часу, падпарадкаванне яго
вызначанай рэгламентацыі і змены ў выкарыстанні прасто!
ры, якія параўноўваюцца па свайму аб’ёму з першай прамыс!
ловай рэвалюцыяй, паколькі ахопліваюць усе сектары выт!
ворчасці на ўсіх кантынентах, незалежна ад узроўню іх раз!
віцця, трэба разглядаць як вырашальны этычны і культурны
выклік, які датычыць фарміравання абноўленай сістэмы ахо!
вы працы.

312. Глабалізацыя эканомікі і лібералізацыя рынкаў, абваст�
рэнне канкурэнцыі, павелічэнне колькасці прадпрыемстваў,
спецыялізаваных на забеспячэнні таварамі і паслугамі, пат�
рабуюць большай эластычнасці на рынку працы, у арганіза�
цыі і ў кіраванні вытворчымі працэсамі. Пры ацэнцы гэтай
далікатнай тэмы варта было б звярнуць большую ўвагу на
маральныя, культурныя намаганні і аспекты, якія датычаць

676 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
(27 aprile 2001), 2: AAS 93 (2001) 599.
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планавання і кіруюць грамадскай і палітычнай дзейнасцю ў
сферах, звязаных з сутнасцю і зместам новай працы ва ўмо!
вах новага рынку і новай эканомікі. Змены на рынку працы
з’яўляюцца часта вынікам змен, якія адбыліся ў самой пра!
цы, а не іх прычынай.

313. Праца, перш за ўсё ў эканамічных сістэмах найбольш
развітых краін, здзяйсняе пераход ад эканомікі індустрыяль�
нага тыпу да эканомікі, прынцыпова сканцэнтраванай на
паслугах і тэхналагічных новаўвядзеннях. Гэта адбываецца
таму, што віды паслуг і дзейнасці, якія адрозніваюцца вы!
сокім узроўнем інфармацыі, развіваюцца хутчэй, чым тыя,
што адносяцца да традыцыйных першасных або другасных
сектараў. А гэта мае важнае значэнне для арганізацыі вы!
творчасці і абмену, для зместу і формы працы і для сістэмы
сацыяльнай абароны.

Дзякуючы тэхналагічным новаўвядзенням свет працы
ўзбагачаецца новымі прафесіямі, тады як іншыя прафесіі
знікаюць. У перыяд цяперашніх змен мы з’яўляемся сведкамі
пастаяннага пераходу рабочай сілы з прамысловасці ў сферу
паслуг. Эканамічная і сацыяльная мадэль, звязаная з вялікімі
прадпрыемствамі і з аднародным рабочым класам, усё больш
страчвае сваю ролю, у той час як паляпшаюцца перспектывы
занятасці ў сферы паслуг. У прыватнасці, расце ўдзельная вага
ў сферы паслуг чалавеку, працы на няпоўны дзень, часовай і
«нетыповай» працы. Усе гэтыя формы працы нельга аднесці
ні да наёмнай, ні да аўтаномнай працы.

314. Дадзенаму этапу характэрны пераход ад наёмнай пра�
цы на неабмежаваны тэрмін, якая разумеецца як пастаянны
занятак, да шэрагу разнастайных прац; ад кампактнага, пэў!
нага і вядомага свету да разнастайнага, зменлівага свету, ба!
гатага на абяцанні, але напоўненага хвалюючымі пытаннямі,
асабліва перад усё больш няпэўнымі перспектывамі занятасці,
ва ўмовах далейшага структурнага беспрацоўя і неадэкват!
насці наяўных сістэм сацыяльнага забеспячэння. Патраба!
ванні канкурэнцыі, тэхналагічных новаўвядзенняў і склада!
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ных фінансавых патокаў трэба ўзгадняць з абаронай пра!
цаўніка і яго правоў.

Няўпэўненасць і адчуванне часовасці характарызуюць
умовы працы не толькі ў найбольш развітых краінах, але ахоп!
ліваюць перш за ўсё эканамічна менш развітыя рэгіёны пла!
неты, краіны, якія развіваюцца і знаходзяцца на пераходным
этапе. Краіны з пераходнай эканомікай апрача праблем, звя!
заных са зменай эканамічных і вытворчых мадэляў, штодзён!
на сутыкаюцца са складанымі патрабаваннямі, якія выніка!
юць з сённяшняй глабалізацыі. Становішча з’яўляецца асаб!
ліва драматычным для свету працы, ахопленага шырокімі і
радыкальнымі культурнымі і структурнымі зменамі, часта
пры адсутнасці юрыдычнай дапамогі, адукацыйнай базы і
належнай сацыяльнай дапамогі.

315. Дэцэнтралізацыя вытворчасці, якая ўскладае на меншыя
прадпрыемствы шматлікія задачы, якія раней вырашаліся на
вялікіх вытворчых аб’яднаннях, прыдае новую сілу і ўмацоў�
вае малыя і сярэднія прадпрыемствы. Дзякуючы гэтаму по!
бач з традыцыйнай рамесніцкай вытворчасцю з’яўляюцца
новыя малыя вытворчыя аб’яднанні, якія дзейнічаюць у су!
часнай вытворчасці або робяць працу, якая раней выконва!
лася на большых прадпрыемствах. Многія віды дзейнасці,
якія раней патрабавалі наёмнай працы, сёння ажыццяўля!
юцца ў новых формах, спрыяльных для незалежнай працы.
Таму ім уласціва большая рызыка і адказнасць.

Праца на малых і сярэдніх прадпрыемствах, рамесніцкая
і незалежная праца могуць паспрыяць гуманізацыі ўмоў пра�
цы як дзякуючы здольнасці ўстанаўліваць станоўчыя між!
асабовыя адносіны ў невялікай супольнасці, так дзякуючы
перспектывам, якія даюць ініцыятыўнасць і прадпрымальні!
цтва. Але ў гэтых сектарах ёсць нямала выпадкаў несправяд!
лівага абыходжання з людзьмі, дрэннай і нестабільнай апла!
ты працы.

316. Акрамя гэтага, у краінах, якія развіваюцца, за апошні
час распаўсюдзілася экспансія «нефармальнай» або «ценя�
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вой» эканамічнай дзейнасці, якая з’яўляецца сведчаннем шмат�
абяцальнага эканамічнага росту і ўздымае этычныя і юры�
дычныя праблемы. Значны рост працоўных месц, выкліканы
гэтымі відамі дзейнасці, звязаны з адсутнасцю спецыяліза!
цыі сярод вялікай часткі мясцовых працаўнікоў і з хаатычным
развіццём фармальных сектараў эканомікі. Таму значная
колькасць людзей вымушана працаваць у вельмі дрэнных
умовах, пры адсутнасці правілаў, якія абараняюць годнасць
працаўніка. Прадуктыўнасць працы, даход і ўзровень жыц!
ця вельмі нізкія і часта недастатковыя, каб гарантаваць пра!
цаўнікам і іхнім сем’ям годны пражытачны мінімум.

б) Сацыяльнае вучэнне і «res novae»

317. Перад абліччам «res novae» ў свеце працы сацыяльнае
вучэнне Касцёла рэкамендуе перш за ўсё пазбягаюць памыл�
ковага сцвярджэння, што актуальныя перамены былі прад�
вызначаны раней. Вырашальным фактарам і своеасаблівым
«арбітрам» у гэтай складанай фазе зменаў з’яўляецца зноў
жа чалавек, які павінен застацца сапраўдным пратаганістам
сваёй працы. Ён можа і павінен творча і адказна ўключыцца
ў працэс абнаўлення і рэарганізацыі, каб яны служылі раз!
віццю асобы, сям’і, грамадства і ўсёй чалавечай сям’і677. Важ!
ным для ўсіх з’яўляецца заклік да суб’ектыўнага вымярэння
працы, якому паводле сацыяльнага вучэння Касцёла нале!
жыць першынство, паколькі чалавечая праца з’яўляецца
«непасрэдным дзеяннем асоб, створаных паводле Божага
вобраза і пакліканых працягваць разам з іншымі і дзеля ін!
шых справу стварэння, падпарадкоўваючы сабе зямлю»678.

318. Механічнае і выключна эканамічнае тлумачэнне вытвор�
чай дзейнасці, хаця пераважае і, нягледзячы на ўсё, мае ўплыў,
усё ж пераадольваецца ў працэсе навуковага аналізу праб�

677 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600!602.
678 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2427.
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лем, звязаных з працай. Сёння больш, чым у мінулыя гады,
гэтая канцэпцыя з’яўляецца цалкам непрыдатнай для тлума!
чэння фактаў, якія з кожным днём усё больш выразна свед!
чаць пра сэнс працы як свабоднай і творчай дзейнасці чала!
века. Таксама з канкрэтных параўнанняў павінен вынікаць
імпульс да неадкладнага пераадолення тэарэтычных погля!
даў і крытэрыяў паводзін, абмежаваных і недастатковых у
кантэксце сённяшняй дынамікі, якія па сваёй сутнасці ня!
здольны выявіць канкрэтныя і пільныя патрэбы чалавека і
якія выходзяць па!за межы выключна эканамічных катэго!
рый. Касцёл добра ведае і заўсёды вучыць, што чалавек у
адрозненні ад іншых жывых істот мае патрэбы, якія не абмя!
жоўваюцца толькі «панаваннем»679, паколькі яго сутнасць і
пакліканне неразрыўна звязаны з Абсалютам. Чалавечая
асоба імкнецца змяніць рэчаіснасць дзякуючы сваёй працы,
каб задаволіць перш за ўсё матэрыяльныя патрэбы і жаданні,
але робіць гэта, ідучы ўслед за імпульсам, які ўвесь час пад!
штурхоўвае яе па!за межы дасягнутых вынікаў, да пошуку
таго, што можа найбольш адпавядаць яго жыццёвым уну!
траным патрабаванням.

319. Змяняюцца гістарычныя формы працы чалавека, але не
павінны змяняцца пастаянныя патрабаванні чалавека, якія
заключаюцца ў захаванні неад’емных правоў працаўніка. Зва!
жаючы на небяспеку, якая пагражае гэтым правам, трэба вы!
працаваць і стварыць новыя формы салідарнасці, беручы пад
увагу ўзаемазалежнасць, якая аб’ядноўвае людзей працы. Чым
глыбейшымі з’яўляюцца змены, тым больш рашучым павін!
на быць імкненне розуму і волі абараняць годнасць працы
пры адначасовым умацаванні на розных узроўнях зацікаў!
леных інстытутаў. Гэтая перспектыва дазваляе найлепш кіра!
ваць актуальнымі зменамі так, каб узнікла вельмі неабход!

679 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 35; PAOLO VI, Lett. enc.
Populorum progressio, 19: AAS 59 (1967), 266!267; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc.
Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629!632; ён жа, Lett. enc. Sollicitudo rei
socialis, 28: AAS 80 (1988) 548!550.
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ная ўзаемадапаўняльнасць паміж мясцовым і сусветным эка!
намічным вымярэннем; паміж «старой» і «новай» эканомі!
кай; паміж тэхналагічнымі новаўвядзеннямі і неабходнас!
цю абараняць працу чалавека; паміж эканамічным ростам і
аховай навакольнага асяроддзя.

320. З мэтай рэгулявання значных і складаных праблем пра�
цы, якія ў розных рэгіёнах набываюць драматычны характар,
навукоўцы і дзеячы культуры пакліканы ўнесці свой адмысло�
вы ўклад, вельмі важны для выбару правільных рашэнняў. Гэ!
тая адказнасць патрабуе іх асаблівай увагі да магчымасцяў і
небяспекі, да якіх могуць весці змены, і перш за ўсё яны па!
вінны вызначаць кірункі дзейнасці, каб пераўтварэнні ста!
ноўча ўплывалі на развіццё ўсёй чалавечай сям’і. На іх ускла!
дзена важная задача: даследаваць і тлумачыць грамадскія
з’явы з разуменнем і з любоўю да праўды, не шукаючы гру!
павых ці асабістых інтарэсаў. Іх тэарэтычны ўклад становіц!
ца істотным арыенцірам для канкрэтных дзеянняў у сферы
эканамічнай палітыкі680.

321. Сучасныя сцэнарыі глыбокіх змен у працы чалавека яшчэ
больш патрабуюць сапраўды глабальнага і салідарнага раз�
віцця, здольнага ахапіць усе рэгіёны свету, уключаючы і най�
менш паспяховыя. Што датычыць апошніх, то шырокамаш!
табны працэс салідарнага развіцця не толькі дае канкрэтную
магчымасць стварэння новых месц працы, але становіцца сап!
раўднай умовай для выжывання цэлых народаў, таму і пад!
крэсліваецца, што «патрэбна глабалізацыя салідарнасці»681.

Пераадоленне эканамічнай і сацыяльнай няроўнасці ў све�
це працы павінна адбывацца дзякуючы вяртанню сапраўднай
іерархіі каштоўнасцяў і першынства годнасці працоўнага ча�
лавека. «Новыя з’явы, якія моцна ўплываюць на працэс вы!

680 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai partecipanti all’Incontro Internazionale sul
Lavoro (14 settembre 2001), 5: L’Osservatore Romano, 16 settembre 2001, p. 7.

681 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Incontro giubilare con il mondo del lavoro
(1° maggio 2000), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 720.
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творчасці, — такія, як глабалізацыя фінансаў, эканомікі, ган!
длю і працы, — ні ў якім выпадку не павінны пагражаць ні
годнасці і прыярытэту чалавека, ні свабодзе і дэмакратыі на!
родаў. Салідарнасць, удзел і магчымасць кіраваць гэтымі ра!
дыкальнымі зменамі з’яўляюцца калі не вырашэннем праб!
лем, то, безумоўна, неабходнай этычнай гарантыяй таго, што
людзі і народы не будуць інструментамі, а пратаганістамі сва!
ёй будучыні. Гэта магчыма, і гэта — наш абавязак»682.

322. Усё больш неабходным становіцца ўважлівы аналіз но�
вай сітуацыі працы ў сучасным кантэксце глабалізацыі ў той
перспектыве, у якой годнае месца зойме натуральнае імкнен�
не людзей наладжваць адносіны. У сувязі з гэтым трэба пад!
крэсліць, што універсальнасць з’яўляецца вымярэннем ча!
лавека, а не рэчаў. Тэхніка можа быць інструментальнай пры!
чынай глабалізацыі, але канчатковай прычынай з’яўляецца
паўсюдны характар чалавечай сям’і. Таму таксама праца мае
сваё універсальнае вымярэнне, бо абапіраецца на чалавечых
адносінах. Тэхналогіі, асабліва электронныя, зрабілі магчы!
мым пашырэнне гэтага аспекту працы — аспекту ўзаемаад!
носін — па ўсім свеце, значна паскараючы глабалізацыю.
Канчатковым фундаментам гэтай дынамікі з’яўляецца пра!
цоўны чалавек. Ён заўсёды суб’ект, а не аб’ект. Такім чынам
і глабалізацыя працы бярэ пачатак з антрапалагічнай асно!
вы, з вымярэння адносін, уласцівага працы. Адмоўныя ас!
пекты глабалізацыі працы не павінны закрываць дадзеныя
ўсім магчымасці выявіць агульнасусветны гуманізм працы,
салідарнасць свету працы ў сусветным вымярэнні, каб, пра!
цуючы ў такім пашыраным і прасякнутым узаемаадносінамі
кантэксце, людзі лепш усведамлялі сваё пакліканне да салі!
дарнасці і адзінства.

682 GIOVANNI PAOLO II, Omelia alla Santa Messa per il Giubileo dei lavoratori
(1° maggio 2000), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 717.



РАЗДЗЕЛ СЁМЫ

ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

а) Чалавек, беднасць і багацце

323. У Старым Запавеце ёсць дваякі падыход да пытання
пра матэрыяльныя даброты і багацці. З аднаго боку высока
ацэньваецца магчымасць распараджацца матэрыяльнымі
дабротамі, якія лічацца неабходнымі для жыцця: дастатак —
не як багацце і раскоша — разглядаецца як Божае благаслаў!
ленне. У літаратуры Мудрасці беднасць апісваецца як нега!
тыўны вынік гультайства і непрацавітасці (пар. Прып 10, 4),
а таксама як натуральны факт (пар. Прып 22, 2). З другога
боку, багацце і матэрыяльныя даброты самі па сабе не асу�
джаюцца, асуджаецца толькі іх неразумнае выкарыстанне.
Прароцкая традыцыя асуджае ашуканства, ліхвярства, экс!
плуатацыю, жахлівую несправядлівасць, асабліва ў дачынен!
ні да самых бедных (пар. Іс 58, 3–11; Ер 7, 4–7; Ос 4, 1–2;
Ам 2, 6–7; Міх 2, 1–2). Хоць прарокі лічаць злом беднасць
прыгнечаных, слабых, убогіх, аднак бачаць у гэтым таксама
сімвал становішча чалавека перад Богам. Ад Бога паходзіць
усякае дабро як дар, якім трэба распараджацца і дзяліцца.

324. Хто прызнае сваю беднасць перад Богам, незалежна
ад свайго жыццёвага становішча, на таго Бог звяртае асаб�
лівую ўвагу. Калі бедны шукае Пана, той адказвае; калі ён
кліча, Пан выслухоўвае яго. Божыя абяцанні скіраваны да
бедных: убогія будуць сунаследнікамі запавету Бога з Яго
народам. Збаўчая дзейнасць Бога адбываецца праз новага
Давіда (пар. Эзх 34, 22–31), які яшчэ больш за караля Да!
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віда будзе абараняць убогіх і ўмацоўваць справядлівасць.
Ён установіць новы запавет і напіша новы закон у сэрцах
вернікаў (пар. Ер 31, 31–34).

Беднасць, калі яе прымаюць і шукаюць у рэлігійным духу,
схіляе чалавека да прызнання і прыняцця парадку стварэння.
«Багаты» паводле гэтай перспектывы — гэта той, хто спадзя!
ецца на рэчы, якія мае, а не на Бога; гэта той, хто чэрпае сілу з
працы сваіх рук і давярае толькі гэтай сваёй сіле. Беднасць
узвышаецца да маральнай каштоўнасці, калі праяўляецца як
пакорлівая гатоўнасць і адкрытасць перад Богам, як давер
Яму. Такое настаўленне робіць чалавека здольным прызнаць
адноснасць эканамічных дабротаў, а таксама здольным кары!
стацца імі як Божымі дарамі, якімі трэба адпаведна распара!
джацца і дзяліцца, паколькі права ўласнасці на ўсе даброты
ў першую чаргу належыць Богу.

325. Езус прымае ўсю старазапаветную традыцыю адносна
матэрыяльных дабротаў, беднасці і багацця, надаючы ім
канчатковую яснасць і паўнату (пар. Мц 6, 24 і 13, 22; Лк 6,
20–24 і 12, 15–21; Рым 14, 6–8 і 1 Цім 4, 4). Перадаючы свайго
Духа і змяняючы сэрцы, Ён прыходзіць, каб распачаць «Бо!
жае Валадарства» і зрабіць магчымым новае суіснаванне ў
справядлівасці, братэрстве, салідарнасці і супрацоўніцтве.
Валадарства, заснаванае Хрыстом, удасканальвае першапа!
чатковую якасць стварэнняў і дзейнасці чалавека, пашкоджа!
най грахом. Кожны чалавек, вызвалены ад зла і занава з’ядна!
ны з Богам, можа працягваць справу Езуса з дапамогай Яго
Духа: паступаць па справядлівасці з беднымі, вызваляць пры!
гнечаных, суцяшаць засмучаных, актыўна шукаць новы гра!
мадскі парадак, які дазволіў бы вырашыць пытанне матэры!
яльнай беднасці і больш эфектыўна стрымліваў бы сілы, што
перашкаджаюць слабейшым вызваліцца з беднасці і рабства.
Калі гэта адбываецца, то Божае Валадарства ўжо будуецца
на зямлі, хаця ёй і не належыць. У ім, нарэшце, здзейсняцца
абяцанні прарокаў.
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326. У святле Аб’яўлення эканамічная дзейнасць павінна раз�
глядацца і ажыццяўляцца як удзячны адказ на заклік Бога,
скіраваны да кожнага чалавека. Чалавек быў змешчаны ў са!
дзе, таму абавязаны даглядаць і сцерагчы яго, карыстаючы!
ся ім ва ўстаноўленых межах (пар. Быц 2, 16–17), каб удаска!
нальваць яго (пар. Быц 1, 26–30; 2, 15–16; Мдр 9, 2–3). Стаў!
шы сведкам велічы і дабрыні Стварыцеля, чалавек імкнецца
да поўнай свабоды, да якой Бог кліча яго. Карыстанне атры!
манымі дарамі, у тым ліку і матэрыяльнымі, з’яўляецца спра!
вядлівай справай у адносінах да сябе і да іншых людзей. Тое,
што мы атрымліваем, павінна добра выкарыстоўвацца, за!
хоўвацца, павялічвацца паводле настаўлення, якое вынікае
з прыпавесці пра таланты (пар. Мц 25, 14–30; Лк 19, 12–27).

Эканамічная дзейнасць і матэрыяльны прагрэс павінны
служыць чалавеку і грамадству. Калі чалавек прысвячае сябе
гэтаму служэнню з верай, надзеяй і любоўю, як належыць
вучням Хрыста, то эканоміку і прагрэс можна ператварыць у
прастору збаўлення і асвячэння. Таксама ў гэтых сферах мож!
на праяўляць больш чалавечую любоў і салідарнасць і са!
дзейнічаць стварэнню новага чалавецтва, якое будзе прад!
весцем свету апошніх часоў683. Езус падводзіць вынікі ўсяму
Аб’яўленню, наказваючы вернікам быць багатымі перад Бо�
гам (пар. Лк 12, 21). Эканоміка садзейнічае гэтаму, калі не
перастае быць інструментам, які служыць цэласнаму развіц!
цю чалавека і грамадства і якасці чалавечага жыцця.

327. Вера ў Езуса Хрыста дазваляе правільна зразумець са�
цыяльнае развіццё ў кантэксце цэласнага і салідарнага гума�
нізму. У сувязі з гэтым карысным з’яўляецца тэалагічнае раз!
важанне, прапанаванае сацыяльным вучэннем. «Вера ў Хры�
ста Адкупіцеля, праліваючы святло на прыроду развіцця,
дапамагае вырашаць таксама задачу супрацоўніцтва. У Пас!
ланні св. Паўла да Каласянаў чытаем, што Хрыстус з’яўляец!
ца “першародным сярод усякага стварэння” і што “ўсё праз

683 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 25!27: AAS 73 (1981)
638!647.
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Яго і для Яго створана” (1, 15–16). Сапраўды, “усё трывае ў
Ім. <...> Бо спадабалася Айцу, каб у Ім жыла ўся паўната і каб
праз Яго прымірыць з сабою ўсё” (тамсама 1, 20). У гэты Божы
план, які быў распачаты спрадвеку ў Хрысце, дасканалым
“вобразе” Айца, і які завяршаецца ў Ім, першародным з мёрт!
вых (пар. тамсама 1, 15–18), упісваецца наша гісторыя, паз!
начаная нашым асабістым і калектыўным намаганнем дзеля
паляпшэння становішча чалавека, пераадольвання цяжкас!
цяў, што пастаянна ўзнікаюць на нашым шляху, каб такім чы!
нам падрыхтаваць сябе да ўдзелу ў паўнаце, якая ёсць у Пану
і якую Ён дае свайму целу — Касцёлу (пар. тамсама 1, 18;
Эф 1, 22–23). Грэх, які заўсёды расстаўляе перад намі пасткі
і марнуе нашыя чалавечыя дасягненні, быў пераможаны і
адкуплены праз “паяднанне”, якое ажыццявіў Хрыстус (пар.
Клс 1, 20)»684.

б) Багацце існуе дзеля таго, каб ім дзяліцца

328. Усякія даброты, нават калі імі валодаюць законна, заў�
сёды захоўваюць усеагульнае прызначэнне; амаральнай з’яў�
ляецца кожная форма празмернага назапашвання, паколькі
яно адкрыта пярэчыць таму, што Бог Стварыцель прызна�
чыў усе даброты для ўсіх людзей. Хрысціянскае збаўленне
з’яўляецца цэласным вызваленнем чалавека не толькі ад бед!
насці, але і ад самога валодання, «бо корань усялякага зла —
гэта любоў да грошай, у пагоні за якімі некаторыя адступілі!
ся ад веры» (1 Цім 6, 10). Айцы Касцёла засяроджваюць боль!
шую ўвагу на неабходнасці навяртання і перамены сумлення
веруючых, чым на неабходнасці змяніць грамадскія і палітыч!
ныя структуры свайго часу, заклікаючы людзей, якія займа!
юцца эканамічнай дзейнасцю і валодаюць дабротамі, лічыць
сябе распарадчыкамі таго, што ім даверыў Бог.

684 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 31: AAS 80 (1988) 554!555.
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329. Багацці ажыццяўляюць сваю функцыю служэння чала�
веку, калі яны прызначаны прыносіць карысць іншым і грамад�
ству685. «Як жа мы змаглі б рабіць дабро бліжняму, — пытае
Клімэнт Александрыйскі, — калі б ніхто нічога не меў»686. На
думку св. Яна Хрызастома багацце належыць некаторым лю!
дзям, каб яны маглі здабыць заслугі, дзелячыся ім з іншы!
мі687. Багацце з’яўляецца дабром, што паходзіць ад Бога. Хто
ім валодае, той павінен ім карыстацца і дзяліцца такім чы!
нам, каб яно было даступным для патрабуючых. Людзі павін!
ны бачыць зло ў неўпарадкаванай прывязанасці да багац!
цяў, у жаданні авалодаць імі. Св. Базыль Вялікі запрашае
багатых адкрыць свае скарбніцы і заклікае: «<...> Як вялікая
рака навадняе ўрадлівую глебу тысячамі каналаў, так і вы
дазвольце багаццю разліцца рознымі шляхамі ў жыллё бед!
ных»688. Багацце, тлумачыць св. Базыль, падобна да чыстай
вады, якая б’е з калодзежа, калі з яго часта чэрпаюць, але за!
гнівае, калі калодзежам не карыстаюцца689. Пазней св. Гры!
горый Вялікі скажа, што багаты не з’яўляецца распарадчы!
кам таго, чым валодае. Раздаванне дабротаў тым, хто іх па!
трабуе, з’яўляецца справай, якую трэба ажыццяўляць з
пакораю, паколькі даброты не належаць таму, хто іх раздае.
Хто трымае багацце толькі для сябе, той не без віны. Раздаць
багацце тым, хто яго патрабуе, — азначае заплаціць доўг690.

II. МАРАЛЬНАСЦЬ І ЭКАНОМІКА

330. Сацыяльнае вучэнне Касцёла асаблівую ўвагу звяртае на
маральны аспект эканомікі. Пій XI у энцыкліцы «Quadra!

685 Пар. ERMA, Pastor, Liber Tertium, Similitudo I: PG 2, 954.
686 CLEMENTE D’ALESSANDRIA, Quis dives salvetur, 13: PG 9, 618.
687 Пар. SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Homiliae XXI de Statuis ad populum Antiochenum

habitae, 2, 6!8: PG 49, 41!46.
688 SAN BASILIO MAGNO, Homilia in illud Lucae, Destruam horrea mea, 5: PG 31, 271.
689 Пар. SAN BASILIO MAGNO, Homilia in illud Lucae, Destruam horrea mea, 5: PG 31, 271.
690 Пар. SAN GREGORIO MAGNO, Regula pastoralis, 3, 21: PL 77, 87!89. Загаловак § 21:

«Quomodo admonendi qui aliena non appetunt, sed sua retinent; et qui sua
tribuentes, aliena tamen rapiunt (Як трэба настаўляць тых, хто не квапіцца на
чужое, але трымаецца свайго, і хто сваё раздае, а чужое адбірае)».
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gesimo anno» закранае тэму адносін паміж эканомікай і ма!
ральнасцю: «Хаця эканоміка і маральнасць, кожная ў сваёй
сферы, кіруюцца сваімі законамі, было б памылкай сцвяр!
джаць, што эканамічны і маральны парадак настолькі адроз!
ніваюцца паміж сабой і настолькі чужыя, што першы зусім
не залежыць ад другога. Канешне, г. зв. эканамічныя законы,
якія вынікаюць з самой прыроды рэчаў і з прыроды душы і
цела чалавека, гавораць нам толькі, якіх мэт у эканамічным
жыцці не можа дасягнуць чалавечая ўлада, а якія можа і якімі
сродкамі. Сам жа розум з прыроды рэчаў і з індывідуальнай і
грамадскай прыроды чалавека без цяжкасці прыходзіць да
ўсведамлення мэты, якую Бог Стварыцель вызначыў для
ўсяго эканамічнага жыцця. Толькі маральны закон абавязвае
нас шукаць ва ўсёй нашай дзейнасці найвышэйшыя і канчат!
ковыя мэты, загадвае таксама ў кожнай сферы дзейнасці шу!
каць асаблівых мэт, вызначаных прыродай або, дакладней ка!
жучы, Богам, які стварыў прыроду, каб гэтыя асабістыя мэты
гарманічна падпарадкоўваць найвышэйшай»691.

331. Сувязь паміж маральнасцю і эканомікай з’яўляецца важ�
най і неабходнай, паколькі эканамічная дзейнасць і маральныя
паводзіны цесна звязаны паміж сабою. Неабходнае адрознен�
не маральнасці ад эканомікі азначае не размежаванне гэтых
дзвюх сфер, а наадварот, важную ўзаемазалежнасць. Як у
маральнай сферы трэба ўлічваць эканамічныя патрабаванні,
так і ў сферы эканомікі трэба адкрыцца на маральныя патра!
баванні. «У грамадска!эканамічным жыцці трэба ўшаноўваць
і развіваць годнасць чалавечай асобы і яе цэласнае пакліканне,
а таксама дабро ўсяго грамадства. Бо чалавек — гэта творца,
цэнтр і мэта ўсяго грамадска!эканамічнага жыцця»692. Надан!
не справядлівага і належнага значэння эканамічным пытан!
ням не азначае адхілення як ірацыянальных усіх меркаван!
няў метаэканамічнага характару, таму што мэта эканомікі —
не сама эканоміка, але яе чалавечае і грамадскае прызначэн!

691 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190!191.
692 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 63.
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не693. Эканоміка, як у навуковым, так і палітычным вымя!
рэнні не мае на мэце рэалізацыю чалавека і добраякаснае
суіснаванне людзей, але перад ёй стаіць адмысловае задан!
не: вытворчасць, размеркаванне і спажыванне матэрыяль!
ных дабротаў і паслуг.

332. Маральнае вымярэнне эканомікі дазваляе разглядаць у
якасці мэт эканомікі, непарыўна звязаных паміж сабой і зусім
не асобных і альтэрнатыўных, эканамічную эфектыўнасць і
салідарнае развіццё чалавецтва. Маральнасць, будучы прын!
цыповай часткай эканамічнага жыцця, не з’яўляецца ні ней!
тральнай, ні варожай у адносінах да яго. Калі маральнасць
натхняецца справядлівасцю і салідарнасцю, то для самой эка!
номікі яна ўяўляе фактар грамадскай эфектыўнасці. Абавяз!
кам з’яўляецца эфектыўнае ажыццяўленне дзейнасці па вы!
творчасці дабротаў, у адваротным выпадку рэсурсы затрачва!
юцца дарма. Але ў той жа час нельга прыняць эканамічны рост
коштам людзей, цэлых народаў і сацыяльных груп, якім па!
гражае беднасць і ізаляцыя. Экспансія багацця, якая выяўля!
ецца ў доступе да дабротаў і паслуг, а таксама маральнае патра!
баванне справядлівага размеркавання павінны пабуджаць ча!
лавека і грамадства цалкам практыкаваць асноўную цноту
салідарнасці694, каб змагацца ў духу справядлівасці і любові
(дзе толькі ўзнікае такая неабходнасць) са «структурамі гра!
ху»695, якія нараджаюць і падтрымліваюць беднасць, адсталасць
у развіцці і дэградацыю. Такія структуры будуюцца і ўмацоў!
ваюцца праз мноства канкрэтных праяў чалавечага эгаізму.

333. Каб эканамічная дзейнасць мела маральны характар,
яе суб’ектам павінны быць усе людзі і ўсе народы. Кожны мае
права ўдзельнічаць у эканамічным жыцці і абавязаны ўносіць,
паводле сваіх магчымасцяў, уклад у развіццё сваёй краіны і

693 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2426.
694 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988)

568!569.
695 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561.
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ўсёй чалавечай сям’і696. Калі ўсе ў нейкай ступені адказныя
за ўсіх, то кожны мае абавязак клапаціцца пра ўсеагульнае
эканамічнае развіццё697. Гэта доўг салідарнасці і справядлі!
васці, а таксама найлепшы шлях развіцця ўсяго чалавецтва.
Калі эканоміку разглядаць з маральных пазіцый, яна ўяўляе
сабой узаемнае служэнне, якое ажыццяўляецца праз вы!
творчасць дабротаў і паслуг, неабходных для індывідуаль!
нага развіцця. Эканоміка дае магчымасць кожнаму чалаве!
ку ажыццяўляць салідарнасць і пакліканне да «супольнасці
з іншымі людзьмі, для чаго яго стварыў Бог»698. Намаганні
па апрацоўцы і рэалізацыі эканамічна!сацыяльных праек!
таў, якія могуць пасадзейнічаць стварэнню больш справяд!
лівай супольнасці і больш гуманнага свету, становяцца не
толькі суровым выклікам, але і натхняльным абавязкам для
ўсіх экспертаў эканомікі і эканамічных навук699.

334. Прадметам эканомікі з’яўляецца фарміраванне багацця
і яго далейшае павелічэнне не толькі колькасна, але і якасна. Усё
гэта правільна з маральнага пункту гледжання, калі скіравана
на глабальнае і салідарнае развіццё чалавека і грамадства, у
якім ён жыве і дзейнічае. Развіццё нельга абмяжоўваць толькі
назапашваннем дабротаў і паслуг. Наадварот, само па сабе
назапашванне, нават калі яно і ажыццяўляецца дзеля агуль!
нага дабра, не з’яўляецца дастатковай умовай для стварэння
сапраўднага чалавечага шчасця. У гэтым сэнсе сацыяльнае
вучэнне Касцёла асцерагае перад небяспекай, якая тоіцца ў
выключна колькасным развіцці, паколькі «празмерны доступ
некаторых сацыяльных груп да ўсялякага роду матэрыяль!
ных дабротаў з лёгкасцю ператварае людзей у рабоў “вало!
дання” і неадкладнага задавальнення <…>. Гэта так званая
цывілізацыя “спажывання”, або спажывецтва»700.

696 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 65.
697 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988)

556!557.
698 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
699 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000,

15!16: AAS 92 (2000) 366!367.
700 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548.
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335.  Зыходзячы з перспектывы цэласнага і салідарнага раз�
віцця, можна правільна ацаніць адносіны сацыяльнага вучэн�
ня да рынкавай ці, прасцей кажучы, да свабоднай эканомікі.
«Калі тэрмінам “капіталізм” азначаецца эканамічная сістэма,
якая прызнае прынцыповую і станоўчую ролю прадпрымаль!
ніцтва, рынку, прыватнай уласнасці і адказнасці за сродкі
вытворчасці, а таксама свабоднай чалавечай ініцыятывы ў
эканамічнай сферы, адказ на пастаўленае вышэй пытанне,
бясспрэчна, будзе станоўчым. Але, магчыма, больш даклад!
нымі былі б тут выразы “прадпрымальніцкая эканоміка”,
“рынкавая эканоміка” ці проста “свабодная эканоміка”. Але
калі пад тэрмінам “капіталізм” разумець сістэму, у якой эка!
намічная свабода не ўключана ў надзейны юрыдычны кан!
тэкст, які паставіў бы яе на інтэгральнае служэнне чалавечай
свабодзе і разглядаў бы яе як асаблівае вымярэнне гэтай сва!
боды, якая ў першую чаргу мае этычны і рэлігійны характар,
то адказ будзе выразна адмоўным»701. У гэтым выяўляецца
хрысціянскі падыход да сацыяльных і палітычных умоў эка!
намічнай дзейнасці: улічваюцца не толькі яе законы, але і
маральная якасць і значэнне.

III. АСАБІСТАЯ ІНІЦЫЯТЫВА
І ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА

336. Сацыяльнае вучэнне Касцёла лічыць свабоду асобы ў галі�
не эканомікі асноўнай каштоўнасцю і неад’емным правам,
якое трэба пашыраць і абараняць. «Кожны мае права на эка�
намічную ініцыятыву, кожны павінен адпаведна выкарыс!
тоўваць свае таленты, каб спрыяць дабрабыту, які быў бы
карысным для ўсіх, і атрымаць справядлівую ўзнагароду за
свае намаганні»702. Гэтае вучэнне асцерагае перад адмоўнымі

701 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 845!846.
702 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2429; пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past.

Gaudium et spes, 63; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83
(1991) 852!854; ён жа, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988)
528!530; ён жа, Lett. enc. Laborem exercens, 17: AAS 73 (1981) 620!622;
GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 413!415.
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наступствамі, якія могуць вынікаць з парушэння або адмаў!
лення права на эканамічную ініцыятыву. «Вопыт паказвае,
што адмаўленне гэтага права ці яго абмежаванне ў імя гэтак
званай “роўнасці” ўсіх людзей у грамадстве фактычна разбу!
рае дух ініцыятывы, а менавіта творчую суб’ектыўнасць гра�
мадзяніна»703. Зыходзячы з гэтай перспектывы, можна так!
сама разглядаць свабодную і адказную ініцыятыву ў галіне
эканомікі як дзеянне, у якім выяўляецца чалавечая сутнасць
асобы як суб’екта, здольнага ствараць і наладжваць адносі!
ны. Таму гэтая ініцыятыва павінна мець шырокі прастор.
Дзяржава мае маральны абавязак акрэсліць жорсткія межы
толькі ў выпадку несумяшчальнасці паміж імкненнем да
агульнага дабра і выбраным тыпам эканамічнай дзейнасці
ці спосабамі яе ажыццяўлення704.

337. Творчае вымярэнне з’яўляецца асноўным элементам ча�
лавечай дзейнасці таксама і ў сферы прадпрымальніцтва і
праяўляецца перш за ўсё ў здольнасці планаваць і абнаўляць.
«Арганізаваць такое прадуктыўнае намаганне, запланаваць
яго працягласць у часе, паклапаціцца аб тым, каб яно сапраў!
ды адпавядала патрабаванням, якія трэба задаволіць, пайсці
на неабходную рызыку — усё гэта з’яўляецца крыніцай ба!
гацця сучаснага грамадства. Такім чынам, становіцца ўсё
больш бачнай і вырашальнай роля дысцыплінаванай і твор!
чай працы чалавека, як істотнай яе часткі, а таксама ініцыя�
тывы і прадпрымальніцтва»705. У аснове гэтага вучэння ля!
жыць перакананне, што «сапраўды галоўным багаццем чала!
века з’яўляецца разам з зямлёй сам чалавек. Менавіта яго
розум дазваляе адкрыць прадуктыўныя магчымасці зямлі і
розныя спосабы задавальнення чалавечых патрэб»706.

703 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529. Пар.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2429.

704 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813!814.
705 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
706 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
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а) Прадпрымальніцтва і яго мэты

338. Прадпрымальнікі павінны служыць агульнаму дабру ўсяго
грамадства праз вытворчасць карысных дабротаў і паслуг.
Прапануючы паслугі і даброты ў адпаведнасці з прынцыпа!
мі эфектыўнасці і задавальнення патрэб розных суб’ектаў,
прадпрыемства стварае багацці для ўсяго грамадства: не
толькі для ўласнікаў, але таксама для іншых суб’ектаў, заці!
каўленых у яго дзейнасці. Апрача гэтай тыпова эканаміч!
най функцыі прадпрымальніцтва выконвае таксама грамад�
скую функцыю, ствараючы для задзейнічаных асоб магчы�
масць сустракацца, супрацоўнічаць, развіваць свае здольнасці.
Такім чынам, эканамічнае вымярэнне ў прадпрымальніцтве
абумоўлівае дасягненне не толькі эканамічных, але сацыяль!
ных і маральных мэт, да якіх трэба разам імкнуцца.

Мэта прадпрымальніцтва павінна быць рэалізавана ў ме�
жах эканомікі і ў адпаведнасці з эканамічнымі крытэрыямі,
але нельга ігнараваць таксама сапраўдныя каштоўнасці, якія
садзейнічаюць канкрэтнаму развіццю чалавека і грамадства.
З гэтага персаналістычнага і грамадскага пункту гледжання
«прадпрымальніцтва нельга разглядаць толькі як “аб’яднан!
не капіталаў”; яно з’яўляецца таксама “аб’яднаннем асоб”, у
якім розным чынам і з рознай адказнасцю ўдзельнічаюць і тыя,
хто ўносіць неабходны для дзейнасці прадпрымальніцтва ка!
пітал, так і тыя, хто ў гэтую дзейнасць укладвае сваю працу»707.

339. Члены прадпрыемства павінны ўсведамляць, што суполь�
насць, у якой яны дзейнічаюць, з’яўляецца агульным дабром, а
не толькі структурай, якая дазваляе задаволіць толькі чы�
есьці асабістыя інтарэсы. Толькі такое ўсведамленне садзей!
нічае стварэнню эканомікі, якая сапраўды будзе служыць ча!
лавеку, і распрацаванню праектаў рэальнага супрацоўніцтва
паміж рознымі групамі.

707 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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Важны і значны прыклад, які пацвярджае гэтую думку,
вынікае з дзейнасці, што датычыць кааператываў, малых і
сярэдніх прадпрыемстваў, рамесніцкіх і сельскагаспадарчых
прадпрыемстваў сямейнага тыпу. Сацыяльнае вучэнне пад!
крэслівае іх значэнне для павышэння вартасці працы, раз!
віцця індувідуальнай і грамадскай адказнасці, дэмакратыі,
умацавання чалавечых каштоўнасцяў, карысных для развіцця
рынку і грамадства708.

340. Сацыяльнае вучэнне прызнае значэнне прыбытку як пер�
шага паказальніка добрага развіцця прадпрыемства. «Калі
прадпрыемства прыносіць прыбытак, гэта азначае, што выт!
ворчыя фактары сапраўды былі правільна выкарыстаны»709.
Але гэта не перашкаджае ўсведамляць, што прыбытак не заў�
сёды ўказвае на тое, што прадпрыемства адэкватна служыць
грамадству710. Напрыклад, можа ўзнікнуць такая сітуацыя,
«што, нягледзячы на добрыя эканамічныя рахункі, людзі, якія
ствараюць найвялікшае багацце прадпрыемства, прыніжаны
і зняволены»711. Так адбываецца, калі прадпрыемства ўклю!
чана ў грамадска!культурную сістэму, якая заснавана на экс!
плуатацыі людзей і скіравана на ўхіленне ад абавязкаў, якія
вынікаюць з сацыяльнай справядлівасці, і на парушэнне пра!
воў працаўнікоў.

Неабходна, каб унутры прадпрыемства законнае імкнен�
не да прыбытку было спалучана з абавязковай аховай годнасці
людзей, якія на гэтым прадпрыемстве выконваюць розныя
функцыі. Гэтыя абодва патрабаванні зусім не пярэчаць адзін
аднаму, бо, па!першае, нельга забяспечыць будучыні прад!
прыемству без выпуску тавараў і паслуг, а таксама без імкнен!
ня да прыбытку, які стане плёнам эканамічнай дзейнасці. Па!
другое, прадпрыемства, якое садзейнічае развіццю кожнага
працаўніка, у выніку мае павелічэнне прадуктыўнасці і эфе!

708 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 422!423.
709 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
710 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2424.
711 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
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ктыўнасці працы. Прадпрыемства павінна быць салідарнай
супольнасцю712, неабмежаванай карпаратыўнымі інтарэсамі.
Яно павінна арыентавацца на «грамадскую экалогію»713 пра!
цы і ўносіць уклад у развіццё агульнага дабра, а таксама са!
дзейнічаць ахове навакольнага асяроддзя.

341. Калі ў эканамічнай або фінансавай дзейнасці імкненне
да справядлівага прыбытку дапушчальна, то ліхвярства пад�
лягае маральнаму асуджэнню. «Праз ліхвярства і імкненне
да нажывы, спекулянты правакуюць голад і смерць сваіх бра!
тоў, ускосна здзяйсняюць забойства і павінны адказаць за
яго»714. Такое асуджэнне распаўсюджваецца таксама на між!
народныя эканамічныя адносіны, асабліва, калі гэта даты!
чыць становішча менш развітых краін, у дачыненні да якіх
нельга выкарыстоўваць «фінансавыя сістэмы, што вядуць
да злоўжыванняў і нават да ліхвярства»715. У апошні час На!
стаўніцкі Інстытут Касцёла рашуча і ясна выказваўся суп!
раць гэтай драматычнай і пашыранай практыкі. «Нельга па!
зычаць грошы, калі гэта звязана з ліхвярствам; гэтая загана і
ў наш час з’яўляецца ганебнай практыкай, здольнай тры!
маць у цісках жыццё многіх асоб»716.

342. Сёння прадпрымальніцтва развіваецца ва ўсё больш шы�
рокіх эканамічных межах, унутры якіх нацыянальныя дзяр!
жавы выяўляюць сваю абмежаванасць у здольнасці кіраваць
хуткімі працэсамі змен у міжнародных эканамічна!фінанса!
вых адносінах. Такая сітуацыя прымушае прадпрыемствы
прыняць на сябе новую і большую адказнасць, чым у мінулым.
Яшчэ ніколі да гэтага часу роля прадпрыемстваў не была та!
кой важнай для сапраўды салідарнага і цэласнага развіцця
чалавецтва. Таксама важным з’яўляецца ўсведамленне прад!

712 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 846!848.
713 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
714 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2269.
715 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2438.
716 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza generale (4 febbraio 2004), 3: L’Osservatore

Romano, 5 febbraio 2004, p. 4.
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прыемствамі той акалічнасці, што «развіццё або стане агуль�
ным ва ўсіх рэгіёнах свету, або перажыве працэс заняпаду на!
ват у рэгіёнах, якія вызначаюцца пастаянным прагрэсам. Гэта
шмат сведчыць пра сутнасць сапраўднага развіцця: або ў ім
удзельнічаюць усе нацыі свету, або гэта не будзе сапраўдным
развіццём»717.

б) Роля прадпрымальніка і кіраўніка прадпрыемства

343. Эканамічная ініцыятыва — гэта праяўленне чалавечага
розуму і неабходнасці адказваць творча і супольна на патрэбы
чалавека. На творчасці і супрацоўніцтве грунтуецца сапраўд!
ная канцэпцыя прадпрымальніцкага спаборніцтва. Спабор�
нічаць — значыць разам шукаць найбольш правільныя ра!
шэнні, каб паступова задавольваць новыя патрэбы. Пачуццё
адказнасці, якое вынікае са свабоднай эканамічнай ініцыя!
тывы, разглядваецца не толькі як індывідуальная цнота, не!
абходная для развіцця кожнай асобы, але як грамадская цно�
та, неабходная для развіцця салідарнай супольнасці. «Гэты
працэс патрабуе такіх важных цнотаў, як стараннасць, пра!
цавітасць, разважлівасць з дапушчэннем разумнай рызыкі,
надзейнасць і вернасць у міжасабовых адносінах, настойлі!
васць пры выкананні цяжкіх і балючых рашэнняў, неабход!
ных, аднак, для працы прадпрыемства ў цэлым і для супраць!
стаяння магчымым няўдачам»718.

344. Роля прадпрымальніка і кіраўніка маюць з грамадскага
пункту гледжання вельмі важнае значэнне, паколькі гэтыя
асобы знаходзяцца ў цэнтры тэхнічных, гандлёвых, фінанса�
вых і культурных сувязяў, якія характарызуюць сучаснае
прадпрымальніцтва. Прыняцце рашэнняў пры рознай скла!
данасці прадпрымальніцкай дзейнасці выклікае шэраг выні!
каў, якія маюць вялікае значэнне, не толькі эканамічнае, але і

717 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988) 532.
718 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
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грамадскае. Таму выкананне абавязкаў прадпрымальніка і
кіраўніка патрабуе не толькі пастаянных намаганняў у спе!
цыфічным абнаўленні, але пастаянных разваг над маральнай
матывацыяй, якая павінна абгрунтоўваць асабістыя рашэнні
людзей як выканаўцаў гэтых задач.

Прадпрымальнікі і кіраўнікі не могуць улічваць толькі эка�
намічныя мэты прадпрыемства, крытэрыі эканамічнай эфек�
тыўнасці, неабходнасць клопату пра «капітал» як пра сукуп�
насць вытворчых сродкаў. Іх асаблівай задачай з’яўляецца
сапраўдная павага чалавечай годнасці ўсіх працаўнікоў прад�
прыемства719. Менавіта яны «ўяўляюць самы каштоўны скарб
прадпрыемства»720 і з’яўляюцца вырашальным фактарам
вытворчасці721. Прымаючы важныя стратэгічныя і фінанса�
выя рашэнні, звязаныя з продажам або набыццём, рэарганіза�
цыяй ці закрыццём аб’ектаў, здзяйсняючы палітыку аб’яднан�
ня, нельга кіравацца толькі крытэрыямі фінансавага або ка�
мерцыйнага характару.

345. Сацыяльнае вучэнне звяртае асаблівую ўвагу на тое,
што прадпрымальнік і кіраўнік абавязаны арганізоўваць пра�
цоўную дзейнасць на сваіх прадпрыемствах такім чынам, каб
стварыць спрыяльныя ўмовы для сям’і, асабліва для таго, каб
маці магла выконваць свае функцыі722. Прадпрымальнік і кі�
раўнік абавязаны задавольваць, у святле цэласнага ўяўлення
пра чалавека і яго развіццё, «якасць прадукаваных спажывец!
кіх тавараў, паслуг, навакольнага асяроддзя і ўвогуле жыц!
ця»723. Неабходна, каб яны ўкладвалі капітал — наколькі
гэтаму будуць спрыяць эканамічныя ўмовы і палітычная ста!
більнасць — у тыя рэгіёны і вытворчыя сектары, якія ствара!
юць асобным людзям і народам «магчымасць добра выка!
рыстоўваць сваю працу»724.

719 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2432.
720 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
721 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 32!33: AAS 83 (1991)

832!835.
722 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625!629.
723 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838.
724 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 840.
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IV. СЛУЖЭННЕ ЭКАНАМІЧНЫХ ІНСТЫТУТАЎ
ЧАЛАВЕКУ

346. Адным з найважнейшых прыярытэтаў эканомікі з’яўля�
ецца выкарыстанне рэсурсаў725, г. зн. тых дабротаў і паслуг,
якім эканамічныя суб’екты, вытворцы і спажыўцы, прыват�
ныя і грамадскія, надаюць вартасць, зыходзячы з іх карыснасці
ў сферы вытворчасці і спажывання. Прыродныя рэсурсы вы!
чарпальныя, і гэта азначае, што кожны эканамічны суб’ект,
як і ўсё грамадства, абавязкова павінен выпрацаваць стра!
тэгію іх самага рацыянальнага выкарыстання згодна з прын�
цыпам эканоміі. Ад гэтага залежыць эфектыўнае вырашэнне
найбольш агульнай і фундаментальнай эканамічнай праб!
лемы — праблемы абмежаванасці сродкаў у дачыненні да
індывідуальных, грамадскіх, дзяржаўных і прыватных па!
трэб, — а таксама комплексная, структурная і функцыяналь!
ная эфектыўнасць усёй эканамічнай сістэмы. Гэтая эфектыў!
насць непасрэдна звязана з адказнасцю і здольнасцю роз!
ных суб’ектаў, такіх як рынак, дзяржава і прамежкавыя
грамадскія групы.

а) Роля свабоднага рынку

347. Свабодны рынак з’яўляецца важным грамадскім інсты�
тутам, таму што ён здольны гарантаваць добрыя вынікі ў
вытворчасці дабротаў і паслуг. На працягу гісторыі рынак
даказаў сваю здольнасць даваць пачатак эканамічнаму раз!
віццю і падтрымліваць яго на працягу доўгага часу. Ёсць важ!
ныя прычыны сцвярджаць, што ў многіх абставінах «свабод�
ны рынак з’яўляецца найбольш эфектыўным інструментам
выкарыстання рэсурсаў і задавальнення патрэб»726. Сацыяль!

725 У сувязі з выкарыстаннем дабротаў і рэсурсаў сацыяльнае вучэнне Касцёла
прапануе сваё вучэнне наконт усеагульнага прызначэння дабротаў і пры!
ватнай уласнасці; пар. раздзел чацвёрты, III.

726 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 835.
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нае вучэнне Касцёла цэніць безумоўную перавагу механіз!
маў свабоднага рынку як для лепшага выкарыстання рэсур!
саў, так і для больш зручнага абмену таварамі. «Гэтыя меха!
нізмы ў цэнтр ставяць перш за ўсё жаданні і ўпадабанні асо!
бы, што дае магчымасць пры заключэнні дамовы ўзгадніць
іх з жаданнем і ўпадабаннем іншай асобы»727.

Сапраўдны канкурэнтны рынак з’яўляецца эфектыўным
інструментам, пры дапамозе якога можна дасягнуць важных
мэт справядлівасці: абмяжоўваць лішні прыбытак асобных
прадпрыемстваў; задавольваць патрабаванні спажыўцоў;
лепш выкарыстоўваць і эканоміць рэсурсы; узнагароджваць
намаганні прадпрымальнікаў і іх здольнасць да выкарыстан!
ня новаўвядзенняў; распаўсюджваць інфармацыю, каб са!
праўды можна было параўноўваць і набываць тавары ў ме!
жах здаровай канкурэнцыі.

348. Нельга даваць ацэнку свабоднаму рынку, не звяртаючы
ўвагі на мэты, якія ён ажыццяўляе, а таксама на каштоўнасці,
якія ён перадае на грамадскім узроўні. Рынак не можа знайсці
ў самім сабе абгрунтаванне сваёй законнасці. Справай індыві!
дуальнага сумлення і грамадскай адказнасці з’яўляецца ўста!
наўленне належных адносін паміж сродкамі і мэтамі728. Хаця
індывідуальная выгада эканамічнага суб’екта і з’яўляецца за!
коннай, аднак, яна ніколі не можа быць адзінай мэтай. Побач
з ёй існуе іншая, таксама важная мэта — грамадская карысць,
якая павінна ажыццяўляцца ў згодзе, а не ў канфлікце з логі!
кай рынку. Свабодны рынак, калі ён выконвае вышэйназва!
ныя функцыі, дзейнічае на карысць агульнага дабра і дзеля
інтэгральнага развіцця чалавека. Адваротныя адносіны паміж
сродкамі і мэтамі могуць ператварыць рынак у бесчалавечны
і адчужаны інстытут з непрадказальнымі вынікамі.

349. Сацыяльнае вучэнне Касцёла, прызнаючы ролю рынку як
незаменнага інструмента ўнутранага рэгулявання эканаміч�

727 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
728 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843!845.
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най сістэмы, падкрэслівае неабходнасць звязваць яго з ма�
ральнымі мэтамі, якія гарантавалі б, і ў той жа час адпавед�
ным чынам абмяжоўвалі б яго аўтаномію729. Меркаванне аб
тым, што толькі рынку можна даручыць размеркаванне даб!
ротаў усіх катэгорый, не можа быць прынятым, паколькі яно
грунтуецца на рэдукцыйным бачанні асобы і грамадства730.
Ва ўмовах канкрэтнай небяспекі «ідалапаклонства» перад
рынкам сацыяльнае вучэнне Касцёла паказвае яго межы,
якія лёгка заўважыць у яго няздольнасці задаволіць важныя
патрэбы чалавека. Тут неабходны даброты, якія «па сваёй
сутнасці не могуць быць звычайным таварам»731; даброты,
якія не могуць быць тыповым прадметам гандлю паводле
прынцыпу «эквівалентнага абмену» і логікі дамоў.

350. У сучасных грамадствах рынак бярэ на сябе важную
грамадскую функцыю, таму важна вызначыць яго найбольш
станоўчыя магчымасці і стварыць умовы, якія садзейнічалі
б іх канкрэтнаму ажыццяўленню. Суб’екты павінны сапраў!
ды мець свабоду параўноўваць, ацэньваць і выбіраць паміж
рознымі варыянтамі, але свабода ў эканамічнай сферы па!
вінна рэгулявацца адпаведным законам, каб магла служыць
агульначалавечай свабодзе. «Эканамічная свабода з’яўля!
ецца толькі адным з элементаў чалавечай свабоды. Калі гэ!
тая свабода становіцца незалежнай, а гэта значыць, калі яна
разглядае чалавека ў асноўным як вытворцу або спажыўца
дабротаў, а не як суб’екта, які прадукуе і спажывае дзеля
таго, каб жыць, тады такая свабода страчвае сваю неабход!
ную сувязь з чалавечай асобай і ўрэшце адкідае гэту асобу і
прыгнятае яе»732.

729 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 41: AAS 63 (1971) 429!430.
730 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 835!836.
731 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843; пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2425.
732 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 843.
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б) Дзеянні дзяржавы

351. Дзеянні дзяржавы і іншых грамадскіх улад павінны быць
падпарадкаваны прынцыпу субсідыярнасці і ствараць умовы,
якія садзейнічалі б свабоднай эканамічнай дзейнасці, а такса�
ма, якія б чэрпалі натхненне з прынцыпу салідарнасці і ўста�
наўлівалі б межы аўтаноміі бакоў, каб бараніць такім чынам
слабейшых733. Салідарнасць без субсідыярнасці лёгка перат!
вараецца ў асістэнцыялізм. А з другога боку, субсідыярнасць
без салідарнасці можа ўзмацняць форму эгаістычнага ўсве!
дамлення мясцовых інтарэсаў. Каб захаваць гэтыя два асноў!
ныя прынцыпы, умяшанне дзяржавы ў сферу эканомікі не
можа быць ні празмерным, ні мізэрным, а дастасаваным да
рэальных патрэб грамадства. «Дзяржава абавязана садзейні!
чаць дзейнасці прадпрыемстваў, ствараючы ўмовы, у якіх
можна знайсці працу, актывізуючы гэтую дзейнасць, калі яна
недастаткова актыўная, і падтрымліваючы ў крызісных сіту!
ацыях. Акрамя гэтага дзяржава мае права ўмешвацца тады,
калі тыя ці іншыя намаганні запавольваюць развіццё эка!
номікі або перашкаджаюць яму. Апрача функцыі гарманіза!
цыі развіцця і кіравання ім, дзяржава ў выключных сітуацы!
ях можа ажыццяўляць функцыі замяшчэння»734.

352. Асноўная задача дзяржавы ў эканамічнай сферы заклю�
чаецца ў вызначэнні юрыдычных межаў для рэгулявання эка�
намічных адносін, каб «абараняць <...> умовы, без якіх няма
свабоднай эканомікі, бо яна прадбачыць пэўную роўнасць
бакоў: ні адзін з бакоў не можа быць настолькі мацнейшым за
другі, каб яго прыктычна зняволіць»735. Эканамічная дзей!
насць, асабліва ва ўмовах свабоднага рынку не можа разгорт!
вацца ў інстытуцыйным, юрыдычным і палітычным вакууме.
«Наадварот, яна стварае надзейныя гарантыі асабістай сва!
боды і ўласнасці, не кажучы ўжо пра стабільнасць валюты і

733 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 811!813.
734 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853; пар.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2431.
735 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 811.
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эфектыўнасць публічных паслуг»736. Каб ажыццявіць сваю
задачу, дзяржава павінна стварыць адпаведнае заканадаўства
і разважліва кіраваць эканамічнай і сацыяльнай палітыкай
такім чынам, каб не злоўжываць уладай у розных сферах рын!
кавай дзейнасці, якая павінна быць свабоднай ад аўтарытар!
най ці таталітарнай надбудовы і прымусу.

353. Неабходна, каб рынак і дзяржава супрацоўнічалі і адзін
аднаго дапаўнялі. Свабодны рынак можа прыносіць карысць
чалавечаму калектыву толькі тады, калі дзяржава, адпавед�
на арганізаваная, вызначае кірункі эканамічнага развіцця, калі
прымушае захоўваць справядлівыя і выразныя правілы, калі
непасрэдна ўмешваецца — на працягу вызначанага часу737 —
у тых выпадках, калі рынку не ўдаецца дасягнуць жаданай
эфектыўнасці, або тады, калі размова ідзе пра ажыццяўлен!
не прынцыпу пераразмеркавання. Не ўсюды рынак можа
пры выкарыстанні сваіх механізмаў гарантаваць справядлі!
вае размеркаванне некаторых дабротаў і паслуг, неабходных
для чалавечага развіцця грамадзянаў. У такім выпадку ўзае!
мадапаўняльнасць дзяржавы і рынку асабліва неабходна.

354. Дзяржава можа заахвочваць грамадзян і прадпрыемствы
дзейнічаць на карысць агульнага дабра, ажыццяўляючы эка�
намічную палітыку, якая б падтрымлівала ўдзел усіх грама�
дзян у вытворчай дзейнасці. Захоўваючы прынцып субсіды!
ярнасці грамадзянскія ўлады павінны ствараць спрыяльныя
ўмовы для развіцця індывідуальнай ініцыятывы, аўтаноміі
і асабістай адказнасці грамадзянаў, устрымліваючыся ад уся!
лякага ўмяшання, якое можа абмежаваць свабоду прадпры!
мальніцкіх сіл.

Дзеля агульнага дабра трэба заўсёды рашуча імкнуцца да
справядлівай раўнавагі паміж асабістай свабодай і публічнай
дзейнасцю, якая разглядаецца як непасрэднае ўмяшанне ў эка�
номіку ці як дзейнасць, якая падтрымлівае эканамічнае раз�

736 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!853; пар.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2431.

737 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854.
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віццё. У любым выпадку дзяржаўнае ўмяшанне павінна быць
справядлівым, узважаным і эфектыўным, а не замяняць са!
бой дзейнасць асобных людзей насуперак іхняму праву на
свабодную эканамічную ініцыятыву. Тады дзяржава стано!
віцца згубным фактарам для грамадства. Празмерна актыў!
нае непасрэднае ўмяшанне ўрэшце рэшт робіць грамадзян
безадказнымі і садзейнічае празмернаму росту дзяржаўных
структур, скіраваных больш на бюракратызацыю, чым на
тое, каб задаволіць патрэбы людзей738.

355. Збор падаткаў і дзяржаўныя выдаткі маюць важнае эка�
намічнае значэнне для кожнай грамадзянскай і палітычнай су�
польнасці. Мэта, да якой трэба імкнуцца, — гэта фінансавая
сістэма, здольная быць інструментам развіцця і салідарнасці.
Справядлівая, эфектыўная і правільная сістэма дзяржаўных
фінансаў дае добрыя вынікі ў сферы эканомікі, паколькі са!
дзейнічае развіццю занятасці, падтрымлівае прадпрымаль!
ніцкую дзейнасць і ініцыятыву, якая не імкнецца да асабіс!
тай выгады, а таксама павышае крэдыт даверу да дзяржавы
як гаранта сістэмы сацыяльнай аховы і сацыяльнага забес!
пячэння, якая паклікана менавіта абараняць самых слабых.

Фінансавая сістэма скіравана на агульнае дабро, калі яна
прытрымліваецца некаторых асноўных прынцыпаў: выплаты
падаткаў739, якая з’яўляецца праяўленнем абавязкаў салідар�
насці; разважлівасці і справядлівасці пры ўстанаўленні падат�
каў740; дакладнасці і паслядоўнасці пры кіраванні агульнымі
рэсурсамі і іх размеркаванні741. Пры размеркаванні рэсурсаў
фінансавая сістэма павінна кіравацца прынцыпам салідар!
насці, роўнасці, падтрымкі талентаў і павінна таксама з асаб!
лівай увагай адносіцца да сям’і, прызначаючы на яе адпавед!
ны аб’ём рэсурсаў742.

738 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854.
739 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 30.
740 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 433!434, 438.
741 Пар. PIO XI, Lett. enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 103!104.
742 Пар. PIO XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario della «Rerum novarum»: AAS

33 (1941) 202; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991)
854!856; ён жа, Esort. ap. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136!137.
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в) Роля прамежкавых груп

356. Эканамічна�сацыяльная сістэма павінна характарыза�
вацца суіснаваннем дзяржаўнай і прыватнай дзейнасці, а так�
сама некамерцыйнай дзейнасцю. Гэта гарантуе плюралізм у
прыняцці рашэнняў і планаванні дзейнасці. Ёсць пэўныя катэ!
горыі агульных дабротаў, калектыўных і агульнага ўжытку,
выкарыстанне якіх не можа залежаць ад рынкавых механіз!
маў743, а таксама не можа падпарадкоўвацца толькі дзяржаве.
У сувязі з гэтым задача дзяржавы засноўваецца перш за ўсё
на падтрымцы ўсялякіх сацыяльных і эканамічных ініцыя!
тыў, якія ўплываюць на публічнае жыццё і паходзяць ад пра!
межкавых груп. Грамадзянская супольнасць, арганізаваная ў
прамежкавыя групы, у стане спрыяць ажыццяўленню агуль!
нага дабра, выкарыстоўваючы прынцыпы супрацоўніцтва і
эфектыўнай узаемадапаўняльнасці рынку і дзяржавы, садзей!
нічаючы такім чынам развіццю сапраўднай эканамічнай дэ!
макратыі. У такім кантэксце ўмяшанне дзяржавы павінна
стаць дзеяннем сапраўднай салідарнасці, якая ні ў якім вы!
падку не можа быць аддзелена ад субсідыярнасці.

357. Прыватныя некамерцыйныя арганізацыі займаюць асаб�
лівае месца ў эканоміцы. Такія арганізацыі робяць смелую спро�
бу гарманічна спалучаць вытворчую эфектыўнасць і салі�
дарнасць. У большасці выпадкаў яны ўзнікаюць на падставе
дамовы аб сумеснай дзейнасці і адлюстроўваюць агульнае
імкненне суб’ектаў, якія свабодна рашаюць заключыць гэ!
тую дамову. Дзяржава павінна паважаць ролю гэтых аргані!
зацый і садзейнічаць больш поўнаму раскрыццю іх спецы!
фікі, ажыццяўляючы на практыцы прынцып субсідыярнасці,
які вымагае павагі і ўмацавання годнасці і аўтаномнай ад!
казнасці суб’екта, які прымае субсідыю.

743 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
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г) Назапашванне і спажыванне

358. Спажыўцы, пакупная здольнасць якіх у многіх выпадках
вельмі вялікая, бо яны знаходзяцца значна вышэй пражытач�
нага мінімума, могуць істотна паўплываць на эканамічную
рэчаіснасць праз свой свабодны выбар паміж спажываннем і
назапашваннем. Магчымасць уплываць на рашэнні ў межах
эканамічнай сістэмы знаходзіцца ў руках тых, хто павінен
распараджацца ўласнымі фінансавымі рэсурсамі. Сёння
больш поўна, чым у мінулым, можна ацаніць магчымасці вы!
бару не толькі на аснове запланаванага даходу ці на ўзроўні
рызыкі, але таксама дзякуючы ацэнцы інвестыцыйных пра!
ектаў, якія ажыццяўляюцца з тых жа самых фінансавых рэ!
сурсаў. Пры гэтым важна ўсведамляць, што «рашэнне зрабіць
такую, а не іншую інвестыцыю ў пэўнай сферы вытворчасці
з’яўляецца заўсёды маральным і культурным выбарам»744.

359. Выкарыстанне ўласнай пакупной здольнасці павінна быць
падпарадкавана маральным патрабаванням справядлівасці і
салідарнасці, а таксама поўнай сацыяльнай адказнасці. Нельга
забываць пра «абавязак міласэрнасці, гэта значыць пра абавя!
зак даваць з таго, што “лішняе”, а часам ахвяраваць і тое, што
“патрэбнае”, каб дапамагчы беднаму выжыць»745. Такая адказ!
насць дае спажыўцам магчымасць уплываць, дзякуючы больш
актыўнаму пашырэнню інфармацыі, на паводзіны вытворцаў
праз індывідуальны або калектыўны выбар прадукцыі таго, а
не іншага прадпрыемства, улічваючы не толькі цану і якасць
вырабаў, але і наяўнасць спрыяльных умоў працы на прад!
прыемстве і яго ўзровень аховы навакольнага асяроддзя.

360. З’ява спажывецтва выразна скіроўвае людзей да таго, каб
«мець», а не «быць». Спажывецтва перашкаджае «правіль!
наму адрозненню новых і больш дасканалых форм задаваль!
нення чалавечых патрэб ад штучна створаных патрэб, якія

744 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839!840.
745 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
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перашкаджаюць фарміраванню сталай асобы»746. Каб суп!
рацьстаяць гэтай з’яве, трэба «стварыць такія стылі жыцця,
у якіх пошукі праўды прыгажосці і дабра, а таксама суполь!
насці з іншымі людзьмі дзеля сумеснага развіцця, былі б
фактарамі, якія вызначаюць выбар у галіне спажывання, на!
запашвання і інвестыцый»747. Нельга аспрэчваць тое, што
ўплыў сацыяльных умоў на стыль жыцця з’яўляецца істот!
ным, таму на культурны выклік, перад якім стаіць сёння спа!
жывецтва, трэба адказаць больш рашуча, асабліва ў інтарэ!
сах будучых пакаленняў, бо існуе небяспека, што ім давя!
дзецца жыць у навакольным асяроддзі, знішчаным у выніку
празмернага і неўпарадкаванага спажывання748.

V. «RES NOVAE» Ў ЭКАНОМІЦЫ

а) Глабалізацыя: магчымасці і рызыка

361. Наш час характарызуецца складанай з’явай эканаміч�
на�фінансавай глабалізацыі або працэсам узрастаючай інтэ!
грацыі эканомік розных краін на ўзроўні абмену дабротамі і
паслугамі і на аснове фінансавых трансакцый. У гэтым пра!
цэсе ўсё большая колькасць суб’ектаў выходзіць на глабаль!
ны ўзровень у тым, што датычыць рашэнняў, якія яны павін!
ны прымаць, беручы пад увагу магчымасці развіцця і атры!
мання прыбытку. Новыя гарызонты глабальнага грамадства
ўтвараюць не толькі эканамічныя і фінансавыя сувязі паміж
нацыянальнымі суб’ектамі, якія дзейнічаюць у розных краі!
нах (а такія сувязі, між іншым, заўсёды існавалі), але такса!
ма сістэм адносін, якія развіваюцца з нябачнай дагэтуль
інтэнсіўнасцю. Усё больш значнай становіцца роля фінан!
савых рынкаў, маштабы якіх у выніку лібералізацыі абмену і
перамяшчэння капіталу хутка павялічыліся да такога ўзроў!

746 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
747 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
748 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
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ню, што дазваляюць суб’ектам перамяшчаць у «рэальным
рэжыме» вялікі капітал з аднаго канца свету на другі. Маец!
ца на ўвазе рознабаковая рэальнасць, няпростая для зразу!
мення, паколькі ахоплівае шмат узроўняў і пастаянна разві!
ваецца ў непрадбачаных напрамках.

362. Глабалізацыя дае новыя надзеі, але і ставіць трывож�
ныя пытанні749.

Яна можа прывесці да станоўчых эфектаў для ўсяго ча�
лавецтва: развіццё сістэмы эканамічных і фінансавых ад!
носін разам з хуткім развіццём тэлекамунікацыі дазволіла
значна знізіць кошт камунікацый і новых тэхналогій, а так!
сама паскорыць у міжнародным маштабе працэс пашырэн!
ня гандлёвага абмену і фінансавых трансакцый. Інакш ка!
жучы, эканамічна!фінансавая глабалізацыя і тэхналагічны
прагрэс узаемна ўмацаваліся, садзейнічаючы таму, што сён!
няшні эканамічны этап характарызуецца хуткай і складанай
дынамікай.

Аналіз актуальнай сітуацыі паказвае, што акрамя ад�
крыцця магчымасці, якая з’яўляецца ў эпоху глабальнай эка�
номікі, узнікае небяспека, звязаная з новымі маштабамі ганд�
лёвых і фінансавых адносін. Сапраўды, няма недахопу ў пра!
яўленні тэндэнцый павелічэння няроўнасці як паміж развітымі
краінамі і краінамі, якія развіваюцца, так і ўнутры індустры!
яльных краін. Росту эканамічнага багацця, які стаў магчымым
дзякуючы вышэйапісаным працэсам, спадарожнічае рост ад!
носнай беднасці.

363. Клопат пра агульнае дабро патрабуе выкарыстання но�
вых магчымасцяў для новага падзелу багаццяў паміж рознымі
рэгіёнамі планеты на карысць тых рэгіёнаў, якія знаходзяцца
ў самых нявыгадных умовах і да гэтага часу заставаліся па�
за ці на ўзбочыне сацыяльнага і эканамічнага развіцця750. «Зна!

749 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Ecclesia in America, 20: AAS 91 (1999) 756.
750 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai membri della Fondazione «Centesimus Annus»

(9 maggio 1998), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI, 1 (1998) 873!874.
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чыць, задачай з’яўляецца тое, каб забяспечыць глабалізацыю
ў клімаце салідарнасці, глабалізацыю без маргіналізацыі»751.

Тэхналагічны прагрэс можа выклікаць несправядлівае
размеркаванне яго станоўчых вынікаў паміж краінамі. Нова!
ўвядзенні могуць пранікаць і пашырацца ўнутры вызнача!
най супольнасці, калі людзі, якія могуць імі карыстацца, да!
сягнулі мінімальнага ўзроўню ведаў і фінансавых рэсурсаў.
Відавочна, што пры наяўнасці вялікай няроўнасці паміж
краінамі ў доступе да навукова!тэхнічных ведаў і самых но!
вых тэхналагічных дасягненняў, працэс глабалізацыі павя!
лічвае, замест таго, каб скарачаць, няроўнасць у эканаміч!
ным і сацыяльным развіцці краін. З пункту гледжання сут!
насці гэтых змен свабоднае перамяшчэнне капіталу само па
сабе недастатковае, каб зблізіць развітыя краіны з тымі, якія
знаходзяцца на шляху развіцця.

364. Гандаль з’яўляецца асноўным элементам у міжнарод�
ных эканамічных адносінах і кардынальна ўплывае на спецыя�
лізацыю вытворчасці і эканамічнае развіццё розных краін.
Сёння як ніколі міжнародны гандаль, калі ім кіраваць адпа!
ведным чынам, садзейнічае развіццю, стварае новыя месцы
працы і дае карысныя рэсурсы. Сацыяльнае вучэнне ўжо
шмат разоў указвала на розныя недахопы ў сістэме міжна!
роднага гандлю752, якія часта ў выніку пратэкцыянісцкай па!
літыкі выключаюць тавары, зробленыя ў бедных краінах, і
перашкаджаюць развіццю прамысловай дзейнасці і перамя!
шчэнню тэхналогій у гэтыя краіны753. Пастаяннае пагаршэн!
не сітуацыі, якая датычыць абмену сыравінай, і павелічэнне
разрыву паміж багатымі і беднымі краінамі прымусіла Нас!
таўніцкі Інстытут Касцёла падкрэсліць важнасць этычных
крытэрыяў, якімі неабходна кіравацца ў міжнародных эка!

751 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998, 3: AAS
90 (1998) 150.

752 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 61: AAS 59 (1967) 287.
753 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988)

574!575.



261Эканамічнае жыццё

намічных адносінах: імкненне да агульнага дабра і ўсеагуль!
нае прызначэнне дабротаў; справядлівасць у камерцыйных
адносінах; увага да правоў і патрэб самых бедных у камер!
цыйнай палітыцы і ў палітыцы міжнароднага супрацоўніц!
тва. У адваротным выпадку «бедныя надалей застаюцца бед!
нымі, а багатыя ўсё больш багацеюць»754.

365. Салідарнасць, адэкватная эпосе глабалізацыі, патрабуе
абароны правоў чалавека. У сувязі з гэтым Настаўніцкі Інсты!
тут Касцёла нагадвае, што не ажыццявіўся не толькі «праект
<…> міжнароднай грамадскай улады, якая служыць правам
чалавека, свабоды і спакою, але, на жаль, варта адзначыць, што
міжнародная супольнасць вагаецца ў выкананні свайго аба!
вязку захавання і прыняцця правоў чалавека. Гэты абавязак
датычыць усіх асноўных правоў чалавека і не дапускае сама!
вольнага выбару, які прывёў бы да дыскрымінацыі і неспра!
вядлівасці ў розных формах. Адначасова мы з’яўляемся свед!
камі ўзнікнення разрыву паміж серыяй новых “правоў”, якія
зацверджаны ў тэхналагічна развітых грамадствах, і элемен!
тарнымі правамі чалавека, якія не рэалізуюцца да гэтага часу
ў недастаткова развітых рэгіёнах. Тут маецца на ўвазе, напрык!
лад, права на харчаванне, на пітную ваду, на жыллё, на сама!
вызначэнне і незалежнасць»755.

366. Пашырэнню глабалізацыі павінна садзейнічаць пастаян�
нае ўсведамленне з боку арганізацый грамадзянскай суполь�
насці новых задач, да якіх яны пакліканы на сусветным узроўні.
Таксама дзякуючы рашучаму дзеянню гэтых арганізацый ста!
не магчымым так кіраваць цяперашнім ростам эканомікі і
фінансаў у сусветным маштабе, каб гарантаваць сапраўднае
захаванне правоў чалавека і народаў, а таксама справядлівае
размеркаванне рэсурсаў унутры кожнай краіны і паміж роз!
нымі краінамі. «Таму свабода гандлёвага абмену толькі тады

754 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 57: AAS 59 (1967) 285.
755 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2003, 5: AAS

95 (2003) 343.
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можа быць справядлівай, калі будзе адпавядаць патрабаван!
ням сацыяльнай справядлівасці»756.

З асаблівай увагай трэба падыходзіць да мясцовых умоў
і культурных адрозненняў, якія могуць быць знішчаны эка�
намічна�фінансавымі працэсамі. «Глабалізацыя не можа
быць новай формай каланіялізму. Яна павінна шанаваць
розныя культуры, якія ў кантэксце ўсеагульнай гармоніі
паміж народамі з’яўляюцца як бы ключамі інтэрпрэтацыі
жыцця. У прыватнасці, нельга адбіраць у бедных таго, што
з’яўляецца для іх самым каштоўным, у тым ліку іх вераванні
і рэлігійныя практыкі, паколькі аўтэнтычныя рэлігійныя
перакананні з’яўляюцца найбольш выразным праяўленнем
свабоды чалавека»757.

367. У эпоху глабалізацыі варта моцна падкрэсліць неабход�
насць салідарнасці пакаленняў: «У мінулым салідарнасць па!
каленняў была ў многіх краінах натуральнай для сем’яў. Сён!
ня яна стала таксама абавязкам усёй супольнасці»758. Добра,
што гэтую салідарнасць падтрымліваюць нацыянальныя па!
літычныя супольнасці, але сёння гэтая праблема паўстае і
перад глабальнай палітычнай супольнасцю. Глабалізацыя не
павінна ажыццяўляцца за кошт найбольш слабы і тых, хто
найбольш патрабуе. Салідарнасць пакаленняў патрабуе ў гла!
бальным планаванні кіравацца прынцыпам універсальнага
прызначэнння дабротаў, паводле якога маральна недапу!
шчальна і эканамічна нявыгадна абцяжарваць будучыя па!
каленні сённяшнімі выдаткамі. Маральна недапушчальна,
таму што гэта азначае не браць на сябе неабходную адказ!
насць. Эканамічна нявыгадна, таму што выпраўленне памы!
лак абыходзіцца даражэй, чым іх прадухіленне. Гэты прын!
цып павінен выкарыстоўвацца перш за ўсё ў дачыненні да

756 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 59: AAS 59 (1967) 286.
757 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

(27 aprile 2001), 4: AAS 93 (2001) 600.
758 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

(11 aprile 2002), 3: AAS 94 (2002) 525.
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зямных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, якое зна!
ходзіцца ў небяспецы ў выніку глабалізацыі, якая датычыць
усёй планеты, зразуметай як адзіная экасістэма759.

б) Міжнародная фінансавая сістэма

368. Фінансавыя рынкі не з’яўляюцца нечым новым для нашай
эпохі. Ужо з даўніх часоў у розных формах яны выконвалі фун�
кцыю фінансавання вытворчай дзейнасці. Гістарычны вопыт
пацвярджае, што без адпаведнай фінансавай сістэмы не было
б эканамічнага развіцця. Вялізныя інвестыцыі, тыповыя для
сучаснай рынкавай эканомікі, немагчымыя без фінансавых
рынкаў, якія маюць асноўную ролю пасрэдніка і, акрамя ўсяго,
дазваляюць ацаніць станоўчыя функцыі назапашвання на
карысць комплекснага развіцця эканамічнай і сацыяльнай
сістэмы. Стварэнне сістэмы, якая атрымала назву «глабаль!
ны рынак капіталу», прынесла добры эфект, бо большая ма!
більнасць капіталу аблегчыла вытворцам доступ да рэсур!
саў, але з другога боку, гэтая мабільнасць павялічыла рызы!
ку фінансавых крызісаў. Фінансавая сістэма, у якой узровень
фінансавых трансакцый значна пераўзыходзіць узровень
рэальных, небяспечна тым, што яна будзе ўсё больш замы!
кацца ў сабе, губляючы сувязь з рэальнай асновай эканомікі.

369. Фінансавая эканоміка, замкнутая ў сабе, непазбежна су�
пярэчыць сваім мэтам, паколькі знішчае свае карані і пазбаў�
ляе сябе сваёй асновы. Інакш кажучы, яна адыходзіць ад сваёй
першапачатковай і прынцыповай ролі служэння рэальнай эка�
номіцы, і, урэшце рэшт, развіццю асоб і чалавечай супольнасці.
Агульная карціна выклікае яшчэ большае хваляванне з!за
таго, што міжнародная фінансавая сістэма характарызуецца
скрайнай незбалансаванасцю: працэсы абнаўлення і рэгуля!
вання фінансавых рынкаў разгортваюцца толькі ў некато!

759 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza alle ACLI (27 aprile 2002), 4: L’Osser�
vatore Romano, 28 aprile 2002, p. 5.
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рых частках свету. Гэты факт з’яўляецца крыніцай вялікай
занепакоенасці этычнага характару, бо краіны, выключаныя
з гэтых працэсаў, не могуць карыстацца іх плёнам, не могуць
абараніць свае рэальныя эканамічныя сістэмы ад магчымых
негатыўных вынікаў фінансавай нестабільнасці, асабліва
калі гэтыя сістэмы слабыя і адстаюць у развіцці760.

Раптоўнае паскарэнне такіх працэсаў, як значнае ўзрас!
танне вартасці кіраўнічых пасадаў у фінансавых установах і
хуткае развіццё новых і вытанчаных фінансавых інструмен!
таў, як ніколі садзейнічае таму, што ўсё больш неабходным
становіцца пошук інстытуцыйных рашэнняў, якія маглі б сап�
раўды падтрымліваць стабільнасць сістэмы, не зніжаючы яе
магчымасці і эфектыўнасці. Неабходна ўстанавіць нарматыў!
ныя межы, якія абаранялі б гэтую стабільнасць на ўсіх узроў!
нях і падтрымалі б канкурэнцыю паміж пасрэднікамі, а так!
сама гарантавалі б максімальную празрыстасць на карысць
інвестараў.

в) Роля міжнароднай супольнасці
ў эпоху глабальнай эканомікі

370. Страта дзяржаўнымі суб’ектамі цэнтральных пазіцый
павінна суправаджацца павелічэннем актыўнасці міжнарод�
най супольнасці як фактара, які адыгрывае вырашальную ролю
ў эканамічным і фінансавым кіраванні. Важным вынікам пра!
цэсу глабалізацыі з’яўляецца паступовая страта эфектыўнасці
дзяржаў у кіраванні эканамічна!фінансавымі працэсамі ў краі!
не. Эканамічную і сацыяльную дзейнасць урадаў асобных
краін усё больш абумоўліваюць чаканні міжнародных рын!
каў капіталу і ўзрастаючыя патрабаванні надзейнасці, якія
зыходзяць ад фінансавага свету. Дзякуючы новым сувязям
паміж суб’ектамі глабалізацыі, традыцыйныя ахоўныя меха!
нізмы дзяржаў страчваюць эфектыўнасць. А перад з’яўлен!

760 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
(25 aprile 1997), 6: AAS 90 (1998) 141!142.
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нем новых абшараў для канкурэнцыі само паняцце нацыя!
нальнага рынку адыходзіць на другі план.

371. Чым больш высокага ўзроўню арганізацыйнай і функцы�
янальнай складанасці дасягне сусветная эканамічна�фінанса�
вая сістэма, тым больш прыярытэтнай становіцца задача
рэгулявання гэтых працэсаў так, каб іх мэтай стала ажыц�
цяўленне агульнага дабра для ўсёй чалавечай сям’і. Узнікае не�
абходнасць, каб не толькі нацыянальныя дзяржавы, але і ўся
міжнародная супольнасць узяла на сябе гэтую далікатную
функцыю, выкарыстоўваючы адпаведныя і эфектыўныя палі�
тычныя і юрыдычныя інструменты.

Неабходна, каб міжнародныя эканамічныя і фінансавыя
ўстановы знайшлі найбольш адпаведныя інстутыцыйныя ра!
шэнні і распрацавалі правільную стратэгію дзеяння, каб кіра!
ваць працэсам змен. Калі гэты працэс успрыняць пасіўна і не
кантраляваць, то ён прывядзе да драматычных вынікаў, асаб!
ліва ў адносінах да самых бедных і безабаронных слаёў на!
сельніцтва зямнога шару.

У міжнародных арганізацыях павінны быць справядліва
прадстаўлены інтарэсы вялікай чалавечай сям’і. «Неабходна,
каб, ацэньваючы вынікі сваіх рашэнняў, гэтыя ўстановы заў!
сёды ўлічвалі інтарэсы тых народаў і краін, якія не маюць
вялікага значэння на міжнародным рынку і якія найбольш
церпяць ад беднасці і патрабуюць дапамогі для развіцця»761.

372. Палітыка нароўні з эканомікай павінна пашыраць сферу
сваёй дзейнасці па�за нацыянальнымі межамі і хутка выходзіць
на сусветны ўзровень, што дазволіць ёй кіраваць працэсамі
развіцця згодна з маральнымі, а не толькі эканамічнымі прын�
цыпамі. Асноўная мэта — кіраваць гэтымі працэсамі з заха!
ваннем павагі да чалавечай годнасці і гарантаваць цэласнае
развіццё асобы ў кантэксце агульнага дабра762. Прыняцце
гэтай задачы абавязвае паскорыць кансалідацыю ўжо ство!

761 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 864.
762 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 43!44: AAS 63 (1971) 431!433.
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раных інстытутаў і ўтварэння новых інстанцый, на якія мож!
на будзе ўскласці такую адказнасць763. Эканамічнае развіццё
можа быць стабільным, калі яно адбываецца ў выразных і
вызначаных нарматыўных межах і ў шырокім кантэксце ма!
ральнага, грамадзянскага і культурнага развіцця ўсёй чала!
вечай сям’і.

г) Салідарнае і цэласнае развіццё

373. Адна з галоўных задач міжнароднай эканомікі — імкнен�
не да цэласнага і салідарнага развіцця чалавецтва, «да развіцця
кожнага чалавека і ўсяго чалавека»764. Гэтая задача патрабуе
такой эканамічнай канцэпцыі, якая на міжнародным узроўні
гарантавала б справядлівае размеркаванне рэсурсаў і адпавя!
дала б усведамленню эканамічнай, палітычнай і культурнай
узаемазалежнасці, якая аб’ядноўвае людзей і садзейнічае таму,
што яны адчуваюць сябе звязанымі адным лёсам765. Сацы!
яльныя праблемы ўсё больш выходзяць на агульнасусвет!
ны ўзровень. Ні адна дзяржава ўжо не можа супрацьстаяць
ім і вырашаць іх самастойна. Сённяшнія пакаленні адчува!
юць неабходнасць салідарнасці і рашуча хочуць перамагчы
індывідуалістычную культуру766. Усё больш маюць запатра!
баванне мадэлі развіцця, якія здольныя «падняць ступень
жыцця ўсіх народаў да ўзроўню самых багатых краін, а такса!
ма стварыць праз салідарную працу больш годнае жыццё,
сапраўды вярнуць годнасць і творчыя здольнасці кожнай
асобе, каб яна магла адпавядаць уласнаму пакліканню, а зна!
чыць Божаму закліку, які заключаны ў гэтым пакліканні»767.

763 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2440; PAOLO VI, Lett. enc. Populorum
progressio, 78: AAS 59 (1967) 295; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei
socialis, 43: AAS 80 (1988) 574!575.

764 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 14: AAS 59 (1967) 264.
765 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2437!2438.
766 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000,

13!14: AAS 92 (2000) 365!366.
767 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 29: AAS 83 (1991) 828!829; пар.

PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 40!42: AAS 59 (1967) 277!278.
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374. Больш гуманнае і салідарнае развіццё будзе карысна так�
сама для багатых краін. У іх «часта адчуваецца экзістэнцы!
яльная разгубленасць, няздольнасць успрымаць сэнс жыцця
і радавацца непасрэдна ім — нават сярод дастатку матэрыяль!
ных дабротаў, страта чалавечай тоеснасці і адчужанасць многіх
людзей, якія адчуваюць сябе нязначным звяном у механізме
вытворчасці і спажывання і не знаходзяць магчымасці сцвер!
дзіць асабістую годнасць людзей, створаных паводле Божага
вобраза і падабенства»768. Багатыя краіны прадэманстравалі
здольнасць ствараць матэрыяльны дабрабыт, але часта за кошт
чалавека і больш слабых сацыяльных слаёў. «Нельга забываць,
што межы багацця і беднасці праходзяць унутры грамадстваў,
як развітых, так і тых, якія знаходзяцца на шляху развіцця.
Сапраўды, як у багатых краінах існуе сацыяльная няроўнасць,
якая даходзіць аж да жабрацтва, так і ў менш развітых краінах
часта бачны праявы эгаізму і выхваляння багаццем, што вы!
клікае неспакой і абурэнне»769.

д) Неабходнасць вялікай выхаваўчай і культурнай працы

375. Для сацыяльнага вучэння эканоміка — «гэта толькі адзін
аспект і адно вымярэнне складанай чалавечай дзейнасці. Калі
ж эканоміка абсалютызуецца, калі вытворчасць і спажыван!
не тавараў знаходзіцца ў цэнтры грамадскага жыцця і перат!
вараецца ў адзіную каштоўнасць грамадства, якая не падпа!
радкоўваецца ніякай іншай каштоўнасці, то прычыны гэтага
трэба шукаць не толькі і не столькі ў самой эканамічнай сістэ!
ме, але ў тым, што ўся грамадска!культурная сістэма, якая
грэбавала этычным і рэлігійным вымярэннем, становіцца ас!
лабленай і абмяжоўваецца толькі вытворчасцю дабротаў і
паслуг»770. Як жыццё чалавека, так і грамадскае жыццё нельга

768 GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 1° maggio 1991: Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XIV, 1 (1991) 1985!1991; пар. таксама, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 9: AAS
80 (1988) 520!523.

769 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 14: AAS 80 (1988) 526!527.
770 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
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зводзіць да матэрыялістычнага вымярэння, хаця матэрыяль!
ныя даброты і вельмі неабходны для жыцця і паляпшэння
ўмоў існавання: «цэласнае развіццё чалавечай супольнасці
грунтуецца на ўзрастанні адчування Бога і пазнанні самога
сябе»771.

376. Перад абліччам імклівага тэхнічна�эканамічнага праг�
рэсу і такой жа хуткай зменлівасці працэсаў вытворчасці і
спажывання Настаўніцкі Інстытут Касцёла ўсведамляе не�
абходнасць вялікай выхаваўчай і культурнай працы. «Імкнен!
не да лепшых і больш годных умоў жыцця і да большага ба!
гацця з’яўляецца само па сабе законным. Але нельга абмі!
нуць звязаных з гэтым этапам развіцця новых абавязкаў і
небяспек <…>. Вызначаючы новыя патрэбы і новыя споса!
бы іх задавальнення, неабходна кіравацца цэласным уяўлен!
нем пра чалавека, улічваючы ўсе вымярэнні яго існавання
і падпарадкоўваючы матэрыяльныя і інстынктыўныя вымя!
рэнні ўнутраным і духоўным. <…> Таму вельмі патрэбна вя�
лікая выхаваўчая і культурная праца, якая вучыла б спа!
жыўцоў адказна карыстацца правам выбару, фарміравала б
глыбокае пачуццё адказнасці ў вытворцаў і, перш за ўсё, у
працаўнікоў сродкаў масавай камунікацыі, не гаворачы ўжо
пра неабходнае ўмяшанне грамадзянскіх улад»772.

771 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2441.
772 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838!839.
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ПАЛІТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

а) Панаванне Бога

377. У ізраэльскага народу на пачатковым этапе яго гісто�
рыі не было караля, як у іншых народаў, таму што ён пры�
знаваў толькі панаванне Бога. Як Бог уваходзіць у гісторыю
праз харызматычных людзей, сведчыць кніга Суддзяў. Апош!
няга з іх, Самуэля, прарока і суддзю, народ просіць аб уста!
наўленні караля (пар. 1 Сам 8, 5; 10, 18–19). Самуэль па!
пярэджвае ізраэльцянаў аб выніках дэспатычнага каралеў!
скага кіраўніцтва (пар. 1 Сам 8, 11–18). Але каралеўскую
ўладу можна разглядаць таксама як дар Бога, які прыходзіць
з дапамогай свайму народу (пар. 1 Сам 9, 16). Урэшце, Саул
атрымлівае памазанне на караля (пар. 1 Сам 10, 1–2). Гэ!
тыя факты сведчаць аб напружанасці, якая прывяла Ізра!
эль да прыняцця іншай, чым у суседніх народаў, канцэпцыі
каралеўскай улады. Кароль, выбраны Богам (пар. Дрг 17, 15;
1 Сам 9, 16) і Ім намашчаны (пар. 1 Сам 16, 12–13), будзе
разглядацца як Яго сын (пар. Пс 2, 7), які павінен будзе
ажыццявіць панаванне Бога і Яго збаўчы намер (пар. Пс 72
[71]). Такі кароль павінен стаць абаронцам слабых і гаран!
таваць людзям справядлівасць. Абвінавачванне прарокаў
будзе звернута супраць каралёў, якія не будуць выконваць
ускладзеныя на іх абавязкі (пар. 1 Вал 21; Іс 10, 1–4; Ам
2, 6–8; 8, 4–8; Міх 3, 1–4).
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378. Прататыпам караля, выбранага Богам, з’яўляецца Давід,
пакорлівасць якога выразна падкрэсліваецца ў біблійным апа�
вяданні (пар. 1 Сам 16, 1–13). Давід атрымлівае абяцанне (пар.
2 Сам 7, 13–16; Пс 89 [88], 2–38; 132 [131], 11–18), якое робіць
яго ініцыятарам асаблівай каралеўскай традыцыі — «месіян!
скай». Яна, нягледзячы на ўсе грахі і здрады самога Давіда і
яго пераемнікаў, дасягае сваёй вяршыні ў Езусе Хрысце, «па!
мазаніку Пана» (г. зн., што Ён асвячаны Панам: пар. 1 Сам 2,
35; 24, 7. 11; 26, 9. 16; пар. таксама Зых 30, 22–32), у поўным
сэнсе гэтага слова сыне Давідавым (пар. два радаводы ў Мц 1,
1–17 і Лк 3, 23–38; пар. таксама Рым 1, 3).

Няўдача, якую мела каралеўская ўлада ў гісторыі, не пры�
вяла да знікнення ідэалу караля, вернага Богу, які б кіраваў
мудра і справядліва. Гэтая надзея неаднаразова адлюстроўва!
лася ў псальмах (пар. Пс 2; 18 [17]; 20 [19]; 21 [20]; 72 [71]). У
месіянскіх прароцтвах, якія адносяцца да эсхаталагічных
часоў, выказваецца чаканне караля, на якім бы спачываў Дух
Пана і які будзе напоўнены мудрасцю і справядлівасцю да
беднага (пар. Іс 11, 2–5; Ер 23, 5–6). Ён, як сапраўдны пастыр
Ізраэля (пар. Эзх 34, 23–24; 37, 24) прынясе спакой народам
(пар. Зах 9, 9–10). У кнігах мудрасці кароль паказаны як той,
хто судзіць справядліва і ненавідзіць несправядлівасць (пар.
Прып 16, 12), судзіць бедных паводле праўды (пар. Прып 29,
14) і з’яўляецца прыяцелем чалавека, які мае чыстае сэрца
(пар. Прып 22, 11). Паступова ўсё больш яснай становіцца
навіна пра тое, што, згодна з Евангеллем і іншымі тэкстамі
Новага Запавету, ажыццявіцца ў Езусе з Назарэта, апошнім
адлюстраванні вобраза караля, апісанага ў Старым Запавеце.

б) Езус і палітычная ўлада

379. Езус адкідвае дэспатычную ўладу тых, хто прыгнятае
народы (пар. Мк 10, 42), і патрабаванні, каб іх называлі да�
брадзеямі (пар. Лк 22, 25), але ніколі не падрывае аўтарытэ�
ту тагачасных улад. У дыскусіі на тэму платы падаткаў цэ!
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зару (пар. Мк 12, 13–17; Мц 22, 15–22; Лк 20, 20–26) Ён пад!
крэслівае неабходнасць аддаваць Богу Божае, адкрыта асу!
джаючы кожную спробу абагаўлення і абсалютызацыі зям!
ной улады. Толькі Бог можа патрабаваць усяго ад чалавека.
У той жа час зямная ўлада мае права на тое, што ёй нале!
жыць. Езус не лічыць несправядлівасцю плаціць падатак
цэзару.

Езус, абяцаны Месія, змагаўся і перамог спакусу палітыч�
нага месіянізму, які характарызуецца панаваннем над наро�
дамі (пар. Мц 4, 8–11; Лк 4, 5–8). Ён, Сын Чалавечы, прый!
шоў, «каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення мно!
гіх» (Мк 10, 45; пар. Мц 20, 24–28; Лк 22, 24–27). Сваіх вучняў,
якія спрачаюцца пра тое, хто з іх найвялікшы, Пан вучыць
быць апошнімі і служыць усім (пар. Мк 9, 33–35) і паказвае
сынам Зэбэдэя, — Якубу і Яну, якія мараць сядзець па Яго
правіцы, — шлях крыжа (пар. Мк 10, 35–40; Мц 20, 20–23).

в) Першыя хрысціянскія супольнасці

380. Падпарадкаванне ўстаноўленай уладзе, не пасіўнае, але
сумленнае (пар. Рым 13, 5), адпавядае парадку, устаноўле�
наму Богам. Св. Павел вызначае адносіны хрысціянаў да
ўлады і іх абавязкі перад ёй (пар. Рым 13, 1–7). Ён звяртае
ўвагу на грамадзянскі абавязак плаціць падаткі: «Аддайце
кожнаму тое, што яму належыць: каму даніну, даніну; каму
падатак, падатак; каму страх, страх; каму пашану, пашану»
(Рым 13, 7). Апостал не імкнецца апраўдаць кожную ўладу.
Ён жадае дапамагчы хрысціянам «рабіць дабро ўсім людзям»
(Рым 12, 17), у тым ліку і ўладзе, паколькі яна служыць Богу
дзеля дабра асобы (пар. Рым 13, 4; 1 Цім 2, 1–2; Ціт 3, 1) і
з’яўляецца інструментам «вызначэння справядлівага пака!
рання таго, хто робіць зло» (Рым 13, 4).

Св. Пётр заахвочвае хрысціянаў: «Падпарадкоўвайцеся
кожнай людской уладзе дзеля Бога» (1 П 2, 13). Задачай ка!
раля і яго намеснікаў з’яўляецца пакаранне злачынцаў і пах!
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вала дабрачынцаў (1 П 2, 14). Уладу караля трэба шанаваць
(1 П 2, 17) і таму прызнаваць, паколькі Бог патрабуе добрых
паводзін, каб праз іх прымусіць «замаўчаць невуцтва нера!
зумных людзей» (1 П 2, 15). Свабоду трэба выкарыстоўваць
не для апраўдання сваіх дрэнных учынкаў, але дзеля служэн!
ня Богу (пар. 1 П 2, 16). Размова ідзе пра свабодную і адказ!
ную паслухмянасць уладзе, якая праз справядлівыя паводзі!
ны гарантуе ажыццяўленне агульнага дабра.

381. Малітва за кіраўнікоў, якая рэкамендуецца св. Паўлам
падчас пераследу, выразна паказвае, што палітычная ўлада
павінна гарантаваць спакойнае і мірнае жыццё, якое ажыц�
цяўляецца з усёй пабожнасцю і годнасцю (пар. 1 Цім 2, 1–2).
Хрысціяне павінны быць гатовымі «да ўсякай добрай спра!
вы» (Ціт 3, 1), «паказваючы ўсялякую ласкавасць да ўсіх лю!
дзей» (Ціт 3, 2), усведамляючы, што яны былі збаўлены не
праз свае ўчынкі, але дзякуючы Божай міласэрнасці. Без «ад!
раджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў
на нас [Бог] праз Езуса Хрыста, Збаўцу нашага» (Ціт 3, 5–6),
усе людзі «былі неразумныя, непаслухмяныя, зведзеныя,
служылі розным жаданням і ўцехам, жылі ў злосці і зайздрас!
ці <...> і ненавідзелі адзін аднаго» (Ціт 3, 3). Нельга забы!
ваць аб гаротным стане чалавека, пазначанага грахом і ад!
купленага Божай любоўю.

382. Калі чалавечая ўлада выходзіць за межы ўстаноўленага
Богам парадку і абагаўляе сябе, жадаючы пры гэтым поўнага
падпарадкавання, яна ператвараецца ў апакаліптычнага зве�
ра, які з’яўляецца вобразам імперскай улады ганіцеляў, п’янай
«ад крыві святых і крыві сведак Езуса» (Ап 17, 6). Зверу слу!
жыць «фальшывы прарок» (Ап 19, 20), які спакушае людзей
пры дапамозе незвычайных цудаў і схіляе іх пакланяцца зве!
ру. Гэтае бачанне прароча паказвае на ўсе спробы д’ябла кіра!
ваць людзьмі, пранікаючы ў іх дух праз хлусню. Хрыстус жа
з’яўляецца Баранкам, што перамагае на працягу чалавечай
гісторыі ўсялякую ўладу, якая абсалютызуецца. Св. Ян раіць
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супрацьстаяць такой уладзе падобна пакутнікам: такім чы!
нам вернікі сведчаць, што разбэшчаная і д’ябальская ўлада
пераможана, паколькі яна ўжо не пануе над імі.

383. Касцёл абвяшчае, што Хрыстус, Пераможца смерці,
валадарыць над светам, які Ён сам адкупіў. Яго панаванне
ахоплівае і сучаснасць, а завершыцца толькі тады, калі ўсё
будзе перададзена Айцу, а чалавечая гісторыя скончыцца
страшным судом (пар. 1 Кар 15, 20–28). Хрыстус адкрывае
чалавечай уладзе, якую заўсёды спакушае жаданне панаваць
над іншымі, яе сапраўднае і дасканалае значэнне служэння.
Бог з’яўляецца адзіным Айцом, а Хрыстус — адзіным настаў!
нікам для ўсіх людзей, якія з’яўляюцца братамі. Найвышэй!
шая ўлада належыць Богу. Аднак Пан «не хацеў захаваць
толькі для сябе карыстанне ўсялякімі відамі ўлады. Кожна!
му стварэнню Ён даручае тыя функцыі, якія яно здольна вы!
канаць згодна са сваімі прыроднымі здольнасцямі. Гэты спо!
саб кіравання павінен ажыццяўляцца ў грамадскім жыцці.
Дзеянне Бога ў кіраванні светам, якое сведчыць пра вялікую
павагу да чалавечай свабоды, павінна натхняць мудрасць тых,
хто кіруе чалавечымі супольнасцямі. Яны павінны паступаць
як слугі Божага Провіду»773.

Біблійная навіна няспынна натхняе хрысціянскую дум!
ку адносна палітычнай улады, прыгадваючы, што гэтая ўлада
мае свой пачатак у Богу і з’яўляецца складовай часткай ство!
ранага Ім парадку. Гэты парадак успрымаецца сумленнем і
ажыццяўляецца ў грамадскім жыцці дзякуючы праўдзе,
справядлівасці, свабодзе і салідарнасці, якія гарантуюць
спакой774.

773 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1884.
774 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 266!267. 281!291.

301!302; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988)
566!568.
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II. АСНОВА І МЭТА ПАЛІТЫЧНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

а) Палітычная супольнасць, чалавечая асоба і народ

384. Чалавечая асоба з’яўляецца асновай і мэтай палітыч�
нага суіснавання775. Адораная розумам, яна адказвае за свае
рашэнні і здольна ажыццявіць планы, якія надаюць сэнс яе
індывідуальнаму і грамадскаму жыццю. Адкрытасць на Транс!
цэндэнцыю і на іншых людзей з’яўляецца той рысай, якая
характарызуе чалавечую асобу і адрознівае яе. Толькі ў адно!
сінах да Трансцэндэнцыі і да людзей чалавечая асоба сябе
цалкам рэалізуе. Гэта азначае, што для чалавека, які па сваёй
сутнасці з’яўляецца сацыяльнай і палітычнай істотай, гра!
мадскае жыццё не ёсць чымсьці знешнім776, але важным і
неад’емным.

Палітычная супольнасць вынікае з сутнасці асоб, чыё сум�
ленне «наказвае верна захоўваць»777 парадак, закладзены Бо�
гам ва ўсіх яго стварэннях. Гэта «этычна!рэлігійны парадак,
які мае намнога большы ўплыў, чым розныя матэрыяльныя
каштоўнасці, на тэндэнцыі і вырашэнне праблем індывідуаль!
нага і калектыўнага жыцця ў межах нацыянальных дзяржаў і
ў адносінах паміж імі»778. Гэты парадак павінен паступова ад!
крывацца і развівацца чалавецтвам. Палітычная супольнасць,
якая з’яўляецца для людзей натуральнай, існуе дзеля мэты,
якой нельга дасягнуць іншым спосабам. Гэтая мэта заключа!
ецца ў найбольш поўным узрастанні кожнага з членаў палі!
тычнай супольнасці, пакліканых да пастаяннага супрацоўні!
цтва ў ажыццяўленні агульнага дабрабыту779, у натуральным
імкненні да праўды і дабра.

775 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 25; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1881; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale
circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella
vita politica (24 novembre 2002), 3, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano
2002, p. 8.

776 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 25.
777 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258.
778 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
779 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74.
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385. Палітычная супольнасць знаходзіць сваё сапраўднае вы�
мярэнне ў адносінах да народу. «Яна з’яўляецца і павінна быць
арганічным і арганізуючым элементам сапраўднага народу»780.
Народ не з’яўляецца бясформенным натоўпам, пасіўнай ма!
сай, якой можна маніпуляваць і якую можна разглядаць як
інструмент, але аб’яднаннем асоб, кожная з якіх мае магчы!
масць «на сваім месцы і адпаведным сабе чынам»781 фарміра!
ваць сваю думку наконт грамадскіх спраў, свабодна выказ!
ваць свае палітычныя погляды і выкарыстоўваць іх згодна з
агульным дабром. Народ «жыве паўнатой жыцця людзей, якія
яго складаюць. Кожны <…> з’яўляецца асобай, якая ўсведам!
ляе асабістую адказнасць і мае свае перакананні»782. Члены
палітычнай супольнасці, арганічна звязаныя паміж сабой як
народ, захоўваюць, аднак, неад’емную аўтаномію на ўзроўні
асабістага жыцця і мэт, якіх яны хочуць дасягнуць.

386. Першае, што характарызуе народ, — гэта супольнае
жыццё і каштоўнасці, якія служаць крыніцай еднасці на ду�
хоўным і маральным узроўні. «Чалавечае суіснаванне <…>
павінна ўспрымацца перш за ўсё як духоўная рэчаіснасць:
абмен ведамі, рэалізацыя правоў і выкананне абавязкаў, за!
ахвочванне і заклік да пошуку маральнага дабра, узнёслая
агульная радасць прыгожаму ва ўсіх яго законных праявах,
пастаяннае жаданне перадаваць іншым тое, што мае ў сабе
найлепшага, імкненне да ўсё больш поўнага сумеснага паз!
нання духоўных каштоўнасцяў, якія заўсёды павінны натх!
няць і кіраваць культурным і эканамічным жыццём, сацы!
яльнымі інстытутамі, палітычнымі рухамі і рэжымамі, зака!
надаўствам і іншымі знешнімі праявамі чалавечага існавання
ў яго пастаянным развіцці»783.

387. Кожнаму народу звычайна адпавядае нацыя, але з роз�
ных прычын не заўсёды нацыянальныя межы супадаюць з эт�

780 PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.
781 PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.
782 PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.
783 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 266.
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нічнымі784. Таму ўзнікае праблема меншасці, якая ў гісторыі
была прычынай многіх канфліктаў. Настаўніцкі Інстытут
Касцёла сцвярджае, што меншасці ўяўляюць групы са спецы�
фічнымі правамі і абавязкамі. У першую чаргу меншасць мае
права на існаванне. «Гэтае права можа парушацца розным
чынам, аж да скрайніх выпадкаў, калі яно адмаўляецца праз
яўныя або ўскосныя формы генацыду»785. Меншасці маюць
права захоўваць сваю культуру, мову, рэлігійныя пераканан!
ні, уключаючы культавыя абрады. Законна адстойваючы свае
правы, меншасці могуць імкнуцца да большай аўтаноміі або
нават да незалежнасці. У такіх далікатных сітуацыях шляхам
дасягнення спакою з’яўляюцца дыялог і перамовы. Ні ў якім
выпадку нельга апраўдваць тэрарызм, бо ён шкодзіць справе,
якую імкнуцца абараніць тэрарысты. Меншасці маюць такса!
ма абавязкі. Сярод іх на першым месцы знаходзіцца абавязак
уносіць уклад у агульнае дабро дзяржавы, у якой яны жы!
вуць. У прыватнасці, «меншасць павінна падтрымліваць сва!
боду і годнасць кожнага са сваіх членаў і паважаць іх выбар,
нават калі хтосьці вырашыць прыняць культуру большасці»786.

б) Абарона і ўмацаванне правоў чалавека

388. Прыняцце чалавечай асобы як асновы і мэты палітыч�
най супольнасці азначае перш за ўсё прыкладванне намаган�
няў дзеля прызнання і шанавання яе годнасці, абараняючы і
ўмацоўваючы асноўныя і неад’емныя правы чалавека. «Сён!
ня ажыццяўленне агульнага дабра ў асноўным выяўляецца
ў правах і абавязках асобы»787. У правах чалавека сканцэн!

784 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 283.
785 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1989, 5: AAS

81 (1989) 98.
786 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1989, 11: AAS

81 (1989) 101.
787 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 273; пар. Catechismo

della Chiesa Cattolica, 2237; GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace 2000, 6: AAS 92 (2000) 362; ён жа, Discorso all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732!733.
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траваны асноўныя маральныя і юрыдычныя патрабаванні,
якія павінны стаць вуглавым каменем пры будаванні палі!
тычнай супольнасці. Яны ўяўляюць аб’ектыўную норму,
якая знаходзіцца ў аснове станоўчага закону і якую не можа
ігнараваць палітычная супольнасць, паколькі асоба мае пе!
рад ёй анталагічнае і тэлеалагічнае першынство. Станоўчае
права павінна гарантаваць задавальненне асноўных чалаве!
чых патрэб.

389. Палітычная супольнасць уносіць уклад у агульнае даб�
ро, працуючы над стварэннем чалавечага асяроддзя, у якім
грамадзянам даецца магчымасць сапраўды ажыццяўляць
правы чалавека і выконваць звязаныя з імі абавязкі. «Пра!
ктыка, асабліва нашай эпохі, паказвае, што пры адсутнасці
належных дзеянняў грамадзянскай улады ўзрастае эканаміч!
ная, грамадская і культурная няроўнасць паміж грамадзя!
намі; значыць, узнікае небяспека, што асноўныя правы асо!
бы будуць пазбаўлены зместу, а адпаведныя абавязкі не бу!
дуць выконвацца»788.

Поўнае ажыццяўленне агульнага дабра патрабуе, каб па�
літычная супольнасць праводзіла ў сферы правоў чалавека
дваякае, узаемадапаўняльнае дзеянне па абароне і падтрым�
цы гэтых правоў. «Нельга ствараць прывілеяў, аддаючы пера!
вагу абароне правоў асобных грамадстваў і сацыяльных груп.
Трэба пазбягаць і такой недарэчнасці, калі намер абараніць
правы вядзе да празмернага абмежавання ці да страты сва!
боднага карыстання імі»789.

в) Суіснаванне, заснаванае на грамадзянскім сяброўстве

390. Глыбокае значэнне грамадзянскага і палітычнага суісна�
вання не вынікае непасрэдна са спіса правоў і абавязкаў асо�
бы. Такое суіснаванне набывае паўнату свайго значэння, калі

788 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 274.
789 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 275.
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засноўваецца на грамадзянскім сяброўстве і братэрстве790.
У сферу права ўваходзяць абарона інтарэсаў і знешняя пава!
га, ахова матэрыяльных дабротаў і іх размеркаванне павод!
ле ўстаноўленых прынцыпаў. У сяброўстве, наадварот, па!
нуе бескарыслівасць, адрыў ад матэрыяльных дабротаў, жа!
данне прыносіць іх у дар, унутраная гатоўнасць адгукнуцца
на патрэбы іншага чалавека791. Грамадзянскае сяброўства792,
якое разумеецца такім чынам, з’яўляецца найбольш праўдзі!
вым адлюстраваннем прынцыпу братэрства, неад’емнага ад
прынцыпаў свабоды і роўнасці793. Размова ідзе пра прын!
цып, які ў значнай ступені застаўся нерэалізаваным у сучас!
ных палітычных супольнасцях з!за ўплыву індывідуалісцкіх
і калектывісцкіх ідэалогій.

391. Супольнасць мае грунтоўны падмурак, калі імкнецца да
інтэгральнай падтрымкі чалавечай асобы і агульнага дабра. У
гэтым выпадку права ўстанаўліваецца, захоўваецца і ўспры�
маецца таксама і ў згоднасці з прынцыпамі салідарнасці і слу�
жэння бліжняму. Справядлівасць патрабуе, каб кожны мог
выкарыстоўваць свае даброты і правы. Яе можна лічыць міні!

790 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Sententiae Octavi Libri Ethicorum, lect. 1: Ed. Leon.
47, 443: «Est enim naturalis amicitia inter eos qui sunt unius gentis ad invicem,
inquantum communicant in moribus et convictu. Quartam rationem ponit ibi:
Videtur autem et civitates continere amicitia. Et dicit quod per amicitiam videntur
conservari civitates. Unde legislatores magis student ad amicitiam conservandam
inter cives quam etiam ad iustitiam, quam quandoque intermittunt, puta in poenis
inferendis, ne dissensio oriatur. Et hoc patet per hoc quod concordia assimulatur
amicitiae, quam quidem, scilicet concordiam, legislatores maxime appetunt,
contentionem autem civium maxime expellunt, quasi inimicam salutis civitatis.
Et quia tota moralis philosophia videtur ordinari ad bonum civile, ut in principio
dictum est, pertinet ad moralem considerare de amicitia».

791 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2212!2213.
792 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, De regno. Ad regem Cypri, I, 10: Ed. Leon. 42, 461:

«Omnis autem amicitia super aliqua communione firmatur: eos enim qui conu!
eniunt uel per nature originem uel per morum similitudinem uel per cuiuscumque
communionem, uidemus amicitia coniungi <...> Non enim conseruatur amore,
cum parua uel nulla sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum, ut prehabitis
patet».

793 «Свабода, роўнасць, братэрства» — гэта лозунг Французскай рэвалюцыі.
«Па сутнасці гэта хрысціянскія ідэі», — сказаў Ян Павел II падчас сваёй
першай пілігрымкі ў Францыю:  Omelia a Le Bourget (1° giugno 1980), 5:
AAS 72 (1980) 720.
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мальнай мерай любові794. Грамадства становіцца больш гу!
манным, калі намагаецца дасягнуць больш сталага ўсведам!
лення ідэалу, да якога яно павінна імкнуцца. Гэтым ідэалам
з’яўляецца «цывілізацыя любові»795.

Чалавек — гэта асоба, а не толькі індывідуум796. Паняц�
цем «асоба» акрэсліваецца «натура, якая адорана розумам і
свабоднай воляй»797. Таму паняцце асобы пераўзыходзіць па�
няцце суб’екта, які праяўляе сябе ў патрэбах толькі матэры�
яльнага характару. Чалавек, хаця і актыўна ўдзельнічае ў
справах, скіраваных на задавальненне патрэб у межах сямей!
най, грамадзянскай і палітычнай супольнасці, не дасягае поў!
най самарэалізацыі, пакуль не пераможа логіку патрэб і не
ўспрыме логіку бескарыслівасці і дару, якая больш поўна ад!
павядае яго сутнасці і грамадскаму пакліканню.

392. Евангельская запаведзь любові паказвае хрысціянам са�
мае глыбокае значэнне палітычнага суіснавання: «Нішто так
не спрыяе аднаўленню палітычнага жыцця на сапраўды гу!
маністычных прынцыпах, як падтрымка глыбокага пачуцця
справядлівасці і зычлівасці, служэння агульнаму дабру, а так!
сама ўмацаванне фундаментальных поглядаў на сапраўдную
сутнасць палітычнай супольнасці і яе мэту, на правільнае
ажыццяўленне і паўнамоцтвы грамадскай улады»798. Мэта,
якую павінны ставіць перад сабой хрысціяне, — гэта ўста�
наўленне супольнасных адносін паміж людзьмі. Хрысціянскае
бачанне палітычнай супольнасці асабліва падкрэслівае каш!
тоўнасці супольнасці, якая разглядаецца як арганізацыйная
мараль для суіснавання, і як стыль штодзённага жыцця.

794 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, I!II, q. 99: Ed. Leon. 7, 199!205;
тамсама, II!II, q. 23, a. 3, ad 1um: Ed. Leon. 8, 168.

795 PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1977: AAS 68 (1976)
709.

796 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2212.
797 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
798 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 73.
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III. ПАЛІТЫЧНАЯ ЎЛАДА

а) Аснова палітычнай улады

393. Касцёл сутыкаўся з рознымі канцэпцыямі ўлады і заўсё�
ды стараўся абараніць і прапанаваць мадэль улады, якая аба�
піраецца на сацыяльнай сутнасці асоб. «Паколькі Бог ства!
рыў людзей як істот, па сваёй сутнасці, сацыяльных, і нівод!
ная супольнасць не можа існаваць, “калі хтосьці ў ёй не мае
вышэйшай улады над іншымі і не накіроўвае кожнага эфек!
тыўна і зладжана да агульнай мэты, таму кіруючая ўлада не!
абходна для грамадзянскага суіснавання. Гэтая ўлада, як і само
грамадства, мае натуральны характар, а значыць паходзіць ад
Бога”»799. Такім чынам, палітычная ўлада неабходна800, таму
што на яе ўскладваюцца важныя задачы. Яна павінна быць
станоўчым і незаменным элементам грамадзянскага суісна�
вання801.

394. Палітычная ўлада павінна гарантаваць грамадству ўпа�
радкаванае і сумленнае жыццё, не замяняючы сабой свабод�
ную дзейнасць асобных людзей і груп, а ўпарадкоўваць і скіроў�
ваць яе на ажыццяўленне агульнага дабра, паважаючы пры
гэтым і абараняючы незалежнасць індывідуальных і сацыяль�
ных суб’ектаў. Палітычная ўлада з’яўляецца інструментам, які
кіруе і каардынуе. Пры яго дапамозе паасобныя людзі і пра!
межкавыя групы павінны імкнуцца да парадку, у якім адносі!

799 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269. Пар. LEONE XIII,
Lett. enc. Immortale Dei: Acta Leonis XIII, 5 (1885) 120.

800 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1898; SAN TOMMASO D’AQUINO, De regno.
Ad regem Cypri, I, 1: Ed. Leon. 42, 450: «Si igitur naturale est homini quod in
societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo
regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi
congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de
eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et
cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore,
quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans
Salomon dixit: “Ubi non est gubernator, dissipabitur populus”».

801 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1897; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem
in terris: AAS 55 (1963) 279.
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ны, інстытуты і працэдуры служылі б інтэгральнаму развіц!
цю чалавека. Сапраўды, палітычная ўлада «ў самой суполь!
насці ці ў дзяржаўных інстытутах павінна заўсёды адбывац!
ца ў межах маральнага парадку дзеля агульнага дабра, зразу!
метага дынамічна, паводле юрыдычных нормаў, ужо законна
ўстаноўленых ці тых, якія будуць устаноўлены. Тады да па!
слухмянасці ўладзе грамадзян забавязвае сумленне»802.

395. Суб’ектам палітычнай улады з’яўляецца народ, які ў сва�
ёй цэласнасці разглядаецца як носьбіт суверэнітэту. Народ у
розных формах даручае рэалізацыю сваёй незалежнасці асо!
бам, якіх свабодным шляхам выбірае ў якасці прадстаўнікоў,
захоўваючы, аднак, магчымасць карыстацца гэтым суверэні!
тэтам, кантралюючы дзейнасць кіраўнікоў, а таксама маючы
магчымасць замяніць іх іншымі, калі яны не выконваюць на!
лежным чынам свае функцыі. Хаця гэтае права з’яўляецца
абавязковым у кожнай дзяржаве і пры кожным палітычным
рэжыме, аднак, сістэма дэмакратыі дзякуючы сваім механіз!
мам кантролю дазваляе найлепш ажыццяўляць яго і гаран!
туе такое ажыццяўленне803. Але самой народнай згоды недас!
таткова, каб спосаб ажыццяўлення палітычнай улады можна
было лічыць справядлівым.

б) Улада як маральная сіла

396. Улада павінна кіравацца маральным законам. Уся яе год�
насць вынікае з таго, што яна ажыццяўляе свае задачы ў ме�
жах маральнага парадку804, «крыніцай і мэтай якога з’яўля�
ецца Бог»805. Гэтая ўлада з пункту гледжання на абавязковыя

802 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74.
803 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850!851;

GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 271.
804 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74.
805 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270; пар. PIO XII,

Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 15; Catechismo
della Chiesa Cattolica, 2235.
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суадносіны з парадкам, які ёй папярэднічае і з’яўляецца яе
асновай, а таксама з пункту гледжання на яе мэты і адраса!
таў, не можа ўсведамляцца як сіла, якая кіруецца толькі кры!
тэрыем выключна сацыялагічным і гістарычным. На жаль,
<...> некаторыя канцэпцыі «не прызнаюць існаванне ма!
ральнага парадку: трансцэндэнтнага, універсальнага, абса!
лютнага, роўнага і абавязковага для ўсіх. Калі той жа закон
справядлівасці не прымаецца ўсімі, то немагчыма спадзя!
вацца на шчырую поўную згоду ў жыццёва важных пытан!
нях»806. Маральны парадак «трымаецца толькі на Богу, а без
Яго распадаецца»807. Менавіта з гэтага парадку, а не з сама!
волі або імкнення да панавання808, улада чэрпае сілу абавяз!
ваць809 і сваю маральную легітымнасць810. Яна паклікана рэ!
алізаваць гэты парадак у канкрэтных справах дзеля дасяг!
нення агульнага дабра811.

397. Улада павінна прызнаваць, паважаць і зацвярджаць ас�
ноўныя чалавечыя і маральныя каштоўнасці, якія з’яўляюц!
ца прыроджанымі і «вынікаюць з праўды пра чалавека, а так!
сама выяўляюць і ахоўваюць годнасць асобы, а значыць, тыя
каштоўнасці, якія ніякі індывід, ніякая большасць, ніякая
дзяржава не могуць стварыць, змяніць або знішчыць, але якія
павінны прызнаваць, шанаваць і ўмацоўваць»812. Яны не грун!
туюцца на часовай і зменнай «большасці» галасоў: іх трэба
толькі прызнаваць, паважаць і падтрымліваць як элементы
аб’ектыўнага маральнага натуральнага закону, які ўпісаны ў
чалавечае сэрца (пар. Рым 2, 15). Яны павінны ўяўляць нар!
матыўны арыенцір для самога грамадзянскага права813. Калі
ў выпадку трагічнага зацямнення калектыўнага сумлення

806 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449!450.
807 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
808 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258!259.
809 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269!270.
810 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1902.
811 Пар. PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 432!433.
812 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 71.
813 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 70; GIOVANNI XXIII, Lett. enc.

Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258!259. 279!280.



283Палітычная супольнасць

скептыцызм пасее сумненне наконт фундаментальных прын!
цыпаў маральнага закону814, то будуць парушаны асновы са!
мога дзяржаўнага парадку, які будзе зведзены толькі да меха!
нізму прагматычнага рэгулявання розных і супрацьлеглых
інтарэсаў815.

398. Улада павінна ствараць справядлівыя, г. зн. адпаведныя
чалавечай годнасці і патрабаванням здаровага розуму зако�
ны. «Чалавечы закон тады можа лічыцца законам, калі ён ад!
павядае здароваму розуму, а значыць паходзіць ад вечнага
закону. Калі ж закон супярэчыць розуму, то ён лічыцца не!
справядлівым. У такім выпадку ён перастае быць законам і
ператвараецца хутчэй у акт насілля»816. Улада, якая кіруе ў
адпаведнасці з розумам, ставіць грамадзяніна ў сітуацыю не
столькі падпарадкавання якому!небудзь чалавеку, колькі ў
сітуацыю паслухмянасці маральнаму парадку, а значыць са!
мому Богу, які з’яўляецца першакрыніцай гэтага парадку817.
Хто адхіляе паслухмянасць уладзе, якая дзейнічае згодна з
маральным парадкам, той «супраціўляецца Божаму парадку»
(Рым 13, 2)818. Гэтак жа і дзяржаўная ўлада, якая заснавана на
чалавечай прыродзе і належыць да парадку, устаноўленаму
Богам819, калі не імкнецца ажыццявіць агульнае дабро, пярэ!
чыць сваёй мэце і таму страчвае сваю законнасць.

814 Пар. PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 423.
815 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 70; ён жа, Lett. enc. Veritatis

splendor, 97 e 99: AAS 85 (1993) 1209!1211; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA

DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il
comportamento dei cattolici nella vita politica (24 novembre 2002), 5!6, Libreria
Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2002, pp. 11!14.

816 SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, I!II, q. 93, a. 3, ad 2um: Ed. Leon. 7,
164: «Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum
rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur.
Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua: et sic non habet rationem
legis, sed magis violentiae cuiusdam».

817 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270.
818 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1899!1900.
819 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74; Catechismo della

Chiesa Cattolica, 1901.
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в) Права на пратэст сумлення

399. Грамадзянін не абавязаны ў сумленні захоўваць прадпі�
санні дзяржаўнай улады, калі яны супярэчаць патрабаванням
маральнага парадку, асноўным правам асоб або евангельска�
му вучэнню820. Несправядлівыя законы ставяць перад сумлен!
ным чалавекам драматычныя праблемы сумлення: калі яго
заклікаюць прыняць удзел у маральна дрэнных справах, ён аба�
вязаны адмовіцца821. Гэтая адмова з’яўляецца не толькі мараль!
ным абавязкам, але і асноўным правам чалавека. І паколькі
гэтае права з’яўляецца правам чалавека, то яно павінна прыз!
навацца і абараняцца грамадзянскім правам: «Хто спасыла!
ецца на пратэст сумлення, павінен быць абаронены не толькі
ад карных санкцый, але і ад любога тыпу адмоўных наступ!
стваў — прававых, дысцыплінарных, эканамічных ці прафе!
сійных»822.

Сур’ёзны наказ сумлення — не ўдзельнічаць, нават фар�
мальна, у тых практыках, якія ўстаноўлены грамадзянскім
заканадаўствам, але пярэчаць Божаму закону. Сапраўды, такі
ўдзел ніякім чынам нельга апраўдаць: ні спасылаючыся на
павагу да свабоды іншых людзей, ні абапіраючыся на тое, што
грамадзянскі закон прадугледжвае такія дзеянні і іх патрабуе.
Ніхто не можа ўхіліцца ад маральнай адказнасці за свае
ўчынкі, і на падставе гэтай адказнасці кожны будзе асуджаны
самім Богам (пар. Рым 2, 6; 14, 12).

г) Права на супраціўленне

400. Сцвярджаць, што натуральны закон з’яўляецца асновай
і абмежаваннем станоўчага закону, — азначае прызнаваць
слушным супраціўленне ўладзе, калі яна сур’ёзна і сістэматыч�
на парушае прынцыпы натуральнага закону. Св. Тамаш Аквін!

820 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2242.
821 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 73.
822 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 74.
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скі піша, што «чалавек абавязаны падпарадкоўвацца <...>,
наколькі гэтага патрабуе справядлівасць»823. Значыць права
на супраціўленне грунтуецца на натуральным законе.

Рознымі могуць быць формы ажыццяўлення гэтага за!
кону. Рознымі могуць быць таксама пастаўленыя мэты. Суп!
раціўленне ўладзе скіравана на тое, каб абараніць законнасць
іншых поглядаў таксама тады, калі імкнёмся ажыццявіць ча!
стковыя змены, напрыклад, мадыфікаваць некаторыя зако!
ны, калі ідзе змаганне за радыкальную змену сітуацыі.

401. Сацыяльнае вучэнне ўказвае крытэрыі ажыццяўлення
права на супраціўленне. «Узброенае супраціўленне прыгнёту
з боку палітычнай улады апраўдана толькі пры наяўнасці ўсіх
наступных умоў: 1) у выпадку яўнага, сур’ёзнага і працяглага
парушэння асноўных правоў; 2) калі вычарпаны ўсе іншыя
магчымасці; 3) калі такое супраціўленне не выкліча яшчэ
большых непарадкаў; 4) калі ёсць абгрунтаваная надзея на
поспех; 5) калі нельга прадбачыць лепшых рацыянальных
вырашэнняў»824. Узброеная борацьба лічыцца апошнім срод!
кам, каб пакласці канец «яўнай і працяглай тыраніі, якая па!
рушае асноўныя правы асобы і прыносіць сур’ёзную шкоду
агульнаму дабру пэўнай краіны»825. Зварот да насілля ў сён!
няшнія часы выклікае сур’ёзную пагрозу. Таму варта адзна!
чыць, што шлях пасіўнага супраціўлення «больш адпавядае
маральным прынцыпам і абяцае не меншы поспех»826.

д) Вызначэнне пакаранняў

402. Для абароны агульнага дабра законная грамадзянская
ўлада мае права і абавязак вызначаць пакаранні, прапарцыя�

823 SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 104, a. 6, ad 3um: Ed. Leon. 9,
392: «Principibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, inquantum ordo
iustitiae requirit».

824 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2243.
825 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 31: AAS 59 (1967) 272.
826 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Libertatis conscientia, 79: AAS

79 (1987) 590.
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нальныя цяжкасці здзейсненых злачынстваў827. Перад дзяр!
жавай стаіць падвойная задача: стрымліваць паводзіны, якія
парушаюць правы чалавека і асноўныя прынцыпы грама!
дзянскага суіснавання, а таксама аднаўляць праз сістэму па!
каранняў парадак, парушаны злачыннымі дзеяннямі. У пра�
вавой дзяржаве ўлада вызначаць пакаранні па справядлі!
васці даверана судовым установам. «Канстытуцыі сучасных
дзяржаў, вызначаючы адносіны, якія павінны існаваць паміж
заканадаўчай, выканаўчай і судовай уладай, гарантуюць апош!
няй неабходную незалежнасць у сферы закону»828.

403. Пакаранне служыць не толькі дзеля абароны грамадска�
га парадку і гарантавання людзям бяспекі. Яно таксама ста�
новіцца інструментам выпраўлення вінаватага; выпраўлен�
ня, якое мае таксама каштоўнасць адкуплення, калі вінава�
ты добраахвотна прымае вызначанае яму пакаранне829. Мэта,
да якой трэба імкнуцца, з’яўляецца падвойнай. З аднаго боку
трэба падтрымліваць рэсацыялізацыю асуджаных людзей, а
з другога — сцвярджаць справядлівасць прымірэння, здоль!
ную аднавіць адносіны гарманічнага суіснавання, парушаныя
ў выніку злачыннага дзеяння.

У сувязі з гэтым вельмі важнай з’яўляецца дзейнасць, да
якой пакліканы турэмныя капеланы. Гэтая дзейнасць мае не
толькі рэлігійнае значэнне. Яна скіравана таксама на абаро�
ну годнасці вязняў. На жаль, умовы, у якіх вязні адбываюць
пакаранне, не заўсёды суадносяцца з іх годнасцю. Часта тур!
мы становяцца нават месцам новых злачынстваў. Тым не
менш, такія ўстановы прыдатны для таго, каб яшчэ раз зас!
ведчыць пра хрысціянскі клопат у сацыяльнай сферы: «Быў
у вязніцы, і вы прыйшлі да Мяне» (Мц 25, 35–36).

404. Дзейнасць устаноў, якія вызначаюць крымінальную ад�
казнасць, заўсёды мае асабісты характар і павінна кіравац�

827 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2266.
828 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Associazione italiana dei Magistrati (31 marzo

2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
829 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2266.
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ца нязменным імкненнем да праўды і ажыццяўляцца з поўнай
павагай да годнасці і правоў чалавечай асобы. Варта забяспе!
чыць захаванне правоў вінаватага, як і невінаватага. Трэба
заўсёды прытрымлівацца агульнага юрыдычнага прынцыпу,
паводле якога нельга прызначаць пакаранне, калі спачатку не
будзе даказана віна.

Падчас правядзення следчых дзеянняў неабходна даклад�
на трымацца правіла, якое забараняе практыку катаванняў,
нават у выпадку цяжкіх злачынстваў. «Вучань Хрыста адкід!
вае ўсялякае выкарыстанне падобных сродкаў, бо іх нельга
апраўдаць, яны прыніжаюць годнасць катаванага і ката»830.
Міжнародныя юрыдычныя механізмы, якія датычаць пра!
воў чалавека, справядліва ўказваюць на забарону катаван!
няў як на прынцып, ад якога нельга адступаць ні пры якіх
абставінах.

Таксама недапушчальна «турэмнае зняволенне толькі
дзеля атрымання важнай для працэсу інфармацыі»831. Трэба
гарантаваць «максімальную хуткасць вядзення працэсаў. Іх
празмерная працягласць становіцца невыноснай для грама!
дзян і ператвараецца ўрэшце ў самую сапраўдную несправяд!
лівасць»832.

Судовыя ўстановы павінны дзейнічаць з належнай асцярож�
насцю падчас правядзення расследаванняў, каб не парушаць
правы на канфідэнцыяльнасць тых, хто знаходзіцца пад след!
ствам, і прынцып прэзумпцыі невіноўнасці. Паколькі нават
суддзя можа памыліцца, то вельмі важна, каб закон прадугледж!
ваў справядлівую кампенсацыю для ахвяры судовай памылкі.

405. Знакам надзеі з’яўляецца для Касцёла «ўсё больш шырокі
пратэст грамадскай думкі ў адносінах да кары смерці, нават
калі яна прымяняецца толькі як прылада “законнай абаро!

830 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra
(15 giugno 1982), 5: L’Osservatore Romano, 17 giugno 1982, p. 2.

831 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Congresso dell’Associazione italiana dei Magistrati
(31 marzo 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.

832 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Congresso dell’Associazione italiana dei Magistrati
(31 marzo 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.



288 Частка другая. Раздзел восьмы

ны” грамадства. Гэты пратэст вынікае з пераканання, што су!
часнае грамадства ў стане эфектыўна змагацца са злачыннас!
цю метадамі, якія абяшкоджваюць злачынцу, не пазбаўляю!
чы яго апошняга шансу перамяніць сваё жыццё»833. Хаця тра!
дыцыйнае вучэнне Касцёла не выключае (пры ўмове, што
поўнасцю ўстаноўлена асоба і адказнасць злачынцы) смярот!
нае пакаранне, «калі гэта адзіны магчымы спосаб сапраўднай
абароны чалавечага жыцця ад несправядлівага агрэсара»834,
усё роўна лепш імкнуцца да некрывавых метадаў стрымання
і пакарання злачынцаў, паколькі яны «найбольш адпавядаюць
канкрэтным умовам агульнага дабра і годнасці чалавечай асо!
бы»835. Рост колькасці краін, якія прымаюць меры, каб адмя!
ніць смяротнае пакаранне або спыніць яго выкарыстанне, з’яў!
ляецца таксама доказам таго, што выпадкі, у якіх існуе абса!
лютная неабходнасць смерці злачынцы, сёння вельмі рэдкія
і, магчыма, ужо зусім не сустракаюцца836. Усё большае непры!
няцце грамадскай думкай смяротнага пакарання і розныя ме!
ры, якія выкарыстоўваюцца для яго адмены ці спынення, з’яў!
ляюцца выразнымі праявамі павышэння маральнай чуйнасці.

IV. СІСТЭМА ДЭМАКРАТЫІ

406. Выразная ацэнка дэмакратыі змешчана ў энцыкліцы
«Centesimus annus». «Касцёл цэніць дэмакратычную сістэму
настолькі, наколькі яна гарантуе ўдзел грамадзян у палітыч!
ных рашэннях і магчымасць выбіраць, кантраляваць ці, калі
гэта неабходна, змяняць сваіх кіраўнікоў мірным шляхам.
Таму Касцёл не можа садзейнічаць узнікненню вузкіх кірую!
чых груповак, якія дзеля асабістых карыслівых інтарэсаў або
дзеля ідэалагічных мэт узурпуюць дзяржаўную ўладу. Са!

833 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 27.
834 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2267.
835 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2267.
836 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 56; пар. ён жа, Messaggio per

la Giornata Mondiale della Pace 2001, 19: AAS 93 (2001) 244, дзе сказана, што
зварот да смяротнага пакарання «зусім не з’яўляецца неабходным».
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праўдная дэмакратыя магчыма толькі ў прававой дзяржаве і
на падставе правільнага ўяўлення аб чалавеку. Такая дэмак!
ратыя патрабуе выканання неабходных умоў, пры якіх чала!
век мог бы развівацца, атрымаць адукацыю і выхаванне ў духу
сапраўдных ідэалаў, а таксама і “суб’ектыўнасці” грамадства
праз стварэнне структур удзелу і сумеснай адказнасці»837.

а) Каштоўнасці і дэмакратыя

407. Сапраўдная дэмакратыя не з’яўляецца толькі вынікам
фармальнага захавання правілаў, але плёнам асэнсаванага
прыняцця каштоўнасцяў, якія натхняюць дэмакратычныя
працэдуры. Такімі каштоўнасцямі з’яўляюцца годнасць кож�
най чалавечай асобы, павага да правоў чалавека, прызнанне
«агульнага дабра» як мэты і крытэрыя, які рэгламентуе палі�
тычнае жыццё. Калі няма агульнай згоды адносна гэтых каш!
тоўнасцяў, то страчваецца сэнс дэмакратыі, і яе стабільнасць
парушаецца.

Сацыяльнае вучэнне бачыць адну з самых вялікіх пагроз
для сучаснай дэмакратыі ў этычным рэлятывізме, які вядзе
да адмаўлення аб’ектыўнага і універсальнага крытэрыя для
пабудовы фундаменту і правільнай іерархіі каштоўнасцяў.
«Сёння часта сцвярджаецца, што агнастыцызм і скептычны
рэлятывізм – гэта філасофія і ўстаноўка, якая адпавядае дэ!
макратычным формам палітычнага жыцця. Тых, хто перака!
наны, што ведае праўду, і цвёрда яе прытрымліваецца, лічаць
ненадзейнымі з дэмакратычнага пункту гледжання, таму што
яны не пагаджаюцца з тым, што праўду ўстанаўлівае боль!
шасць і што праўда змяняецца ў залежнасці ад суаднясення
палітычных сілаў. У сувязі з гэтым трэба заўважыць, што ў
сітуацыі, у якой няма ніякай канчатковай праўды, якая была
б правадніком для палітычнай дзейнасці і надавала б ёй кіру!
нак, можна лёгка маніпуляваць ідэямі і перакананнямі ў інта!

837 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
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рэсах улады. Гісторыя вучыць, што дэмакратыя без каштоў!
насцяў лёгка ператвараецца ў яўны або скрыты таталіта!
рызм»838. Дэмакратыя па сваёй сутнасці з’яўляецца «сістэ!
май» і выступае як сродак, а не мэта. «“Маральны” характар
дэмакратыі не выяўляецца самачынна, але залежыць ад яе
згоднасці з маральным законам, якому яна павінна быць пад!
парадкавана, гэтаксама як кожная іншая дзейнасць чалаве!
ка: таму яна залежыць ад маральнасці мэты, да якой імкнец!
ца, і сродкаў, якімі карыстаецца»839.

б) Інстытуты і дэмакратыя

408. Настаўніцкі Інстытут Касцёла прызнае эфектыў�
насць прынцыпу раздзялення ўлады ў дзяржаве. «Лепш, каб
кожная ўлада была ўраўнаважана іншымі ўладамі і іншымі
сферамі кампетэнцыі, якія ўтрымліваюць яе ў належных
межах. Менавіта на гэтым засноўваецца прынцып “права!
вой дзяржавы”, у якой найвышэйшую ўладу мае закон, а не
самаволя людзей»840.

У дэмакратычнай сістэме палітычная ўлада з’яўляецца
адказнай перад народам. Прадстаўнічыя органы павінны пад!
лягаць рэальнаму грамадскаму кантролю, які магчымы перш
за ўсё пры ўмове свабодных выбараў, якія дазваляюць грамад!
ству выбіраць, а таксама змяняць сваіх прадстаўнікоў. Абавя!
зак выбраных даваць справаздачу аб сваёй дзейнасці, з’яўля!
ецца важным элементам дэмакратычнага прадстаўніцтва. Га!
рантыяй выканання гэтага абавязку служыць захаванне
тэрміну, на які выбіраюць прадстаўніка.

409. У сваёй спецыфічнай сферы (распрацоўка законаў, кі�
раўніцтва і кантроль над ім) абраныя павінны шукаць і
ажыццяўляць тое, што можа служыць добраму функцыя�

838 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
839 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 70.
840 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848.
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наванню ўсёй грамадзянскай супольнасці841. Абавязак кіраў!
ніка даваць справаздачу перад народам не азначае, што
прадстаўнікі з’яўляюцца толькі пасіўнымі выканаўцамі волі
выбарцаў. Кантроль з боку грамадзян не выключае неаб!
ходнай свабоды, якой павінны карыстацца выбраныя ў ме!
жах сваіх паўнамоцтваў, для дасягнення вызначаных мэт.
Гэтыя мэты залежаць не толькі ад партыйных інтарэсаў, але,
у большай ступені, ад функцыі інтэграцыі і пасрэдніцтва
дзеля агульнага дабра, адной з асноўных і неад’емных мэт
палітычнай улады.

в) Маральныя элементы палітычнага прадстаўніцтва

410. Асобы, якія маюць палітычную адказнасць, не павінны
забываць або недаацэньваць маральнае вымярэнне прадстаў�
ніцтва, заснаванага на імкненні раздзяліць лёс свайго народу
і на імкненні вырашыць сацыяльныя праблемы. Зыходзячы з
гэтай перспектывы, адказнасць улады заключаецца таксама
ў звароце да цнотаў, якія садзейнічаюць ажыццяўленню ўлады
ў духу служэння842 (цярплівасць, сціпласць, умеркаванасць,
любоў, імкненне да саўдзелу). Адказная улада ажыццяўляец!
ца асобамі, здольнымі ў якасці сапраўднай мэты сваёй дзей!
насці бачыць агульнае дабро, а не прэстыж ці атрыманне аса!
бістай выгады.

411. Адным з самых сур’ёзных парушэнняў дэмакратычнай
сістэмы з’яўляецца палітычная карупцыя843, паколькі яна пя�
рэчыць адначасова і прынцыпам маральнасці, і нормам сацы�
яльнай справядлівасці. Яна шкодзіць правільнаму функцыя!
наванню дзяржавы, адмоўна ўплывае на адносіны паміж кі!
раўнікамі і народам; спрыяе росту недаверу да дзяржаўных

841 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2236.
842 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 42.
843 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575!577;

ён жа, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852!854; ён жа, Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 6: AAS 91 (1999) 381!382.
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інстытутаў, паступова адварочвае грамадзян ад палітыкі і яе
прадстаўнікоў, а гэта вядзе да аслаблення інстытутаў. Каруп!
цыя радыкальна скажае ролю прадстаўнічых інстытутаў, па!
колькі яны выкарыстоўваюцца як арэна палітычнага абме!
ну паміж кліентам з яго патрабаваннямі і ўладаю, якая гато!
ва да паслуг. Такім чынам, палітычныя рашэнні прымаюцца
выключна ў інтарэсах тых, хто мае сродкі, каб уплываць на
гэтыя рашэнні, перашкаджаючы такім чынам дасягненню
агульнага дабра ўсіх грамадзян.

412. Дзяржаўная адміністрацыя як інструмент дзяржавы
на пэўным узроўні — нацыянальным, рэгіянальным, муні�
цыпальным — скіравана на служэнне грамадзянам. «Дзяр!
жава служыць грамадзянам, распараджаючыся народным
дабром, якое павінна быць выкарыстана дзеля агульнага
дабра»844. Супярэчыць гэтай перспектыве празмерная бю�
ракратызацыя, якая выяўляецца тады, калі «ўстановы, раз!
віваючы сваю складаную арганізацыйную структуру, прэ!
тэндуюць на авалоданне ўсімі даступнымі сферамі жыцця,
якое прыводзіць да таго, што яны самі становяцца ахвярай
безасабовага функцыяналізму, празмернай бюракратыі, не!
справядлівых, прыватных інтарэсаў, зручнай бяздзейнасці,
якая ахоплівае ўсю інстытуцыю»845. Роля працаўнікоў дзяр!
жаўнай адміністрацыі не павінна разглядацца безасабова і
бюракратычна. Яе трэба разглядаць як шчодрую дапамогу
грамадзянам у духу служэння.

г) Інструменты палітычнага ўдзелу

413. Мэта палітычных партый — гарантаваць усім грама�
дзянам шырокі ўдзел і ўсеагульны доступ да грамадскай ад�
казнасці. Партыі пакліканы інтэрпрэтаваць імкненні грама!

844 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998, 5: AAS
90 (1998) 152.

845 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 41.
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дзянскай супольнасці і кіраваць іх да агульнага дабра846, да!
ючы грамадзянам рэальную магчымасць прымаць удзел у
фарміраванні палітычных рашэнняў. Партыі павінны быць
дэмакратычнымі паводле сваёй унутранай будовы і вызна!
чацца здольнасцю да палітычнага сінтэзу і планавання.

Інструментам палітычнага ўдзелу з’яўляецца таксама
рэферэндум — непасрэдная форма доступу да палітычных ра!
шэнняў. Інстытут палітычнага прадстаўніцтва не выключае
магчымасці непасрэдна заахвочваць грамадзян да ўдзелу ў пры!
няцці рашэнняў, асабліва важных для грамадскага жыцця.

д) Інфармацыя і дэмакратыя

414. Інфармацыя — адзін з галоўных інструментаў дэмакра�
тычнага ўдзелу. Ніякі ўдзел немагчымы без ведання праблем
палітычнай супольнасці, фактаў і розных спосабаў іх выра!
шэння. Трэба гарантаваць сапраўдны плюралізм у гэтай далі!
катнай сферы грамадскага жыцця, а таксама забяспечыць
разнастайнасць формаў і інструментаў у сферы інфармацыі
і камунікацыі, ствараючы ўмовы роўнасці ў валоданні і вы!
карыстанні гэтых інструментаў з дапамогай адпаведных за!
конаў. Сярод перашкод на шляху да поўнай рэалізацыі пра!
ва на атрыманне аб’ектыўнай інфармацыі847 асаблівай увагі
заслугоўвае тое, што кантроль сродкаў масавай камунікацыі
можа быць сканцэнтраваны ў руках нямногіх людзей ці груп.
Умацаванне сувязяў паміж урадавай дзейнасцю, фінанса!
вымі ўладамі і інфармацыяй вядзе да небяспечных вынікаў
для ўсёй дэмакратычнай сістэмы.

415. Сродкі масавай камунікацыі павінны выкарыстоўвацца
для будавання і падтрымкі чалавечай супольнасці ў розных
сектарах: эканамічным, палітычным, культурным, выхаваў�

846 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.
847 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 260.
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чым, рэлігійным848. «Перадача інфармацыі праз мас!медыі па!
вінна служыць агульнаму дабру. Грамадства мае права на
інфармацыю, якая заснавана на праўдзе, свабодзе, справяд!
лівасці і салідарнасці»849.

Важнае пытанне, якое датычыць сучаснай інфармацыйнай
сістэмы, заключаецца ў тым, ці садзейнічае яна сапраўднаму
ўдасканаленню чалавечай асобы, г. зн. большай духоўнай ста!
ласці, большаму ўсведамленню сваёй чалавечай годнасці,
большай адказнасці і адкрытасці для іншых, а менавіта, для
самых патрабуючых і слабых. Іншы вельмі важны аспект —
гэта неабходнасць, каб новыя тэхналогіі не сціралі культур!
ных адрозненняў, якія маюць законнае права на існаванне.

416. У свеце сродкаў масавай камунікацыі ўласцівыя ёй унут�
раныя цяжкасці часта абумоўлены ідэалогіяй, імкненнем да
прыбытку і палітычнага кантролю, канкурэнцыяй і канфлік�
тамі паміж групамі, а таксама іншымі сацыяльнымі хваро�
бамі. Каштоўнасці і маральныя прынцыпы існуюць і ў сферы
грамадскіх камунікацый. «Этычнае вымярэнне закранае не
толькі змест камунікацыі (паведамлення) і працэс камуніка!
цыі (як яна адбываецца), але таксама асноўныя структурныя
і сістэмныя пытанні, звязаныя часта з палітыкай размерка!
вання вытанчаных тэхналогій і прадуктаў (хто будзе багаты,
а хто бедны на інфармацыю?)»850.

На ўсіх трох узроўнях — паведамленне, працэс, структур�
ныя пытанні — дзейнічае фундаментальны маральны прын�
цып: асоба і чалавечая супольнасць — мэта і мера выкарыс�
тання сродкаў масавай камунікацыі. Другі прынцып цесна звя�

848 Пар. CONCILIO VATICANO II, Decr. Inter mirifica, 3; PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii
nuntiandi, 45: AAS 68 (1976) 35!36; GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris
missio, 37: AAS 83 (1991) 282!286; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI

SOCIALI, Communio et progressio, 126!134: AAS 63 (1971) 638!640; таксама, Aetatis
novae, 11: AAS 84 (1992) 455!456; таксама, Etica nella pubblicitа (22 febbraio
1997), 4!8, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 1997, pp. 10!15.

849 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2494; пар. CONCILIO VATICANO II, Decr. Inter
mirifica, 11.

850 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunicazioni sociali
(4 giugno 2000), 20, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2000, p. 24.
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заны з першым: дабро асобы нельга рэалізаваць незалежна ад
агульнага дабра супольнасці, да якой гэтая асоба належыць851.
Неабходным з’яўляецца ўдзел у працэсе прыняцця рашэн!
няў, звязаных з палітыкай у сферы камунікацыі. Гэты ўдзел
павінен быць адкрытым і сапраўды прадстаўнічым. Нельга
ствараць перавагі для асобных груп, што здараецца, калі сродкі
масавай камунікацыі скіраваны на асабістую выгаду852.

V. ПАЛІТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ
У СЛУЖЭННІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

а) Каштоўнасць грамадзянскай супольнасці

417. Палітычная супольнасць існуе дзеля таго, каб служыць
грамадзянскай супольнасці, ад якой яна паходзіць. Касцёл пры!
чыніўся да адрознення паміж палітычнай і грамадзянскай
супольнасцю дзякуючы свайму бачанню чалавека як аўтаном!
най істоты, здольнай да ўстанаўлення адносін і адкрытай на
Абсалют. Гэтае бачанне супрацьстаіць палітычным ідэалогі!
ям індывідуалісцкага тыпу, а таксама таталітарным ідэалогі!
ям, якія імкнуцца да таго, каб дзяржава паглынула грама!
дзянскую супольнасць. Касцёл, выступаючы за сацыяльны
плюралізм, імкнецца дасягнуць больш адэкватнай рэалізацыі
агульнага дабра і дэмакратыі згодна з прынцыпамі салідар!
насці, субсідыярнасці і справядлівасці.

Грамадзянская супольнасць — гэта сукупнасць адносін,
культурных і асацыятыўных рэсурсаў, якія з’яўляюцца аднос�
на незалежнымі як ад палітыкі, так і ад эканомікі. «Мэта гра!
мадзянскай супольнасці універсальная, паколькі адносіцца
да агульнага дабра, на якое ўсе грамадзяне маюць права ў

851 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunicazioni
sociali (4 giugno 2000), 22, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2000,
pp. 26!27.

852 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunicazioni
sociali (4 giugno 2000), 24, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2000,
pp. 29!30.
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аднолькавай ступені»853. Грамадзянская супольнасць здоль!
на ствараць уласныя праекты, скіраваныя на больш свабод!
нае і справядлівае грамадскае жыццё, у якім розныя групы
грамадзян аб’ядноўваюцца дзеля фарміравання і выражэн!
ня ўласнай пазіцыі, задавальнення сваіх асноўных патрэб і
абароны законных інтарэсаў.

б) Першынство грамадзянскай супольнасці

418. Хаця палітычная і грамадзянская супольнасць узаема�
звязаныя і ўзаемазалежныя, аднак, яны не з’яўляюцца роўнымі
ў іерархіі мэт. Палітычная супольнасць служыць грамадзян!
скай і, урэшце, асобам і групам, якія ствараюць гэтае грамад!
ства854. Таму грамадзянская супольнасць не можа разглядац!
ца як дадатак або замена палітычнай супольнасці. Наадварот,
яна мае перавагу, паколькі ў грамадзянскай супольнасці зна!
ходзіць сваё абгрунтаванне палітычная супольнасць.

Дзяржава павінна стварыць адпаведныя юрыдычныя
межы для свабоднай дзейнасці сацыяльных суб’ектаў і быць
гатовай умешвацца ў гэты працэс, калі ўзнікне такая неаб�
ходнасць, паважаючы пры гэтым прынцып субсідыярнасці, каб
скіраваць да агульнага дабра дыялектычны рух свабодных
асацыяцый, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным жыцці. Гра!
мадзянская супольнасць з’яўляецца шматскладовай і неадна!
роднай. Яна не пазбаўлена супярэчнасцяў: з’яўляецца месцам
сутыкнення розных інтарэсаў, дзе існуе небяспека, што мац!
нейшы пераможа слабейшага.

в) Выкарыстанне прынцыпу субсідыярнасці

419. Палітычная супольнасць абавязана будаваць адносіны
з грамадзянскай супольнасцю згодна з прынцыпам субсідыяр�

853 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 134.
854 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1910.
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насці855. Важна, каб развіццё дэмакратычнага жыцця распа!
чыналася ад грамадскіх адносін. Дзейнасць грамадзянскай
супольнасці, а менавіта валанцёрства і супрацоўніцтва ў
прыватнай і сацыяльнай сферы, якую можна коратка назваць
«трэцім сектарам», каб адрозніць ад такіх сфер, як дзяржава
і рынак, з’яўляецца найлепшым спосабам развіцця сацыяль!
нага вымярэння асобы, якая ў такіх відах дзейнасці можа цал!
кам праявіць сябе. Развіццё сацыяльных ініцыятыў, якое вы!
ходзіць па!за дзяржаўныя сферы, стварае новую прастору для
актыўнай прысутнасці і непасрэднай дзейнасці грамадзян,
якія бяруць на сябе функцыі дзяржавы. Гэтая важная з’ява
часта здзяйснялася пры выкарыстанні нефармальных шля!
хоў і метадаў. Так узнікалі новыя і станоўчыя формы ажыц!
цяўлення правоў асобы, якія значна ўзбагачалі дэмакратыч!
нае жыццё.

420. Супрацоўніцтва, нават у менш арганізаваных формах,
найбольш выразна супрацьстаіць логіцы канфлікту, якая сён�
ня пераважае, і нястрыманай канкурэнцыі. Адносіны, якія
ўзнікаюць у атмасферы супрацоўніцтва і салідарнасці, пера!
адольваюць ідэалагічныя падзелы, заахвочваюць шукаць тое,
што аб’ядноўвае, а не тое, што падзяляе.

Багаты вопыт валанцёрства ўяўляе яшчэ адзін вельмі
каштоўны прыклад, які пабуджае разглядаць грамадзянскую
супольнасць як прастору, у якой заўсёды можна пабудаваць
грамадскую этыку, зарыентаваную на салідарнасць, кан�
крэтнае супрацоўніцтва і братэрскі дыялог. Усе пакліканы
глядзець з даверам на новыя магчымасці і здзейсніць сваю
асабістую справу дзеля дабра супольнасці ў цэлым і, у пры!
ватнасці, на карысць самых слабых і патрабуючых. Гэта —
яшчэ адзін шлях умацавання прынцыпу «суб’ектыўнасці
грамадства»856.

855 Пар. PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1883!1885.

856 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991) 855.
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VI. ДЗЯРЖАВА І РЭЛІГІЙНЫЯ СУПОЛЬНАСЦІ

А) РЭЛIГIЙНАЯ СВАБОДА — АДНО З АСНОЎНЫХ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА

421. Другі Ватыканскі Сабор падтрымаў імкненне Каталіц�
кага Касцёла да ўмацавання рэлігійнай свабоды. Дэкларацыя
«Dignitatis humanae» высвятляе ў сваім падзагалоўку, што яе
мэтай з’яўляецца абвяшчэнне «права асобы і супольнасцяў
на сацыяльную і грамадзянскую свабоду ў справах рэлігіі».
Каб можна было выкарыстаць гэтую жаданую Богам і ўпіса!
ную ў чалавечую натуру свабоду, не трэба чыніць ёй пераш!
коду, паколькі «праўда ўсталёўваецца праз саму праўду»857.
Годнасць асобы і сама сутнасць пошуку Бога патрабуюць, каб
усе людзі ў справах рэлігіі былі свабодныя ад якога!небудзь
прымусу858. Дзяржава і грамадства не павінны прымушаць
чалавека дзейнічаць супраць сумлення, ні забараняць дзейні!
чаць паводле яго859. Рэлігійная свабода не з’яўляецца ні ма!
ральнай згодай прымаць памылкі, ні затоеным правам на па!
мылку860.

422. Свабода сумлення і рэлігіі «датычыць чалавека ў сацы�
яльным і індывідуальным вымярэнні»861. Права на рэлігійную
свабоду павінна быць замацавана ў заканадаўстве як грама!
дзянскае права862. Але гэтае права не з’яўляецца неабмежава!
ным. Справядлівыя межы ажыццяўлення рэлігійнай свабоды
павінны быць устаноўлены для кожнай сацыяльнай сітуацыі
з палітычнай разважлівасцю і ў адпаведнасці з патрабаван!
нямі агульнага дабра і прыняты грамадзянскімі ўладамі ў фор!
ме юрыдычных нормаў, адпаведных аб’ектыўнаму маральна!
му парадку. «Гэтыя нормы неабходны для эфектыўнай абаро!

857 CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 1.
858 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 2; Catechismo della Chiesa

Cattolica, 2106.
859 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 3.
860 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2108.
861 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2105.
862 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 2; Catechismo della Chiesa

Cattolica, 2108.
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ны правоў усіх грамадзян і мірнага суіснавання, для адпавед!
нага клопату пра сапраўдны грамадскі спакой, якім з’яўляец!
ца зладжанае жыццё ў сапраўднай справядлівасці, а таксама
для належнай абароны грамадскай маралі»863.

423. З прычыны гістарычных і культурных сувязяў з нацыяй
пэўная рэлігійная супольнасць можа атрымаць асаблівае пры�
знанне з боку дзяржавы. Гэтае прызнанне не можа ніякім
чынам нараджаць дыскрымінацыю грамадзянскага ці сацыяль�
нага парадку для іншых рэлігійных груп864. Устанаўленне ад!
носін паміж дзяржавамі і рэлігійнымі арганізацыямі, падтры!
манае Другім Ватыканскім Саборам, адпавядае патрабаван!
ням прававой дзяржавы і нормам міжнароднага права865.
Касцёл добра ўсведамляе, што гэтае бачанне не прымаецца
ўсімі. На жаль, права на рэлігійную свабоду «ў многіх дзяр!
жавах парушаецца, і настолькі сур’ёзна, што катэхетычнае
навучанне і ўдзел у катэхізацыі з’яўляюцца злачынствам, якое
падлягае крымінальным санкцыям»866.

Б) КАТАЛIЦКI КАСЦЁЛ I ПАЛIТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

а) Аўтаномія і незалежнасць

424. Хаця Касцёл і палітычная супольнасць маюць бачную
арганізацыйную структуру, яны адрозніваюцца па сваёй кан�
фігурацыі і мэтах. Другі Ватыканскі Сабор урачыста сцвер!
дзіў: «Палітычная супольнасць і Касцёл у сваіх сферах неза!
лежныя і аўтаномныя»867. Касцёл арганізаваны такім чынам,

863 CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 7; пар. Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2109.

864 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 6; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2107.

865 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 5:
AAS 91 (1999) 380!381.

866 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 14: AAS 71 (1979) 1289.
867 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76; пар. Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2245.
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каб задаволіць духоўныя патрэбы сваіх вернікаў, а палітыч!
ныя супольнасці ўстанаўліваюць адносіны і ствараюць ін!
стытуты служэння ўсяму, што ўваходзіць у паняцце часова!
га агульнага дабра. Аўтаномія і незалежнасць гэтых дзвюх
рэальнасцяў выразна бачна перш за ўсё ў іх мэтах.

Абавязак паважаць рэлігійную свабоду патрабуе ад палі!
тычнай супольнасці гарантавання Касцёлу прасторы, неаб!
ходнай для яго дзеяння. З другога боку, структура палітычнай
супольнасці не ўваходзіць у асаблівую сферу кампетэнцыі
Касцёла. «Касцёл паважае законную аўтаномію дэмакратыч�
нага парадку і не мае права аддаваць перавагу таму ці іншаму
інстытуцыйнаму ці канстытуцыйнаму рашэнню»868. Акрамя
гэтага, Касцёл не абавязаны ацэньваць палітычныя прагра!
мы, калі толькі яны не датычаць рэлігіі і маральнасці.

б) Супрацоўніцтва

425. Узаемная аўтаномія Касцёла і палітычнай супольнасці
не азначае размежавання, якое б выключала супрацоўніцтва.
Абедзве супольнасці, хаця і розным чынам, служаць асабіста!
му і сацыяльнаму пакліканню тых жа самых людзей. Фар!
мальная арганізацыя Касцёла і палітычнай супольнасці не
з’яўляюцца самамэтай, але служыць чалавеку, каб дапамагчы
яму поўнасцю рэалізаваць правы, уласцівыя яму як грама!
дзяніну і хрысціяніну, і правільна выканаць адпаведныя аба!
вязкі. Касцёл і палітычная супольнасць «будуць тым больш
эфектыўна выконваць гэтае служэнне дзеля дабра ўсіх, чым
лепш будуць развіваць здаровае супрацоўніцтва, улічваючы
таксама абставіны месца і часу»869.

426. Касцёл мае права на юрыдычнае прызнанне сваёй тоес�
насці. Касцёл, усведамляючы, што яго місія ахоплівае ўсю
чалавечую рэчаіснасць, і адчуваючы сябе цесна звязаным з

868 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
869 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
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чалавечым родам і яго гісторыяй870, дабіваецца для сябе сва!
боды ў маральнай ацэнцы гэтай рэчаіснасці, асабліва тады,
калі гэтага патрабуе абарона асноўных правоў асобы або збаў!
лення душ871.

Таму Касцёл патрабуе свабоды самавыяўлення, настаў!
лення, евангелізацыі; свабоды здзяйснення публічнага куль!
ту; свабоды ўнутранай арганізацыі і ўстанаўлення сваіх уну!
траных правілаў; свабоды выбіраць, навучаць, прызначаць і
перамяшчаць сваіх распарадчыкаў; свабоды будаваць рэлі!
гійныя будынкі, свабоды набываць і валодаць патрэбнымі даб!
ротамі для ажыццяўлення сваёй дзейнасці; свабоды аб’яднан!
ня не толькі ў рэлігійных мэтах, але і выхаваўчых, культур!
ных, медыцынскіх і дабрачынных872.

427. З мэтай прадухілення і змякчэння магчымых канфліктаў
паміж Касцёлам і палітычнай супольнасцю Касцёл і дзяржа�
ва, абапіраючыся на свой юрыдычны вопыт, неаднаразова пра�
паноўвалі стабільныя формы адносін і сродкаў, каб гаранта�
ваць гарманічныя адносіны. Гэты вопыт з’яўляецца важным
арыенцірам ва ўсіх выпадках, калі дзяржава прэтэндуе на
ўмяшанне ў сферу дзейнасці Касцёла і перашкаджае яго сва!
боднай дзейнасці, а нават адкрыта пераследуе Касцёл, ці на!
адварот, калі касцёльныя арганізацыі не адносяцца з адпавед!
най павагай да дзяржавы.

870 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 1.
871 Пар. CIC, canone 747, § 2; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2246.
872 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lettera ai Capi di Stato firmatari dell’Atto finale di Helsinki

(1° settembre 1980), 4: AAS 72 (1980) 1256!1258.



РАЗДЗЕЛ ДЗЕВЯТЫ

МІЖНАРОДНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

а) Адзінства чалавечай сям’і

428. Біблійныя апавяданні пра пачатак сусвету паказваюць
еднасць чалавечага роду і вучаць, што Бог Ізраэля ёсць Панам
гісторыі і сусвету. Яго дзеянне ахоплівае ўвесь свет і ўсю ча!
лавечую сям’ю, для якой прызначана ўсё стварэнне. Рашэнне
Бога стварыць чалавека паводле свайго вобраза і падабенства
(пар. Быц 1, 26–27) надае чалавеку выключную годнасць, якая
пашыраецца на ўсе пакаленні (пар. Быц 5) і ўсю зямлю (пар.
Быц 10). Кніга Быцця паказвае, што чалавек не быў створаны
ў ізаляцыі, але ў кантэксце, у які арганічна ўключана жыццё!
вая прастора, як задатак свабоды чалавека (сад), доступ да
харчавання (дрэвы ў садзе), праца (наказ апрацоўваць сад) і,
перш за ўсё, супольнасць (дар дапамогі з боку яму падобных)
(пар. Быц 2, 8–24). Умовы, якія гарантуюць паўнату чалаве!
чага жыцця, з’яўляюцца ў Старым Запавеце аб’ектам Божага
благаслаўлення. Бог хоча гарантаваць чалавеку даброты, не!
абходныя для яго развіцця, магчымасць свабоднага самавы!
яўлення, станоўчыя вынікі працы, багацце адносін з іншымі
людзьмі.

429. Запавет Бога з Ноем (пар. Быц 9, 1–17), а праз яго і з
усім чалавецтвам, пасля разбурэнняў, выкліканых патопам,
паказвае, што Бог хоча захаваць для чалавечай супольнасці
благаслаўленне пладавітасці, заданне панаваць над стварэн!
нем і абсалютную годнасць і непарушнасць чалавечага жыц!
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ця, характэрныя першаснаму стварэнню, нягледзячы на тое,
што праз грэх укараніліся ў ім насілле і несправядлівасць, што
і было пакарана патопам. Кніга Быцця захапляецца разна!
стайнасцю народаў, якая з’яўляецца плёнам стваральнай
дзейнасці Бога (пар. Быц 10, 1–32), і адначасова ў эпізодзе
з Бабілёнскай вежай асуджае непрыняцце чалавекам сва!
ёй сутнасці як стварэння (пар. Быц 11, 1–9). Згодна з Бо!
жым намерам усе народы мелі «адну мову ці аднолькавыя
словы» (Быц 11, 1), але людзі падзяляюцца і адварочваюц!
ца ад Стварыцеля (пар. Быц 11, 4).

430. Запавет, устаноўлены Богам з Абрагамам, выбраным
«бацькам мноства народаў» (Быц 17, 4), адкрывае шлях да
з’яднання чалавечай сям’і са Стварыцелем. Гісторыя збаўлен!
ня схіляе народ Ізраэля да думкі, што Божае дзеянне абмя!
жоўваецца іх зямлёй, аднак, паступова ўмацоўваецца пера!
кананне, што Бог дзейнічае таксама сярод іншых народаў
(пар. Іс 19, 18–25). Прарокі будуць прадказваць эсхаталагіч!
нае пілігрымаванне народаў да святыні Пана і надыход эры
спакою паміж нацыямі (пар. Іс 2, 2–5; 66, 18–23). Ізраэль,
рассеяны ў выгнанні, цалкам усвядоміць сваю ролю сведкі
адзінага Бога (пар. Іс 44, 6–8), Пана ўсяго свету і гісторыі
народаў (пар. Іс 44, 24–28).

б) Езус Хрыстус — правобраз і аснова новага чалавецтва

431. Езус Хрыстус з’яўляецца правобразам і асновай новага
чалавецтва. У Ім, праўдзівым «вобразе Бога» (2 Кар 4, 4), зна!
ходзіць дапаўненне чалавек, створаны Богам паводле Яго па!
дабенства. У вырашальным сведчанні любові, якое Бог аб’!
явіў праз крыж Хрыста, усе перашкоды варожасці былі раз!
бураны (пар. Эф 2, 12–18), і для тых, хто жыве новым жыццём
у Хрысце, нацыянальныя і культурныя адрозненні не з’яўля!
юцца больш прычынай падзелу (пар. Рым 10, 12; Гал 3, 26–28;
Клс 3, 11).
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Дзякуючы Духу Святому Касцёл ведае Божы намер, які
ахоплівае ўвесь чалавечы род (пар. Дз 17, 26) і скіроўвае да з’яд!
нання ў таямніцы збаўлення, якое спаўняецца пад кіраўніц!
твам Хрыста (пар. Эф 1, 8–10), усю падзеленую і рассеяную
рэальнасць стварэння. Ад дня Пяцідзесятніцы, калі навіна аб
уваскрасенні была абвешчана розным народам і зразуметая
кожным на роднай мове (пар. Дз 2, 6), Касцёл выконвае сваю
задачу адбудовы страчанай у Бабілёне еднасці і сведчання аб
ёй. Дзякуючы гэтай паслузе Касцёла чалавечая сям’я пакліка!
на адкрыць нанова сваё адзінства і прызнаць багацце адрознен!
няў, каб дасягнуць «поўнай еднасці ў Хрысце»873.

в) Універсальнае пакліканне хрысціянства

432. Хрысціянская навіна прапануе універсальнае бачанне
жыцця людзей і народаў на зямлі874, якое дазваляе зразумець
адзінства чалавечай сям’і875. Гэтае адзінства не стварае ўзброе!
ная сіла, тэрор ці самаволя, але вядзе да яе той «найвышэйшы
ўзор еднасці, які адлюстроўвае ўнутранае жыццё Бога, адзіна!
га ў трох Асобах, <…> і які мы, хрысціяне, называем словам
“камунія”»876. Гэтае адзінства з’яўляецца здабыткам мараль�
най і культурнай сілы свабоды877. Хрысціянская навіна стала
вырашальным фактарам, які дазваляе чалавецтву зразумець,
што народы імкнуцца да еднасці не толькі з арганізацыйных
ці палітычных прычын, не толькі дзеля эканамічных праек!
таў або ў імя абстрактнага, ідэалагічнага інтэрнацыяналізму,
але таму, што свабодна імкнуцца да супрацоўніцтва, усве!
дамляючы сябе «жывымі членамі сусветнай супольнасці»878.

873 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1.
874 Пар. PIO XII, Discorso ai Giuristi Cattolici sulle Comunitа di Stati e di popoli

(6 dicembre 1953), 2: AAS 45 (1953), 795.
875 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 42.
876 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
877 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la

celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 12: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739.

878 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 296.
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Сусветная супольнасць павінна ўсё больш поўна і дак!
ладна станавіцца канкрэтным вобразам еднасці, якой жадаў
Стварыцель: «Еднасць чалавечай сям’і існавала ва ўсе часы,
паколькі яна складаецца з людзей, адораных аднолькавай на!
туральнай годнасцю. Таму заўсёды будзе аб’ектыўным пат!
рабаванне рэалізаваць у дастатковай ступені універсальнае
агульнае дабро, якое датычыць усёй чалавечай сям’і»879.

II. АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ
МІЖНАРОДНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

а) Міжнародная супольнасць і каштоўнасці

433. Цэнтральнае месца чалавечай асобы і натуральная
здольнасць людзей і народаў да больш цесных узаемадносін
паміж сабой — гэта асноўныя элементы будавання сапраўд�
най міжнароднай супольнасці, кіраванне якой павінна арыен�
тавацца на універсальнае агульнае дабро880. Нягледзячы на
шырока распаўсюджанае імкненне да сапраўднай міжнарод!
най супольнасці, яднанне чалавечай сям’і яшчэ не здзейсні!
лася. Яму перашкаджаюць матэрыялістычная і нацыяналі!
стычная ідэалогіі, якія адмаўляюць каштоўнасці, носьбітам
якіх з’яўляецца асоба, якая разглядаецца цэласна ва ўсіх ас!
пектах: матэрыяльным і духоўным, індывідуальным і суполь!
ным. У прыватнасці, маральна недапушчальныя ўсялякая ідэ!
алогія і ўсялякі стыль паводзін, звязаныя з расізмам ці раса!
вай дыскрымінацыяй881.

Суіснаванне нацый грунтуецца на тых самых каштоўнас�
цях, якія павінны кіраваць адносінамі паміж людзьмі: на праў�

879 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292.
880 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1911.
881 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Nostra aetate, 5; GIOVANNI XXIII, Lett. enc.

Pacem in terris: AAS 55 (1963) 268. 281; PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio,
63: AAS 59 (1967) 288; ён жа, Lett. apost. Octogesima adveniens, 16: AAS 63
(1971) 413; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, L’Eǵlise face au
racisme. Contribution du Saint�Siège а ̀ la Confeŕence mondiale contre le Racisme,
la Discrimination raciale, la Xe ´nophobie et l’Intole ´rance qui y est associe ´e,
Tipografia Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2001.
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дзе, справядлівасці, салідарнасці і свабодзе882. Вучэнне Кас!
цёла аб прынцыпах, на якія абапіраецца міжнародная суполь!
насць, патрабуе, каб адносіны паміж народамі і палітычнымі
супольнасцямі рэгуляваліся розумам, справядлівасцю, зако!
нам і перамовамі. Нельга выкарыстоўваць насілле і вайну,
дыскрымінацыю, запалохванне ці хлусню883.

434. Права гарантуе міжнародны парадак884 або такое суіс!
наванне палітычных супольнасцяў, кожная з якіх імкнецца
да агульнага дабра сваіх грамадзян, а ўсе разам павінны
імкнуцца да дабра ўсіх народаў885 з перакананнем, што агуль!
нае дабро адной нацыі непарыўна звязана з дабром усёй ча!
лавечай сям’і886.

Міжнародная супольнасць з’яўляецца юрыдычнай суполь�
насцю, заснаванай на незалежнасці кожнай дзяржавы, якая
выступае членам супольнасці, без сувязяў падпарадкавання,
якія адмаўлялі б ці абмяжоўвалі яе незалежнасць887. Такое ра!
зуменне міжнароднай супольнасці не азначае рэлятывізму ці
адмаўлення розных асаблівасцяў і характэрных адметнасцяў
кожнага народу, але, наадварот, садзейнічае іх выяўленню888.
Павага самабытнасці народаў дапамагае пераадольваць роз!
ныя формы падзелу, якія вядуць да адчужанасці народаў і
прапагандуюць эгаізм, што прыносіць дэстабілізацыю.

435. Настаўніцкі Інстытут Касцёла прызнае важнасць на�
цыянальнай незалежнасці, якая разглядаецца перш за ўсё як

882 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279!280.
883 Пар. PAOLO VI, Discorso alle Nazioni Unite (4 ottobre 1965), 2: AAS 57 (1965)

879!880.
884 Пар. PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438!439.
885 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292; GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 857!858.
886 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 284.
887 Пар. PIO XII, Allocuzione natalizia (24 dicembre 1939): AAS 32 (1940) 9!11; ён

жа, Discorso ai Giuristi Cattolici sulle Comunitа di Stati e di popoli (6 dicembre
1953): AAS 45 (1953) 395!396; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS
55 (1963) 289.

888 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la
celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 9!10: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 737!738.
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адлюстраванне свабоды, што павінна рэгуляваць адносіны
паміж дзяржавамі889. Незалежнасць — гэта суб’ектыўнасць890

пэўнай нацыі ў палітычным, эканамічным, грамадскім і куль!
турным сэнсе. Культурнае вымярэнне набывае асаблівае зна!
чэнне як крыніца сілы для супраціўлення агрэсіі або іншым
формам панавання, якія абмяжоўваюць свабоду дадзенай
краіны. Культура гарантуе захаванне самабытнасці народу,
адлюстроўвае і падтрымлівае яго духоўную незалежнасць891.

Аднак нацыяльная незалежнасць не з’яўляецца абсалют�
най. Нацыі могуць свабодна адмовіцца ад некаторых сваіх пра�
воў дзеля агульнай мэты, усведамляючы, што ствараюць адну
«сям’ю народаў»892, у якой павінны панаваць узаемны давер,
падтрымка і павага. У гэтай перспектыве асабліва трэба адзна!
чыць, што адсутнічае міжнародная дамова, якая належным
чынам прадставіла б «правы нацый»893. Падрыхтоўка такой
дамовы магла б прычыніцца да сапраўднага вырашэння пытан!
няў, звязаных са справядлівасцю і свабодай у сучасным свеце.

б) Адносіны, заснаваныя на гармоніі
паміж юрыдычным і маральным парадкам

436. Рэалізаваць і ўмацаваць міжнародны парадак, які эфек�
тыўна гарантаваў бы мірнае суіснаванне народаў, і рэгуля�
ваць адносіны паміж дзяржавамі павінен сам маральны закон,

889 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289; GIOVANNI

PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione
del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 15: Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XVIII, 2 (1995) 741!742.

890 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988)
528!530.

891 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO (2 giugno 1980), 14: AAS 72
(1980) 744!745.

892 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la
celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 14: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741; пар. ён жа, Discorso al Corpo Diplomatico
(13 gennaio 2001), 8: AAS 93 (2001) 319.

893 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la
celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 6: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 735.
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які кіруе жыццём людзей. «Захаванне маральнага закону па!
вінна быць падкрэслена і пашырана грамадскай думкай усіх
нацый і дзяржаў з такой аднадушнасцю, каб ніхто не асмеліў!
ся аспрэчваць яго або змяншаць яго абавязковасць»894. Неаб!
ходна, каб універсальны маральны закон, запісаны ў сэрцы
чалавека, лічыўся дзейсным і абавязковым, як жывы выраз
агульнага для ўсяго чалавецтва сумлення, як «граматыка»895,
па якой трэба будаваць будучыню свету.

437. Усеагульная павага да прынцыпаў, якія натхняюць «пра�
вавую сістэму, адпаведную маральнаму парадку»896, з’яўля�
ецца неабходнай умовай стабільнасці міжнароднага жыцця.
Пошукі гэтай стабільнасці пасадзейнічалі паступовай выпра�
цоўцы права народаў897 («ius gentium»), якое з’яўляецца «па!
чатковай формай міжнароднага права»898. Юрыдычная і тэа!
лагічная думка, замацаваная ў натуральным законе, сфарму!
лявала «універсальныя прынцыпы, якія маюць першынство
і стаяць па!над унутраным правам дзяржаў»899. Да іх належаць
адзінства чалавечага роду, аднолькавая годнасць усіх народаў,
адмаўленне вайны як сродку вырашэння спрэчак, абавязак
супрацоўніцтва дзеля агульнага дабра, патрабаванне захоў!
ваць падпісаныя абавязацельствы («pacta sunt servanda»).
На апошні прынцып трэба звярнуць асаблівую ўвагу, каб за!
хаваць сябе ад «спакусы імкнуцца больш да права сілы, чым
да сілы права»900.

894 PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1941): AAS 34 (1942) 16.
895 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la

celebrazione del 50° di fondazione (5 ottobre 1995), 3: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732.

896 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 277.
897 Пар. PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438!439; ён жа,

Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1941): AAS 34 (1942) 16!17; GIOVANNI

XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 290!292.
898 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (12 gennaio 1991), 8: L’Osservatore

Romano, 13 gennaio 1991, p. 5.
899 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 5: AAS

96 (2004) 116.
900 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 5: AAS 96

(2004) 117; пар. ён жа, Messaggio al Rettore Magnifico della Pontificia Universitа
Lateranense (21 marzo 2002), 6: L’Osservatore Romano, 22 marzo 2002, p. 6.



309Міжнародная супольнасць

438. З мэтай вырашэння канфліктаў, якія ўзнікаюць паміж
рознымі палітычнымі супольнасцямі і перашкаджаюць ста�
більнасці нацый і міжнароднай бяспецы, неабходна звярнуц�
ца да агульных прынцыпаў, выпрацаваных у выніку перамоў,
рашуча адкінуць ідэю дасягнення справядлівасці шляхам вай�
ны901. «Вайна можа закончыцца без пераможцаў і пераможа!
ных — самазабойствам чалавецтва. Таму неабходна адкінуць
логіку, якая вядзе да вайны, і саму канцэпцыю, паводле якой
барацьба, скіраваная на знішчэнне ворага, супрацьстаянне і
сама вайна з’яўляюцца фактарамі развіцця і руху гісторыі
наперад»902.

Статут Арганізацыі Аб’яднаных Нацый забараніў не
толькі выкарыстоўваць сілу, але і пагражаць выкарыстаннем
гэтай сілы903. Гэты дакумент стаў плёнам трагічнага вопыту
другой сусветнай вайны. Падчас гэтага канфлікту Настаўніцкі
Інстытут Касцёла звярнуў увагу на некаторыя фактары, не!
абходныя для стварэння абноўленага міжнароднага парадку.
Да такіх фактараў можна аднесці свабоду і тэрытарыяльную
цэласнасць кожнай нацыі, захаванне правоў меншасцяў, спра!
вядлівае размеркаванне зямных рэсурсаў, адмову ад вайны і
раззбраенне, захаванне падпісаных дамоваў, спыненне рэлі!
гійнага пераследу904.

439. Для замацавання перавагі права важнае значэнне мае
перш за ўсё прынцып узаемнага даверу905. У гэтай перспекты�
ве нарматыўныя дакументы наконт мірнага вырашэння кан�
фліктаў трэба перагледзець такім чынам, каб падкрэсліць іх
вагу і абавязковасць. Інстытуты перамоў, пасрэдніцтвы, пры!
мірэнні, арбітражныя суды, якія прадугледжаны міжнарод!
ным заканадаўствам, павінны падтрымлівацца стварэннем

901 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 23: AAS 83 (1991) 820!821.
902 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 18: AAS 83 (1991) 816.
903 Пар. Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945), art. 2. 4; GIOVANNI PAOLO II,

Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.
904 Пар. PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1941): AAS 34 (1942) 18.
905 Пар. PIO XII, Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1945): AAS 38 (1946) 22;

GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 287!288.
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«юрыдычнай улады, сапраўды эфектыўнай у з’яднаным све!
це»906. Зрухі ў гэтым кірунку дазволяць міжнароднай суполь!
насці выступаць ужо не толькі як выпадковаму аб’яднанню
дзяржаў, але як структуры, у якой канфлікты могуць быць
вырашаны мірным шляхам. «Калі ў асобных дзяржавах <…>
асабістая помста і рэпрэсіі былі заменены ўладай закону, то
гэта ўжо найлепшы крок, які сёння так патрэбны міжнарод!
най супольнасці»907. У канечным выпадку міжнароднае пра!
ва «павінна прадухіляць сітуацыі, у якіх перавагу меў бы за!
кон мацнейшага»908.

 III. АРГАНІЗАЦЫЯ МІЖНАРОДНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

а) Значэнне міжнародных арганізацый

440. Касцёл спадарожнічае памкненням да сапраўднай між�
народнай «супольнасці», якая вызначыла свой кірунак разам
з устанаўленнем Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у 1945 г.
Гэтая арганізацыя «значна садзейнічала замацаванню чала!
вечай годнасці, свабодзе народаў і развіццю, рыхтуючы куль!
турны і інстытуцыйны падмурак будавання спакою»909. Са!
цыяльнае вучэнне станоўча ацэньвае ролю міжурадавых ар!
ганізацый, асабліва тых, якія дзейнічаюць у спецыфічных
сектарах910, але выражае сваю занепакоенасць у сітуацыях,
калі гэтыя арганізацыі спрабуюць вырашыць праблемы не!

906 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja
(13 maggio 1985), 4: AAS 78 (1986) 520.

907 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
908 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 9: AAS

96 (2004) 120.
909 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 7: AAS

96 (2004) 118.
910 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 426. 439;

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla 20a Conferenza Generale della FAO (12 novembre
1979), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 2 (1979) 1136!1137; ён жа,
Allocuzione all’UNESCO (2 giugno 1980), 5. 8: AAS 72 (1980) 737. 739!740;
ён жа, Discorso al Consiglio dei Ministri della Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (CSCE) (30 novembre 1993), 3. 5: AAS 86 (1994)
750!751. 752.
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ўласцівым чынам911. Настаўніцкі Інстытут Касцёла заклі!
кае міжнародныя арганізацыі ўзгадняць сваю дзейнасць з
патрэбамі чалавека ў грамадскім жыцці і ў сферах, якія ма!
юць важнае значэнне для мірнага і ўпарадкаванага суісна!
вання нацый і народаў912.

441. Клопат пра ўпарадкаванае і мірнае суіснаванне чалаве�
чай сям’і прымушае Настаўніцкі Інстытут Касцёла падкрэс�
ліваць неабходнасць «устанаўлення пэўнай грамадскай улады,
якая прызнавалася б усімі і мела б дзейсную сілу, каб гаранта�
ваць усім бяспеку, захаванне справядлівасці і павагі да пра�
воў»913. На працягу гісторыі, нягледзячы на змену поглядаў у
розных эпохах, пастаянна адчувалася неабходнасць гэтага
віду ўлады з мэтай вырашэння праблем сусветнага маштабу,
якія перашкаджаюць дасягненню агульнага дабра. Важна, каб
гэтая ўлада была плёнам дамовы, а не навязвання, а таксама,
каб не разглядалася як «нейкая глабальная звышдзяржава»914.

Палітычная ўлада, якая ажыццяўляецца на ўзроўні
міжнароднай супольнасці, павінна рэгулявацца правам, ары�
ентавацца на агульнае дабро і прынцып субсідыярнасці. «Гра!
мадзянскія ўлады сусветнай супольнасці не павінны абмя!
жоўваць сферу дзейнасці грамадзянскіх улад асобных палі!
тычных супольнасцяў, а тым больш замяняць іх. Мэта ўлад
сусветнай супольнасці заключаецца ў стварэнні ва ўсім све!
це такіх умоў, у якіх грамадскія ўлады кожнай палітычнай су!
польнасці, іх грамадзяне і прамежкавыя групы маглі б выра!
шаць свае задачы, выконваючы ўласныя абавязкі, і карыстац!
ца сваімі правамі з яшчэ большай бяспекай»915.

911 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio alla Signora Nafis Sadik, Segretario Generale
della Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo (18 marzo 1994): AAS
87 (1995) 191!192; ён жа, Messaggio alla Signora Gertrude Mongella, Segretario
Generale della Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna
(26 maggio 1995): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 1 (1995) 1571!1577.

912 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 84.
913 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 82; пар. GIOVANNI XXIII, Lett.

enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 293 e PAOLO VI, Lett. enc. Populorum
progressio, 78: AAS 59 (1967) 295.

914 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2003, 6: AAS
95 (2003) 344.

915 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294!295.
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442. Міжнародная палітыка, якая імкнецца да спакою і раз�
віцця праз прыняцце скаардынаваных мер916, неабходна сён!
ня, як ніколі, з!за глабалізацыі праблем. Настаўніцкі Інсты!
тут Касцёла падкрэслівае, што ўзаемазалежнасць людзей і
нацый набывае маральнае вымярэнне і ўплывае на эканаміч!
ныя, культурныя, палітычныя і рэлігійныя адносіны ў сучас!
ным свеце. У гэтай сітуацыі падкрэсліваецца неабходнасць
перагледзець дзейнасць міжнародных арганізацый. Гэты пра!
цэс «прадбачыць пераадоленне палітычнай канкурэнцыі і ад!
мову ад усялякага жадання выкарыстоўваць у сваіх мэтах гэ!
тыя арганізацыі, адзінай мэтай існавання якіх з’яўляецца
агульнае дабро»917. Такім чынам будзе дасягнуты «больш вы�
сокі ўзровень міжнароднай арганізаванасці»918.

Міжурадавыя структуры, у прыватнасці, павінны паспя�
хова ажыццяўляць функцыі кантролю і кіраўніцтва ў сферы
эканомікі, паколькі дасягненне агульнага дабра ўжо цяпер
становіцца немагчымым у некаторых дзяржавах, нават калі
яны вылучаюцца моцаю, багаццем і палітычнай сілай919. Ак!
рамя гэтага, міжнародныя арганізацыі павінны гарантаваць
роўнасць, на якой грунтуецца ўсеагульнае права на ўдзел у
працэсе цэласнага развіцця пры належнай павазе законных
адрозненняў920.

443. Настаўніцкі Інстытут Касцёла станоўча ацэньвае ролю
тых груповак грамадзянскай супольнасці, якія скіроўваюць
грамадскую думку на розныя аспекты міжнароднага жыцця,
звяртаючы асаблівую ўвагу на захаванне правоў чалавека. Гэта
«шэраг прыватных асацыяцый (некаторыя з іх маюць сусвет!
ны маштаб), якія нядаўна ўзніклі. Амаль усе яны з вялікай

916 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 51!55 e 77!79: AAS 59 (1967)
282!284 e 295!296.

917 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575.
918 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575; пар.

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 7: AAS
96 (2004) 118.

919 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863!864.
920 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 33. 39: AAS 80 (1988)

557!559. 566!568.
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увагай і з вартай пахвалы аб’ектыўнасцю сочаць за міжна!
роднымі падзеямі ў гэтай вельмі далікатнай сферы»921.

Такая ініцыятыва павінна стаць натхненнем для ўрадаў,
паколькі яна імкнецца ажыццявіць ідэалы міжнароднай су!
польнасці, «асабліва дзякуючы канкрэтным праяўленням са!
лідарнасці і спакою з боку многіх асоб, у тым ліку і ўдзельні!
каў няўрадавых арганізацый і рухаў за правы чалавека»922.

б) Юрыдычны статус Апостальскай Сталіцы

444. Апостальская Сталіца, або Святы Пасад923, вызначаец�
ца поўнай міжнароднай суб’ектыўнасцю як незалежная ўлада,
якая ажыццяўляе ўласныя юрыдычныя дзеянні. Яна мае знешні
суверэнітэт, прызнаны ў межах міжнароднай супольнасці, і
з’яўляецца адлюстраваннем унутранай незалежнасці Касцё�
ла і характарызуецца арганізацыйным адзінствам і суверэні�
тэтам. Касцёл карыстаецца юрыдычнымі дзеяннямі, неаб!
ходнымі ці карыснымі для ажыццяўлення яго місіі.

Міжнародная дзейнасць Апостальскай Сталіцы выяўляец�
ца аб’ектыўна ў многіх аспектах, а менавіта: у актыўным і па!
сіўным праве на дыпламатычнае прадстаўніцтва; у ажыццяў!
ленні «ius contrahendi», у заключэнні дамоў; ва ўдзеле ў між!
урадавых арганізацыях, якія, напрыклад, належаць да сістэмы
Аб’яднаных Нацый, у пасрэдніцкіх ініцыятывах у выпадку кан!
фліктаў. Гэтай дзейнасцю Касцёл хоча бескарысна служыць
міжнароднай супольнасці, паколькі ён не шукае для сябе вы!
гады, а лічыць сваёй мэтай дасягненне агульнага дабра для
ўсёй чалавечай сям’і. У гэтым кантэксце Апостальская Ста!
ліца карыстаецца паслугай перш за ўсё сваіх дыпламатаў.

445. Дыпламатычная служба Апостальскай Сталіцы, плён
працяглага і праверанага вопыту, дзейнічае не толькі дзеля

921 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544!547.
922 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 7: AAS

96 (2004) 118.
923 Пар. CIC, canone 361.
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«libertas Ecclesiae», але таксама для абароны і падтрымкі ча�
лавечай годнасці, для грамадскага ладу, заснаванага на каш�
тоўнасцях справядлівасці, праўды, свабоды і любові. «Павод!
ле прыроджанага права, звязанага з нашай духоўнай місіяй і
заснаванага на векавым развіцці гістарычных падзей, мы вы!
сылаем сваіх легатаў да найвышэйшых улад дзяржаў, у якіх
Касцёл або ўжо ўкараніўся або пэўным чынам прысутнічае.
Зразумела, што мэты, якія стаяць перад Касцёлам і дзяржа!
вай, — супольнасцяў у поўным сэнсе, — маюць свае сродкі і
з’яўляюцца незалежнымі ў пэўных сферах дзейнасці. Але
праўда і тое, што абодва, Касцёл і дзяржава, дзейнічаюць на
карысць аднаго і таго ж суб’екта — чалавека, якога Бог паклі!
каў да вечнага збаўлення і пасяліў яго на зямлі, каб дазволіць
яму пры дапамозе ласкі дасягнуць збаўлення праз працоўнае
жыццё, якое памнажае дабрабыт у мірным суіснаванні з
іншымі»924. Дабру асоб і чалавечых супольнасцяў садзейні!
чае ўпарадкаваны дыялог паміж Касцёлам і грамадзянскімі
ўладамі, які выяўляецца ў прыняцці двухбаковых дамоў. Гэты
дыялог скіроўвае да ўстанаўлення або замацавання адносін
узаемнага паразумення і супрацоўніцтва, а таксама да праду!
хілення або вырашэння магчымых канфліктаў, каб садзейні!
чаць прагрэсу кожнага народу і ўсяго чалавецтва ў справяд!
лівасці і спакоі.

IV. МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
ДЗЕЛЯ РАЗВІЦЦЯ

а) Супрацоўніцтва дзеля гарантавання права на развіццё

446. Вырашэнне праблемы развіцця патрабуе супрацоўніц�
тва асобных палітычных супольнасцяў. «Палітычныя суполь!
насці ўзаемаабумоўлены, таму можна сцвярджаць, што кож!
ная з іх развіваецца, уносячы ўклад у развіццё іншых. Таму

924 PAOLO VI, Lett. ap. Sollicitudo omnium ecclesiarum: AAS 61 (1969) 476.
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неабходна ўзаемаразуменне і супрацоўніцтва паміж імі»925.
Улічваючы тое, што адставанне ў эканамічным развіцці з’яў!
ляецца не толькі вынікам памылковых людскіх рашэнняў, але
і вынікам «эканамічных, фінансавых і сацыяльных механіз�
маў»926, а таксама «структур граху»927, якія перашкаджаюць
поўнаму развіццю людзей і народаў, можна сцвярджаць, што
такое адставанне з’яўляецца непазбежным прысудам.

Гэтым цяжкасцям трэба супрацьстаяць з цвёрдай і на�
стойлівай рашучасцю, паколькі развіццё з’яўляецца не толькі
жаданнем, але і правам928, якое, як і кожнае права, звязана з
абавязкам. «Сапраўды, супрацоўніцтва дзеля развіцця ўсяго
чалавека і кожнага чалавека — гэта абавязак усіх у адносінах
да ўсіх, яно павінна ахопліваць усе чатыры бакі свету: Усход і
Захад, Поўнач і Поўдзень»929. На думку Настаўніцкага Інсты!
тута Касцёла права на развіццё засноўваецца на наступных
прынцыпах: адзінстве паходжання і агульным прызначэнні
чалавечай сям’і, роўнасці ўсіх людзей і супольнасцяў, засна!
ванай на чалавечай годнасці, а таксама на агульным прызна!
чэнні зямных дабротаў, цэласнасці паняцця развіцця, цэнт!
ральнай ролі чалавечай асобы і салідарнасці.

447. Сацыяльнае вучэнне падтрымлівае формы супрацоўніц�
тва, здольныя развіваць доступ краін, бедных і менш развітых,
да міжнароднага рынку. «Яшчэ нядаўна абвяшчаўся тэзіс, што
бедныя краіны будуць развівацца, калі адасобяцца ад сусвет!

925 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449; пар. PIO XII,
Radiomessaggio natalizio (24 dicembre 1945): AAS 38 (1946) 22.

926 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 16: AAS 80 (1988) 531.
927 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36!37. 39: AAS 80 (1988)

561!564. 567.
928 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268; ён жа,

Lett. ap. Octogesima adveniens, 43: AAS 63 (1971) 431!432; GIOVANNI PAOLO II,
Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 32!33: AAS 80 (1988) 556!559; ён жа, Lett. enc.
Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836!838; пар. таксама, PAOLO VI, Discorso
all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (10 giugno 1969), 22: AAS 61 (1969)
500!501; GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Convegno di dottrina sociale della Chiesa
(20 giugno 1997), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 1554!1555;
ён жа, Discorso ai Dirigenti di Sindacati di Lavoratori e di grandi Societа (2 maggio
2000), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 726.

929 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556.



316 Частка другая. Раздзел дзевяты

нага рынку і даверацца толькі сваім сілам. Вопыт апошніх
гадоў паказаў, што краіны, якія выбралі ізаляцыю, затрыма!
ліся або адсталі ў развіцці; а наперад пачалі рухацца тыя, хто
змог уключыцца ў агульную сістэму ўзаемных эканамічных
сувязяў на міжнародным узроўні. Варта адзначыць, што га!
лоўнай праблемай з’яўляецца атрыманне раўнапраўнага дос!
тупу да міжнароднага рынку; доступу, заснаванага не на ад!
набаковым прынцыпе эксплуатацыі прыродных рэсурсаў, а
на адпаведным выкарыстанні чалавечага патэнцыялу»930.
Асноўныя прычыны беднасці і адсталасці ў развіцці, апрача
цяжкасцяў у доступе да міжнароднага рынку931, — гэта не!
пісьменнасць, адсутнасць харчовай бяспекі, структур і пас!
луг, недахоп сродкаў, неабходных для забеспячэння асноў!
най медыцынскай апекі, недахоп пітной вады, карупцыя,
нестабільнасць грамадскіх інстытутаў і палітычнага жыцця.
Існуе сувязь паміж беднасцю і адсутнасцю ў многіх краінах
свабоды, магчымасці праяўлення эканамічных ініцыятыў, а
таксама дзяржаўнай адміністрацыі, здольнай стварыць ад!
паведную сістэму адукацыі і інфармацыі.

448. Дух міжнароднага супрацоўніцтва патрабуе, каб па�
над вузкай логікай рынку існавала ўсведамленне абавязку са�
лідарнасці, усеагульнай сацыяльнай справядлівасці і любові932.
Існуе «штосьці, што належыць чалавеку, паколькі чалавек
ёсць чалавекам, зыходзячы з яго асаблівай годнасці»933. Су!
працоўніцтва — гэта шлях, якім міжнародная супольнасць
як адзінае цэлае павінна пайсці «адпаведна са сваім разу!
меннем агульнага дабра ўсёй чалавечай сям’і»934. Гэта пры!
нясе шмат станоўчых вынікаў, такіх, як вера ў магчымасці
бедных людзей, а значыць і бедных краін, і ў справядлівае
размеркаванне дабротаў.

930 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 33: AAS 83 (1991) 835.
931 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 56!61: AAS 59 (1967) 285!287.
932 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279.
933 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 836.
934 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863.
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б) Барацьба з беднасцю

449. У пачатку новага тысячагоддзя беднасць мільярдаў
мужчын і жанчын з’яўляецца «праблемай, якая ператвара�
ецца ў выклік нашаму чалавечаму і хрысціянскаму сумлен�
ню»935. Беднасць звяртае ўвагу на драматычную праблему
справядлівасці. У сваіх розных формах і выніках яна звяза!
на з нераўнамерным развіццём, калі не прызнаецца «адноль!
кава права кожнага народу на тое, каб “сесці за стол на агуль!
най гасціне”»936. Такая беднасць робіць немагчымым ажыц!
цяўленне ўсеагульнага гуманізму, да якога імкнецца і якога
жадае Касцёл, каб людзі і народы маглі «быць большым»937 і
жыць «у больш годных чалавечых умовах»938.

Змаганне з беднасцю знаходзіць моцную матывацыю ў пе�
раважнай любові Касцёла да бедных939. У сацыяльным вучэнні
Касцёл не перастае падкрэсліваць некаторыя свае асноўныя
прынцыпы. Першым з іх з’яўляецца прынцып усеагульнага
прызначэння дабротаў940. Пастаянна настойваючы на прын!
цыпе салідарнасці, сацыяльнае вучэнне заахвочвае перайсці
да дзеянняў: «умацоўваць дабро ўсіх і кожнага, бо ўсе мы з’яў!
ляемся сапраўды адказнымі за ўсіх»941. Прынцыпу салідар!
насці і змаганню з беднасцю павінен заўсёды спадарожнічаць
прынцып субсідыярнасці, дзякуючы якому можна абудзіць
дух ініцыятывы, якая ўяўляе аснову для ўсякага сацыяльна!
эканамічнага развіцця ў самых бедных краінах942. На бедных

935 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 14: AAS
92 (2000) 366; пар. ён жа, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1993,
1: AAS 85 (1993) 429!430.

936 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80 (1988) 558. Пар.
PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 47: AAS 59 (1967) 280.

937 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 6: AAS 59 (1967) 260; пар. Giovanni
PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548!550.

938 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 20!21: AAS 59 (1967) 267!268.
939 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell’Episcopato

Latino�Americano, Puebla (28 gennaio 1979), I/8: AAS 71 (1979) 194!195.
940 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
941 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566.
942 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 55: AAS 59 (1967) 284; GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575!577.
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трэба глядзець «не як на праблему, але як на тых, хто можа
стаць суб’ектам і пратаганістам новай і больш чалавечнай бу!
дучыні для ўсяго свету»943.

в) Знешні доўг

450. Права на развіццё павінна быць улічана ў справах, звя�
заных з даўгавым крызісам у многіх бедных краінах944. У ас!
нове гэтага крызісу знаходзяцца складаныя і разнастайныя
прычыны як міжнароднага характару (ваганне курсаў валют,
фінансавыя спекуляцыі, эканамічны неакаланіялізм), так і
ўнутранага, звязанага з сітуацыяй краін!даўжніц (карупцыя,
кепскае распараджэнне дзяржаўнымі грашовымі рэсурсамі,
неўласцівае выкарыстанне атрыманых пазык). Больш цер!
піць у выніку структурных праблем, а таксама з!за паводзін
асобных людзей ні ў чым не вінаватае насельніцтва краін!
даўжніц і бедных краін. Міжнародная супольнасць не можа
заставацца абыякавай да такога становішча. Сцвярджаючы
бясспрэчнасць прынцыпу, што даўгі павінны быць выплача!
ны, трэба шукаць спосабы вырашэння гэтай праблемы, якія
адпавядалі б «фундаментальнаму праву народаў на існаван!
не і прагрэс»945.

943 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 14: AAS
92 (2000) 366.

944 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Tertio millennio adveniente, 51: AAS 87 (1995) 36;
ён жа, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998, 4: AAS 90 (1998)
151!152; ён жа, Discorso alla Conferenza dell’Unione Interparlamentare
(30 novembre 1998): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI, 2 (1998) 1162!1163;
таксама, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 9: AAS 91 (1999)
383!384.

945 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 838; пар.
таксама дакумент Al servizio della comunitа umana: un approccio etico al debito
internazionale, надрукаваны Папскай Камісіяй «Iustitia et Pax» (27 dicembre
1986), Cittа ` del Vaticano 1986.



РАЗДЗЕЛ ДЗЕСЯТЫ

АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

451. Жывы вопыт прысутнасці Бога ў гісторыі з’яўляецца
падставай веры Божага народу: «Мы былі рабамі фараона ў
Егіпце, і вывеў нас Пан з Егіпта моцнай рукою» (Дрг 6, 21).
Роздум над гісторыяй дазваляе зрабіць высновы з мінулага і
адкрыць дзеянне Бога на самым пачатку існавання чалавека:
«Мой бацька, вандроўны арамеец» (Дрг 26, 5). Таго Бога, які
можа сказаць свайму народу: «Я ўзяў бацьку вашага Абрага!
ма з межаў Месапатаміі» (Нав 24, 3). Гэты роздум дазваляе з
даверам глядзець у будучыню, дзякуючы абяцанню і запаве!
ту, які Бог пастаянна аднаўляе.

Вера Ізраэля жыве ў часе і прасторы гэтага свету, які
ўспрымаецца не як варожае асяроддзе або зло, ад якога трэба
вызваляцца, але як дар Бога, як месца і план, які Ён давярае
адказнаму кіраўніцтву і дзейнасці чалавека. Прырода, плён
Божай справы стварэння, не з’яўляецца для чалавека небяс!
печным канкурэнтам. Бог, які стварыў усё, убачыў, што кож!
нае Яго стварэнне добрае (пар. Быц 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25). На
вяршыні свайго стварэння, вельмі добрага (пар. Быц 1, 31),
Стварыцель ставіць чалавека. Сярод усіх стварэнняў толькі
мужчыну і жанчыну Бог захацеў стварыць «паводле свайго
вобраза» (Быц 1, 27). Менавіта іх Пан зрабіў адказнымі за ўсё
стварэнне, ім даручае клапаціцца пра яго гармонію і развіццё
(пар. Быц 1, 26–30). Асаблівая сувязь з Богам высвятляе пры!
вілеяваную пазіцыю чалавечай пары ў парадку стварэння.

452. Сувязь чалавека са светам з’яўляецца асноўным элемен�
там яго тоеснасці. Гэтыя адносіны ўзнікаюць як плён глыбо�
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кай сувязі чалавека з Богам. Бог захацеў, каб чалавек стаў Яго
суразмоўцам. Бо толькі ў дыялогу з Богам чалавек адкрывае
праўду пра сябе, з якой чэрпае натхненне і нормы для плана!
вання будучыні свету — саду, які Бог даручыў яму апрацоў!
ваць і даглядаць (пар. Быц 2, 15). Нават грэх не адмяняе гэта!
га задання, хаця і абцяжарвае высокародную справу працы
болем і цярпеннем (пар. Быц 3, 17–19).

Стварэнне заўсёды з’яўляецца ў малітве Ізраэля аб’ектам
ушанавання: «Незлічоныя, Пане, Твае справы! Усё Ты мудра
стварыў» (Пс 104 [103], 24). Збаўленне ўсведамляецца як но�
вае стварэнне, якое верне гармонію і здольнасць росту, па!
шкоджаную грахом: «Я ствараю новае неба і новую зямлю»
(Іс 65, 17), — кажа Пан. — «Тады пустыня ператворыцца ў сад,
<...> і справядлівасць будзе жыць у садзе. Мой народ будзе
жыць у мірных паселішчах» (Іс 32, 15–18).

453. Канчаткова збаўленне, ахвяраванае Богам усяму чала�
вецтву праз свайго Сына, не ажыццяўляецца па�за гэтым све�
там. Хаця чалавецтва і зранена грахом, аднак яго прызначэн�
нем з’яўляецца поўнае ачышчэнне (пар. 2 П 3, 10), з якога ча!
лавецтва выйдзе адноўленым (пар. Іс 65, 17; 66, 22; Ап 21, 1) і
стане, нарэшце, месцам, у якім «будзе жыць справядлівасць»
(2 П 3, 13).

У сваім публічным служэнні Езус выкарыстоўвае прырод�
ныя элементы. Ён не толькі мудра інтэрпрэтуе прыроду ў
прыкладах, якія любіць прыводзіць, і ў сваіх прыпавесцях, але
таксама пануе над ёй (пар. эпізод утаймавання буры ў Мц 14,
22–23; Мк 6, 45–52; Ян 6, 16–21). Пан ставіць прыроду на слу!
жэнне свайму плану збаўлення. Ён просіць сваіх вучняў гля!
дзець на прадметы, на поры года і на людзей з даверлівасцю
дзяцей, якія ведаюць, што іх ніколі не пакіне клапатлівы Ай!
цец (пар. Лк 11, 11–13). Вучань Хрыста не становіцца рабом
рэчаў. Ён павінен умець імі карыстацца і размяркоўваць іх па�
братэрску (пар. Лк 16, 9–13).

454. Уваходжанне Езуса Хрыста ў гісторыю свету дасягае
сваёй кульмінацыі ў пасхальнай падзеі, калі сама прырода
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ўдзельнічае ў драме адкінутага Сына Божага і ў перамозе Увас�
красення (пар. Мц 27, 45. 51; 28, 2). Пераступіўшы парог смерці
і прынёсшы туды ззяючую навіну аб уваскрасенні, Езус дае
пачатак новаму свету, у якім усё Яму падуладна (пар. 1 Кар
15, 20–28). Езус вяртае тыя адносіны парадку і гармоніі, якія
былі разбураны грахом. Усведамляючы парушэнне раўнавагі
паміж чалавекам і прыродай, трэба разумець, што ў Езусе
здзейснілася паяднанне чалавека і свету з Богам, дзякуючы
чаму кожны чалавек, спазнаючы Божую любоў, можа зноў
атрымаць страчаны спакой: «Калі хто ў Хрысце, той новае
стварэнне; даўняе мінула, вось сталася новае» (2 Кар 5, 17).
Прырода, створаная ў Слове, з дапамогай таго ж Слова, якое
сталася целам, яднаецца з Богам і ў Ім знаходзіць спакой (пар.
Клс 1, 15–20).

455. Не толькі ўнутраны свет чалавека атрымлівае аздараў�
ленне, але і ўсё яго цела напаўняе збавенная сіла Хрыста. Усё
стварэнне ўдзельнічае ў абнаўленні, якое паходзіць з Пасхі
Пана, хаця яшчэ стогне ў пакутах нараджэння (пар. Рым 8,
19–23), чакаючы з’яўлення «новага неба і новай зямлі» (Ап
21, 1), якія з’яўляюцца дарамі апошніх часоў, сведчаннем
здзейсненага збаўлення. А пакуль нішто не з’яўляецца чужым
гэтаму збаўленню. «Ва ўсіх жыццёвых абставінах хрысціянін
пакліканы служыць Хрысту, жыць паводле Яго Духу, прыма!
ючы кіраўніцтва любові, якая з’яўляецца пачаткам новага
жыцця і вяртае свет і чалавека да першапачатковага намеру
наконт іх: «Ці свет, ці жыццё, ці смерць, ці цяперашняе, ці
будучае — усё вашае, вы ж — Хрыста, а Хрыстус — Бога»
(1 Кар 3, 22–23).

II. ЧАЛАВЕК І СВЕТ РЭЧАЎ

456. Біблійнае бачанне ўплывае на пазіцыю хрысціянаў аднос�
на праблемы выкарыстання зямлі і развіцця навукі і тэхнікі.
Другі Ватыканскі Сабор сцвярджае, што «чалавек слушна
думае, што праз удзел у святле Божага розуму ён перавышае
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сваім інтэлектам свет рэчаў»946. Айцы Сабору прызнаюць
прагрэс, які быў здзейснены на працягу вякоў дзякуючы няс!
томнаму выкарыстанню чалавечага таленту ў эмпірычных
навуках, у тэхніцы і мастацтве947. Сучасны чалавек «дзякую!
чы багатым ведам і тэхніцы пашырыў сваё панаванне і нада!
лей пашырае яго амаль на ўсю рэчаіснасць»948.

Чалавек, «створаны паводле Божага падабенства, атры!
маў запаведзь падпарадкаваць сабе зямлю і ўсё, што на ёй ёсць,
і кіраваць светам у справядлівасці і святасці, прызнаючы Бога
Стварыцелем усіх рэчаў, суадносіць з Ім сябе самога і сукуп!
насць усяго, каб, калі ўсё будзе падпарадкавана чалавеку, імя
Божае было праслаўлена па ўсёй зямлі». Таму Сабор вучыць,
што «індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, а
менавіта тыя вялізныя намаганні, якія людзі на працягу вякоў
прыкладваюць для паляпшэння ўмоў свайго жыцця, самі па
сабе адпавядаюць Божаму плану»949.

457. Дасягненні навукі і тэхнікі па сваёй сутнасці з’яўляюц�
ца станоўчымі. Хрысціяне «не лічаць, што справы, якія спа!
радзілі таленты і здольнасці чалавека, супярэчаць Божай мо!
цы і што разумнае стварэнне спаборнічае са Стварыцелем.
Наадварот, яны ўпэўнены, што дасягненні чалавецтва — гэта
праявы Божай велічы і плён Яго невыказнага намеру»950.
Айцы Сабору падкрэсліваюць, што «чым больш расце чала!
вечая магутнасць, тым шырэйшай становіцца адказнасць
асобных людзей і супольнасцяў»951; што кожная дзейнасць
чалавека павінна адпавядаць, згодна з намерам і воляй Бога,
сапраўднаму дабру чалавецтва952. Беручы пад увагу гэтае мер!
каванне, Настаўніцкі Інстытут Касцёла неаднаразова пад!
крэсліваў, што Каталіцкі Касцёл ні ў якім выпадку не пярэ!

946 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 15.
947 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 15.
948 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 33.
949 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 34.
950 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 34.
951 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 34.
952 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 35.
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чыць прагрэсу953, а наадварот лічыць «навуку і тэхніку <...>
цудоўным плёнам творчай здольнасці чалавека, якая з’яўляец!
ца Божым дарам. Яны адкрылі нам незвычайныя магчымасці,
якімі мы ўсе з удзячнасцю карыстаемся»954. Таму «мы, якія ве!
рым у Бога, які палічыў, што прырода, створаная Ім, з’яўляецца
«добрай», карыстаемся плёнамі тэхнічнага і эканамічнага пра!
грэсу, якога чалавек дасягае дзякуючы свайму розуму»955.

458. Меркаванні Настаўніцкага Інстытута Касцёла пра на�
вуку і тэхніку пашыраюцца і на выкарыстанне іх дасягненняў
у прыродным асяроддзі і ў сельскай гаспадарцы. Касцёл высо!
ка ацэньвае «перавагу, якую мы маем і можам яшчэ мець дзя!
куючы вывучэнню і выкарыстанню малекулярнай біялогіі,
якая дапаўняецца іншымі дысцыплінамі, такімі, як генетыка
і яе тэхналагічнае выкарыстанне ў сельскай гаспадарцы і ў
прамысловасці»956. «Тэхніка магла б пры правільным выка!
рыстанні стаць каштоўным інструментам вырашэння сур’ёз!
ных праблем, праблемы голаду і хваробы, дзякуючы вывя!
дзенню разнастайных, больш карысных і ўстойлівых, раслін
і дзякуючы выпуску каштоўных лекаў»957. Трэба падкрэсліць
у першую чаргу патрабаванне «правільнага выкарыстання»,
бо «мы ведаем, што гэты патэнцыял не з’яўляецца нейтраль!
ным. Яго прымяненне можа садзейнічаць як прагрэсу, так і
дэградацыі чалавека»958. Таму «неабходна мудра і ўважліва

953 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso pronunciato durante la visita al «Mercy Maternity
Hospital», Melbourne (28 novembre 1986): Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
IX, 2 (1986) 1732!1736.

954 GIOVANNI PAOLO II, Discorso pronunciato durante l’incontro con gli scienziati e
rappresentanti dell’Universitа delle Nazioni Unite, Hiroshima (25 febbraio 1981),
3: AAS 73 (1981) 422.

955 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai lavoratori delle Officine Olivetti di Ivrea (19 marzo
1990), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 1 (1990) 697.

956 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze (3 ottobre
1981), 3: AAS 73 (1981) 670.

957 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dall’Accademia
Nazionale delle Scienze nel bicentenario della fondazione (21 settembre 1982), 4:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 513.

958 GIOVANNI PAOLO II, Discorso pronunciato durante l’incontro con gli scienziati e
rappresentanti dell’Universitа delle Nazioni Unite, Hiroshima (25 febbraio 1981),
3: AAS 73 (1981) 422.
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падыходзіць да прыроды, старанна вызначаць мэту і метады,
уласцівыя розным дакладным тэхналогіям»959. Навукоўцы
павінны «сапраўды выкарыстоўваць свае даследаванні і тэх!
нічныя магчымасці дзеля служэння чалавецтву»960, стараю!
чыся падпарадкаваць іх «маральным прынцыпам і каштоў!
насцям, якія адпавядаюць годнасці чалавека і ў поўнай сту!
пені яе ажыццяўляюць»961.

459. Галоўным арыенцірам для кожнага выкарыстання да�
сягненняў навукі і тэхнікі з’яўляецца павага да чалавека, якая
павінна абавязкова суправаджацца належнай павагай да
іншых жывых істот. Нават тады, калі ёсць імкненне іх змя!
ніць, «трэба ўлічваць прыроду кожнай істоты і яе ўзаемасу�
вязь з упарадкаванай сістэмай»962. У гэтым сэнсе неверагод!
ныя магчымасці біялагічных даследаванняў выклікаюць глы!
бокую занепакоенасць, паколькі «мы яшчэ не ў стане ацаніць
парушэнні, якія справакаваны ў прыродзе з!за генетычных
маніпуляцый і неразумнага вывядзення новых гатункаў рас!
лін і формаў жывёльнага жыцця, не кажучы ўжо пра неда!
пушчальнае ўмяшанне ў працэс зачацця самога чалавечага
жыцця»963. Сапраўды, «сцвярджаецца, што выкарыстанне
пэўных адкрыццяў у прамысловасці і ў сельскай гаспадар!
цы прыводзіць з часам да адмоўных вынікаў. Можна зрабіць
цвёрдую выснову, што нельга ўмешвацца ні ў адну галіну эка!
сістэмы без уліку вынікаў для іншых галінаў і, увогуле, без
уліку ўплыву на якасць жыцця будучых пакаленняў»964.

959 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai lavoratori delle Officine Olivetti di Ivrea (19 marzo
1990), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 1 (1990).

960 GIOVANNI PAOLO II, Omelia nella Celebrazione al Victorian Racing Club, Melbourne
(28 novembre 1986), 11: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX, 2 (1986) 1730.

961 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze (23 ottobre
1982), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.

962 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
963 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 7: AAS

82 (1990) 151.
964 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 6: AAS

82 (1990) 150.
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460. Чалавек не павінен забываць, што «яго здольнасць пе�
раўтвараць і, у пэўным сэнсе, ствараць свет уласнай працай,
заўсёды абапіраецца на тым, што з самага пачатку Бог пер�
шы падараваў нам створанае Ім»965. Чалавек не можа «сама!
вольна распараджацца зямлёй, няспынна падпарадкоўваю!
чы яе сваёй волі, быццам бы зямля не мае ўласнай формы і
раней вызначанага ёй Богам прызначэння, якое чалавек, вя!
дома, можа развіваць, але не можа скажаць»966. Калі чалавек
так робіць, «замест таго, каб супрацоўнічаць з Богам у спра!
ве стварэння, ён займае месца Бога і, урэшце, правакуе бунт
прыроды, паколькі ён больш тыранізуе, чым кіруе ёй»967.

Калі чалавек уздзейнічае на прыроду без злоўжывання і
прычынення ёй шкоды, то можна сказаць, што ён «умешва!
ецца не дзеля змены прыроды, але дзеля таго, каб дапамагчы
ёй правільна развівацца згодна з яе сутнасцю, дадзенай ёй пры
стварэнні, і жаданай Богам. Працуючы ў гэтай сапраўды да!
лікатнай сферы, даследчык выконвае Божы намер. Бог хацеў,
каб чалавек быў валадаром стварэння»968. Па сутнасці, сам Бог
дае чалавеку гонар супрацоўнічаць з Ім у справе стварэння,
выкарыстоўваючы ўсе сілы свайго розуму.

III. КРЫЗІС У АДНОСІНАХ ПАМІЖ ЧАЛАВЕКАМ
І НАВАКОЛЬНЫМ АСЯРОДДЗЕМ

461. Біблійная навіна і Настаўніцкі Інстытут Касцёла ўяў�
ляюць асноўныя арыенціры для ацэнкі праблем, якія ўзніка�
юць у адносінах паміж чалавекам і асяроддзем969. У аснове гэ!
тых праблем можна ўбачыць імкненне да неабмежаванага па!
навання над светам з боку чалавека, які грэбуе маральным
парадкам, які павінен вызначаць усякую чалавечую дзейнасць.

965 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
966 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
967 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
968 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla 35° Assemblea generale dell’Associazione Medica

Mondiale (29 ottobre 1983), 6: AAS 76 (1984) 394.
969 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 21: AAS 63 (1971) 416!417.
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Тэндэнцыя да «безразважлівага»970 выкарыстання рэсур�
саў створанага свету з’яўляецца вынікам доўгага гістарыч�
нага і культурнага працэсу. «У сучаснай эпосе пануе узраста!
ючая здольнасць чалавека змяняць свет. Заваяванне і эксп!
луатацыя рэсурсаў сталі дамінуючым і ўсеахопным аспектам,
які сёння стаў пагражаць гасціннасці навакольнага асяроддзя.
Разглядаючы яго як “рэсурс”, мы рызыкуем пазбавіць сябе
асяроддзя як “дому”. Беручы пад увагу магутныя сродкі пе!
раўтварэння свету, якія прадстаўляе тэхналагічная цывіліза!
цыя, часам здаецца, што раўнавага паміж чалавекам і прырод!
ным асяроддзем дасягнула свайго крытычнага пункту»971.

462. Прырода здаецца інструментам у руках чалавека, рэаль�
насцю, якой ён павінен пастаянна маніпуляваць, асабліва пры
дапамозе тэхналогіі. Зыходзячы з памылковага, як высветлі!
лася, меркавання, што ў прыродзе існуе неабмежаваная коль!
касць энергіі і рэсурсаў для выкарыстання і што магчыма іх
хуткае абнаўленне, а таксама, што адмоўныя вынікі маніпу!
ляцыі прыродным парадкам могуць быць лёгка выпраўлены,
распаўсюдзілася рэдукцыйная канцэпцыя, якая разглядае
свет прыроды механічна, а развіццё бачыць у спажывецкім
святле. Перавага таго, каб «рабіць» і «мець», але не «быць»,
вядзе да цяжкіх формаў адчужанасці чалавека972.

Такога роду адносіны не вынікаюць з навуковых і тэхнала�
гічных даследаванняў, а са сцыентысцкай і тэхнакратычнай
ідэалогіі, якая імкнецца іх кантраляваць. Навука і тэхніка не
знішчаюць неабходнасці трансцэндэнцыі і не з’яўляюцца пры!
чынай радыкальнай секулярызацыі, якая прыводзіць да
нігілізму. Разам з іх развіццём узнікаюць пытанні, якія даты!
чаць іх сэнсу і садзейнічаюць узрастанню павагі да трансцэн!
дэнтнага вымярэння чалавечай асобы і самога стварэння.

970 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 21: AAS 63 (1971) 417.
971 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Convegno su ambiente e salute

(24 marzo 1997), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 521.
972 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988)

548!550.

Такога роду адносіны не вынікаюць з навуковых і тэхнала�
гічных даследаванняў, а са сцыентычнай і тэхнакратычнай
ідэалогіі, якая імкнецца іх кантраляваць. Навука і тэхніка не
знішчаюць неабходнасці трансцэндэнцыі і не з’яўляюцца
прычынай радыкальнай секулярызацыі, якая прыводзіць да
нігілізму. Разам з іх развіццём узнікаюць пытанні, якія даты!
чаць іх сэнсу і садзейнічаюць узрастанню павагі да трансцэн!
дэнтнага вымярэння чалавечай асобы і самога стварэння.
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463. Калі з аднаго боку правільная канцэпцыя навакольнага
асяроддзя не можа звесці прыроду да звычайнага аб’екта
маніпуляцыі і эксплуатацыі, то з другога боку не можа яе аб�
салютызаваць і ставіць па�над годнасцю самой чалавечай асо�
бы. У гэтым апошнім выпадку даходзіць да абагаўлення пры!
роды або зямлі, што можна з лёгкасцю заўважыць на пры!
кладзе экалагічных рухаў, якія патрабуюць надаць іхнім
канцэпцыям інстытуцыйны статус з міжнароднымі гаран!
тыямі973.

Настаўніцкі Інстытут Касцёла пярэчыць канцэпцыі на�
вакольнага асяродзя, выкліканай экацэнтрызмам і біяцэнт�
рызмам, паколькі яны «прапануюць знішчыць анталагічнае і
аксіялагічнае адрозненне паміж чалавекам і іншымі жывымі
істотамі, разглядаючы біясферу як біятычнае адзінства бяз!
межнай вартасці. Такім чынам здымаецца вышэйшая адказ!
насць чалавека на карысць эгалітарызму, што азначае роўную
“годнасць” усіх жывых істот»974.

464. Бачанне чалавека і свету, пазбаўленае ўсялякіх адносін
да трансцэндэнцыі, прывяло да адхілення паняцця стварэння
і пасадзейнічала прыпісванню чалавеку і прыродзе абсалют�
най аўтаноміі. Сувязь, якая злучае свет з Богам, была такім
чынам разарвана. Гэты разрыў прывёў да адарвання ўрэшце
чалавека ад зямлі, больш за тое, разбурыў яго тоеснасць. Ча!
лавек пачаў думаць пра сябе як пра кагосьці чужога для нава!
кольнага асяроддзя, у якім ён жыве. Вынік гэтага даволі віда!
вочны. «Менавіта сувязь чалавека з Богам вызначае адносі!
ны чалавека з сабе падобнымі і з навакольным асяроддзем.
Вось чаму хрысціянская культура заўсёды лічыла стварэнні,
якія акружаюць чалавека, Божымі дарамі, пра якія трэба кла!
паціцца і якія трэба берагчы з пачуццём удзячнасці Ствары!
целю. У прыватнасці, бэнэдыктынская і францішканская ду!

973 Пар., напр., ПАПСКАЯ РАДА ПА КУЛЬТУРЫ — ПАПСКАЯ РАДА ПА МIЖРЭЛIГIЙНЫМ ДЫЯ!
ЛОГУ, Gesu ` Cristo portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul «New
Age», Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2003, p. 35.

974 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Convegno su ambiente e salute
(24 marzo 1997), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 522.
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хоўнасць сведчыць пра такую блізкасць чалавека са светам
стварэння і падтрымлівае ў ім адносіны павагі да рэальнасці
навакольнага свету»975. Трэба больш настойліва падкрэсліваць
глыбокую сувязь паміж экалогіяй навакольнага асяроддзя і
«чалавечай экалогіяй»976.

465. Настаўніцкі Інстытут Касцёла падкрэслівае абавязак
чалавека захоўваць для ўсіх цэласнае і здаровае асяроддзе977.
«Калі сёння чалавецтва здолее звязаць новыя магчымасці,
дадзеныя навукай, з цвёрдай этычнай пазіцыяй, то яно зможа
з упэўненасцю разглядаць навакольнае асяроддзе як дом і як
крыніцу рэсурсаў, карысных чалавеку і ўсім людзям, а такса!
ма здолее ліквідаваць фактары забруджвання, гарантаваць
адпаведныя гігіенічныя і здаровыя ўмовы жыцця як малым
групам, так і гігантскім чалавечым пасяленням. Тэхналогія,
якая забруджвае асяроддзе, можа таксама і ачышчаць яго. Гра!
мадства, якое назапашвае даброты, можа таксама іх справядлі!
ва размяркоўваць, калі пераможа этыка павагі да жыцця і чала!
вечай годнасці, да правоў сучасных і будучых пакаленняў»978.

IV. АГУЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ

а) Навакольнае асяроддзе — калектыўнае дабро

466. Ахова навакольнага асяроддзя — гэта заклік да чалавец�
тва. Гэта агульны і універсальны абавязак паважаць калек�
тыўнае дабро979, прызначанае для ўсіх. Гэта ўсведамленне таго,
«што нельга беспакарана выкарыстоўваць розныя віды жы!
вых істотаў або неадушаўлёных прадметаў — жывёл, рас!

975 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Convegno su ambiente e salute
(24 marzo 1997), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 521.

976 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
977 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988)

559!560.
978 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Convegno su ambiente e salute

(24 marzo 1997), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 522.
979 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.



329Ахова навакольнага асяроддзя

ліны, прыродныя элементы — самавольна, толькі дзеля ўлас!
ных эканамічных патрэб»980. Гэтая адказнасць павінна набы!
ваць большае значэнне, паколькі сённяшні экалагічны крызіс
мае глабальны характар, таму і супрацьстаяць яму трэба гла!
бальна. Ва універсальным парадку, устаноўленым Ствары!
целем, усе істоты ўзаемазалежныя. «Трэба ўлічваць сутнасць
кожнай істоты і яе ўзаемасувязь з упарадкаванай сістэмай,
якой з’яўляецца сусвет»981.

Гэтая перспектыва набывае асаблівае значэнне, калі ў кан!
тэксце цесных сувязяў, якія аб’ядноўваюць паміж сабой роз!
ныя экасістэмы, будзе звернута ўвага на каштоўнасць біяла�
гічнай разнастайнасці для навакольнага асяроддзя. Неабход!
на адказна ставіцца да гэтай разнастайнасці і адпаведным
чынам яе берагчы, паколькі яна ўяўляе незвычайнае багацце
для ўсяго чалавецтва. Кожны, напрыклад, можа з лёгкасцю
зразумець важнасць амазонскага рэгіёну, які з’яўляецца «ад!
ным з самых каштоўных у свеце з пункту гледжання біялагіч!
най разнастайнасці, якая робіць яго жыццёва важным для раў!
навагі ў навакольным асяроддзі ўсёй планеты»982. Лясы ма!
юць «асноўнае значэнне для падтрымкі прыроднай раўнавагі,
неабходнай для жыцця»983. Іх знішчэнне, у прыватнасці праз
безразважлівае наўмыснае падпальванне, прыспешвае пра!
цэсы апустыньвання і пагражае водным рэсурсам і жыццю
многіх карэнных народаў, а таксама прыносіць шкоду дабра!
быту будучых пакаленняў. Усе — асобныя людзі і грамадскія
інстытуты — павінны адчуць сваю адказнасць за ахову ляс!
нога багацця, а там, дзе гэта неабходна, падтрымліваць адпа!
ведныя праграмы па аднаўленні лясных масіваў.

467. Адказнасць за навакольнае асяроддзе, агульнае багацце
чалавечага роду, ахоплівае не толькі патрабаванні сённяшня�
га часу, але і будучага. «Мы — нашчадкі мінулых пакаленняў,

980 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
981 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
982 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Ecclesia in America, 25: AAS 91 (1999) 760.
983 GIOVANNI PAOLO II, Omelia in Val Visdende nella festa votiva di San Giovanni

Gualberto (12 luglio 1987): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987) 67.
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адораныя працай нашых сучаснікаў, маем абавязкі перад усі!
мі людзьмі, таму не можам забываць пра тых, хто прыйдзе
пасля нас і пашырыць чалавечую сям’ю. Усеагульная салідар!
насць з’яўляецца не толькі фактам і нашым дабром, але і аба!
вязкам»984. Маецца на ўвазе адказнасць сённяшніх пакален�
няў перад будучымі985. Гэтую адказнасць маюць як асобныя
дзяржавы, так і міжнародная супольнасць.

468. Адказнасць за навакольнае асяроддзе павінна знайсці на�
лежную юрыдычную рэгламентацыю. Важна, каб міжнарод!
ная супольнасць выпрацавала адзіныя правілы, якія дазволілі
б дзяржавам больш паспяхова кантраляваць розныя віды
дзейнасці, якая адмоўна ўплывае на навакольнае асяроддзе, і
абараняць экасістэмы, прадухіляючы магчымыя інцыдэнты.
«Кожная дзяржава павінна ахоўваць сваю тэрыторыю ад заб!
руджвання атмасферы і біясферы, ажыццяўляючы між іншым
жорсткі кантроль над вынікамі новых тэхналагічных і наву!
ковых адкрыццяў, і гарантаваць сваім грамадзянам ахову ад
уздзеяння шкодных рэчываў, што забруджваюць асяроддзе,
ці таксічных адходаў»986.

Юрыдычны змест «права на бяспечнае і здаровае нава�
кольнае асяроддзе»987 будзе плёнам паступовай распрацоўкі,
якую будзе падтрымліваць грамадская думка, каб рэгуляваць
выкарыстанне дабротаў створанага свету згодна з патрабаван!
нямі агульнага дабра, з усеагульнай воляй увядзення санк!
цый для тых, хто забруджвае навакольнае асяроддзе. Але ад!
ных толькі юрыдычных нормаў недастаткова988. Ім павінна
спадарожнічаць большае ўсведамленне адказнасці, а таксама
сапраўдная змена менталітэту і ладу жыцця.

984 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 17: AAS 59 (1967) 266.
985 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
986 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 9: AAS

82 (1990) 152.
987 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Corte e alla Commissione europee dei diritti dell’uomo,

Strasburgo (8 ottobre 1988), 5: AAS 81 (1989) 685; пар. ён жа, Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 1990, 9: AAS 82 (1990) 152; ён жа, Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 10: AAS 91 (1999) 384!385.

988 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 10:
AAS 91 (1999) 384!385.
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469. Улады, пакліканыя прымаць рашэнні ў сітуацыях, якія
пагражаюць санітарнаму стану і навакольнаму асяроддзю,
часам сустракаюцца з тым, што даступныя вынікі навуко�
вых даследаванняў з’яўляюцца супярэчлівымі або не зусім да�
статковымі. У такім выпадку найбольш адпаведным будзе
ацаніць сітуацыю згодна з «прынцыпам абачлівасці», які не
нясе з сабой гатовых да выкарыстання правілаў, а больш з’яў�
ляецца арыенцірам у няпэўных сітуацыях. Такі прынцып указ!
вае на неабходнасць прыняцця часовага рашэння, якое мож!
на будзе змяніць на падставе новых ведаў, якія з часам будуць
набыты. Гэтае рашэнне павінна быць прапарцыянальным да
мераў, якія былі ўжо прыняты ў сувязі з іншымі пагрозамі.
Палітыка папярэджвання, якая кіруецца прынцыпам абачлі!
васці, патрабуе, каб рашэнні былі прыняты на падставе параў!
нання рызыкі і выгады, магчымых у кожным альтэрнатыў!
ным выбары, уключаючы рашэнне не ўмешвацца. З асцярож!
ным падыходам звязана неабходнасць падтрымкі ўсялякіх
намаганняў паглыбіць веды. Пры гэтым неабходна разумець,
што навука часта не ў стане адразу прыйсці да высновы аб
адсутнасці рызыкі. Пры адчуванні няўпэўненасці і неста!
більнасці асабліва важна, каб працэс прыняцця рашэнняў
быў празрысты.

470. Планаванне эканамічнага развіцця павінна браць пад
увагу «неабходнасць павагі да інтэгральнасці і цыклаў пры�
роды»989, паколькі прыродныя рэсурсы абмежаваны, а нека�
торыя з іх нельга аднавіць. Актуальны рытм эксплуатацыі
гэтых рэсурсаў сур’ёзна пагражае магчымасці карыстацца
імі як цяпер, так і ў будучыні990. Вырашэнне экалагічнай праб!
лемы патрабуе, каб суб’екты эканомікі з большай павагай
ставіліся да навакольнага асяроддзя, суадносячы патраба!
ванні эканамічнага развіцця з патрабаваннямі аховы асярод!
дзя. Кожны, хто ў сваёй эканамічнай дзейнасці выкарыстоў�

989 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 546.
990 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988)

559!560.
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вае прыродныя рэсурсы, павінен таксама клапаціцца пра ахо�
ву навакольнага асяроддзя і прадбачыць выдаткі, якія трэба
лічыць «важным расходным артыкулам у эканамічнай дзей!
насці»991. У гэтым кантэксце трэба ацэньваць сувязі паміж
чалавечай дзейнасцю і кліматычнымі зменамі; яны выключ!
на складаныя, таму за імі неабходна належным чынам паста!
янна сачыць на навуковым, палітычным, юрыдычным, нацы!
янальным і міжнародным узроўні. Клімат — гэта дабро, якое
патрабуе абароны і большай адказнасці спажыўцоў і суб’ек!
таў прамысловай дзейнасці992.

Эканоміка, якая звяртае ўвагу на навакольнае асярод�
дзе, не будзе імкнуцца толькі да максімальнага павелічэння
прыбытку, таму што нельга гарантаваць ахову асяроддзя
толькі на аснове фінансавага падліку выдаткаў і выгадаў.
Прыроднае асяроддзе з’яўляецца адной з тых дабротаў, якія
рынкавыя механізмы не ў стане адпаведным чынам падтрым!
ліваць і ахоўваць993. Усе краіны, асабліва развітыя, павінны
зразумець пільную неабходнасць зноў перагледзець споса!
бы выкарыстання прыродных рэсурсаў. Пошукі новых ра!
шэнняў, здольных зменшыць адмоўны ўплыў вытворчасці і
спажывецтва на навакольнае асяроддзе, павінны дзейсна
падтрымлівацца.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на складаную праблему,
звязаную з энергетычнымі рэсурсамі994. Рэсурсы, якія нельга
аднавіць і якімі карыстаюцца прамыслова і індустрыяльна
высокаразвітыя дзяржавы, павінны служыць усяму чалавец!
тву. У маральнай перспектыве, якая вызначаецца справядлі!
васцю і салідарнасцю пакаленняў, трэба надалей шукаць, ка!
рыстаючыся дапамогай навуковай супольнасці, новыя кры!

991 GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla XXV Sessione della Conferenza della FAO
(16 novembre 1989), 8: AAS 82 (1990) 673.

992 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso a un Gruppo di studio della Pontificia Accademia
delle Scienze (6 novembre 1987): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987)
1018!1020.

993 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
994 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia

Accademia delle Scienze (28 ottobre 1994): Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XVII, 2 (1994) 567!568.
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ніцы энергіі, развіваць альтэрнатыўныя і павышаць узровень
бяспекі ядзернай энергіі995. Паколькі выкарыстанне энергіі
звязана з праблемамі развіцця і навакольным асяроддзем,
яно заклікае да палітычнай адказнасці дзяржавы, міжнарод!
ную супольнасць і суб’ектаў эканомікі. Гэтая адказнасць па!
вінна быць прадыктавана нястомным пошукам універсаль!
нага агульнага дабра.

471. Асаблівай увагі заслугоўвае сувязь карэнных народаў з
зямлёй і яе рэсурсамі. Маецца на ўвазе асноўнае выражэнне іх
тоеснасці996. Уступаючы магутным аграпрамысловым інтарэ!
сам або ў выніку працэсаў асіміляцыі і урбанізацыі997, многія
народы ўжо страцілі або рызыкуюць страціць землі, на якіх
яны жывуць, з якімі звязаны ўвесь сэнс іх існавання998. Таму
правы карэнных народаў павінны быць адпаведным чынам
абаронены999, бо гэтыя народы даюць прыклад жыцця ў гар!
моніі з навакольным асяроддзем, якое яны навучыліся паз!
наваць і захоўваць1000. Аднак іх выключны вопыт, які з’яўля!
ецца таксама незаменным багаццем усяго чалавецтва, можа
быць страчаны разам з асяроддзем, з якога ён паходзіць.

995 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Symposium sulla fisica
(18 dicembre 1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 1631!1634.

996 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai popoli autoctoni dell’Amazzonia, Manaus
(10 luglio 1980): AAS 72 (1980) 960!961.

997 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Omelia durante la liturgia della Parola per le popolazioni
autoctone dell’Amazzonia peruviana (5 febbraio 1985), 4: AAS 77 (1985)
897!898; пар. таксама PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Per
una migliore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (23 novembre
1997), 11, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, pp. 15!16.

998 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli aborigeni dell’Australia (29 novembre 1986),
4: AAS 79 (1987) 974!975.

999 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli indigeni del Guatemala (7 marzo 1983), 4:
AAS 75 (1983) 742!743; ён жа, Discorso ai popoli autoctoni del Canada (18 set!
tembre 1984), 7!8: AAS 77 (1985) 421!422; ён жа, Discorso ai popoli autoctoni
dell’Ecuador (31 gennaio 1985), II. 1: AAS 77 (1985) 861; ён жа, Discorso agli
aborigeni dell’Australia (29 novembre 1986), 10: AAS 79 (1987) 976!977.

1000 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso agli aborigeni dell’Australia (29 novembre 1986),
4: AAS 79 (1987) 974!975; ён жа, Discorso agli Amerindi (14 settembre 1987),
4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987) 514!515.
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б) Выкарыстанне біятэхналогій

472. На працягу апошніх гадоў больш моцна загучала пытан�
не наконт выкарыстання новых біятэхналогій у сельскай гас�
падарцы, заатэхніцы, медыцыне і ахове навакольнага асярод�
дзя. Новыя магчымасці, якія даюць сучасныя біялагічныя і бія�
генетычныя метады, абуджаюць, з аднаго боку, надзею і
энтузіязм, а з другога — неспакой і варожасць. Выкарыстанне
біятэхналогіі, дапушчальнасць яе з маральнага пункту гле!
джання, уплыў на здароўе чалавека і на навакольнае асярод!
дзе, на эканоміку з’яўляюцца прадметам паглыбленага дас!
ледавання і ажыўленых дэбатаў. Маюцца на ўвазе спрэчныя
пытанні, якія ўваходзяць у кампетэнцыю вучоных і даслед!
чыкаў, палітыкаў і заканадаўцаў, эканамістаў і эколагаў, выт!
ворцаў і спажыўцоў. Хрысціяне не застаюцца абыякавымі да
гэтых праблем, таму што разумеюць значэнне каштоўнасцяў,
пастаўленых на карту1001.

473. Хрысціянскае бачанне стварэння мае на ўвазе станоў�
чую ацэнку дапушчальнасці ўмяшання чалавека ў прыроду, а
таксама ў свет іншых жывых істот, і, адначасова, з’яўляецца
моцным выклікам для пачуцця адказнасці1002. Сапраўды, пры!
рода не з’яўляецца святой ці боскай рэальнасцю, на якую ча!
лавек не мае права ўплываць. Прырода выступае як дар Ства!
рыцеля для чалавечай супольнасці, дар, даручаны розуму і
маральнай адказнасці чалавека. Таму можна сцвярджаць, што
ён не дзейнічае супраць закону, калі, шануючы парадак,
прыгажосць і карыснасць асобных жывых істот і іх функцыі
ў экалагічнай сістэме, уздзейнічае на іх, змяняючы некато!
рыя іх рысы і асаблівасці. Дзеянні чалавека, якія шкодзяць
жывым істотам і прыроднаму асяроддзю, вартыя асуджэн!
ня. Але годнымі пахвалы з’яўляюцца такія дзеянні, якія пры!
водзяць да паляпшэння становішча жывых істот і прырод!

1001 Пар. PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, Biotecnologie animali e vegetali. Nuove fron�
tiere e nuove responsabilitа, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 1999.

1002 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze
(23 ottobre 1982), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.



335Ахова навакольнага асяроддзя

нага асяроддзя. Правамернасць выкарыстання біялагічных і
біягенетычных метадаў не вычэрпвае ўсёй звязанай з гэтым
этычнай праблемы. Як і ў любой сферы чалавечых паводзін,
неабходна дакладна ацаніць рэальную карысць іх выкарыс!
тання, а таксама яго магчымыя вынікі, у тым ліку і рызыку.
Там, дзе навука і тэхніка моцна ўплываюць на жывыя арга!
нізмы і дзе магчымы значныя доўгатрывалыя вынікі, неда!
пушчальны легкадумнасць і безадказнасць.

474. Сучасныя біятэхналогіі аказваюць вялікі ўплыў на гра�
мадскае, эканамічнае і палітычнае жыццё на мясцовым, на�
цыянальным і міжнародным узроўні. Гэтыя тэхналогіі неаб�
ходна ацэньваць паводле этычных крытэрыяў, якія заўсёды
павінны кіраваць дзеяннямі і адносінамі паміж людзьмі ў са�
цыяльна�эканамічнай і палітычнай сферы1003. Асабліва трэба
ўлічваць крытэрыі справядлівасці і салідарнасці, якімі павін!
ны кіравацца асобныя людзі і групы, што займаюцца дасле!
даваннямі і камерцыйнай дзейнасцю ў галіне біятэхналогій.
У любым выпадку не трэба памыляцца, што само пашырэнне
карысных дасягненняў, звязаных з новымі біятэхналогіямі,
можа вырашыць усе неадкладныя праблемы, звязаныя з бед!
насцю і адставаннем у развіцці, на якія ўсё яшчэ пакутуюць
многія краіны на планеце.

475. У духу міжнароднай салідарнасці можна прыняць роз�
ныя меры, звязаныя з выкарыстаннем новых біятэхналогій. Па!
першае, трэба аблегчыць сумленны гандлёвы абмен, свабодны
ад несправядлівасці. Падтрымка развіцця самых слабых на!
родаў не будзе сапраўднай і эфектыўнай, калі абмяжуецца
толькі абменам прадуктамі вытворчасці. Трэба садзейнічаць
умацаванню неабходнай навуковай і тэхнічнай аўтаноміі гэ!
тых народаў праз ажыццяўленне абмену навуковымі і тэхніч�
нымі ведамі і праз перамяшчэнне тэхналогій у краіны, якія
развіваюцца.

1003 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze
(3 ottobre 1981): AAS 73 (1981) 668!672.
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476. Салідарнасць заклікае да адказнасці развіццёвыя краі�
ны, а асабліва іх палітычныя ўлады: у камерцыйнай сферы
яны абавязаны ажыццяўляць палітыку, выгадную для сваіх
народаў, і абмен тэхналогіямі, якія могуць палепшыць харчо�
вае забеспячэнне і ахову здароўя. Улады гэтых краін павінны
павялічваць інвестыцыі ў навуковыя даследаванні, аднача!
сова звяртаючы ўвагу на асаблівыя ўмовы і патрэбы тэрыто!
рыі і насельніцтва дадзенай краіны. Перш за ўсё трэба ўліч!
ваць, што некаторыя даследаванні ў галіне біятэхналогій,
якія абяцаюць прынесці добрыя вынікі, патрабуюць аднос!
на невялікіх інвестыцый. Таму варта было б стварыць нацы!
янальныя арганізацыі, якія абаранялі б агульнае дабро, абач!
ліва кіруючы рызыкай.

477. Навукоўцы і тэхнікі, занятыя ў галіне біятэхналогій, па�
вінны разважліва і старанна працаваць і шукаць найлепшыя
вырашэнні важных і неадкладных праблем, звязаных з харча�
ваннем і здароўем, і памятаць, што іх дзейнасць скіравана на
матэрыял, жывы або нежывы, які належыць чалавецтву ў
якасці спадчыны, прызначанай і для будучых пакаленняў. Для
вернікаў — гэта дар, атрыманы ад Стварыцеля і давераны ча!
лавечаму розуму і свабодзе, якія таксама з’яўляюцца дарам
Найвышэйшага. Навукоўцы пакліканы накіроўваць свае сілы
і здольнасці на старанныя даследаванні і праводзіць іх згодна
з загадамі чыстага сумлення1004.

478. Прадпрымальнікі і кіраўнікі дзяржаўных арганізацый,
якія займаюцца даследаваннямі, вытворчасцю і гандлем пра�
дукцыяй, атрыманай з выкарыстаннем новых біятэхналогій,
павінны імкнуцца не толькі да законнага прыбытку, але і да
агульнага дабра. Гэты прынцып, які адносіцца да ўсякага віду

1004 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze
(23 ottobre 1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 895!898;
ён жа, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dall’Accademia Nazionale
delle Scienze nel bicentenario della fondazione (21 settembre 1982): Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 511!515.
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эканамічнай дзейнасці, асабліва важны, калі датычыць спраў,
звязаных з харчаваннем, медыцынай, аховай здароўя і нава!
кольнага асяроддзя. Прадпрымальнікі і кіраўнікі зацікаўле!
ных дзяржаўных арганізацый могуць праз свае рашэнні кіра!
ваць развіццём біятэхналогіі такім чынам, каб дасягаць знач!
ных перспектыўных вынікаў у барацьбе з голадам, асабліва ў
бедных краінах, у барацьбе з хваробамі і ў клопаце пра ахову
экасістэмы — усеагульнай спадчыны.

479. Палітыкі, заканадаўцы і члены дзяржаўнай адміністра�
цыі абавязаны ацэньваць магчымасці, выгаду і магчымую
рызыку, звязаныя з выкарыстаннем біятэхналогій. Недапу!
шчальна, каб яны прымалі рашэнні на нацыянальным ці між!
народным узроўні пад прымусам прыватных інтарэсаў. Гра!
мадзянскія ўлады павінны садзейнічаць пашырэнню праў!
дзівай інфармацыі ў грамадстве і прымаць рашэнні, найбольш
выгадныя для агульнага дабра.

480. Важная задача ўскладзена таксама на адказных за
інфармацыю. Яны павінны выконваць свае абавязкі з разва�
гай і аб’ектыўнасцю. Грамадства чакае ад іх поўнай і аб’ек!
тыўнай інфармацыі, якая дазваляе грамадзянам фарміраваць
праўдзівае меркаванне аб прадукцыі біятэхналогій, перш за
ўсё таму, што яна датычыць іх як магчымых спажыўцоў. Трэ!
ба пазбягаць спакусы перадаваць павярхоўную інфармацыю,
прадыктаваную легкадумным энтузіязмам або неапраўданай
панікай.

в) Навакольнае асяроддзе
і неабходнасць падзелу дабротаў

481. У галіне экалогіі сацыяльнае вучэнне таксама нагадвае,
што зямныя даброты былі створаны Богам, каб усе маглі муд�
ра імі карыстацца. Гэтыя даброты павінны быць падзелены
правільна: справядліва і з любоўю. Неабходна супрацьстаяць
беззаконнай спекуляцыі рэсурсамі. Сквапнасць, індывідуаль!
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ная ці калектыўная, пярэчыць парадку стварэння1005. Акту�
альныя экалагічныя праблемы агульнасусветнага характару
могуць быць паспяхова вырашаны толькі дзякуючы міжнарод�
наму супрацоўніцтву, здольнаму забяспечыць больш скаарды�
наванае выкарыстанне зямных рэсурсаў.

482. Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў — гэта
фундаментальны маральны і культурны арыенцір, які дапа�
магае развязаць заблытаны і драматычны вузел, што звяз�
вае ў адно экалагічны крызіс і беднасць. Сучасны экалагічны
крызіс асабліва закранае самых бедных, бо яны жывуць на
землях, падвержаных апустыньванню і эрозіі, або ўцягнуты
ва ўзброеныя канфлікты, або вымушаны эміграваць, або не
маюць эканамічных і тэхналагічных сродкаў, каб абараніц!
ца ад бедстваў.

Вялікая колькасць гэтых беднякоў жыве ў забруджаных
прыгарадах вялікіх гарадоў у выпадковым жыллі або ў дамах,
якія знаходзяцца ў аварыйным стане і з’яўляюцца небяспеч!
нымі для жылля (slums, bidonvilles, barrios, favelas). У тым
выпадку, калі гэтых людзей трэба перасяліць, неабходна за!
гаддзя даць ім праўдзівую інфармацыю і прапанаваць ім аль!
тэрнатыўнае годнае жыллё, каб не памнажаць іх пакутаў. Трэба
задзейнічаць у гэтым непасрэдна зацікаўленых людзей.

Неабходна памятаць пра сітуацыю краін, якія церпяць з!
за правілаў несправядлівага міжнароднага гандлю, і краін, дзе
пастаянна адчуваецца недахоп капіталу, што вельмі часта аб!
вастраецца з!за знешняга доўгу. У такіх выпадках голад і бед!
насць робяць амаль непазбежнай інтэнсіўную і празмерную
эксплуатацыю навакольнага асяроддзя.

483. Цесная сувязь паміж развіццём самых бедных краін, дэ�
маграфічнымі зменамі і абгрунтаваным выкарыстаннем на�
вакольнага асяроддзя не можа быць нагодай для палітычных і
эканамічных рашэнняў, якія мала суадносяцца з годнасцю ча�

1005 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69; PAOLO VI, Lett. enc.
Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
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лавека. На Поўначы нашай планеты можна назіраць выраз!
ны «спад нараджальнасці і звязанае з гэтым старэнне насель!
ніцтва, якое ўжо не здольна да біялагічнага абнаўлення»1006.
У той жа час на Поўдні сітуацыя адваротная. Калі праўда,
што нераўнамернае размяшчэнне насельніцтва і даступных
рэсурсаў стварае перашкоду для развіцця і адпаведнага вы!
карыстання навакольнага асяроддзя, то трэба прызнаць, што
дэмаграфічны рост цалкам сумяшчальны з інтэгральным і
салідарным развіццём1007. «Мы ўсе згодны з тым, што дэма!
графічная палітыка — гэта толькі частка стратэгіі глабальнага
развіцця. Таму важна, каб усе дэбаты на тэму дэмаграфічнай
палітыкі звярталі ўвагу на цяперашняе і будучае развіццё
нацый і рэгіёнаў. Адначасова нельга забываць пра сапраўд!
ны сэнс тэрміна “развіццё”. Кожнае развіццё, вартае гэтай
назвы, павінна быць поўным, гэта значыць звернутым да
сапраўднага дабра кожнага чалавека і ўсяго чалавека»1008.

484. Прынцып усеагульнага прызначэння дабротаў даты�
чыць, вядома, і вады, якая ў Святым Пісанні сімвалізуе ачы�
шчэнне (пар. Пс 51 [50], 4; Ян 13, 8) і жыццё (пар. Ян 3, 5;
Гал 3, 27). Вада «як Божы дар з’яўляецца жыццёва важным
элементам, неабходным для выжывання, таму ўсе людзі ма!
юць на яе права»1009. Карыстанне вадой і звязаныя з гэтым
паслугі павінны задавольваць патрэбы ўсіх, і ў першую чар!
гу тых, хто жыве ў беднасці. Абмежаваны доступ да пітной
вады ўплывае на дабрабыт вялікай колькасці людзей і з’яў!
ляецца частай прычынай хвароб, цярпенняў, канфліктаў,
беднасці і нават смерці. Каб сапраўды вырашыць гэтую

1006 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988) 543; пар.
ён жа, Lett. enc. Evangelium vitae, 16.

1007 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988)
543!544.

1008 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio alla Signora Nafis Sadik, Segretario generale della
Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo (18 marzo 1994), 3: AAS
87 (1995) 191.

1009 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Card. Geraldo Majella Agnelo in occasione della
Campagna della Fraternitа della Conferenza Episcopale del Brasile (19 gennaio
2004): L’Osservatore Romano, 4 marzo 2004, p. 5.
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праблему, «трэба звярнуцца да маральных крытэрыяў, за!
снаваных на каштоўнасці жыцця і на павазе да правоў і
годнасці ўсіх людзей»1010.

485. Вада па сваёй прыродзе не можа разглядацца як звычай�
ны тавар у шэрагу іншых. Выкарыстоўваць яе трэба рацыя�
нальна і салідарна. Размеркаванне вады традыцыйна ўва!
ходзіць у сферу абавязкаў дзяржаўных устаноў, паколькі вада
заўсёды лічылася агульным дабром. Такой пазіцыі неабходна
прытрымлівацца і ў тым выпадку, калі размеркаванне вады
даручана прыватнаму сектару. Права на ваду1011, як і ўсе пра!
вы чалавека, заснавана на чалавечай годнасці, а не на выключ!
на колькасных ацэнках, дзе вада разглядаецца толькі як эка!
намічнае дабро. Без вады ставіцца пад пагрозу жыццё. Права
на ваду з’яўляецца ўсеагульным і неад’емным.

г) Новыя стылі жыцця

486. Cур’ёзныя экалагічныя праблемы патрабуюць сапраўд�
най змены менталітэту, што вядзе да прыняцця новых сты�
ляў жыцця1012, «у якіх пошукі праўды, прыгажосці, дабра і су!
польнасць людзей, што імкнецца да агульнага развіцця, былі
б вырашальнымі элементамі пры выбары ў галіне спажывец!
тва, назапашвання і інвестыцый»1013. Такія стылі жыцця на
асабістым і сацыяльным узроўні павінны адзначацца цвяро!
засцю, умеркаванасцю, самадысцыплінай. Неабходна адкі!
нуць логіку спажывецтва і развіваць такія формы сельскагас!
падарчай і прамысловай вытворчасці, якія захоўваюць па!

1010 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Card. Geraldo Majella Agnelo in occasione della
Campagna della Fraternitа della Conferenza Episcopale del Brasile (19 gennaio
2004): L’Osservatore Romano, 4 marzo 2004, p. 5.

1011 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2003, 5:
AAS 95 (2003) 343; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Water,
an Essential Element for Life. A Contribution of the Delegation of the Holy See on
the occasion of the 3rd World Water Forum, Kyoto, 16!23 marzo 2003.

1012 Пар.GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838!840.
1013 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
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радак стварэння і задавальняюць першачарговыя патрэбы
ўсіх. Такі падыход, падтрыманы абноўленай свядомасцю ўза!
емазалежнасці, што звязвае ўсіх жыхароў зямлі, вядзе да
ліквідацыі розных прычын экалагічных катастроф і дазва!
ляе нам своечасова рэагаваць, калі такая катастрофа закра!
не народы і землі1014. Экалагічная праблема не павінна выра!
шацца толькі з увагі на жахлівыя перспектывы дэградацыі
навакольнага асяроддзя. Перш за ўсё гэтае пытанне павінна
стаць моцнай матывацыяй для развіцця сапраўднай салідар!
насці на сусветным узроўні.

487. Перад абліччам стварэння чалавек павінен напаўняцца
духам удзячнасці і пашаны. Свет сапраўды скіроўвае нас да
таямніцы Бога, які яго стварыў і падтрымлівае. Калі адносі!
ны з Богам адсоўваюцца на больш далёкі план, то свет паз!
баўляецца свайго самага глыбокага значэння і бяднее. Калі ж
пачаць адкрываць прыроду нанова, у вымярэнні стварэння,
то можна ўстанавіць з ёй еднасць, спасцігнуць яе багатае сімва!
лічнае значэнне, пранікнуць такім чынам у таямніцу, якая
адкрывае чалавеку шлях да Бога, Стварыцеля неба і зямлі.
Свет паўстае перад чалавекам як сведчанне аб Богу, як прас!
тора, у якой раскрываецца Яго сіла стварэння, провіду і вы!
звалення.

1014 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Centro delle Nazioni Unite, Nairobi (18 agosto
1985), 5: AAS 78 (1986) 92.



РАЗДЗЕЛ АДЗІНАЦЦАТЫ

УМАЦАВАННЕ СПАКОЮ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ

488. Спакой, будучы Божым дарам для чалавека і чалавечым
праектам, згодным з Божым намерам, з’яўляецца перш за ўсё
асноўным атрыбутам Бога: «Пан — спакой» (Суд 6, 24). Ства!
рэнне, якое з’яўляецца адлюстраваннем Божай славы, імкнец!
ца да спакою. Бог стварыў усё, што існуе, і ўсё стварэнне ўяў!
ляе гарманічную цэласнасць, кожная частка якой з’яўляецца
дабром (пар. Быц 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25. 31).

Спакой засноўваецца на першапачатковых адносінах кож!
нага чалавека з самім Богам, на адносінах, заснаваных на сум!
леннасці (пар. Быц 17, 1). У выніку парушэння гэтага Божага
парадку свядомым дзеяннем чалавека свет становіцца месцам
падзелаў і кровапраліцця. Узнікае насілле ў адносінах паміж
людзьмі (пар. Быц 4, 1–16) і ў сацыяльных адносінах (пар.
Быц 11, 1–9). Спакой і насілле не могуць жыць у адным і тым
жа доме, бо дзе існуе насілле, там не можа быць Бога (пар.
1 Кр 22, 8–9).

489. У біблійным Аб’яўленні спакой з’яўляецца чымсьці больш
значным, чым проста адсутнасцю вайны. Ён уяўляе паўнату
жыцця (пар. Мал 2, 5). Спакой — гэта не твор чалавека, а най!
вялікшы дар Бога, дадзеным усім людзям. Ён мае на ўвазе
паслухмянасць Божаму намеру. Спакой — гэта плён блага!
слаўлення Бога для свайго народу: «Няхай Пан зверне да
цябе сваё аблічча і адорыць цябе спакоем» (Ліч 6, 26). Такі
спакой прыносіць пладавітасць (пар. Іс 48, 19), дабрабыт
(пар. Іс 48, 18), росквіт (пар. Іс 54, 13), вызваленне ад страху
(пар. Лев 26, 6) і глыбокую радасць (пар. Прып 12, 20).



343Умацаванне спакою

490. Спакой з’яўляецца мэтай грамадскага суіснавання, што
незвычайным чынам праяўляецца ў месіянскім бачанні спакою;
такога спакою, калі ўсе народы пойдуць да дому Пана. Ён па�
кажа ім свае шляхі, і тады яны змогуць ісці сцежкамі спакою
(пар. Іс 2, 2–5). Новы свет спакою, які ахоплівае ўсю прыро!
ду, быў абяцаны на месіянскія часы (пар. Іс 11, 6–9), а сам
Месія быў названы «Князем спакою» (Іс 9, 5). Там, дзе пануе
Яго спакой, дзе гэты спакой хоць часткова прадчуваецца, ніхто
не зможа спалохаць Божы народ (пар. Саф 3, 13). Спакой будзе
трывалым, таму што пры панаванні караля, які кіруе паводле
Божай справядлівасці, будзе квітнець праведнасць і «вялікі
спакой, аж пакуль не знікне месяц» (Пс 72 [71], 7). Бог горача
жадае адарыць свой народ спакоем: «Ён спакой абвяшчае на!
роду і святым сваім» (Пс 85 [84], 9). Псальміст, услухоўваю!
чыся ў тое, што свайму народу гаворыць Бог пра спакой, чуе
наступныя словы: «Міласэрнасць і вернасць сустрэнуцца,
справядлівасць і спакой пацалуюцца» (Пс 85 [84], 11).

491. Абяцанне спакою, якое мае месца ў Старым Запавеце,
знаходзіць сваё ажыццяўленне ў Асобе Езуса. Спакой з’яўля!
ецца ў найвышэйшай ступені месіянскім дабром, у якім спа!
лучаны ўсе іншыя збавенныя даброты. Габрэйскае слова
«shalom», якое ў этымалагічным сэнсе азначае «паўнату»,
выражае паняцце «спакою» ва ўсім яго значэнні (пар. Іс 9, 5 і
наст.; Міх 5, 1–4). Валадарства Месіі з’яўляецца сапраўды
валадарствам спакою (пар. Ёў 25, 2; Пс 29 [28], 11; 37 [36], 11;
72 [71], 3. 7; 85 [84], 9. 11; 119 [118], 165; 125 [126], 5; 128 [127],
6; 147 [146], 14; Пп 8, 10; Іс 26, 3. 12; 32, 17 і наст.; 52, 7; 54, 10;
57, 19; 60, 17; 66, 12; Аг 2, 9; Зах 9, 10 і інш.) Езус — гэта «спа!
кой наш» (Эф 2, 14). Ён разбурыў мур варожасці паміж
людзьмі, яднаючы іх з Богам (пар. Эф 2, 14–16). Св. Павел
надзвычай пераканаўча і проста паказвае радыкальную пры!
чыну, якая пабуджае хрысціянаў да жыцця ў спакоі і ажыц!
цяўлення мірнай місіі ў свеце.

Перад сваёй смерцю Езус гаворыць пра свае адносіны
любові да Айца і пра моц яднання, якая выпраменьвае гэтую
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любоў на яго вучняў. Гэтая развітальная прамова раскрывае
глыбокі сэнс жыцця Езуса і можа лічыцца вынікам усяго Яго
вучэння. Дар спакою — гэта пачатак духоўнага запавету Езу!
са: «Спакой пакідаю вам, спакой Мой даю вам. Не так, як дае
свет, Я вам даю» (Ян 14, 27). Гэтак жа загучаць словы Уваск!
рослага. Кожны раз, калі Ён сустракаецца са сваімі вучнямі,
яны атрымліваюць ад Яго прывітанне і дар спакою: «Спакой
вам!» (Лк 24, 36; Ян 20, 19. 21. 26).

492. Спакой Хрыста — гэта перш за ўсё паяднанне з Айцом,
якое ажыццявілася праз апостальскую місію, якую Езус да�
ручыў сваім вучням. Яна пачынаецца ад абвяшчэння спакою:
«У які б дом ні ўвайшлі, спачатку кажыце: Спакой гэтаму
дому!» (Лк 10, 5; пар. Рым 1, 7). Спакой — гэта таксама па!
яднанне з братамі, бо Езус у малітве «Ойча наш», якой Ён
нас навучыў, аб’ядноўвае дараванне грахоў, якое выпрошва!
ем у Бога, з дараваннем нашым братам: «І даруй нам праві!
ны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым» (Мц 6, 12).
Праз гэтае падвойнае прымірэнне хрысціянін можа стаць бу!
даўніком спакою, а значыць і ўдзельнікам Божага Валадар!
ства, у адпаведнасці з тым, што абвяшчае сам Езус: «Шчаслі!
выя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць»
(Мц 5, 9).

493. Дзейнасць дзеля спакою ніколі не можа быць аддзелена
ад абвяшчэння Евангелля, якое з’яўляецца дабравесцем спакою
(пар. Эф 6, 15); пар. Дз 10, 36) для ўсіх людзей. У цэнтры «даб!
равесця спакою» (Эф 6, 15) застаецца таямніца Крыжа, па!
колькі спакой вынікае з ахвяры Хрыста (Іс 53, 5): «У ранах
яго мы атрымалі здароўе». Укрыжаваны Езус знішчыў падзе!
лы, аднавіў спакой і прымірэнне менавіта «праз крыж, забіў!
шы на ім варожасць» (Эф 2, 16), і даў людзям збавенную на!
дзею на ўваскрашэнне.



345Умацаванне спакою

II. СПАКОЙ — ПЛЁН СПРАВЯДЛІВАСЦІ І ЛЮБОВІ

494. Спакой — гэта каштоўнасць1015 і ўсеагульны абавязак1016,
заснаваны на інтэлектуальным і маральным грамадскім па�
радку, які мае свае карані ў самім Богу — «першкрыніцы быц!
ця, самай дасканалай праўдзе і найвышэйшым дабры»1017.
Спакой — гэта не проста адсутнасць вайны ці стабільная
раўнавага паміж варожымі сіламі1018. Ён засноўваецца на пра�
вільным разуменні чалавечай асобы1019 і патрабуе будаўніц�
тва парадку на аснове справядлівасці і любові.

Спакой з’яўляецца плёнам справядлівасці (пар. Іс 32, 17)1020,
якая ў шырокім сэнсе ўсведамляецца як пашана да раўнавагі
ўсіх вымярэнняў чалавечай асобы. Спакой знаходзіцца ў не!
бяспецы, калі чалавеку не даецца тое, што яму належыць як
чалавеку, калі не паважаецца чалавечая годнасць і адносіны
паміж людзьмі не скіраваны на агульнае дабро. Для будаўні!
цтва мірнага грамадства і цэласнага развіцця асобных лю!
дзей, народаў і нацый неабходны абарона і замацаванне пра!
воў чалавека1021.

Спакой — гэта таксама плён любові: «Сапраўдны спакой
больш паходзіць з любові, чым са справядлівасці, паколькі
справядлівасць ліквідуе тое, што перашкаджае спакою: крыў!
ду ці шкоду. Сам жа спакой вынікае менавіта з любові»1022.

1015 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1986, 1:
AAS 78 (1986) 278!279.

1016 Пар. PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1969: AAS 60
(1968) 771; GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace
2004, 4: AAS 96 (2004) 116.

1017 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1982, 4: AAS
74 (1982) 328.

1018 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
1019 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 856!857.
1020 Пар. PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1972: AAS 63

(1971) 868.
1021 Пар. PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1969: AAS 60

(1968) 772; GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace
1999, 12: AAS 91 (1999) 386!387.

1022 PIO XI, Lett. enc. Ubi arcano: AAS 14 (1922) 686. У энцыкліцы падаецца
спасылка на СВ. ТАМАША АКВIНСКАГА, Summa theologiae, II!II, q. 29 art. 3, ad 3um:
Ed. Leon. 8, 238; пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
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495. Спакой будуецца дзень за днём пры захаванні ўстаноў�
ленага Богам парадку1023. Ён можа квітнець толькі тады, калі
ўсе прызнаюць сваю адказнасць за яго ўмацаванне1024. Каб паз!
бегнуць канфліктаў і насілля, спакой, як глыбокая каштоў!
насць, павінен укараніцца ў кожным чалавеку. Такім чынам
ён зможа пашырацца ў сем’ях і ў розных грамадскіх аб’яднан!
нях, пакуль не ахопіць усю палітычную супольнасць1025. У
атмасферы згоды і павагі да справядлівасці будзе развівацца
сапраўдная культура спакою1026, здольная пашырацца такса!
ма на ўсю міжнародную супольнасць. Спакой — гэта плён
«парадку, дадзенага чалавечаму грамадству яго Боскім зас!
навальнікам; дзеля яго ажыццяўлення павінны працаваць
людзі, якія прагнуць усё больш дасканалай справядлівас!
ці»1027. Нельга дасягнуць такога ідэалу спакою, «калі не бу!
дзе забяспечана дабро асобы і калі людзі не будуць з даве!
рам і добраахвотна дзяліцца паміж сабой багаццямі свайго
розуму і духу»1028.

496. Насілле ніколі не бывае правільным адказам. Касцёл з
моцнай верай у Хрыста і з усведамленнем сваёй місіі абвя!
шчае, што «насілле з’яўляецца злом, што насілле нельга вы!
карыстоўваць для вырашэння праблем, што насілле нявар!
тае чалавека. Насілле — гэта хлусня, паколькі супярэчыць
праўдзе нашай веры, праўдзе нашай чалавечнасці. Насілле
знішчае тое, што трэба бараніць: “чалавечую годнасць, жыц!
цё, свабоду”»1029.

Таксама сённяшні свет патрабуе сведчання няўзброеных
прарокаў, якія ўвесь час былі і застаюцца аб’ектам насме�

1023 Пар. PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 76: AAS 59 (1967) 294!295.
1024 Пар. PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1974: AAS 65

(1973) 672.
1025 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2317.
1026 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (13 gennaio 1997), 3:

AAS 89 (1997) 474.
1027 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 78; пар. Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2304.
1028 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
1029 GIOVANNI PAOLO II, Discorso presso Drogheda, Irlanda (29 settembre 1979), 9: AAS 71

(1979) 1081; пар. PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 37: AAS 68 (1976) 29.
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шак1030. «Тыя, хто выракаецца насілля і крывавых дзеянняў
і з мэтай абароны правоў чалавека звяртаецца да абарончых
сродкаў, якія даступны самым слабым, даюць сведчанне еван!
гельскай любові пры ўмове, што гэта не прыносіць шкоды ні
правам, ні абавязкам іншых людзей і грамадстваў. Яны даюць
законнае сведчанне аб сур’ёзнасці фізічнай і маральнай ры!
зыкі, звязанай з выкарыстаннем насілля, якое выклікае зні!
шчэнні і смерць»1031.

III. КРАХ СПАКОЮ: ВАЙНА

497. Настаўніцкі Інстытут Касцёла асуджае «жудасць вай�
ны»1032 і патрабуе цалкам новага падыходу да яе1033. Сапраў!
ды, «цяжка ўявіць, што ў нашую атамную эру вайна можа
быць сродкам усталявання справядлівасці»1034. Вайна з’яўля!
ецца няшчасцем1035 і ніколі не можа быць адпаведным споса!
бам вырашэння праблем паміж нацыямі. Вайна «ніколі не была
такім спосабам і ніколі не будзе»1036, паколькі яна стварае но!
выя больш сур’ёзныя канфлікты1037. Калі выбухае вайна, то
яна становіцца «бессэнсоўнай бойняй»1038, «незваротнай
авантурай»1039, якая знішчае сучаснае і пагражае будучыні
чалавецтва: «Праз спакой мы нічога не губляем, а праз вайну

1030 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze
(12 novembre 1983), 5: AAS 76 (1984) 398!399.

1031 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2306.
1032 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 77; пар. Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2307!2317.
1033 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 80.
1034 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1035 Пар. LEONE XIII, Allocuzione al Collegio dei Cardinali, Acta Leonis XIII, 19

(1899) 270!272.
1036 GIOVANNI PAOLO II, Incontro con gli Officiali del Vicariato di Roma (17 gennaio

1991): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 132; пар. ён жа,
Discorso ai Vescovi di Rito Latino della Regione Araba (1° ottobre 1990), 4: AAS
83 (1991) 475.

1037 Пар. PAOLO VI, Discorso ai Cardinali (24 giugno 1965): AAS 57 (1965) 643!644.
1038 BENEDETTO XV, Appello ai Capi dei popoli belligeranti (1° agosto 1917): AAS 9

(1917) 423.
1039 GIOVANNI PAOLO II, Preghiera per la pace durante l’Udienza Generale (16 gennaio

1991): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 121.
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можна страціць усё»1040. Узброеныя канфлікты прыносяць
не толькі матэрыяльную шкоду, але і маральную1041. Урэшце,
вайна — гэта «знішчэнне ўсяляга сапраўднага гуманізму»1042,
гэта «заўсёды параза чалавецтва»1043, «ніколі больш адны лю!
дзі не павінны пайсці супраць другіх, ужо ніколі <…>. Ніколі
больш вайны, ніколі больш вайны!»1044

498. Пошукі альтэрнатыўных вайне спосабаў вырашэння
міжнародных канфліктаў сталі сёння пільнай неабходнасцю,
паколькі «страшная сіла інструментаў разбурэння, даступных
нават сярэднім і малым дзяржавам, і ўсё больш цесная сувязь,
якая існуе паміж народамі ўсёй зямлі, абцяжарваюць сёння
або робяць практычна немагчымым абмежаванне вынікаў
канфлікту»1045. Важнае значэнне мае пры гэтым пошук са!
праўдных прычын, якія выклікаюць вайну. Такія прычыны
перш за ўсё звязаны са структурнымі сітуацыямі несправяд!
лівасці, беднасці і эксплуатацыі, для ліквідацыі якіх неабход!
на ўмяшанне. «Таму другім імем спакою з’яўляецца развіццё.
Паколькі існуе калектыўная адказнасць за недапушчэнне вай!
ны, то існуе таксама калектыўная адказнасць за садзейнічан!
не развіццю»1046.

499. Не заўсёды дзяржавы маюць адпаведныя сродкі для эфек�
тыўнай самаабароны. Таму важным і неабходным з’яўляецца
існаванне міжнародных і рэгіянальных арганізацый, якія маглі
б супольна вырашаць канфлікты і садзейнічаць спакою, ад!
наўляючы адносіны ўзаемадаверу, што дапамагае пазбегнуць

1040 PIO XII, Radiomessaggio (24 agosto 1939): AAS 31 (1939) 334; GIOVANNI PAOLO II,
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1993, 4: AAS 85 (1993) 433!434;
пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288.

1041 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 79.
1042 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11: AAS

91 (1999) 385.
1043 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (13 gennaio 2003), 4: AAS 95

(2003) 323.
1044 PAOLO VI, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (4 ottobre 1965),

5: AAS 57 (1965) 881.
1045 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 857.
1046 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
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вайны1047. «Нягледзячы на ўсё можна, аднак, мець надзею,
што народы праз устанаўленне ўзаемных кантактаў і перамо!
вы лепш зразумеюць узаемасувязі, якія паходзяць з іх агуль!
най чалавечай прыроды. Хочацца спадзявацца, што людзі
зразумеюць асноўны абавязак, які вынікае з агульнай чала!
вечай прыроды — лічыцца са звычаямі асобных людзей і на!
родаў, абапіраючыся не на страх, а на любоў, якая выяўляец!
ца ў шчырым, рознабаковым супрацоўніцтве, якое памна!
жае даброты»1048.

а) Неабходная абарона

500. Ваенная агрэсія амаральная па сваёй сутнасці. У выпад�
ку трагічнага канфлікту кіраўнікі атакаванай дзяржавы ма�
юць права і абавязак арганізаваць абарону, нават з выкарыс�
таннем зброі1049. Выкарыстанне ўзброенай сілы апраўдана,
калі адпавядае вызначаным умовам: «калі шкода, якая нано!
сіцца агрэсарам народу або супольнасці народаў, трывалая,
сур’ёзная і бясспрэчная; калі ўсе іншыя сродкі, якія маглі б
спыніць агрэсію, немагчымыя або безвыніковыя; калі ёсць
верагодная магчымасць поспеху; калі выкарыстанне зброі не
прывядзе да яшчэ большай шкоды і беспарадку, чым тое зло,
якое трэба спыніць. Пры гэтым вельмі важна ўсведамляць
магутнасць сучасных сродкаў знішчэння. Гэта традыцыйныя
элементы, пералічаныя ў вучэнні пра г. зв. справядлівую вай!
ну. Ацэнка ўмоў маральнай легітымнасці належыць разумна!
му меркаванню тых, хто мае задачу клапаціцца пра агульнае
дабро»1050.

Калі гэтая адказнасць апраўдвае валоданне сродкамі, да!
статковымі, каб рэалізаваць права на самаабарону, то абавя!
зак дзяржаў — рабіць усё магчымае, «каб гарантаваць умовы

1047 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288!289.
1048 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1049 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2265.
1050 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2309.
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спакою не толькі на сваёй тэрыторыі, але і ва ўсім свеце»1051.
Нельга забываць, што «весці ўзброеныя дзеянні з мэтаю спра!
вядлівай абароны — гэта адно, а зусім іншае — з жаданнем
падняволіць іншыя нацыі. Ваенная моц не апраўдвае ніякае
яе выкарыстанне ў ваенных ці палітычных мэтах. А калі вай!
на ўжо, на жаль, распачалася, не ўсё таксама дазволена і вара!
гуючым бакам»1052.

501. Статут Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, што ўзнік пас�
ля трагедыі другой сусветнай вайны дзеля абароны будучых
пакаленняў ад бедства вайны, засноўваецца на агульнай заба�
роне выкарыстоўваць сілу пры вырашэнні спрэчак паміж дзяр�
жавамі, за выключэннем двух выпадкаў: неабходнай абароны і
мер, якія прымаюцца Саветам Бяспекі ў межах яго адказнасці
за падтрыманне спакою. Ва ўсякім разе ажыццяўленне права
на самаабарону павінна адбывацца «ў традыцыйных межах,
вызначаных прынцыпамі неабходнасці і прапарцыяналь�
насці»1053.

Прэвентыўныя ваенныя дзеянні без яўных доказаў пагро�
зы агрэсіі выклікаюць сур’ёзную занепакоенасць у маральным
і юрыдычным плане. Таму толькі рашэнне кампетэнтных орга!
наў, прынятае на аснове сур’ёзных праверак і абгрунтаваных
матываў, можа даць міжнародную легітымацыю выкарыстан!
ня ўзброенай сілы, калі палічаць дадзеную сітуацыю небяс!
печнай для спакою і дадуць санкцыю на ўмяшанне ў сферу
аўтаноміі дадзенай дзяржавы.

б) Абарона спакою

502. Патрабаванне неабходнай абароны апраўдвае існаван�
не ў дзяржавах узброеных сіл, дзеянні якіх павінны служыць

1051 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale
delle armi (1° maggio 1994), I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano
1994, p. 12.

1052 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 79.
1053 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 6: AAS

96 (2004) 117.
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спакою. Той, хто ў такім духу адстойвае бяспеку і свабоду
дзяржавы, уносіць важны ўклад ва ўмацаванне спакою1054. Кож!
ны, хто нясе службу ва ўзброеных сілах, пакліканы на справе
абараняць дабро, праўду і справядлівасць у свеце. Многія ах!
вяравалі сваё жыццё за гэтыя каштоўнасці і дзеля абароны
жыцця бязвінных людзей. Варта адзначыць, што ўсё больш
вайскоўцаў, якія служаць у інтэрнацыянальных войсках, вы!
конвае падтрыманыя Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый «гу!
манітарныя і мірныя місіі»1055.

503. Кожны службовец узброеных сіл маральна абавязаны
супрацьстаяць загадам, якія патрабуюць здзейсніць злачын�
ства супраць права народаў і яго універсальных прынцы�
паў1056. Вайскоўцы поўнасцю адказваюць за здзейсненыя
ўчынкі, якія парушаюць правы асоб і народаў або нормы
міжнароднага гуманітарнага права. Такія дзеянні нельга ап!
раўдаць паслухмяным выкананнем загадаў кіраўніцтва.

 Той, хто адмаўляецца ад вайсковай службы і з наказу сум�
лення адхіляе ўсялякае выкарыстанне сілы або ўдзел у пэўным
канфлікце ў тых выпадках, калі служба з’яўляецца абавязко�
вай, павінны быць гатовыя да альтэрнатыўных відаў служ�
бы. Здаецца слушным, «каб заканадаўства выказала гуман!
ную прадбачлівасць адносна тых, хто з матываў свайго сум!
лення адмаўляецца выкарыстоўваць зброю, каб яны выбралі
іншую форму служэння чалавечай супольнасці»1057.

в) Абавязак абараняць бязвінных

504. Права выкарыстоўваць сілу з мэтай неабходнай абаро�
ны звязана з абавязкам абараняць і дапамагаць бязвінным

1054 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 79; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2310.

1055 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al III Convegno internazionale degli Ordinari
militari (11 marzo 1994), 4: AAS 87 (1995) 74.

1056 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2313.
1057 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 79; пар. Catechismo della

Chiesa Cattolica, 2311.
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ахвярам, якія не могуць абараніцца ад агрэсіі. У сучасных кан!
фліктах, якія часта ўспыхваюць у межах адной дзяржавы, нор�
мы міжнароднага гуманітарнага права павінны поўнасцю за�
хоўвацца. У многіх абставінах ахвярай бывае грамадзянскае
насельніцтва, якое часам становіцца ваеннай мішэнню. У не!
каторых выпадках грамадзянскае насельніцтва жорстка зні!
шчаюць або выганяюць з уласных дамоў і земляў, прымусова
перасяляюць на падставе «этнічных чыстак»1058, што з’яўля!
ецца недапушчальным. У такіх трагічных абставінах неабход!
на, каб гуманітарная дапамога трапляла да цывільнага насель!
ніцтва і каб ніколі не выкарыстоўвалася для навязвання ўмоў
тым, хто яе атрымлівае. Дабро чалавечай асобы павінна мець
першынство перад інтарэсамі бакоў, якія канфліктуюць.

505. Прынцып гуманнасці, запісаны ў сумленні кожнай асобы
і кожнага народу, азначае абавязак абараняць грамадзянскае
насельніцтва ад вынікаў вайны. «Мінімум абароны годнасці
кожнай чалавечай асобы, гарантаваны міжнародным гумані!
тарным правам, даволі часта парушаецца ў імя ваенных або
палітычных патрабаванняў, якія ніколі не павінны перава!
жаць над каштоўнасцю чалавечай асобы. Сёння вельмі важ!
най з’яўляецца неабходнасць пошукаў новага паразумення ў
адносінах да гуманітарных прынцыпаў і ўмацавання іх сут!
насці, каб пазбегнуць паўтарэння зверстваў і злоўжыван!
няў»1059.

Асаблівая катэгорыя ахвяр вайны — гэта бежанцы, якія
вымушаны ў выніку баёў уцякаць з месцаў пастаяннага жы!
харства, каб знайсці прытулак у чужых краінах. Касцёл — з
імі. Ён не толькі акружае іх сваім пастырскім клопатам і ма!
тэрыяльнай дапамогай, але бярэ на сябе абавязак абараніць
іх чалавечую годнасць. «Клопат пра бежанцаў павінен абу!

1058 GIOVANNI PAOLO II, Angelus Domini (7 marzo 1993), 4: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 589; ён жа, Discorso al Consiglio dei Ministri OSCE
(30 novembre 1993), 4: AAS 86 (1994) 751.

1059 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza generale (11 agosto 1999): L’Osservatore
Romano, 12 agosto 1999, p. 5.
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джаць нас нанова пацвярджаць і падкрэсліваць агульнапры!
нятыя правы чалавека і патрабаваць, каб яны таксама маглі
імі карыстацца»1060.

506. Спробы знішчыць цэлыя народы, этнічныя, рэлігійныя
або моўныя групы з’яўляюцца злачынствамі супраць Бога і
чалавецтва, а выканаўцы гэтых злачынстваў павінны несці
адказнасць перад правасуддзем1061. ХХ ст. адзначалася тра!
гічнымі выпадкамі генацыду: генацыд армян і ўкраінцаў, кам!
баджыйцаў, генацыд у Афрыцы і на Балканах. Сярод іх асаб!
лівае месца займае халакост габрэйскага народу, Шоа: «Дні
Шоа — гэта сапраўдная ноч у гісторыі, у якую адбыліся не!
чуваныя злачынствы супраць Бога і чалавека»1062.

Міжнародная супольнасць як цэласнасць мае маральны
абавязак заступіцца за тыя групы, само існаванне якіх пад
пагрозай і асноўныя правы якіх сістэматычна парушаюцца.
Дзяржавы, як часткі міжнароднай супольнасці, не могуць за!
ставацца абыякавымі да гэтых спраў. Наадварот, калі ўсе ін!
шыя даступныя сродкі аказаліся б безвыніковымі, то «з’яўля!
ецца апраўданым і нават неабходным прыняцце канкрэтных
крокаў з мэтай раззбраення агрэсара»1063. Прынцып нацыя!
нальнай незалежнасці не можа разглядацца як перашкода для
ўмяшання ў абарону бязвінных ахвяр1064. Меры ў гэтых ад!
носінах павінны ажыццяўляцца пры поўным захаванні між!
народнага права і асноўнага прынцыпу роўнасці дзяржаў.

1060 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Quaresima 1990, 3: AAS 82 (1990) 802.
1061 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 7:

AAS 91 (1999) 382; таксама, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace
2000, 7: AAS 92 (2000) 362.

1062 GIOVANNI PAOLO II, Regina coeli (18 aprile 1993), 3: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 922; пар. COMMISSIONE PER I RAPPORTI RELIGIOSI CON

L’EBRAISMO, Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah (16 marzo 1998), Libreria
Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1998.

1063 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 11: AAS
92 (2000) 363.

1064 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (16 gennaio 1993), 13:
AAS 85 (1993) 1247!1248; ён жа, Discorso pronunciato in occasione della
Conferenza Internazionale sulla Nutrizione, organizzata dalla FAO e dall’OMS
(5 dicembre 1992), 3: AAS 85 (1993) 922!923; ён жа, Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2004, 9: AAS 96 (2004) 120.
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У рамках міжнароднай супольнасці ўзнік Міжнародны
крымінальны суд, каб караць адказных за асабліва цяжкія зла!
чынствы: генацыд, злачынствы супраць чалавецтва, ваенныя
злачынствы, агрэсію. Настаўніцкі Інстытут Касцёла неадна!
разова падтрымліваў гэтую ініцыятыву1065.

г) Меры супраць тых, хто пагражае спакою

507. Санкцыі — у формах, прадугледжаных сучасным міжна�
родным парадкам — супраць дзяржавы, якая парушае прын�
цыпы мірнага і ўпарадкаванага міжнароднага суіснавання або
дапускае сур’ёзныя рэпрэсіі ў дачыненні да чалавецтва, заклі�
каны выпраўляць паводзіны ўраду гэтай дзяржавы. Мэта гэ!
тых санкцый павінна быць выразна акрэсленай, а выкарыс!
таныя сродкі павінны аналізавацца і аб’ектыўна ацэньвацца
кампетэнтнымі органамі міжнароднай супольнасці, наколькі
яны выніковыя і як уплываюць на цывільнае насельніцтва.
Сапраўднай мэтай такіх мер з’яўляецца адкрыццё шляху да
перамоў і дыялогу. Санкцыі ніколі не могуць быць інструмен�
там пакарання ўсяго народу. Недапушчальна, каб з прычыны
санкцый цярпелі цэлыя народы і асабліва самыя безабарон!
ныя групы насельніцтва. У прыватнасці, эканамічныя санк�
цыі — гэта інструмент, якім трэба карыстацца вельмі раз�
важліва, згодна з жорсткімі юрыдычнымі і этычнымі крытэ�
рыямі1066. Эканамічнае эмбарга павінна быць абмежавана ў
часе і не можа быць апраўдана, калі прыносіць шкоду ўсяму
насельніцтву.

1065 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Angelus Domini (14 giugno 1998): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XXI, 1 (1998) 1376; ён жа, Discorso al Congresso mondiale
sulla pastorale dei diritti umani (4 luglio 1998), 5: L’Osservatore Romano, 5 luglio
1998, p. 5; ён жа, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 7: AAS
91 (1999) 382; пар. ён жа, PIO XII, Discorso al VI Congresso internazionale di
diritto penale (3 ottobre 1953): AAS 45 (1953) 730!744.

1066 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (9 gennaio 1995), 7: AAS
87 (1995) 849.
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д) Раззбраенне

508. Сацыяльнае вучэнне Касцёла ўказвае на мэту, якой з’яў�
ляецца «агульнае, збалансаванае і кантраляванае раззбраен�
не»1067. Непамерны рост узбраення становіцца сур’ёзнай не�
бяспекай для стабільнасці і спакою. Прынцыпам дастат�
ковасці, згодна з якім дзяржава можа мець толькі сродкі,
патрэбныя для сваёй неабходнай абароны, павінны кіравацца
як дзяржавы, якія купляюць зброю, так і тыя, якія яе выпус�
каюць і пастаўляюць1068. Празмернае назапашванне зброі або
неразборлівы гандаль ёю не могуць быць маральна апраўда!
ны. Такія факты павінны быць ацэнены ў святле міжнарод!
ных юрыдычных нормаў, якія датычаць нераспаўсюджвання,
вытворчасці, гандлю і выкарыстання рознага віду ўзбраення.
Зброя не можа разглядацца нароўні з іншымі дабротамі, якія
падлягаюць абмену на сусветным узроўні або на ўнутраных
рынках1069.

Настаўніцкі Інстытут Касцёла даў маральную ацэнку за�
палохванню: «Назапашванне зброі здаецца многім парадак!
сальным спосабам стрымаць магчымага праціўніка ад вайны.
Людзі, якія прытрымліваюцца такога меркавання, бачаць у
гэтым найбольш эфектыўны метад забеспячэння спакою
паміж народамі. Супраць такога спосабу ёсць сур’ёзныя ма!
ральныя засцярогі. Гонка ўзбраенняў не гарантуе спакой. Яна
не толькі не ліквідуе прычын вайны, але нават паглыбляе
іх»1070. Палітыка ядзернага запалохвання, тыповая для перы!
яду г. зв. халоднай вайны, павінна быць заменена канкрэтнымі
мерамі па раззбраенні, заснаванымі на дыялогу і шматбако!
вых перамовах.

1067 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per il 40° anniversario dell’ONU (14 ottobre 1985),
6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 2 (1985) 988.

1068 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale
delle armi (1° maggio 1994), I, 9!11, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano
1994, p. 13.

1069 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2316; GIOVANNI PAOLO II, Discorso al
Mondo del Lavoro, Verona, Italia (17 aprile 1988), 6: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XI, 1 (1988) 940.

1070 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2315.
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509. Зброя масавага знішчэння — біялагічная, хімічная і ядзер�
ная — уяўляе выключна сур’ёзную небяспеку. Той, хто ёй ва�
лодае, мае вялізную адказнасць перад Богам і ўсім чалавец�
твам1071. Прынцып нераспаўсюджвання ядзернай зброі ра!
зам з працэдурамі раззбраення, як і забарона правядзення
ядзерных выпрабаванняў, — гэта цесна звязаныя паміж
сабой мэты, якія павінны быць дасягнуты як мага хутчэй
шляхам эфектыўнага кантролю на міжнародным узроўні1072.
Забарона развіцця, вытворчасці, назапашвання і выкарыс!
тання хімічнай або біялагічнай зброі, як і прадпісанні, скіра!
ваныя на яе знішчэнне, дапаўняюць спіс міжнародных нор!
маў, якія забараняюць гэтую згубную зброю1073, выкарыстан!
не якой адкрыта асуджае Настаўніцкі Інстытут Касцёла:
«Усе ваенныя дзеянні, скіраваныя без выключэння на зні!
шчэнне цэлых гарадоў ці большых рэгіёнаў краіны з іх жы!
харамі, — гэта злачынства супраць Бога і самога чалавека,
якое заслугоўвае рашучага і неадкладнага асуджэння»1074.

510. Раззбраенне павінна ахопліваць забарону выкарыстан�
ня зброі, якая наносіць асабліва цяжкія калецтвы, і зброю не�
кантраляванага ўздзеяння, у прыватнасці, супрацьпяхотныя
міны — малыя, бесчалавечныя і жорсткія інструменты
знішчэння, якія працягваюць забіваць і калечыць людзей яшчэ
доўгі час пасля завяршэння вайны. Дзяржавы, якія вырабля!
юць такія міны і гандлююць імі або іх выкарыстоўваюць, ад!
казваюць за сур’ёзнае замаруджванне працэсу поўнага зні!
шчэння гэтай смяротнай зброі1075. Міжнародная супольнасць
павінна і далей імкнуцца да размініравання, падтрымліваю!

1071 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 80; Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2314; GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace 1986, 2: AAS 78 (1986) 280.

1072 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (13 gennaio 1996), 7:
AAS 88 (1996) 767!768.

1073 Апостальская Сталіца падпісала юрыдычныя дакументы адносна ліквіда!
цыі ядзернай, біялагічнай, хімічнай зброі, каб падтрымліваць ініцыятывы
міжнароднай супольнасці ў гэтай сферы.

1074 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 80.
1075 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11:

AAS 91 (1999) 385!386.
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чы эфектыўнае супрацоўніцтва, якое ахоплівае таксама тэх!
нічнае навучанне, з тымі краінамі, якія не маюць адпавед!
ных сродкаў для тэрміновага размініравання сваіх тэрыто!
рый і не ў стане аказаць адпаведную дапамогу ахвярам мін.

511. Неабходны адпаведныя захады для кантролю вытвор�
часці, продажу, імпарту і экспарту лёгкай або індывідуальнай
зброі, якая садзейнічае шматлікім праяўленням насілля. Про!
даж і нелегальны гандаль гэтымі відамі зброі ўяўляюць сур’!
ёзную небяспеку для спакою: менавіта гэтыя віды зброі забі!
ваюць найбольш людзей і найчасцей выкарыстоўваюцца ў
мясцовых канфліктах. Даступнасць такога віду зброі павя!
лічвае небяспеку выбуху новых канфліктаў і абвастрэння ўжо
існуючых. Пазіцыя дзяржаў, якія ўстанаўліваюць строгі кан!
троль над міжнародным перамяшчэннем цяжкай зброі, але
пры гэтым ніколі не прадугледжваюць або прадугледжваюць
толькі ў рэдкіх выпадках абмежаванні пры гандлі лёгкай і
індывідуальнай зброяй, з’яўляецца непрымальнай супярэч!
лівасцю. Кіраўніцтвы дзяржаў абавязкова і неадкладна па!
вінны прыняць адпаведныя правілы кантролю над вытвор!
часцю, назапашванем, продажам і транспарціроўкай гэтых
відаў узбраення1076, каб супрацьстаяць іх распаўсюджван!
ню, галоўным чынам сярод варагуючых груповак, якія не
ўваходзяць у склад дзяржаўных узброенных сіл.

512. Трэба рашуча асуджаць выкарыстанне ва ўзброеных
канфліктах у якасці салдат дзяцей і моладзі, чый узрост не
дазваляе іх мабілізаваць. Дзяцей сілай прымушаюць ваяваць,
або яны выбіраюць гэты шлях па ўласнай ініцыятыве, не ўсве!
дамляючы цалкам вынікаў гэтага рашэння. Такім чынам дзеці
пазбаўляюцца не толькі нармальнага дзяцінства і належнай
адукацыі, але таксама вучацца забіваць. Усё гэта з’яўляецца
недапушчальным злачынствам. Трэба ўстрымацца ад выка!
рыстання дзяцей у рознага тыпу ваенных арганізацыях. Ад!

1076 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11:
AAS 91 (1999) 385!386.
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начасова трэба аказаць усякую магчымую дапамогу ў лячэн!
ні, адукацыі і рэабілітацыі дзяцей, уцягнутых у ваенныя дзе!
янні1077.

е) Асуджэнне тэрарызму

513. Тэрарызм з’яўляецца адной з найбольш жорсткіх формаў
насілля, якое пагражае сёння міжнароднай супольнасці. Тэра�
рызм сее нянавісць, смерць, жаданне помсты і рэпрэсій1078.
З падрыўной стратэгіі, тыповай для некаторых экстрыміс!
цкіх арганізацый, скіраванай на знішчэнне аб’ектаў і забой!
ства людзей, тэрарызм ператварыўся ў змрочную сетку палі!
тычнай змовы. Ён выкарыстоўвае вытанчаныя тэхнічныя
сродкі, часта мае вялізныя капіталы і выпрацоўвае шырока!
маштабную стратэгію, якая закранае сапраўды бязвінных
людзей, якія становяцца выпадковымі ахвярамі тэрарыстыч!
ных актаў1079. Аб’ектамі тэрарыстычных нападаў з’яўляюц!
ца звычайна месцы штодзённага жыцця, а не ваенныя аб’ек!
ты, як ва ўмовах аб’яўленай вайны. Тэрарызм дзейнічае і
ўдарае спадцішка, па!за правіламі, такімі, як, напрыклад,
міжнароднае гуманітарнае права, з дапамогай якіх людзі
імкнуліся вырашыць свае канфлікты. «У многіх абставінах
выкарыстанне тэрору лічыцца новым спосабам вядзення
вайны»1080. Не варта забываць пра прычыны такой неда!
пушчальнай формы прадстаўлення сваіх патрабаванняў. Ба!
рацьба з тэрарызмам прадугледжвае маральны абавязак су!
працоўніцтва ў стварэнні такіх умоў, якія рабілі б немагчы!
мым узнікненне тэрарызму і яго развіццё.

514. Трэба самым рашучым чынам асудзіць тэрарызм. Ён па�
казвае поўную пагарду да чалавечага жыцця і не можа быць

1077 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11:
AAS 91 (1999) 385!386.

1078 Пар.Catechismo della Chiesa Cattolica, 2297.
1079 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 4:

AAS 94 (2002) 134.
1080 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 79.
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нічым апраўданы, паколькі чалавек заўсёды з’яўляецца мэ�
тай і ніколі не выступае сродкам. Тэрарыстычныя акты глы!
бока зневажаюць чалавечую годнасць і абражаюць усё чала!
вецтва. «Таму існуе права на абарону ад тэрарызму»1081. Але
гэтае права нельга выкарыстаць пры адсутнасці маральных
і юрыдычных правілаў, паколькі барацьба супраць тэрарыс!
таў павінна ажыццяўляцца з павагаю да правоў чалавека і
прынцыпаў прававой дзяржавы1082. Ідэнтыфікацыя вінава!
тых павінна пацвярджацца належнымі доказамі, паколькі
крымінальная адказнасць з’яўляецца заўсёды асабістай ад!
казнасцю, і таму нельга пашыраць яе на рэлігіі, нацыі ці этна!
сы, да якіх належаць тэрарысты. Міжнароднае супрацоў!
ніцтва, скіраванае супраць тэрарызму, «не можа абмяжоў�
вацца толькі рэпрэсіяй і карнымі аперацыямі. Вельмі істотна,
каб нават неабходнаму выкарыстанню сілы спадарожнічаў
смелы і ясны аналіз матывацый тэрарыстычнага напа�
ду»1083. Неабходны таксама асаблівыя намаганні на «палі�
тычным і педагагічным узроўні»1084 з мэтай смелага і рашуча!
га вырашэння праблем, якія ў некаторых драматычных сіту!
ацыях могуць стаць прычынай тэрарызму. «Тэрарыстаў
лягчэй вербаваць у такім сацыяльным кантэксце, у якім па!
рушаюцца правы і вельмі доўга пануе несправядлівасць»1085.

515. Абвяшчаць сябе тэрарыстамі ў імя Бога — гэта прафа�
нацыя і блюзнерства1086. Такія людзі выкарыстоўваюць як
сродак не толькі чалавека, але і Бога, сцвярджаючы, што яны

1081 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 5: AAS
94 (2002) 134.

1082 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 8:
AAS 96 (2004) 119.

1083 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 8: AAS
96 (2004) 119.

1084 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 8: AAS
96 (2004) 119.

1085 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 5: AAS
94 (2002) 134.

1086 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte
e della scienza, Astana, Kazakhstan (24 settembre 2001), 5: L’Osservatore Romano,
24!25 settembre 2001, p. 16.



360 Частка другая. Раздзел адзінаццаты

валодаюць паўнатой Яго праўды замест таго, каб імкнуцца
яе знайсці. Называць «пакутнікамі» тых, хто гіне, ажыццяў!
ляючы тэрарыстычны акт, значыць скажаць паняцце пакут!
ніцтва. Пакутніцтва — гэта сведчанне таго, хто дае сябе за!
біць, каб толькі не адрачыся ад Бога і Яго любові, а не таго,
хто забівае ў Божае імя.

Ні адна рэлігія не можа мірыцца з тэрарызмам і тым
больш не можа яго прапаведаваць1087. Рэлігіі павінны больш
імкнуцца да супрацоўніцтва дзеля ліквідацыі прычын тэра!
рызму і ўмацавання сяброўства паміж народамі1088.

IV. УКЛАД КАСЦЁЛА ВА ЎМАЦАВАННЕ СПАКОЮ

516. Падтрымка спакою ў свеце з’яўляецца неад’емнай мі�
сіяй, праз якую Касцёл працягвае адкупленчую справу Хрыс�
та на зямлі. Касцёл у «Хрысце з’яўляецца “сакрамэнтам”,
або знакам і інструментам спакою ў свеце і для свету»1089.
Умацаванне сапраўднага спакою з’яўляецца адлюстраван!
нем хрысціянскай веры ў любоў Бога да кожнага чалавека. З
вызваленчай веры ў любоў Бога паходзіць новае бачанне
свету і новы спосаб адносін да бліжняга, незалежна ад таго,
ці з’яўляецца гэты бліжні канкрэтным чалавекам, ці цэлым
народам. Гэтая вера натхнёная спакоем, які Хрыстус пакі!
нуў сваім вучням (пар. Ян 14, 27). Такая вера змяняе і аднаў!
ляе жыццё. Абапіраючыся толькі на гэтую веру, Касцёл хоча
падтрымліваць адзінства хрысціянаў і плённае супрацоўніц!
тва з вернікамі іншых рэлігій. Рэлігійныя адрозненні не мо!
гуць і не павінны быць прычынай канфліктаў. Сумесны по!
шук спакою ўсімі вернікамі з’яўляецца значным фактарам,

1087 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 7:
AAS 94 (2002) 135!136.

1088 Пар. Decalogo di Assisi per la pace, n. 1, знаходзіцца ў Пасланні, якое Ян
Павел ІІ скіраваў да кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў 24 лютага 2002: L’Osser�
vatore Romano, 4!5 marzo 2002, p. 1.

1089 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 20: AAS
92 (2000) 369.
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які яднае народы1090. Касцёл заахвочвае людзей, народы, на!
цыі, дзяржавы да ўдзелу ў яго намаганнях аднавіць і замаца!
ваць спакой, асабліва падкрэсліваючы пры гэтым важную
ролю міжнароднага права1091.

517. Касцёл навучае, што сапраўдны спакой магчымы толькі
дзякуючы прабачэнню і прымірэнню1092. Нялёгка прабачыць,
ведаючы вынікі вайны і канфліктаў, паколькі насілле, асаб!
ліва калі яно вядзе ў бездань бесчалавечнага знішчэння, спу!
сташэння і да «руінаў чалавецтва»1093, пакідае пасля сябе вя!
лікі цяжар болю. Гэты боль можна аблегчыць толькі праз па!
глыблены, сумленны і мужны сумесны роздум абодвух бакоў
канфлікту. Гэта дазволіць сустрэць актуальныя цяжкасці ў
духу, ачышчаным праз пакаянне. Цяжар мінулага нельга
забыць. Ён можа быць прыняты толькі тады, калі ёсць уза!
емнае прабачэнне і дараванне. Гэта шлях доўгі і цяжкі, але
магчымы1094.

518. Узаемнае прабачэнне не павінна адмяняць патрабаванні
справядлівасці і, тым больш, не павінна закрываць шлях да
праўды. Наадварот, справядлівасць і праўда ўяўляюць кан�
крэтныя патрабаванні да паяднання. Слушнымі становяц!
ца ініцыятывы, якія прыводзяць да стварэння міжнародных
судовых інстанцый, якія карыстаюцца прынцыпам універ!
сальнай юрысдыкцыі і прытрымліваюцца адпаведных пра!
цэдур, якія гарантуюць правы абвінавачаных і ахвяр. Такія
інстанцыі могуць устанавіць праўду, звязаную са злачын!

1090 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1988, 3:
AAS 80 (1988) 282!284.

1091 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 9:
AAS 96 (2004) 120.

1092 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 9:
AAS 94 (2002) 136!137; таксама, Messaggio per la Giornata Mondiale della
Pace 2004, 10: AAS 96 (2004) 121.

1093 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Nel cinquantesimo anniversario dell’inizio della Seconda
Guerra Mondiale, 2: AAS 82 (1990) 51.

1094 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1997, 3
e 4: AAS 89 (1997) 193.
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ствамі, здзейсненымі падчас узброеных канфліктаў1095. Ад!
нак недастаткова толькі ўстанавіць злачынныя паводзіны,
заснаваныя як на дзеянні, так і на бяздзеянні. Трэба не толькі
прымаць рашэнні, звязаныя з працэдурамі рэпарацыі, але
імкнуцца да аднаўлення пад знакам прымірэння адносін уза!
емнай адкрытасці паміж падзеленымі народамі1096. Неабход!
на таксама ўмацоўваць павагу да права на спакой. Гэтае пра!
ва «садзейнічае будаўніцтву грамадства, у якім адносіны,
заснаваныя на сіле, саступаюць месца супрацоўніцтву, якое
служыць агульнаму дабру»1097.

519. Касцёл змагаецца за спакой пры дапамозе малітвы. Ма!
літва адкрывае сэрцы не толькі на глыбокія адносіны з Бо!
гам, але і з бліжнім. Такім адносінам характэрны павага, да!
вер, зразуменне, пашана і любоў1098. Малітва абуджае смеласць
і дае падтрымку ўсім «сапраўдным прыяцелям спакою»1099,
якія стараюцца захаваць спакой у розных жыццёвых абставі!
нах, у якіх ім наканавана жыць. Літургічная малітва — «гэта
вяршыня, да якой скіравана дзейнасць Касцёла, і адначасова
крыніца, з якой выцякае ўся ягоная сіла»1100. У прыватнасці,
здзяйсненне Эўхарыстыі, якая ёсць крыніцай і вяршыняй
усяго хрысціянскага жыцця1101, падтрымлівае ўсялякі са!
праўдны хрысціянскі клопат аб спакоі1102.

1095 Пар. PIO XII, Discorso al VI Congresso internazionale di diritto penale (3 ottobre
1953): AAS 65 (1953) 730!744; GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico
(13 gennaio 1997), 4: AAS 89 (1997) 474!475; таксама, Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 1999, 7: AAS 91 (1999) 382.

1096 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1997, 3.
4. 6: AAS 89 (1997) 193. 196!197.

1097 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11: AAS
91 (1999) 385.

1098 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1992, 4:
AAS 84 (1992) 323!324.

1099 PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1968: AAS 59 (1967)
1098.

1100 CONCILIO VATICANO II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
1101 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11.
1102 Эўхарыстыя пачынаецца з прывітання спакою, прывітання Хрыста, скіра!

ванага да вучняў. Гімн Хвала на вышынях Богу з’яўляецца просьбай аб
спакоі для ўсяго Божага народу на зямлі. Малітва аб спакоі, якая чытаецца



363Умацаванне спакою

520. Сусветныя дні міру — гэта дні, падчас якіх узносяцца
асабліва гарачыя малітвы аб спакоі і імкненні пабудаваць
мірнае грамадства. Папа Павел VI устанавіў гэтыя дні, каб
«надаць разважанням аб спакоі і мірным ініцыятывам асаб!
лівую ўрачыстасць у першы дзень каляндарнага года»1103.
Штогадовыя папскія пасланні на Дзень міру ўяўляюць бага�
тую крыніцу аднаўлення і развіцця сацыяльнага вучэння, пад!
крэсліваючы пастаяннае пастырскае імкненне Касцёла на
карысць спакою. «Спакой можна ўмацаваць толькі мірным
шляхам, які нельга аддзяляць ад патрабаванняў справядлі!
васці, бо ён набірае сілы дзякуючы самаахвярнасці, дабра!
душнасці, міласэрнасці і любові»1104.

падчас св. Імшы, датычыць закліку да спакою і еднасці ў Касцёле; аб спакоі
для ўсёй Божай сям’і ў гэтым жыцці; аб тым, каб складзеная Ахвяра «пры!
несла ў свет спакой і збаўленне».  Падчас абраду Камуніі Касцёл моліцца,
каб Пан адарыў «наш час спакоем», і ўзгадвае дар Хрыста, які засноўваец!
ца на Яго спакоі, просячы аб «спакоі і еднасці» Яго Валадарства. Сход
вернікаў моліцца, каб Божы Баранак узяў на сябе грахі свету і «адарыў
вернікаў спакоем». Перад Камуніяй вернікі перадаюць адно аднаму знак
спакою. Эўхарыстычная цэлебрацыя заканчваецца адсыланнем вернікаў у
спакоі Хрыста. Ёсць шмат малітваў, якія падчас св. Імшы ўзносяцца аб
спакоі ў свеце. У гэтых малітвах спакой часам аб’ядноўваецца са справяд!
лівасцю, як і ў выпадку ўступнай малітвы з VIII нядзелі Звычайнага перы!
яду, у якой Касцёл просіць Бога аб тым, каб падзеі ў гэтым свеце адбыва!
ліся заўсёды пад знакам справядлівасці і спакою, згодна з Яго воляй.

1103 PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1968: AAS 59 (1967)
1100.

1104 PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1976: AAS 67 (1975)
671.



ЧАСТКА ТРЭЦЯЯ

«Касцёл лічыць,
што сацыяльнае пасланне Евангелля

не можа разглядацца як тэорыя,
але найперш як падстава

і кіраўніцтва да дзеяння».

(Centesimus annus, 57)



РАЗДЗЕЛ ДВАНАЦЦАТЫ

САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ
І ДЗЕЙНАСЦЬ КАСЦЁЛА

I. ПАСТЫРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
У САЦЫЯЛЬНАЙ СФЕРЫ

а) Cацыяльнае вучэнне і інкультурацыя веры

521. Касцёл усведамляе абнаўляльную сілу хрысціянства ў
дачыненні да культуры і сацыяльнай рэальнасці1105 і ўносіць
уклад сваім навучаннем у будаўніцтва супольнасці людзей,
падкрэсліваючы сацыяльнае значэнне Евангелля1106. У канцы
XIX ст. Настаўніцкі Інстытут Касцёла сістэматычна даследа!
ваў сур’ёзныя сацыяльныя праблемы тагачаснай эпохі і вы!
значыў «Касцёлу пастаянныя арыенціры. Касцёлу ёсць што
сказаць пра пэўныя індывідуальныя і грамадскія, нацыя!
нальныя і міжнародныя сітуацыі чалавека, для якіх ён фармі!
руе сваё сапраўднае вучэнне, корпус, які дазваляе яму аналі!
заваць сацыяльныя з’явы, выказвацца на іх тэму і паказваць
шляхі правільнага вырашэння праблем, якія з іх выніка!
юць»1107. Умяшанне Льва XIII у тагачасную сацыяльна!палі!
тычную рэальнасць праз энцыкліку «Rerum novarum» «дало
Касцёлу “статус грамадзянства” ў зменлівых абставінах гра!
мадскага жыцця, які пазней умацаваўся яшчэ больш»1108.

1105 Пар. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 18, Libreria
Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 24.

1106 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259!260.
1107 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
1108 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
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522. Касцёл у сваім сацыяльным вучэнні прадстаўляе перш
за ўсё цэласнае бачанне і поўнае разуменне чалавека ў яго аса�
бістым і сацыяльным вымярэнні. Хрысціянская антрапало!
гія, раскрываючы недатыкальную годнасць кожнай асобы,
уводзіць працу, эканоміку і палітыку ў першапачатковую пер!
спектыву, якая высвятляе сапраўдныя чалавечыя каштоў!
насці, натхняе і падтрымлівае імкненне даць хрысціянскае
сведчанне ў шматлікіх сферах асабістага, культурнага і гра!
мадскага жыцця. Дзякуючы «першым дарам Духа» (Рым 8, 23)
хрысціянін становіцца «здольным выконваць новы закон
любові (пар. Рым 8, 1–11). Праз гэтага Духа, які ёсць “задат!
кам спадчыны” (Эф 1, 14), увесь чалавек унутрана аднаўля!
ецца да самага “адкуплення цела” (Рым 8, 23)»1109. У гэтым
сэнсе сацыяльнае вучэнне звяртае асаблівую ўвагу на факт,
што аснова маральнасці кожнага грамадскага дзеяння за!
сноўваецца на чалавечым развіцці асобы, а яе крытэрыі па!
вінны адпавядаць сапраўднаму дабру чалавецтва і імкнен!
ню стварыць умовы, якія дазволяць кожнаму чалавеку ажыц!
цявіць сваё цэласнае пакліканне.

523. Хрысціянская антрапалогія ажыўляе і падтрымлівае
пастырскую дзейнасць па інкультурацыі веры, якая імкнецца
абнавіць знутры, сілай Евангелля, крытэрыі суджэння, галоў�
ныя каштоўнасці, спосаб мыслення і мадэлі жыцця сучаснага
чалавека. «Праз інкультурацыю Касцёл становіцца больш
зразумелым знакам таго, чым ён з’яўляецца, і ўсё больш ад!
казным інструментам місіі»1110. Сучасны свет характарызу!
ецца разрывам паміж Евангеллем і культурай. Секулярыза!
ванае бачанне збаўлення імкнецца звесці хрысціянства да
«выключна чалавечай мудрасці, да псеўданавукі пра дабра!
быт»1111. Касцёл разумее, што павінен зрабіць «значны крок
наперад па шляху евангелізацыі, увайсці ў новы этап гісто�

1109 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 22.
1110 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 52: AAS 83 (1991) 300; пар.

PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 20: AAS 68 (1976) 18!19.
1111 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259!260.
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рыі свайго місійнага дынамізму»1112. У гэтай пастырскай пер!
спектыве знаходзіцца сацыяльнае вучэнне. «“Новая еван!
гелізацыя”, якой асабліва патрабуе сучасны свет <…>, павін!
на зрабіць адным са сваіх асноўных элементаў абвяшчэнне
сацыяльнага вучэння Касцёла»1113.

б) Сацыяльнае вучэнне і сацыяльнае пастырства

524. Сацыяльнае вучэнне дае важныя арыенціры, якія дазва�
ляюць вызначыць сутнасць, кірунак, сувязі і развіццё сацы�
яльнага пастырства. Гэтае пастырства з’яўляецца адлюстра!
ваннем служэння сацыяльнай евангелізацыі, якая імкнецца
асвятляць, стымуляваць і падтрымліваць цэласнае развіццё
чалавека праз практыку хрысціянскага вызвалення ў яго
зямным і трансцэндэнтным вымярэнні. Касцёл жыве і дзей!
нічае ў гісторыі ва ўзаемадзеянні з грамадствам і культурай
свайго часу, каб ажыццявіць сваю місію абвяшчэння ўсім
людзям навізны хрысціянскага паслання сярод канкрэтных
цяжкасцяў, змаганняў і выпрабаванняў, каб яны паглядзелі
на сваё жыццё ў святле веры і ўсвядомілі праўду, што «пры!
няцце любові Хрыста з’яўляецца сапраўдным вызвален!
нем»1114. Сацыяльнае пастырства з’яўляецца жывым і кан!
крэтным дзеяннем Касцёла, які поўнасцю ўсведамляе сваю
місію евангелізацыі ў сацыяльнай, эканамічнай, культурнай
і палітычнай сферы.

525. Сацыяльнае пасланне Евангелля павінна скіраваць Кас�
цёл на выкананне падвойнай пастырскай задачы: дапамагаць
людзям у пошуку праўды і выбары шляху, падтрымліваць
імкненне хрысціянаў да евангельскага сведчання ў сацыяльнай
сферы праз стараннае служэнне. «Сёння, як ніколі, нельга
абвяшчаць і слухаць Божае слова, калі яму не спадарожнічае

1112 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 35.
1113 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 800.
1114 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259.
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сведчанне сілы Духа Святога ў чынах хрысціянаў, якія слу!
жаць братам менавіта там, дзе пад пагрозай знаходзіцца іх існа!
ванне і будучыня»1115. Неабходнасць новай евангелізацыі да!
памагае Касцёлу зразумець, «што яго сацыяльнаму паслан!
ню будуць давяраць хутчэй дзякуючы сведчанню дзеяння, чым
унутранай паслядоўнасці і логіцы»1116.

526. Сацыяльнае вучэнне падкрэслівае асноўныя крытэрыі
пастырскай дзейнасці ў сацыяльнай сферы: абвяшчаць Еван�
гелле, супастаўляць евангельскае пасланне з сацыяльнымі рэ�
аліямі, планаваць дзеянні для абнаўлення гэтых рэалій праз
суаднясенне іх з нормамі хрысціянскай маральнасці. Новая
евангелізацыя сацыяльнай сферы патрабуе перш за ўсё аб!
вяшчэння Евангелля. Бог у Езусе Хрысце збаўляе кожнага
чалавека, усяго чалавека. Гэтае абвяшчэнне адкрывае чалаве!
ка яму самому і павінна стаць прынцыпам тлумачэння сацы!
яльных рэалій. Сацыяльнае вымярэнне, хаця і не з’яўляецца
адзіным, усё ж адыгрывае асноўную і незаменную ролю ў аб!
вяшчэнні Евангелля. Гэтае вымярэнне павінна падкрэсліваць
невычарпальны плён хрысціянскага збаўлення, хаця даска!
налае і канчатковае суаднясенне сацыяльных рэалій з Еван!
геллем немагчыма ў гісторыі. Ніякі вынік, нават самы бліску!
чы, не можа пазбегнуць абмежаванняў чалавечай свабоды і
эсхаталагічнага напружання, уласцівага кожнай створанай
рэальнасці1117.

527. Пастырская дзейнасць Касцёла ў сацыяльнай сферы па�
вінна перш за ўсё сведчыць аб праўдзе пра чалавека. Хрысці!
янская антрапалогія дазваляе арыентавацца ў сацыяльных
праблемах, для якіх нельга знайсці добрага вырашэння, калі
не бараніць трансцэндэнтны характар чалавечай асобы, якая
праяўляецца ў сваёй паўнаце праз веру1118. Сацыяльная дзей�

1115 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 51: AAS 63 (1971) 440.
1116 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862.
1117 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 48: AAS 80 (1988)

583!584.
1118 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
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насць хрысціянаў павінна абапірацца на фундаментальны
прынцып першынства чалавека1119. Неабходнасць падтрымкі
цэласнай тоеснасці чалавека пабуджае хрысціянаў сцвяр!
джаць вялікія каштоўнасці, якія кіруюць упарадкаваным і
плённым суіснаваннем, а менавіта праўду, справядлівасць,
любоў і свабоду1120. Сацыяльнае пастырства прыкладвае на!
маганні, каб абнаўленне грамадскага жыцця было звязана з
рэальнай павагай да гэтых каштоўнасцяў. Касцёл праз разна!
стайнае евангельскае сведчанне імкнецца ўмацоўваць разу!
менне таго, што дабро ўсіх і кожнага паасобку з’яўляецца не!
вычэрпнай крыніцай развіцця ўсяго грамадскага жыцця.

в) Сацыяльнае вучэнне і фармацыя

528. Сацыяльнае вучэнне — гэта неабходны арыенцір для цэ�
ласнай хрысціянскай фармацыі. Настойлівасць Настаўніцка!
га Інстытута Касцёла ў распаўсюджванні гэтага вучэння як
крыніцы натхнення для апостальства і сацыяльнай дзейнасці
вынікае з пераканання, што гэтае вучэнне — незвычайна важ!
ны фармацыйны рэсурс. «Неабходным, асабліва для свецкіх
католікаў, па!рознаму занятых у грамадскай і палітычнай
сферы, з’яўляецца больш дакладнае знаёмства з сацыяльным
вучэннем Касцёла»1121. Гэтая дактрынальная спадчына недас!
таткова вядомая і вывучаная, і таму не ажыццяўляецца на!
лежным чынам у канкрэтных дзеяннях.

529. Фармацыйная каштоўнасць сацыяльнага вучэння павін�
на больш выяўляцца ў катэхетычнай працы1122. Катэхізацыя
з’яўляецца арганічным і сістэматычным выкладаннем хрыс!
ціянскага вучэння, каб прывесці вернікаў да паўнаты еван!

1119 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453; GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859!860.
1120 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265!266.
1121 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 60.
1122 Пар. CONGREGAZIONE PER IL CLERo, Direttorio generale per la catechesi, 30, Libreria

Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 33.
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гельскага жыцця1123. «Галоўная мэта катэхізацыі — прывесці
чалавека не толькі да сустрэчы з Езусам Хрыстом, але і да
паяднання, і нават да даверлівых адносін з Ім»1124, каб ён мог
пазнаць дзеянне Духа Святога, ад якога паходзіць дар новага
жыцця ў Хрысце1125. Катэхізацыя ў сваім служэнні па выха!
ванню веры не можа абысці, а наадварот павінна «ясна ўсвя!
доміць такія справы, як дзейнасць чалавека з мэтай цэласна!
га вызвалення, пошук больш салідарнага і братэрскага гра!
мадства, змаганне за справядлівасць і спакой»1126. Таму трэба
імкнуцца поўна паказаць сацыяльнае вучэнне, звяртаючы
ўвагу на яго гісторыю, змест, метадалогію. Непасрэднае пра!
чытанне сацыяльных энцыклік у эклезіяльным кантэксце
ўзбагачае іх успрыняцце і выкарыстанне дзякуючы ўкладу
розных кампетэнтных у розных галінах прафесіяналаў, якія
прысутнічаюць у супольнасці.

530. Вельмі важна, перш за ўсё ў кантэксце катэхізацыі, каб
выкладанне сацыяльнага вучэння было скіравана на абгрунта�
ванне евангелізацыйнай дзейнасці і гуманізацыю зямных спраў.
Праз гэтае вучэнне Касцёл дае тэарэтычна!практычныя веды,
якія падтрымліваюць імкненне перамяніць грамадскае жыццё,
каб яно больш адпавядала Божаму намеру. Сацыяльная катэ!
хізацыя імкнецца да выхавання людзей, якія паважаючы ма!
ральны парадак, паважалі б сапраўдную свабоду; людзей,
«якія ў святле праўды маглі б выпрацоўваць уласнае мерка!
ванне, з адказнасцю здзяйсняць свае ўчынкі і імкнуцца да таго,
што праўдзівае і справядлівае, а таксама ахвотна супрацоўні!
чаць у гэтым з іншымі»1127. Сведчанне, якое перажываецца
штодзённа, мае для хрысціянства выключную выхаваўчую

1123 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 18: AAS 71 (1979)
1291!1292.

1124 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1281.
1125 Пар. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 54, Libreria

Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 56.
1126 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 29: AAS 71 (1979) 1301!1302;

пар. таксама, CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 17,
Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 1997, p. 23.

1127 CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, 8.
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каштоўнасць. «Менавіта жыццё ў святасці, якая ззяе ў многіх
членах Божага народу, сціплых і часта схаваных ад людскіх
вачэй, — гэта самы просты і найбольш прывабны шлях, на якім
можна непасрэдна спасцігнуць прыгажосць праўды, вызва!
ленчую сілу Божай любові і каштоўнасць безумоўнай вер!
насці ўсім патрабаванням закону Пана, нават у самых цяжкіх
абставінах»1128.

531. Сацыяльнае вучэнне павінна быць падставай інтэнсіў�
най і пастаяннай фармацыі, асабліва той, якая датычыць
свецкіх хрысціянаў. Гэтая фармацыя павінна ўлічваць іх аба�
вязкі ў грамадскім жыцці. «Яны, не чакаючы пасіўна загадаў і
ўказаў, павінны праз свабодную ініцыятыву напоўніць хрыс!
ціянскім духам менталітэт і звычаі, законы і структуры су!
польнасці, у якой яны жывуць»1129. Першы ўзровень фарма!
цыйнай працы, скіраванай да свецкіх хрысціянаў, павінен
зрабіць іх здольнымі эфектыўна ажыццяўляць штодзённыя
задачы ў культурнай, сацыяльнай, эканамічнай і палітычнай
сферы, развіваючы ў іх пачуццё абавязку дзеля служэння
агульнаму дабру1130. Другі ўзровень датычыць фарміравання
палітычнай свядомасці, каб падрыхтаваць свецкіх хрысція!
наў да ажыццяўлення палітычнай улады. «Тыя, хто мае здоль!
насць да палітычнай дзейнасці, складанай і ў той жа час вельмі
высакароднай, павінны падрыхтавацца да яе і старацца зай!
мацца ёй, не думаючы пра сваю матэрыяльную карысць»1131.

532. Каталіцкія навучальныя ўстановы могуць і павінны
ажыццяўляць важную выхаваўчую паслугу, імкнучыся з асаб�
лівай стараннасцю займацца інкультурацыяй хрысціянскага
паслання, каб забяспечыць плённае ўзаемадзеянне Евангелля з
рознымі галінамі ведаў. Сацыяльнае вучэнне — гэта неабход!
ны інструмент эфектыўнага хрысціянскага выхавання ў лю!

1128 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 107: AAS 85 (1993) 1217.
1129 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296!297.
1130 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.
1131 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.
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бові, справядлівасці, спакоі. Акрамя гэтага сацыяльнае ву!
чэнне развівае ўсведамленне маральных і сацыяльных аба!
вязкаў у розных культурных і прафесійных галінах.

Важным прыкладам выхаваўчых ініцыятыў з’яўляюцца
«Сацыяльныя тыдні» католікаў, да якіх заўсёды заахвочвае
Настаўніцкі Інстытут Касцёла. Яны даюць свецкім верні!
кам цудоўную магчымасць для самавыяўлення і развіцця,
уздымаюць на высокі ўзровень іх асаблівы ўклад у аднаўлен!
не зямнога парадку. Ініцыятыва, якая шмат гадоў рэалізоўва!
лася ў розных краінах, з’яўляецца сапраўднай лабараторыяй
культуры, у якой перадаюцца і супастаўляюцца меркаванні і
вопыт, аналізуюцца праблемы, якія ўзнікаюць, і вызначаюц!
ца новыя кірункі дзейнасці.

533. Не менш важным павінна быць выкарыстанне сацыяль�
нага вучэння ў фармацыі прэзбітэраў і кандыдатаў у свята�
ры, якія ў працэсе падрыхтоўкі да ажыццяўлення гэтай пас�
лугі павінны набыць паглыбленыя веды аб вучэнні і пастырс�
кай дзейнасці Касцёла ў сацыяльнай сферы; яны павінны
цікавіцца сацыяльнымі пытаннямі сваёй эпохі. Дакумент Кан!
грэгацыі Каталіцкай Адукацыі «Арыенціры для навучання і
выкладання сацыяльнага вучэння Касцёла ў фармацыі свята�
роў»1132 дае падрабязную інфармацыю і рэкамендацыі для ад!
паведнай арганізацыі навучання.

г) Падтрымка дыялогу

534. Сацыяльнае вучэнне з’яўляецца эфектыўным інстру�
ментам дыялогу паміж хрысціянскімі, грамадзянскімі і палі�
тычнымі супольнасцямі, інструментам, які развівае і натхняе
сапраўднае і плённае супрацоўніцтва ў формах, адпаведных
розным сітуацыям. Для грамадзянскіх і палітычных улад,
якія павінны служыць асабістаму і грамадскаму пакліканню

1132 30 dicembre 1988, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988.
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чалавека згодна з іх кампетэнцыяй і даступнымі для іх срод!
камі, сацыяльнае вучэнне Касцёла можа стаць важнай пад!
трымкай і багатай крыніцай натхнення.

535. Сацыяльнае вучэнне з’яўляецца ўрадлівай глебай для ды�
ялогу і экуменічнага супрацоўніцтва, якое адбываецца ўжо
цяпер у шырокім маштабе на розных тэрыторыях і праяўля!
ецца ў абароне годнасці асоб, ва ўмацаванні спакою, у канк!
рэтным і эфектыўным змаганні з заганамі нашага часу: гола!
дам, беднасцю, непісьменнасцю, несправядлівым размерка!
ваннем дабротаў і недахопам жылля. Гэтае шматбаковае
супрацоўніцтва садзейнічае росту свядомасці і братэрства ў
Хрысце і экуменічнаму працэсу.

536. Дзякуючы агульнай традыцыі Старога Запавету Ка�
таліцкі Касцёл ведае, што можа наладзіць дыялог з братамі
юдэямі. Ён можа ажыццявіць гэта праз сацыяльнае вучэнне,
каб будаваць разам справядлівую і мірную будучыню для ўсіх
людзей, якія з’яўляюцца дзецьмі аднаго Бога. Агульная духоў!
ная спадчына спрыяе ўзаемапазнанню і павазе1133, дзякуючы
якім можна развіваць паразуменне для пераадолення ўсякай
дыскрымінацыі і абароны чалавечай годнасці.

537. Сацыяльнае вучэнне пастаянна заклікае да дыялогу
паміж вызнаўцамі розных рэлігій свету, каб знайсці найбольш
эфектыўныя формы супрацоўніцтва. Рэлігія адыгрывае важ!
ную ролю ў дасягненні спакою, які залежыць ад сумеснага
імкнення на карысць цэласнага развіцця чалавека1134. У духу
малітоўных сустрэч, якія адбыліся ў Асізі1135, Касцёл і нада!
лей заахвочвае вызнаўцаў іншых рэлігій да дыялогу і эфек!
тыўнага сведчання на кожным месцы аб каштоўнасцях, агуль!
ных для ўсёй чалавечай сям’і.

1133 Пар. CONCILIO VATICANO II, Dich. Nostra aetate, 4.
1134 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988)

556!557.
1135 27 ottobre 1986; 24 gennaio 2002.



375Сацыяльнае вучэнне і дзейнасць Касцёла

д) Суб’екты сацыяльнага пастырства

538. Касцёл, які ажыццяўляе сваю місію, — гэта ўвесь народ
Божы. У сваіх розных вымярэннях і ў кожным са сваіх чле!
наў у адпаведнасці з дарамі і формамі служэння, уласцівымі
кожнаму пакліканню, народ Божы павінен адказаць на абавя!
зак абвяшчэння Евангелля і сведчання аб ім (пар. 1 Кар 9, 16),
усведамляючы, што «місія датычыць усіх хрысціянаў»1136.

Да пастырскай працы ў сацыяльнай сферы пакліканы ўсе
хрысціяне. Яны павінны стаць актыўнымі суб’ектамі сведчан�
ня пра сацыяльнае вучэнне і поўнасцю далучыцца да моцнай
традыцыі «плённай дзейнасці многіх мільёнаў людзей, якія
пад уплывам сацыяльнага вучэння Касцёла стараліся чэрпаць
з яго натхненне для сваёй дзейнасці ў свеце»1137. Сучасныя
хрысціяне індывідуальна або ў складзе розных груп, тавары!
стваў і рухаў ствараюць пэўны «вялікі рух абароны чалавечай
асобы і яе годнасці»1138.

539. У мясцовым Касцёле за пастырскую дзейнасць у евангелі�
зацыі сацыяльнага жыцця адказвае біскуп, якому дапамага!
юць святары, законнікі і законніцы, свецкія вернікі. Звярта!
ючы асаблівую ўвагу на мясцовую рэальнасць, біскуп мае аба!
вязак падтрымліваць і распаўсюджваць сацыяльнае вучэнне
з дапамогай адпаведных інстытутаў.

Пастырская дзейнасць біскупа павінна ажыццяўляцца ў
паслузе прэзбітэраў, якія ўдзельнічаюць у яго місіі навучання,
асвячэння і кіравання хрысціянскай супольнасцю. Распрацоў!
ваючы адпаведныя выхаваўчыя планы, прэзбітэр павінен
знаёміць з сацыяльным вучэннем членаў сваёй супольнасці і
развіваць у іх усведамленне права і абавязкаў быць актыў!
нымі суб’ектамі гэтага вучэння. Праз ажыццяўленне сакра!
мэнтаў, асабліва Эўхарыстыі і паяднання, святар дапамагае
вернікам успрымаць сацыяльную адказнасць як плод зба!

1136 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptoris missio, 2: AAS 83 (1991) 250.
1137 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 795.
1138 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 796.
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веннай Таямніцы. Ён павінен ажыўляць пастырскую дзей!
насць у сацыяльнай сферы, асабліва клапоцячыся пра выха!
ванне вернікаў і пра духоўную дапамогу тым, хто ўдзельні!
чае ў грамадскім і палітычным жыцці. Задачай прэзбітэра,
які ажыццяўляе пастырскую паслугу ў розных касцёльных
аб’яднаннях, і асабліва ў тых, якія займаюцца сацыяльным
апостальствам, з’яўляецца падтрымка іх развіцця праз не!
абходнае выкладанне ім сацыяльнага вучэння.

540. Пастырскую дзейнасць у сацыяльнай сферы ажыццяў�
ляюць таксама, згодна са сваёй харызмай, кансэкраваныя асо�
бы. Іх яркае сведчанне, асабліва сярод вялікай беднасці, уяў�
ляе для ўсіх заклік да захавання такіх каштоўнасцяў, як свя�
тасць і адданае служэнне бліжняму. Поўная ахвярнасць
законнікаў і законніц становіцца для грамадства характэрным
і прарочым знакам сацыяльнага вучэння. Прысвячаючы сябе
поўнасцю служэнню таямніцы любові Хрыста да чалавека і
да свету, законнікі і законніцы апярэджваюць і паказваюць у
сваім жыцці некаторыя рысы новага чалавецтва, якія імкнец!
ца выхоўваць сацыяльнае вучэнне. Кансэкраваныя асобы праз
чыстасць, убоства і паслухмянасць служаць пастырскай лю!
бові, перш за ўсё, малітвай, дзякуючы якой яны сузіраюць
Божы намер аб свеце, просяць Пана, каб Ён адкрыў сэрца кож!
нага чалавека на прыняцце дару новай чалавечнасці, плёну
ахвяры Хрыста.

II. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ І
 АДКАЗНАСЦЬ СВЕЦКІХ ВЕРНІКАЎ

а) Свецкія вернікі

541. Асноўнай характарыстыкай свецкіх вернікаў, якія пра�
цуюць у вінаградніку Пана (пар. Мц 20, 1–16), з’яўляецца свецкі
характар іхняга наследавання Хрыста, якое рэалізуецца ў све�
це. «Задача свецкіх людзей, уласцівая іх пакліканню, — шу!
каць Божае Валадарства, займаючыся свецкімі справамі і кіру!
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ючы імі згодна з Божым намерам»1139. Праз хрост свецкія
з’ядналіся з Хрыстом і сталі ўдзельнікамі Яго жыцця і місіі
згодна са сваёй асаблівай тоеснасцю. «Пад свецкімі тут разу!
меюцца ўсе хрысціяне, акрамя тых, хто атрымаў сакрамэнт
пасвячэння ці належыць да манаскага стану, правамоцна
ўстаноўленага ў Касцёле, а менавіта хрысціяне, якія, уклю!
чаныя праз хрост у Хрыста, складаюць народ Божы і, з’яўля!
ючыся кожны па!свойму ўдзельнікамі святарскага, прароц!
кага і каралеўскага абавязку Хрыста, паводле свайго стану
выконваюць у Касцёле і свеце місію ўсяго хрысціянскага на!
роду»1140.

542. Тоеснасць свецкага верніка нараджаюць і падтрымліва�
юць сакрамэнты: хрост, канфірмацыя і Эўхарыстыя. Хрост
яднае з Хрыстом, Сынам Айца, першародным сярод усякіх
стварэнняў, які быў пасланы да ўсіх людзей як Настаўнік і
Адкупіцель. Канфірмацыя прыпадабняе верніка да вобраза
Хрыста, які быў пакліканы ажывіць стварэнне і кожную істо!
ту праз спасланне свайго Духа. Эўхарыстыя робіць верніка
ўдзельнікам адзінай і дасканалай ахвяры, якую Хрыстус пры!
нёс Айцу у сваім целе дзеля збаўлення свету.

Свецкі вернік з’яўляецца вучнем Хрыста дзякуючы пры�
няццю сакрамэнтаў і праз іх моц, г. зн. праз моц таго, што Бог
у ім учыніў, адлюстраваўшы ў яго душы вобраз свайго Сына,
Езуса Хрыста. З гэтага Божага дару ласкі, а не з чалавечых
меркаванняў нараджаецца патройнае «munus» (дар і задача),
якое вызначае свецкага верніка як прарока, святара і караля
ў адпаведнасці з яго свецкім характарам.

543. Асабістай задачай свецкага хрысціяніна з’яўляецца аб�
вяшчэнне Евангелля прыкладам свайго жыцця, укаранёнага ў
Хрысце, якое існуе ў зямных рэаліях: у сям’і, прафесійнай за!
нятасці ў сферы працы, культуры, у навуцы і даследаваннях;
у выкананні сацыяльных, эканамічных, палітычных абавяз!

1139 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 31.
1140 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 31.
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каў. Усе сферы свецкай рэальнасці, асабістыя і грамадскія,
гістарычныя кантэксты і сітуацыі, структуры і інстытуты з’яў!
ляюцца месцам жыцця і дзейнасці свецкіх хрысціянаў. Да гэ!
тых рэалій звернута Божая любоў. Удзел свецкіх вернікаў
павінен адпавядаць гэтаму бачанню і павінен быць выразам
евангельскай любові. «Факт існавання і дзейнасці ў свеце мае
для свецкіх вернікаў значэнне не толькі антрапалагічнае і са!
цыялагічнае, але таксама выразна тэалагічнае і эклезіяль!
нае»1141.

544. Сведчанне свецкага верніка нараджаецца з дару ласкі,
прызнанага, перажытага і даведзенага да сталасці1142. Гэтая
матывацыя надае значнасць адказнасці верніка ў свеце і суп!
рацьпастаўляе яе містыцы дзеяння, якая характэрна атэістыч!
наму гуманізму, пазбаўлена канчатковага фундаменту і абме!
жавана толькі зямным вымярэннем. Эсхаталагічны гарызонт
з’яўляецца ключом для правільнага разумення чалавечай рэ!
альнасці. У перспектыве канчатковых дабротаў свецкі вернік
можа належным чынам упарадкаваць сваю зямную дзейнасць.
Узровень жыцця і большая эканамічная прадуктыўнасць не
з’яўляюцца адзінымі паказчыкамі цэласнай рэалізацыі чала!
века ў гэтым жыцці, а ў дачыненні да будучага жыцця іх вар!
тасць становіцца яшчэ меншай. «Чалавек не абмежаваны
толькі часовым парадкам, але, жывучы ў гісторыі, захоўвае
непарушным сваё вечнае пакліканне»1143.

б) Духоўнасць свецкага верніка

545. Свецкія вернікі пакліканы ўдасканальваць сапраўдную
свецкую духоўнасць, дзякуючы якой яны становяцца новымі
людзьмі, якія заглыблены ў таямніцу Бога і ўключаны ў суполь�
насць святых і тых, хто асвячае. Такая духоўнасць будуе свет

1141 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 15.
1142 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 24.
1143 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
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паводле Духа Езуса. Яна дае магчымасць скіроўваць погляд
за межы гісторыі, не аддаляючыся ад яе, захоўваць гарачую
любоў да Бога, не адводзячы свайго погляду ад братоў, якіх
можна бачыць такімі, якімі іх бачыць Пан, і любіць іх так, як
Ён іх любіць. Гэтая духоўнасць далёкая як ад інтымнага спіры�
туалізму, так і ад сацыяльнага актывізму і выяўляецца ў жы!
ватворным сінтэзе, прыносячы адзінства, сэнс і надзею для
чалавечага існавання, поўнага супярэчлівасці і фрагментар!
нага з нагоды розных прычын. Свецкія вернікі, ажыўленыя
гэтай духоўнасцю, могуць прычыніцца, як закваска, да асвя!
чэння свету знутры, выконваючы ўласцівую ім ролю згодна з
евангельскім духам, і, у першую чаргу, сведчаннем свайго
жыцця паказаць іншым Хрыста1144.

546. Свецкія вернікі павінны ўмацоўваць сваё духоўнае і ма�
ральнае жыццё, развіваючы кампетэнтнасць, якая патрэбна
для выканання сваіх сацыяльных абавязкаў. Паглыбленне
ўнутраных матывацый і выпрацоўка стылю жыцця, неаб!
ходнага для занятасці ў сацыяльнай і палітычнай сферы,
з’яўляецца плёнам дынамічнага і пастаяннага выхаваўчага
працэсу, накіраванага перш за ўсё на дасягненне гармоніі
паміж жыццём ва ўсіх яго вымярэннях і самой верай. У во!
пыце верніка «не можа быць двух роўназначных кірункаў: з
аднаго боку так званага “духоўнага” жыцця з характэрнымі
для яго каштоўнасцямі і патрабаваннямі, з другога — г. зв.
“свецкага” жыцця, якое ахоплівае сям’ю, працу, грамадскія
адносіны, палітычную і культурную актыўнасць»1145. Еднасць
веры і жыцця патрабуе разважлівасці на хрысціянскім шля�
ху з яго характэрнымі элементамі, якімі з’яўляюцца: арыен!
тацыя на Божае слова; літургічная цэлебрацыя хрысціян!
скай Таямніцы; асабістая малітва; сапраўдны эклезіяльны
вопыт, узбагачаны асаблівым служэннем мудрых духоўных
кіраўнікоў; практыка грамадскіх цнотаў і пастаяннае куль!
турнае і прафесійнае выхаванне.

1144 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 31.
1145 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 59.
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в) Разважлівае дзеянне

547. Свецкі хрысціянін павінен дзейнічаць у адпаведнасці з
патрабаваннямі разважлівасці. Разважлівасць — гэта цнота,
якая дапамагае распазнаць сапраўднае дабро ў любых абста�
вінах і пры выбары адпаведных сродкаў, патрэбных для яго
ажыццяўлення. Дзякуючы гэтай цноце можна правільна вы�
карыстоўваць маральныя прынцыпы ў асобных выпадках.
Разважлівасць праяўляецца ў трох функцыях: высвятляе сі!
туацыі і ацэньвае іх, указвае рашэнне і пабуджае да дзеяння.
На першым этапе трэба разважаць і раіцца, каб вывучыць
пытанне і неабходныя меркаванні іншых. Другі этап — гэта
ацэнка, а менавіта аналіз і заключнае суджэнне аб рэальнасці
ў святле Божага намеру. Трэці этап — гэта прыняцце рашэн�
ня, якое засноўваецца на папярэдніх этапах, якія дазваля!
юць зрабіць выбар паміж магчымымі дзеяннямі.

548. Разважлівасць скіроўвае нас да прыняцця паслядоўных
рашэнняў, якія прымаюцца з пачуццём рэалізму і адказнасці
за вынікі нашых дзеянняў. Існуе вельмі распаўсюджаны по!
гляд, які атаясамлівае разважлівасць з хітрасцю, прагматыч!
ным разлікам і недаверам або з баязлівасцю і нерашучасцю.
Такі погляд вельмі далёкі ад правільнага разумення гэтай
цноты, характэрнай практычнаму розуму. Разважлівасць, бу!
дучы мерай іншых цнотаў, дапамагае выбраць мудра і ад�
важна неабходныя дзеянні. Яна падкрэслівае, што імкнен!
не да дабра — гэта наш абавязак, і паказвае спосаб яго ажыц!
цяўлення1146. Разважлівасць, урэшце, з’яўляецца цнотай,
якая патрабуе сталай развагі і сталай адказнасці пры аб’ек!
тыўным веданні сітуацыі і адпаведным скіраванні волі, якая
прыводзіць да прыняцця рашэння1147.

1146 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1806.
1147 Каб практыкаваць разважлівасць, неабходна ў працэсе выхавання набыць

адпаведныя якасці, да якіх належаць «memoria» (памяць), як здольнасць
пашырэння свайго мінулага вопыту аб’ектыўным чынам, без скажэння (пар.
SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 49, a. 1: Ed. Leon. 8, 367);
«docilitas» (паслухмянасць), якая з’яўляецца здольнасцю вучэння і выкары!
стоўвае карысны вопыт іншых згодна з сапраўднай любоўю да праўды
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г) Сацыяльнае вучэнне і свецкія аб’яднанні

549. Сацыяльнае вучэнне Касцёла павінна стаць складовай част�
кай фармацыі верніка. Вопыт паказвае, што выхаваўчую працу
можна арганізаваць у касцёльных свецкіх аб’яднаннях, якія ад�
павядаюць выразным крытэрыям эклезіяльнасці1148. «Групы,
аб’яднанні і рухі таксама ўдзельнічаюць у фармацыі свецкіх
вернікаў, бо пры дапамозе ўласцівых ім метадаў могуць рэалі!
заваць фармацыю, глыбока ўкаранёную ў досведзе апосталь!
скага жыцця і адначасова інтэграваць і канкрэтызаваць фар!
мацыю, якую іх члены атрымліваюць ад іншых асоб і суполь!
насцяў»1149. Сацыяльнае вучэнне Касцёла падтрымлівае і
тлумачыць ролю аб’яднанняў, рухаў і груп, якія імкнуцца ажы!
віць хрысціянскім духам розныя сферы зямнога парадку1150.
«Эклезіяльная еднасць, прысутная і творчая ў дзейнасці асоб!
ных людзей, знаходзіць сваё спецыфічнае адлюстраванне ў
сумеснай дзейнасці свецкіх вернікаў, г. зн., такой, у якой яны
салідарна і адказна ўдзельнічаюць у жыцці і місіі Касцёла»1151.

(пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 49, a. 3: Ed. Leon. 8,
368!369); «solertia» (стараннасць), што азначае здольнасць пераадольваць
нечаканыя цяжкасці, дзякуючы аб’ектыўнаму дзеянню, каб кожная сітуа!
цыя служыла дабру і перамозе над спакусамі неўмеркаванасці, несправядлі!
васці, баязлівасці, нікчэмнасці (пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae,
II!II, q. 49, a. 4: Ed. Leon. 8, 369!370). Ніжэй адзначаныя ўмовы пазнаваль!
нага тыпу робяць магчымым развіваць перадумовы, неабходныя для пры!
няцця рашэння: «providentia» (прадбачанне), якое з’яўляецца здольнасцю
ацэньваць эфектыўнасць дадзенага ўчынку з увагі на маральную мэту (пар.
SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 49, a. 6: Ed. Leon. 8, 371),
«circumspectio» (асцярожнасць) або здольнасць ацэньваць абставіны, якія
садзейнічаюць узнікненню дадзенай сітуацыі, у якой адбываецца дадзенае
дзеянне (пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 49, a. 7: Ed.
Leon. 8, 372). Разважлівасць у грамадскім жыцці выступае ў дзвюх харак!
тэрных формах: разважлівасць, якая «кіруе», або якая здольна ўпарадкоў!
ваць усе справы так, каб яны служылі найвышэйшаму сацыяльнаму дабру
(пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, q. 50, a. 1: Ed. Leon. 8,
374), і разважлівасць «палітычная», якая схіляе грамадзяніна быць пас!
лухмяным патрабаванням улады (пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theolo�
giae, II!II, q. 50, a. 2: Ed. Leon. 8, 375), не губляючы пры гэтым сваю асабіс!
тую годнасць (пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II!II, qq. 47!56:
Ed. Leon. 8, 348!406).

1148 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 30.
1149 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 62.
1150 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 455.
1151 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 29.
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550. Сацыяльнае вучэнне Касцёла мае вельмі важнае значэнне
для касцёльных аб’яднанняў, якія займаюцца пастырскай
дзейнасцю ў сацыяльнай сферы. Яны становяцца арыенцірам,
паколькі дзейнічаюць у грамадскім жыцці ў адпаведнасці са
сваім эклезіяльным характарам і паказваюць вялікую вар!
тасць малітвы, роздуму і дыялогу ў працы з сацыяльнымі
рэаліямі і прычыняюцца да іх паляпшэння. У любым выпад!
ку трэба выразна размяжоўваць тое, «што робяць паасобку
ці аб’яднаўшыся вернікі ад свайго імя як грамадзяне, якія
кіруюцца хрысціянскім сумленнем, а таксама разам са сваімі
пастырамі ад імя Касцёла»1152.

Разнастайныя асацыяцыі, якія аб’ядноўваюць людзей дзе�
ля паклікання і хрысціянскай місіі ў вызначаным прафесійным
або культурным асяроддзі, могуць унесці каштоўны ўклад у
выхаванне сталых хрысціянаў. Так, напрыклад, каталіцкія
аб’яднанні лекараў выхоўваюць сваіх членаў праз канкрэт!
нае вырашэнне шматлікіх праблем, якія медыцына, біялогія
і іншыя навукі ставяць перад прафесійнай кампетэнцыяй
лекара, а таксама перад яго сумленнем і верай. Тое ж можна
сказаць пра таварыствы каталіцкіх настаўнікаў, юрыстаў,
прадпрымальнікаў, рабочых, а таксама спартоўцаў, эколагаў...
У гэтым кантэксце сацыяльнае вучэнне паказвае сваю эфек!
тыўнасць у фарміраванні сумлення кожнага чалавека і куль!
туры пэўнай краіны.

д) Служэнне ў розных сферах грамадскага жыцця

551. Прысутнасць свецкага хрысціяніна ў сацыяльнай сферы
— гэта служэнне, знак і выраз любові, якія праяўляюцца ў ся�
мейным, культурным, працоўным, эканамічным, палітычным
жыцці ў адпаведнасці з іх спецыфічным прызначэннем. Свец!
кія вернікі, адказваючы на розныя патрабаванні пэўных ася!
роддзяў сваёй дзейнасці, сведчаць аб праўдзівасці сваёй веры
і адначасова аб праўдзівасці сацыяльнага вучэння Касцёла,

1152 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
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якое поўнасцю ажыццяўляецца тады, калі яны канкрэтна
жывуць ім і выкарыстоўваюць яго палажэнні для вырашэння
сацыяльных праблем. Сапраўды, сацыяльнае вучэнне больш
абапіраецца на сведчанне спраў, чым на сваю ўнутраную па!
слядоўнасць і логіку1153.

Увайшоўшы ў трэцяе тысячагоддзе хрысціянскай эры,
свецкія вернікі павінны адкрыцца праз сваё сведчанне на ўсіх
людзей, з якімі нясуць цяжар найбольш складаных праблем
нашага часу. «Тое, што Святы Сабор прапаноўвае са скарбні!
цы навучання Касцёла, мае на мэце дапамагчы ўсім людзям
нашага часу незалежна ад таго, вераць яны ў Бога ці не выз!
наюць Яго адкрыта, каб, лепш разумеючы ўсё сваё паклікан!
не, яны лепш дастасоўвалі свет да вялікай годнасці чалавека,
каб імкнуліся да універсальнага і глыбокага братэрства, а так!
сама каб пад уплывам любові адказалі велікадушна і разам на
патрабаванні нашай эпохі»1154.

1. Служэнне чалавечай асобе

552. Сярод сфер сацыяльнай актыўнасці свецкіх вернікаў
перш за ўсё трэба вылучыць служэнне чалавечай асобе. Сцвяр!
джэнне годнасці кожнай асобы, найкаштоўнейшага дабра,
якім валодае чалавек, «з’яўляецца асноўным, а ў пэўнай сту!
пені цэнтральным і яднаючым заданнем гэтага служэння на
карысць чалавечай сям’і, да выканання якога пакліканы Кас!
цёл, а ў ім свецкія вернікі»1155.

Першай формай ажыццяўлення гэтай задачы з’яўляюцца
імкненне і намаганні на карысць свайго ўнутранага абнаўлен�
ня, паколькі гісторыя чалавецтва не залежыць ад нейкага бе!
засабовага дэтэрмінізму, але ад мноства суб’ектаў, свабодная
дзейнасць якіх абумоўлівае сацыяльны парадак. Сацыяльныя
інстытуты не ў стане самі па сабе, аўтаматычна, гарантаваць

1153 Пар. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 454; GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862!863.
1154 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 91.
1155 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 37.
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агульнае дабро. «Аднаўленню хрысціянскага духа»1156 павін�
на папярэднічаць імкненне да паляпшэння грамадства «ад!
паведна ўяўленням Касцёла, у духу сацыяльнай справядлі!
васці і любові»1157.

З навяртання сэрца выплывае клопат пра чалавека, якога
трэба любіць як брата. Такі клопат дапамагае зразумець, што
аздараўленне інстытутаў, структур і ўмоў жыцця, якія пярэ!
чаць годнасці чалавека, з’яўляецца нашым абавязкам. Свец!
кія вернікі павінны адначасова прыкладаць вялікія намаганні
для навяртання сэрцаў і паляпшэння структур, беручы пад
увагу гістарычную сітуацыю і выкарыстоўваючы дазволеныя
сродкі для стварэння грамадскіх інстытутаў, у якіх годнасць
усіх людзей сапраўды паважалася б і сцвярджалася.

553. Сцвярджэнне чалавечай годнасці прадугледжвае, перш
за ўсё, абвяшчэнне недатыкальнага права на жыццё, ад зачац�
ця да натуральнай смерці. Гэта асноўнае права чалавека, на
якім заснаваны ўсе іншыя1158. Павага да годнасці чалавечай
асобы патрабуе прызнання рэлігійнага вымярэння чалавека.
Гэтае патрабаванне не з’яўляецца «звычайнай справаю “вы!
знання”, але яно глыбока ўкаранёна ў саму рэчаіснасць ча!
лавека»1159. Сапраўднае прызнанне права на свабоду сумлен�
ня і на рэлігійную свабоду з’яўляецца адной з найвышэйшых
дабротаў і найважнейшым абавязкам кожнага народу, які
хоча сапраўды гарантаваць дабро асобе і грамадству1160. У
сённяшнім культурным кантэксце асабліва важнай з’яўля!
ецца неабходнасць абараняць сужэнства і сям’ю. Гэтая за!
дача можа быць выканана тады, калі мы пераканаемся ў адзі!
най і незаменнай каштоўнасці гэтых інстытутаў для сапраўд!
нага чалавечага суіснавання1161.

1156 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
1157 PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
1158 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. Donum vitae (22 febbraio

1987): AAS 80 (1988) 70!102.
1159 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 39.
1160 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 39.
1161 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 42!48: AAS 74 (1982)

134!140.
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2. Служэнне культуры

554. Культура павінна быць для Касцёла і асобных хрысція�
наў важнай сферай іх прысутнасці і ўдзелу. Разрыў паміж
хрысціянскай верай і штодзённым жыццём быў прызнаны
Другім Ватыканскім Саборам адной з самых сур’ёзных памы!
лак нашага часу1162. Невыразнасць метафізічнай перспекты!
вы; страта суму па Богу ў выніку нарцыстычнага самазада!
вальнення сярод разнастайных сродкаў спажывецкага стылю
жыцця; прызнанне першынства тэхналогій і навуковых дас!
ледаванняў як самамэты; акцэнтацыя на знешнім, на пошуку
іміджу, на камунікатыўных метадах — усе гэтыя з’явы трэба
разглядаць у іх культурных аспектах і аналізаваць у адносі!
нах да галоўнай тэмы, якой з’яўляецца чалавечая асоба, яе
інтэгральнае развіццё, здольнасць да камунікацыі і ўстанаў!
лення адносін з іншымі людзьмі, пастаянны пошук адказу на
важныя пытанні існавання. Трэба мець на ўвазе, што «куль!
тура з’яўляецца тым, праз што чалавек становіцца больш ча!
лавекам, “існуе” паўней, набліжаецца да таго, каб “быць”»1163.

555. Асаблівым заданнем свецкіх вернікаў з’яўляецца клопат
пра сацыяльную і палітычную культуру, натхнёную Евангел�
лем. Найноўшая гісторыя паказала слабасць і поўны крах
культурных перспектыў, якія на працягу доўгага часу былі
агульнапрызнанымі і пераважалі асабліва на сацыяльным і
палітычным узроўні. У гэтай сферы, асабліва за дзесяцігоддзі
пасля другой сусветнай вайны, католікі ў розных краінах
змаглі сапраўды многа зрабіць. Гэта сведчыць сёння з усё боль!
шай яснасцю пра сапраўднасць духа, які іх напаўняў, і каш!
тоўнасць іх спадчыны. Сацыяльная і палітычная дзейнасць
католікаў ніколі не абмяжоўваецца толькі змяненнем струк!
тур, таму што ў аснове гэтай дзейнасці знаходзіцца культура,
якая прымае і прыслухоўваецца да логікі веры і маральнасці,
робіць іх асновай і мэтай канкрэтнага планавання. Калі не

1162 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 43.
1163 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO (2 giugno 1980), 7: AAS 72 (1980) 738.
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хапае гэтага ўсведамлення, самі католікі асуджаюць сябе на
культурную дыяспару, іх прапановы становяцца недастат!
ковымі і абмежаванымі. Прадстаўляць у сучасных культур!
ных тэрмінах багацце каталіцкай Традыцыі, яе каштоўнасць,
змест і ўсю духоўную, інтэлектуальную і маральную спад!
чыну — гэта сёння першачарговая задача. Вера ў Езуса Хры!
ста, які вызначыў самога сябе як дарогу, праўду і жыццё (пар.
Ян 14, 6), пабуджае хрысціянаў з пастаянна новым запалам
удзельнічаць у будаўніцтве сацыяльнай і палітычнай куль!
туры, натхнёнай Евангеллем1164.

556. Цэласнае ўдасканальванне асобы і дабра ўсяго грамад�
ства — гэта асноўныя мэты культуры1165. Этычнае вымярэн�
не культуры з’яўляецца прыярытэтам у сацыяльнай і палі�
тычнай дзейнасці свецкіх вернікаў. Няўважлівасць да гэтага
вымярэння лёгка ператварае культуру ў інструмент збяднен!
ня чалавецтва. Культура можа стаць бясплоднай і дайсці да
заняпаду, калі «замыкаецца ў сабе і спрабуе ўмацаваць уста!
рэлыя формы жыцця, адкідваючы ўсялякі абмен ці спрэчку
наконт праўды пра чалавека»1166. Фарміраванне культуры,
здольнай узбагаціць чалавека, патрабуе актыўнасці ўсёй асо!
бы, якая выражае ў ёй увесь свой патэнцыял, розум, веды пра
свет і людзей і, акрамя гэтага, уносіць у яе сваю здольнасць да
самакантролю, самаахвярнасці, салідарнасці і гатоўнасці да
сцвярджэння агульнага дабра1167.

557. Сацыяльная і палітычная дзейнасць свецкага верніка ў
культурнай сферы праяўляецца сёння ў выразна акрэсленых
кірунках. Першы кірунак стараецца гарантаваць кожнаму
чалавеку права на гуманную і цывілізаваную культуру, якая

1164 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 7, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 15.

1165 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 59.
1166 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 50: AAS 83 (1991) 856.
1167 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO (2 giugno 1980), 11: AAS 72

(1980) 742.
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адпавядае годнасці асобы, не мае ніякай дыскрымінацыі з!
за расы, полу, нацыянальнасці, рэлігіі і сацыяльнага стано!
вішча1168. Гэтае права прадугледжвае права сем’яў і асоб на
свабодную і адкрытую школьную адукацыю; на свабодны
доступ да сродкаў масавай камунікацыі, незалежных ад уся!
лякага віду манаполіі і ідэалагічнага кантролю; на свабоду
даследаванняў; на свабоду выражэння сваіх поглядаў, правя!
дзення дыскусій і спрэчак. Беднасць многіх народаў абумоў!
лена рознымі формамі пазбаўлення доступу да культуры і
недастатковага прызнання правоў культуры. Выхаванне і
фарміраванне асобы заўсёды з’яўляецца асноўнай задачай
сацыяльнай дзейнасці хрысціянаў.

558. Другі выклік для дзейнасці свецкага верніка датычыць
зместу культуры, гэта значыць праўды. Праблема праўды мае
прынцыповае значэнне для культуры, паколькі «кожны ча!
лавек мае абавязак захоўваць цэласнасць чалавечай асобы, у
якой на першым месцы стаіць каштоўнасць розуму, волі, сум!
лення і братэрства»1169. Правільная антрапалогія ўяўляе кры!
тэрый высвятлення і праверкі ўсіх гістарычных формаў куль!
туры. Актыўнасць хрысціяніна ў сферы культуры супраць!
пастаўлена ўсім рэдукцыйным і ідэалагічным бачанням
чалавека і жыцця. Дынамізм прыняцця праўды гарантаваны,
перш за ўсё, тым, «што розныя нацыянальныя культуры з’яў!
ляюцца па сваёй сутнасці рознымі адказамі на пытанне пра
сэнс асабістага існавання»1170.

559. Хрысціяне павінны імкнуцца поўнасцю выявіць каштоў�
насць рэлігійнага вымярэння культуры. Гэтая задача з’яўля�
ецца вельмі важнай і неабходнай для якасці чалавечага жыцця
як на індывідуальным, так і на сацыяльным узроўні. Пытанне,
якое вырастае з таямніцы жыцця і скіроўваецца да найвялік!
шай таямніцы, якой з’яўляецца таямніца Бога, стаіць у цэнт!

1168 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 60.
1169 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 61.
1170 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 822.
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ры кожнай культуры. Калі гэтае пытанне адхіляецца, то дэг!
радуе культура і маральнае жыццё нацый1171. Сапраўднае рэ!
лігійнае вымярэнне ўласціва чалавеку і дазваляе яму разгар!
нуць сваю рознабаковую дзейнасць у такой перспектыве, у
якой яна набывае сэнс і кірунак. Рэлігійнасць або духоўнасць
чалавека выяўляюцца ў формах культуры, якія чалавек ажыў!
ляе і натхняе. Сведчаннем гэтага з’яўляюцца розныя творы
мастацтва ўсіх часоў. Калі аспрэчваецца рэлігійнае вымярэн!
не асобы ці народу, то сама культура занепадае, а часам увогу!
ле знікае.

560. У развіцці сапраўднай культуры свецкія вернікі павінны
звяртаць вялікую ўвагу на сродкі масавай камунікацыі, а перш
за ўсё на змест выбару многіх людзей. Гэты выбар, хаця і роз!
ны для асобных людзей і груп, заўсёды мае маральную вагу і
павінен ацэньвацца менавіта ў гэтым ракурсе. Для ажыццяў!
лення правільнага выбару неабходна ведаць прынцыпы ма!
ральнага парадку і правільна іх выкарыстоўваць1172. Касцёл
прапаноўвае шматвекавую традыцыю мудрасці, якая мае па!
чатак у Божым Аб’яўленні і чалавечым роздуме1173. Тэалагіч!
ная арыентацыя гэтай традыцыі адыгрывае важную карэктыў!
ную ролю як у адносінах да «“атэістычнага” рашэння, якое
пазбаўляе чалавека аднаго з асноўных яго вымярэнняў, а ме!
навіта духоўнага вымярэння, так і ў адносінах да ўседазволе!
ных і спажывецкіх рашэнняў, якія розным чынам спрабуюць
пераканаць чалавека ў яго незалежнасці ад усялякага закону
і ад Бога»1174. Гэтая традыцыя больш служыць сродкам маса!
вай камунікацыі, чым абуджае іх. «Культура мудрасці, якая
ўласціва Касцёлу, дапаможа інфармацыйнай культуры срод!
каў масавай камунікацыі не ператварыцца ў нагрувашчванне
бессэнсоўных фактаў»1175.

1171 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821!822.
1172 Пар. CONCILIO VATICANO II, Decr. Inter mirifica, 4.
1173 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Fides et ratio, 36!48: AAS 91 (1999) 33!34.
1174 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 861.
1175 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXXIII Giornata Mondiale delle Comuni�

cazioni Sociali 1999, 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII, 1 (1999) 283.
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561. Свецкія вернікі павінны глядзець на сродкі камунікацыі
як на патэнцыяльныя, моцныя інструменты салідарнасці.
«Салідарнасць узнікае як вынік праўдзівай і сумленнай інфар!
мацыі і свабоднага абмену ідэямі, якія садзейнічаюць пазнан!
ню іншых людзей і павазе да іх»1176. Гэтага не адбываецца, калі
сродкі масавай камунікацыі выкарыстоўваюцца для стварэн!
ня і падтрымкі эканамічных сістэм, якія служаць хцівасці і
прагавітасці. У выпадку сур’ёзнай несправядлівасці рашэнне
поўнасцю ігнараваць некаторыя аспекты чалавечага цярпен!
ня з’яўляецца праяўленнем выбарнасці, якую нічым нельга
апраўдаць1177. Структуры і палітыка камунікацый, размер�
каванне тэхналогій — гэта фактары, якія садзейнічаюць таму,
што ў эпоху, калі росквіт і нават выжыванне залежаць ад
інфармацыі, некаторыя людзі «багатыя» на інфармацыю, а
некаторыя — «бедныя» на яе. Такім чынам, сродкі масавай
камунікацыі садзейнічаюць паглыбленню несправядлівасці і
няроўнасці, якія прычыняюцца да таго самага цярпення, пра
якое потым яны паведамляюць у сваіх перадачах. Тэхналогія
камунікацыі і інфармацыі разам з навучаннем у гэтай сферы
павінна быць скіравана на ліквідацыю гэтай несправядлівасці
і няроўнасці.

562. Не толькі працаўнікі сродкаў масавай камунікацыі ма�
юць маральныя абавязкі, але і тыя, хто прымае інфармацыю.
Тыя працаўнікі сродкаў масавай камунікацыі, якія адказваюць
за сваю інфармацыю, заслугоўваюць на аўдыторыю, якая ўсве�
дамляе асабістую адказнасць. Асноўны абавязак спажыўцоў
інфармацыі засноўваецца на адрозненні і выбары. Выразна
акрэсленыя абавязкі, якіх нельга пазбыцца, ёсць у бацькоў, у
сем’яў і ў Касцёла. Для тых, хто працуе ў розных сферах гра!
мадскай камунікацыі, моцна і ясна гучыць напамін св. Паўла:
«Таму, адкінуўшы хлусню, няхай кожны з вас гаворыць праў�

1176 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2495.
1177 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunicazioni

sociali (4 giugno 2000), 14, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2000,
pp. 16!17.
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ду свайму бліжняму, бо мы адзін для аднаго члены <…>. Ня!
хай не сыходзіць з вашых вуснаў ніякае шкоднае слова, а
толькі тое, што неабходнае, каб прыносіла дабро тым, хто слу!
хае» (Эф 4, 25. 29). Служэнне чалавеку праз стварэнне чала!
вечай супольнасці, заснаванай на салідарнасці, справядлівасці
і любові, а таксама на пашырэнні праўды пра чалавечае жыццё
і яго канчатковае ажыццяўленне ў Богу — гэта асноўнае этыч!
нае патрабаванне для сродкаў масавай камунікацыі1178. У свят!
ле веры чалавечую камунікацыю трэба лічыць шляхам ад Ба!
білёна да Пяцідзесятніцы. Трэба ўсведамляць асабістае і са!
цыяльнае заданне пераадольваць калапс камунікацыі (пар.
Быц 11, 4–8), адкрываючыся на дар моў (пар. Дз 2, 5–11) і
еднасць, адноўленую сілай Духа, спасланага Сынам.

3. Служэнне эканоміцы

563. У сучасным складаным эканамічным кантэксце свецкі
вернік павінен у сваёй дзейнасці кіравацца прынцыпамі сацы�
яльнага вучэння Касцёла. Неабходна, каб гэтыя прынцыпы
былі вядомы і выкарыстоўваліся ў самой эканамічнай дзей!
насці. Калі ж гэтыя прынцыпы не захоўваюцца, асабліва прын!
цып першынства чалавечай асобы, то пагаршаецца якасць
эканамічнай дзейнасці1179.

Актыўнасць хрысціянаў павінна таксама выяўляцца ў
настойлівым роздуме ў культурным кантэксце і ў імкненні
даць ацэнку актуальным мадэлям сацыяльна�эканамінага раз�
віцця. Абмежаваць пытанне развіцця выключна тэхнічным
аспектам значыць праігнараваць яго сапраўдны змест, які да!
тычыць «годнасці чалавека і народаў»1180.

1178 Пар. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunicazioni
sociali (4 giugno 2000), 33, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2000,
pp. 43!44.

1179 Пар. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 3, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2002, p. 8.

1180 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570.
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564. Дзеячы эканамічнай навукі, тыя, хто працуе ў гэтым сек�
тары і адказвае за палітыку, павінны імкнуцца рэарганізаваць
эканоміку, беручы пад увагу, з аднаго боку, жахлівую матэ!
рыяльную беднасць мільярдаў асоб, а з другога боку, той факт,
што «цяперашнія эканамічныя, сацыяльныя і культурныя
структуры не ў стане вырашыць праблемы сапраўднага раз!
віцця»1181. Абгрунтаваныя патрабаванні эканамічнай эфек!
тыўнасці павінны больш адпавядаць патрабаванням палітыч!
нага ўдзелу і сацыяльнай справядлівасці. Канкрэтна гэта аз!
начае ахапіць салідарнасцю сеткі эканамічнай, палітычнай і
грамадскай узаемазалежнасці, якую ўмацоўваюць актуаль!
ныя працэсы глабалізацыі1182. У гэтым арганізаваным нама!
ганні па рэарганізацыі эканомікі, якое павінна ўплываць на
канцэпцыю эканамічнай рэальнасці, незаменную ролю ады!
грываюць хрысціянскія аб’яднанні рабочых, прадпрымаль!
нікаў і эканамістаў, якія дзейнічаюць у эканамічнай сферы.

4. Служэнне палітыцы

565. Для свецкіх вернікаў палітычная дзейнасць з’яўляецца
годным і адказным выкананнем хрысціянскага абавязку слу�
жыць бліжнім1183. Імкненне да агульнага дабра ў духу служэн!
ня, развіццё справядлівасці, асаблівая ўвага да сітуацый бед!
насці і цярпення, павага да аўтаноміі часовых рэчаў, прын!
цып субсідыярнасці, падтрымка дыялогу і спакою на аснове
салідарнасці — вось крытэрыі, якія павінны натхняць свецкіх
хрысціянаў у іх палітычнай дзейнасці. Усе вернікі, як асобы,
якія маюць грамадзянскія правы і абавязкі, павінны прытрым!
лівацца гэтых палажэнняў, а асабліва іх павінны прытрымлі!
вацца тыя, хто выконвае інстытуцыйныя абавязкі, хто непа!
срэдна ўдзельнічае ў кіраванні складанымі грамадскімі спра!

1181 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 14: AAS
92 (2000) 366.

1182 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 17:
AAS 92 (2000) 367!368.

1183 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!436.
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вамі як у мясцовай адміністрацыі, так і ва ўстановах нацыя!
нальнага і міжнароднага ўзроўню.

566. Ажыццяўленне адказных задач у сацыяльных і палітыч�
ных інстытутах патрабуе рашучай і яснай пазіцыі, якая праз
значны ўклад у палітычную дыскусію, планаванне і выбар дзе�
янняў выразна пакажа неабходнасць маральнай ацэнкі грамад�
скага і палітычнага жыцця. Недахоп увагі да маральнага вы!
мярэння прыводзіць да дэгуманізацыі грамадскага жыцця,
сацыяльных і палітычных інстытутаў і да ўмацавання «струк!
тур граху»1184. «Жыццё і палітычная дзейнасць згодна з улас!
ным сумленнем не азначае рабскага падпарадкавання прын!
цыпам, якія не маюць нічога агульнага з палітыкай або з якой!
небудзь формай канфесіяналізму. Галоўнае тут — канкрэтны
ўклад хрысціянаў у агульную справу, каб дзякуючы паліты!
цы быў устаноўлены грамадскі лад, больш справядлівы і ад!
паведны годнасці чалавека»1185.

567. У кантэксце палітычнага ўдзелу свецкіх вернікаў асаблі�
вай увагі патрабуе падрыхтоўка да ажыццяўлення ўлады,
якую яны павінны прыняць на сябе тады, калі такія абавязкі
ім давераць суграмадзяне згодна з дэмакратычнымі правіламі.
Хрысціяне павінны цаніць сістэму дэмакратыі «ў той ступені,
у якой яна гарантуе ўдзел грамадзян у палітычных рашэннях,
забяспечвае ім магчымасць выбіраць і кантраляваць сваіх
кіраўнікоў, замяняць іх мірным шляхам, калі гэта неабход!
на»1186; павінен адкідваць таемныя арганізацыі, якія імкнуц!
ца паўплываць або падарваць функцыянаванне законных
інстытутаў улады. Ажыццяўленне ўлады павінна мець харак!
тар служэння, якое заўсёды павінна прытрымлівацца мараль!
нага закону для дасягнення агульнага дабра1187. Той, хто

1184 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988)
561!563.

1185 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune questi�
oni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 13.

1186 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
1187 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 74.
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ажыццяўляе палітычную ўладу, павінен скіроўваць энергію
ўсіх грамадзян у гэтым кірунку не аўтарытарным чынам, а
звяртаючыся да маральнай сілы, якую жывіць свабода.

568. Свецкі вернік пакліканы зрабіць у канкрэтных палітыч�
ных сітуацыях рэальныя магчымыя крокі, каб ажыццявіць
маральныя прынцыпы і каштоўнасці, характэрныя для гра�
мадскага жыцця. Для гэтага неабходны метад адрознення,
якім бы маглі карыстацца асобы і грамадства1188. Гэты метад
патрабуе наяўнасці некаторых вельмі важных элементаў: ве!
данне сітуацыі на аснове аналізу з дапамогай грамадскіх на!
вук і адпаведных інструментаў, сістэматычнага роздуму над
рэальнасцю ў святле нязменнай евангельскай навіны і сацы!
яльнага вучэння Касцёла, прыняцце рашэнняў, скіраваных на
станоўчыя змены існуючай сітуацыі. З глыбіні слухання тлу!
мачэння рэальнасці могуць узнікнуць канкрэтныя рашэнні
наконт эфектыўных дзеянняў. Аднак ніколі не трэба прыпіс!
ваць гэтым рашэнням абсалютнай вартасці, паколькі ні адна
праблема не можа быць вырашана канчаткова. «Вера ніколі
не спрабавала замкнуць сацыяльна!палітычную рэальнасць
у рамках нейкай строгай схемы, усведамляючы, што гістарыч!
нае вымярэнне вымушае чалавека жыць у недасканалых і
зменлівых сітуацыях»1189.

569. Характэрны прыклад сітуацыі, якая патрабуе адрознен�
ня, уяўляе функцыянаванне дэмакратычнай сістэмы, на якую
многія сёння глядзяць з пазіцыі агнасцытызму і рэлятывізму.
А гэта прыводзіць да ўсведамлення праўды як выніку рашэння
большасці, а таксама да меркавання, што праўда залежыць
ад змены палітычнай раўнавагі1190. У такіх абставінах адроз!

1188 Пар. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e
l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
8, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1988, pp. 13!14.

1189 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune que�
stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 7, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 16.

1190 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850!851.
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ненне становіцца асабліва адказным, калі аб’ектыўнасць і
правільнасць інфармацыі, навуковыя даследаванні і экана!
мічныя рашэнні, якія ўплываюць на жыццё самых бедных, а
таксама, калі закранаюцца асноўныя і неад’емныя мараль!
ныя патрабаванні: святасць жыцця, непарушнасць сужэн!
ства, умацаванне сям’і, заснаванай на манагамным сужэн!
стве паміж людзьмі рознага полу.

У гэтай сітуацыі будуць карыснымі некаторыя фунда�
ментальныя крытэрыі: адрозненне і адначасова сувязь паміж
юрыдычным і маральным парадкам; вернасць сваёй тоеснасці
і гатоўнасць да дыялогу з усімі. Неабходна, каб пры ацэнцы ў
сацыяльнай сферы хрысціянін заставаўся верным тром непа!
дзельным каштоўнасцям: прыродным, паважаючы законную
аўтаномію часовых рэчаў; маральным, пашыраючы ўсведам!
ленне абавязковага этычнага вымярэння кожнай сацыяль!
най і палітычнай праблемы; звышпрыродным, ажыццяўляю!
чы сваю задачу ў духу Евангелля Езуса Хрыста.

570. Калі ў сітуацыях, якія датычаць фундаментальных
этычных патрабаванняў, заканадацы і палітыкі прапануюць
або прымаюць рашэнні, супярэчныя хрысціянскім прынцыпам
і каштоўнасцям, трэба, як вучыць Настаўніцкі Інстытут
Касцёла, усведамляць, што «правільна сфарміраванае хрысці�
янскае сумленне не дазваляе нікому галасаваць за палітыч�
ную праграму або пэўныя законы, якія падрываюць асноўныя
прынцыпы веры і маральнасці альтэрнатыўнымі або ўвогуле
супярэчлівымі з імі прапановамі»1191.

Настаўніцкі Інстытут Касцёла сцвярджае, што ў сітуацыі,
калі немагчыма перашкодзіць ажыццяўленню такой палітыч!
най праграмы, адхіліць або адмяніць такі закон, парламента!
рый, чыя асабістая пазіцыя абсалютнай нязгоды ясная і ўсім
вядомая, можа падтрымаць прапановы, скіраваныя на змян�
шэнне шкоды такіх праграм і законаў і на змяншэнне іх ад!

1191 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune questioni
riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 4, Libreria Editrice Vaticana, Cittа ̀del Vaticano 2002, p. 9.
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моўнага ўздзеяння на культуру і грамадскую маральнасць.
Характэрным прыкладам такой сітуацыі з’яўляецца закон
аб легалізацыі абортаў1192. Галасаванне парламентарыя трэ!
ба разумець не як падтрымку несправядлівага закону, а
толькі як імкненне зменшыць адмоўныя вынікі заканадаў!
чага акту, за які ўсю адказнасць нясуць тыя, хто яго зацвердзіў.

Трэба мець на ўвазе, што ў шматлікіх сітуацыях, уключа�
ючы асноўныя і незаменныя маральныя патрабаванні, хрыс�
ціянскае сведчанне павінна лічыцца асноўным абавязкам, які
можа прывесці аж да ахвяравання жыцця, да пакутніцтва ў
імя любові і чалавечай годнасці1193. Гісторыя дваццаці стагод!
дзяў, у тым ліку і апошняга, багата на пакутнікаў за хрысціян!
скую праўду, на сведкаў евангельскай веры, надзеі і любові.
Пакутніцтва з’яўляецца сведчаннем асабістага прыпадаб!
нення да вобраза ўкрыжаванага Езуса, і дасягае найвышэй!
шай формы ў праліцці ўласнай крыві паводле евангельскага
навучання: «Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, <…>
памрэ, то прынясе багаты плён» (Ян 12, 24).

571. Палітычная дзейнасць католікаў часта супастаўляец�
ца са «свецкасцю», маецца на ўвазе адрозненне паміж палітыч�
най і рэлігійнай сферамі1194. Гэтае адрозненне з’яўляецца «каш!
тоўнасцю, ужо прысвоенай і прызнанай Касцёлам. Яно нале!
жыць спадчыне, выпрацаванай цывілізацыяй»1195. Каталіцкае
маральнае вучэнне выразна адхіляе перспектыву свецкасці,
якая ўсведамляецца як незалежная ў адносінах да маральна!
га закону. «“Свецкасць” азначае перш за ўсё погляд таго, хто
выражае праўды, якія вынікаюць з прыродных ведаў пра ча!
лавека, які жыве ў грамадстве, незалежна ад таго, што гэтыя
праўды з’яўляюцца часткай вучэння пэўнай рэлігіі, паколькі

1192 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae, 73.
1193 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. Christifideles laici, 39.
1194 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 76.
1195 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune que�

stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 11.
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праўда адна»1196. Шчыры пошук праўды, падтрымка і абаро!
на дазволенымі сродкамі маральных ісцін, якія адносяцца
да грамадскага жыцця і якімі з’яўляюцца справядлівасць,
свабода, павага да жыцця і іншых правоў чалавека — гэта ўсё
з’яўляецца правам і абавязкам усіх членаў грамадскай і па!
літычнай супольнасці.

Калі Настаўніцкі Інстытут Касцёла выказваецца наконт
спраў грамадскага і палітычнага жыцця, то ён не парушае пат!
рабаванняў, звязаных з правільным тлумачэннем свецкасці,
паколькі «не збіраецца ажыццяўляць палітычнай улады і паз!
баўляць католікаў свабоды мець сваё меркаванне па кан’юк!
турных пытаннях. Настаўніцкі Інстытут Касцёла жадае з
уласцівай яму місіяй выхоўваць і асвячаць сумленне верні!
каў, асабліва тых, хто прысвячае сябе палітычнай дзейнасці,
так, каб іх намаганні заўсёды прычыняліся да цэласнага сцвяр!
джэння чалавека і агульнага дабра. Сацыяльнае вучэнне Кас!
цёла не з’яўляецца ўмяшаннем у кіраванне асобнымі краінамі.
У той жа час Касцёл несумненна ўскладвае на свецкіх верні!
каў маральны абавязак вернасці гэтаму вучэнню паводле сум!
лення, якое адно і непадзельнае»1197.

572. Прынцып свецкасці мае на ўвазе павагу да ўсіх рэлігій�
ных канфесій з боку дзяржавы, «якая гарантуе супольнасцям
вернікаў свабоду ажыццяўлення культу і правядзення дзей�
насці духоўнага, культурнага і дабрачыннага характару. У
плюралістычным грамадстве свецкасць — гэта прастора
спаткання розных духоўных традыцый і нацыяй»1198. На жаль,
яшчэ маюць месца, таксама і ў дэмакратычных грамадствах,
праяўленні свецкай нецярпімасці, калі адмаўляецца палітыч!
нае і культурнае значэнне веры, калі хрысціяне выцясняюц!

1196 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune que�
stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 12.

1197 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune questioni
riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24 no!
vembre 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, pp. 12!13.

1198 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico (12 gennaio 2004), 3:
L’Osservatore Romano, 12!13 gennaio 2004, p. 5.
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ца з грамадскага і палітычнага жыцця, таму што яны пад!
трымліваюць праўды, якія абвяшчае Касцёл, і падпарадкоў!
ваюцца маральнаму абавязку паступаць згодна са сваім сум!
леннем. Даходзіць таксама і да больш радыкальнага адмаўлен!
ня самой натуральнай этыкі. Такое адмаўленне — гэта аснова
маральнай анархіі, выразным вынікам якой з’яўляецца пера!
вага мацнейшых над слабейшымі. Такое адмаўленне не можа
быць прынята ні адной формай законнага плюралізму, па!
колькі яно падрывае саму аснову чалавечага грамадства. Сіту!
ацыя «маргіналізацыі хрысціянства <...> не можа быць карыс!
най для будучыні грамадства і не можа садзейнічаць згодзе
паміж народамі. Наадварот, яна будзе пагражаць самым глы!
бокім духоўным і культурным асновам цывілізацыі»1199.

573. Асаблівае адрозненне свецкіх вернікаў выяўляецца пры
выбары палітычных інструментаў, г. зн. членства ў партыі
або іншыя формы ўдзелу ў палітычным жыцці. Выбар трэба
ажыццяўляць у адпаведнасці з каштоўнасцямі, маючы на ўвазе
рэальныя абставіны. У кожным выпадку ўсякае рашэнне па!
вінна грунтавацца на любові і імкнуцца да агульнага дабра1200.
Патрабаванні хрысціянскай веры немагчыма змясціць у ней!
кай адной палітычнай платформе. Сцвярджаць, што нейкая
палітычная партыя ці кааліцыя поўнасцю адпавядае патра!
баванням веры і хрысціянскаму жыццю — значыць садзейні!
чаць узнікненню небяспечнай памылкі. Хрысціянін не зной!
дзе партыі, якая поўнасцю адпавядала б этычным патрабаван!
ням, што вынікаюць з веры і з прыналежнасці да Касцёла.
Прыналежнасць хрысціяніна да якой!небудзь палітычнай
групоўкі ніколі не павінна быць ідэалагічнай, але заўсёды
крытычнай, каб партыя і яе палітычная платформа атрымлі!
валі стымул для развіцця, якое будзе скіравана на сапраўд!
нае агульнае дабро разам з духоўнай мэтай чалавека1201.

1199 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale circa alcune que�
stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica
(24 novembre 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 2002, p. 14.

1200 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!435.
1201 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!435.
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574. Адрозненне паміж патрабаваннямі веры і сацыяльна�
палітычнымі опцыямі з аднаго боку, і паміж выбарамі асоб�
ных хрысціянаў і выбарамі ўсёй хрысціянскай супольнасці з
другога боку, садзейнічае таму, што прыналежнасць да якой�
небудзь палітычнай партыі або кааліцыі адносіцца да кампе�
тэнцыі асобы; гэта законнае рашэнне ў дачыненні да партый
і палітычных платформаў, якія не супярэчаць веры і хрысці�
янскім каштоўнасцям1202. Выбар партыі, кааліцыі, асоб, якім
можна даверыць кіраўніцтва грамадскімі справамі, зыходзя!
чы з сумлення кожнага чалавека, не можа быць выбарам вы�
ключна індывідуальным. «Хрысціянскім супольнасцям трэ!
ба аб’ектыўна аналізаваць сітуацыю ў сваёй краіне, разгля!
даць яе ў святле нязменных евангельскіх слоў, звяртацца да
прынцыпаў мыслення, крытэрыяў ацэнкі і арыенціраў дзей!
насці, зацверджаных у сацыяльным вучэнні Касцёла»1203.
У любым выпадку нікому не дазволена выкарыстоўваць аў!
тарытэт Касцёла для пацвярджэння свайго асабістага мер!
кавання1204, наадварот, вернікі павінны хутчэй «старацца ў
шчырай размове дзяліцца сваімі пазнаннямі, захоўваючы
ўзаемную любоў і клопат найперш пра агульнае дабро»1205.

1202 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 50: AAS 63 (1971) 439!440.
1203 PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403!404.
1204 Пар. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 43.
1205 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 43.



ЗАКАНЧЭННЕ

ДА  ЦЫВІЛІЗАЦЫІ  ЛЮБОВІ

а) Дапамога Касцёла сучаснаму чалавеку

575. У сучасным грамадстве адчуваецца новая патрэба сэн�
су. «Чалавек будзе заўжды імкнуцца спасцігнуць, хоць бы на!
ват і невыразна, сэнс свайго жыцця, дзейнасці і смерці»1206.
Надзвычай цяжкімі становяцца намаганні планавання буду!
чыні ў новым кантэксце міжнародных адносін, усё больш
складаных і ўзаемазалежных, і адначасова ўсё менш упарад!
каваных і мірных. Здаецца, што жыццё і смерць чалавека пад!
парадкоўваюцца толькі навуковага!тэхнічнаму прагрэсу, які
развіваецца хутчэй, чым здольнасць чалавека вызначаць яго
мэту і ацэньваць яго. Многія з’явы сведчаць аб тым, што «рост
незадаволенасці ў краінах з высокім узроўнем жыцця рассей!
вае ілюзію пра рай на зямлі — прадмет мараў. Больш ясным
становіцца ўсведамленне непарушных і ўсеагульных правоў
асобы і павялічваецца імкненне да больш справядлівых і гу!
манных адносін»1207.

576. На самае глыбокае пытанне пра сэнс і мэту чалавечага
жыцця Касцёл адказвае абвяшчэннем Евангелля Хрыста, якое
ахоўвае годнасць чалавечай асобы ад зменлівасці думак, гаран�
туючы чалавеку свабоду, якой не можа даць яму ні адзін чала�
вечы закон. Другі Ватыканскі Сабор падкрэсліў, што місія
Касцёла ў сучасным свеце заключаецца ў дапамозе кожнаму
чалавеку знайсці ў Богу канчатковы сэнс свайго існавання.

1206 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 41.
1207 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.
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Касцёл добра ведае, што «толькі Бог, якому ён служыць, ад!
павядае найглыбейшым жаданням чалавечага сэрца, якое
ніколі не насыціць зямны спажытак»1208. Толькі Бог, які ства!
рыў чалавека паводле свайго падабенства і адкупіў яго ад гра!
ху, можа ў справе Аб’яўлення, якое адбылося ў Яго ўцелаўлё!
ным Сыне, даць самы поўны адказ на найбольш радыкальнае
чалавечае пытанне. Евангелле «аб’яўляе і абвяшчае свабоду
дзяцей Божых, адкідае ўсякае рабства, якое вынікае з граху,
свята шануе годнасць сумлення і яго свабоднае рашэнне, няс!
пынна заклікае памнажаць усе чалавечыя таленты дзеля слу!
жэння Богу і дзеля дабра чалавека. Урэшце, усіх даручае лю!
бові ўсіх»1209.

б) Распачаць нанова ад веры ў Хрыста

577. Вера ў Бога і ў Езуса Хрыста высвятляе маральныя прын�
цыпы, якія з’яўляюцца «адзінай і незаменнай асновай той
стабільнасці і таго спакою, таго ўнутранага і знешняга, пры�
ватнага і грамадскага парадку, якія могуць весці да росквіту
дзяржаў і аберагаць яго»1210. Сацыяльнае жыццё павінна грун!
тавацца на Божым плане. «Тлумачэнне і вырашэнне акту!
альных праблем чалавечага суіснавання патрабуе ўвагі да іх
тэалагічнага вымярэння»1211. Паколькі існуюць суровыя фор!
мы эксплуатацыі і сацыяльнай несправядлівасці, «усё больш
распаўсюджваецца і абвастраецца неабходнасць асабовага і
грамадскага радыкальнага абнаўлення, здольнага гаранта!
ваць справядлівасць, салідарнасць, сумленнасць, яснасць.
Шлях, які трэба прайсці, з’яўляецца доўгім і цяжкім. Неаб!
ходна прыкласці вялікія намаганні, каб гэтае абнаўленне ста!
ла магчымым, беручы пад увагу шматлікія і сур’ёзныя пры!
чыны розных формаў несправядлівасці ў сённяшнім свеце.

1208 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 41.
1209 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 41.
1210 PIO XII, Lett. enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 425.
1211 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 860!861.
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Але, як вучыць нас гісторыя і вопыт, у аснове гэтых сітуа!
цый няцяжка знайсці прычыны, якія па сваёй сутнасці з’яў!
ляюцца “культурнымі”, гэта значыць звязанымі з пэўным
бачаннем чалавека, грамадства і свету. Па сутнасці культур�
нае пытанне мае маральны сэнс, асновай якога з’яўляецца
рэлігійны сэнс»1212. Таксама, калі ідзе размова пра «сацыяль!
нае пытанне», то не трэба паддавацца «наіўнаму пераканан!
ню, што можна знайсці нейкую магічную формулу, якая да!
зволіць вырашыць вялікія праблемы нашай эпохі. Не, ні адна
формула не выбавіць нас. Нас выбавіць канкрэтная Асоба
і ўпэўненасць, якой Яна нас напаўняе: “Я з вамі!” Таму не
трэба шукаць “новую праграму”. Праграма ўжо існуе. Яна
заўсёды тая самая, замацаваная ў Евангеллі і ў жывой Тра!
дыцыі. У яе цэнтры — сам Хрыстус, якога мы павінны па!
знаваць, любіць і наследаваць, каб жыць з Ім трынітарным
жыццём і з Ім змяняць гісторыю, пакуль яна не дасягне сва!
ёй паўнаты ў нябесным Ерузалеме»1213.

в) Цвёрдая надзея

578. Касцёл вучыць чалавека, што Бог дае рэальную магчы�
масць перамагчы зло і дасягнуць дабра. Пан адкупіў чалавека,
набыў яго «за вялікую цану» (1 Кар 6, 20). Сэнс і аснова хрыс!
ціянскай дзейнасці ў свеце паходзіць з гэтай перакананасці,
якая дае надзею, нягледзячы на грэх, які пакідае глыбокі ад!
бітак на чалавечай гісторыі. Божае абяцанне гарантуе, што
свет не застанецца замкнутым у сабе, але адкрыецца на Бо�
жае Валадарства. Касцёл ведае вынікі «таямніцы беззакон!
ня» (2 Тэс 2, 7), але ведае таксама, што «ў чалавечай асобе
дастаткова якасцяў і сіл, што існуе ў ім фундаментальнае
“дабро” (пар. Быц 1, 31), паколькі чалавек з’яўляецца вобра!
зам Стварыцеля і адкуплены Хрыстом, які “пэўным чынам

1212 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 98: AAS 85 (1993) 1210; пар. ён
жа, Lett. enc. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821!822.

1213 GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 29: AAS 93 (2001) 285.
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з’яднаўся з кожным чалавекам”, і таму плённае дзеянне Духа
Святога “напаўняе зямлю” (Мдр 1, 7)»1214.

579. Хрысціянская надзея заклікае нас дзейнічаць у сацыяль�
най сферы і верыць у  магчымасць пабудаваць лепшы свет, ус�
ведамляючы, што не можа быць «раю на зямлі»1215. Хрысція!
не, а асабліва свецкія вернікі, заахвочаны паступаць так, «каб
моц Евангелля ззяла ў штодзённым сямейным і грамадскім
жыцці. Яны выяўляюць сябе як сыны абяцання, калі, будучы
моцнымі ў веры і надзеі, выкарыстоўваюць цяперашні час
(пар. Эф 5, 16, Клс 4, 5) і цярпліва чакаюць будучай славы
(пар. Рым 8, 25). Яны не павінны хаваць гэту надзею ў глыбіні
сэрца, але няспынна выяўляць яе сваімі паводзінамі і змаган!
нем “супраць гаспадароў цемры свету гэтага, супраць <...>
духаў злосці” (Эф 6, 12), а таксама праз структуры свецкага
жыцця»1216. Рэлігійная матывацыя такой дзейнасці можа не
быць агульнапрызнанай, але маральныя перакананні, якія з
іх вынікаюць, з’яўляюцца пунктам яднання хрысціянаў з усімі
людзьмі добрай волі.

г) Будаваць «цывілізацыю любові»

580. Непасрэдная мэта сацыяльнага вучэння — пашырэнне
прынцыпаў і каштоўнасцяў, якія могуць падтрымліваць гра�
мадства, годнае чалавека. Прынцып салідарнасці ў пэўнай
меры змяшчае ўсе іншыя прынцыпы і з’яўляецца «адным з ас!
ноўных прынцыпаў хрысціянскай канцэпцыі сацыяльнай і
палітычнай арганізацыі»1217.

Гэты прынцып высвятляе першынство любові, якая з’яў!
ляецца «распазнавальным знакам вучняў Хрыста (пар. Ян 13,
35)»1218. Езус навучае нас, «што асноўным законам чалаве!

1214 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 47: AAS 80 (1988) 580.
1215 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.
1216 CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 35.
1217 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805!806.
1218 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568.
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чай дасканаласці, а значыць і ператварэння свету з’яўляец!
ца новая запаведзь любові»1219 (пар. Мц 22, 40; Ян 15, 12;
Клс 3, 14; Як 2, 8). Паводзіны асобы сапраўды чалавечыя,
калі яны нараджаюцца з любові, уяўляюць любоў і кіруюцца
любоўю. Гэтая праўда належыць таксама да сацыяльнай сфе!
ры. Трэба, каб хрысціяне сведчылі аб гэтай праўдзе з глыбо!
кім перакананнем і ўмелі сваім жыццём даказаць, што любоў
з’яўляецца адзінай сілай (пар. 1 Кар 12, 31–14, 1), якая можа
прывесці да асабістай і сацыяльнай дасканаласці і скіраваць
гісторыю да дабра.

581. Любоў павінна прысутнічаць ва ўсіх сацыяльных адно�
сінах і напаўняць іх1220. Асабліва тыя, хто абавязаны клапа!
ціцца пра дабро народаў, «павінны берагчы ў сабе і абуджаць
ў іншых, — як у вялікіх, так і ў малых, — любоў, уладарку і
каралеву ўсіх цнотаў. Жаданы паратунак можа даць толькі
бязмежная любоў, сапраўды хрысціянская, у якой змешча!
ны ўвесь евангельскі закон і якая заўсёды гатова прысвяціць
сябе бліжняму і з’яўляецца самым надзейным лекам супраць
сучаснага духоўнага бунту і эгаізму»1221. Гэтую любоў мож!
на назваць «сацыяльнай любоўю»1222 або «палітычнай лю!
боўю»1223. Яна павінна ахапіць увесь чалавечы род1224.  «Са!

1219 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 38; пар. таксама, Cost. dogm.
Lumen gentium, 42; Catechismo della Chiesa Cattolica, 826.

1220 Пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1889.
1221 LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143; пар.

BENEDETTO XV, Lett. enc. Pacem Dei: AAS 12 (1920) 215.
1222 Пар. SAN TOMMASO D’AQUINO, QD De caritate, a. 9, c: SAN TOMMASO D’AQUINO, Le

Questioni Disputate. Testo latino di S. Tommaso e traduzione italiana, v. Quinto;
1 � Le Virtù (De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna, De
spe, De virtutibus cardinalibus) 2 � L’unione del Verbo incarnato (De unione Verbi
incarnati), Introduzione di P. ABELARDO LOBATO, O. P., trad. di P. PIETRO LIPPINI,
O. P. (Le virtù) e P. ROBERTO COGGI, O. P. (L’unione del Verbo incarnato), Edizioni
Studio Domenicano, Bologna 2002, pp. 368!381; PIO XI, Lett. enc. Quadragesimo
anno: AAS 23 (1931) 206!207; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Mater et magistra:
AAS 53 (1961) 410; PAOLO VI, Discorso alla FAO (16 novembre 1970), 11: AAS
62 (1970) 837!838; GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai membri della Pontificia
Commissione «Iustitia et Pax» (9 febbraio 1980), 7: AAS 72 (1980) 187.

1223 Пар. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433!435.
1224 Пар. CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, 8; PAOLO VI, Lett.

enc. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279; GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap.
Christifideles laici, 42; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1939.
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цыяльная любоў»1225 супрацьстаіць эгаізму і індывідуаліз!
му. Нельга абсалютызаваць грамадскае жыццё, як гэта адбы!
ваецца ў павярхоўных канцэпцыях, якія абапіраюцца вы!
ключна на сацыялогію, нельга таксама забываць і пра тое,
што цэласнае развіццё асобы і грамадскі прагрэс узаемаабу!
моўлены. Таму эгаізм з’яўляецца найбольш страшным вора!
гам грамадскага парадку. Гісторыя паказвае, як спусташаюц!
ца сэрцы, калі чалавек няздольны ўбачыць іншыя каштоў!
насці і іншыя рэальнасці, акрамя матэрыяльных дабротаў,
прагнае здабыванне якіх заглушае і блакіруе яго здольнасць
да самаахвярнасці.

582. Каб грамадства стала больш чалавечным, больш годным
асобы, неабходна належным чынам ацаніць любоў у гра�
мадскім жыцці — на палітычным, эканамічным, культурным
узроўні — і зрабіць яе пастаяннай і найвышэйшай нормай
дзейнасці. Калі справядлівасць «сама па сабе выступае “суд!
дзёй” паміж людзьмі, раздзяляючы справядліва аб’ектыўныя
даброты, то любоў і толькі яна (таксама і тая велікадушная
любоў, якая называецца “міласэрнасцю”), здольна вярнуць
чалавека яму самому»1226. Нельга будаваць адносіны паміж
людзьмі выключна на справядлівасці. «Хрысціянін ведае,
што любоў з’яўляецца матывам, паводле якога Бог увахо!
дзіць у супольнасць з чалавекам; гэтай жа любові Ён чакае
ад чалавека. Таму любоў з’яўляецца найвышэйшай і самай
высакароднай формай адносін паміж людзьмі. Яна павінна
ажывіць кожнае вымярэнне чалавечага жыцця, ахопліваю!
чы таксама міжнародны парадак. Толькі чалавецтва, у якім
пачне ўладарыць “цывілізацыя любові” зможа радавацца
сапраўднаму і трываламу спакою»1227. Зыходзячы з гэтай
перспектывы, Настаўніцкі Інстытут Касцёла горача заклі!

1225 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 15: AAS 71 (1979) 288.
1226 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1223.
1227 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 10: AAS

96 (2004) 121; пар. ён жа, Lett. enc. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980)
1224; пар. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2212.



405Да цывілізацыі любові

кае да салідарнасці, паколькі яна можа гарантаваць агульнае
дабро, дапамагаючы цэласнаму развіццю асоб. Любоў «да!
зваляе ўбачыць у бліжнім другое “я”»1228.

583. Толькі любоў можа цалкам змяніць чалавека1229. Такая
змена не азначае, што зямное вымярэнне знікне ў бесцялес!
най духоўнасці1230. Памыляецца той, хто думае, што дасягне
ўзроўню звышпрыроднай цноты любові без увагі на ўласці!
вую ёй натуральную аснову, якая ўключае абавязкі справяд!
лівасці. «Любоў — гэта найбольшая сацыяльная запаведзь.
Яна паважае іншых і іх правы, патрабуе ажыццяўлення спра!
вядлівасці, і толькі яна робіць нас здольнымі да гэтага. Любоў
натхняе нас на самаахвярнае жыццё. “Хто будзе старацца
захаваць сваё жыццё, той страціць яго, а хто яго страціць,
той яго захавае” (Лк 17, 33)»1231. Любоў не можа таксама аб!
межавацца толькі зямным вымярэннем міжчалавечых і гра!
мадскіх адносін, таму што ўся яе моц і сіла дзеяння паходзіць
ад Бога: «Пад вечар жыцця стану перад Табой з пустымі ру!
камі, бо не прашу Цябе, Пане, каб палічыў мае ўчынкі. Уся
нашая справядлівасць з’яўляецца скажонай у Тваіх вачах.
Таму хачу апрануцца ў Тваю справядлівасць і як дар Тваёй
любові атрымаць вечнае валоданне Табою самім <...>»1232.

1228 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Homilia De perfecta caritate, 1, 2: PG 56, 281!282.
1229 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49!51: AAS 93 (2001)

302!304.
1230 Пар. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 798!800.
1231 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1889.
1232 SANTA TERESA DI GESU ̀BAMBINo, Atto di offerta all’Amore misericordioso: Preghiere:

Opere complete, Libreria Editrice Vaticana, Cittа̀ del Vaticano 1997, pp. 942!943,
цытата з Catechismo della Chiesa Cattolica, 2011.
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Кніга Быцця
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1, 4. 10. 12. 18. 21. 25. 31 488
1, 26 149
1, 26
27 26, 36, 428
1, 26
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1, 26. 28
30 149
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30 64, 326, 451
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29 171
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24 209
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16 326
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20 113
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19 452
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16 488
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4, 12 256
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17 429
9, 5 112
10 428
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32 429
11, 1 429
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11, 4 429
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8 562
17, 1 488
17, 4 430

Кніга Зыходу

3, 7
8 21
3, 14 21
12, 25
27 210
13, 8. 14
15 210
19
24 22
20, 13 112
23 24*
23, 10
11 258

ПАКАЗАЛЬНІК ТЭКСТАЎ

Другая калонка ўказвае на нумары Кампендыя.
Зорачка пасля нумароў, якія адносяцца да біблійных тэкстаў або тэк�

стаў дакументаў Настаўніцкага Інстытута Касцёла, паказвае, што гэтыя
тэксты знаходзяцца ў спасылках.
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30, 22
32 378
34, 28 22

Кніга Левіта

19, 13 302
19, 18 112
19, 33
34 23
25 24*
26, 6 489

Кніга Лічбаў

6, 26 489

Кніга Другазаконня

4, 13 22
5, 17 112
6, 20
25 210
6, 21 451
10, 4 22
13, 7
11 210
15 24*
15, 7
8 23
17, 15 377
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15 302
26, 5 451

Кніга Езуса Навіна

24, 3 451
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6, 24 488
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8, 5 377
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18 377
9, 16 377
10, 1
2 377
10, 18
19 377
16, 1
13 378
16, 12
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26, 9. 16 378
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7, 13
16 378
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3, 13 210
21 377
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22, 8
9 488
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25, 2 491
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7 255
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38 378
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139 (138), 14
18 108
147 (146) 255
147 (146), 14 491

Прыпавесці Саламона

1, 8
9 210
4, 1
4 210
6, 20
21 210
10, 4 257, 323
12, 20 489
15, 16 257
16, 8 257
16, 12 378
22, 2 323
22, 11 378
29, 14 378

Кніга Эклезіяста

3, 11 114
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8, 10 491

Кніга Мудрасці Саламона

1, 7 578
9, 2
3 326
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3, 1
16 210
7, 27
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15, 14 135

Кніга прарока Ісаі

2, 2
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9, 5 490
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10, 1
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11, 2
5 378
11, 4 59
11, 6
9 490
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32, 15
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44, 6
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53, 5 493
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11 323
60, 17 491
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61, 1
2 28
65, 17 452, 453
66, 12 491
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23 430
66, 22 453

Кніга прарока Ераміі

3, 6
13 219*
7, 4
7 323
23, 5
6 378
31, 31
34 324
31, 33 25

Кніга прарока Баруха

3, 38 13

Кніга прарока Эзэхіэля

16, 25 219*
33, 11 13
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34, 23
24 378
36, 26
27 25
37, 24 378
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Кніга прарока Осіі

1
3 111
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4, 1
2 323
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8, 4
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10 378
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15 210
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22 379
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20 52
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13 175
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3, 1
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12, 29
31 40, 112
14, 7 183

Евангелле паводле Лукі
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10, 7 259
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27 326

20, 20
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13, 8 484
13, 34 32
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14, 9 28
14, 16. 26 104
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24 70
14, 27 491, 516
15
17 39
15, 12 580
15, 14
15 13
15, 15 29
16, 13
15 104
16, 15 29
17, 3 122
17, 14
16 18
17, 21
22 34
18, 37 13
20, 19. 21. 26 491

Дзеі Апосталаў

1, 8 3
2, 5
11 562
2, 6 431
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10, 34 144
10, 36 493
17, 26 431

Пасланне св. Якуба

1, 17 12
1, 22 70
2, 1
9 145
2, 8 580
3, 18 102, 203
5, 1
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5, 4 264, 302
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1, 18
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3, 10 453
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1, 8 120
3, 16 196
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4, 11
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1, 3 378
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2, 6 399
2, 11 144
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8, 1
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Другое пасланне да Карынцянаў

1, 22 122
4, 4 121, 431
5, 1
2 56
5, 17 454

Пасланне да Галатаў

2, 6 144
3, 26
28 52, 431
3, 27 484
3, 28 144
4, 4
7 122
4, 6 31
4, 6
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1, 8
10 431
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3, 8 262
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5, 21
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12 264
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5, 21 126

Другое пасланне да Тэсаланікійцаў
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2, 1
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5 121
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4, 9
10 258
10, 23 39
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Апакаліпсіс св. Яна

17, 6 382
19, 20 382
21, 1 453, 455
21, 3 60

Сусветныя Саборы
(цытуюцца па DS, за выключэннем

II Ватыканскага Сабору)

IV Латэранскі Сабор
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I Ватыканскі Сабор

3002 127*
3005 141
3022 127*
3025 127*
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10 519
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3 415*
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1 242
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8 184, 581*
11 211*

Dignitatis humanae

97*
1 152*, 421
2 155, 421*, 422*
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3 13, 18
4 104
9 281*
10 14*, 31
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11 53*
12 37, 109*, 110, 149*,

    209
13 27*, 143
14 128
15 129, 456, 456*
16 198*
17 135, 135*, 199*
22 38*, 41, 105, 121,

    153*, 522
24 34, 96, 133*
25 81*, 96*, 150*,

    384*, 384
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    166*, 197*, 287*
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    155*
28 43
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31 191*
32 61*, 196*
33 456
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36 45, 46, 197*
37 44
38 54, 580
39 55, 56
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42 68, 82*, 192*, 432*
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48 211*, 215, 218*,

    219*, 223*
50 111*, 218*, 232*,
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51 233*
52 238*, 242*
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63 331, 336*
65 185*, 333*
66 290*, 298*
67 250*, 284*, 302
68 301*, 304*, 307
69 171, 177*, 178, 180*,

    481*
71 176
73 392
74 168*, 384*, 394,

    396*, 398*, 567*
75 189*, 413*, 531*,

    531
76 49, 50*, 50, 81*, 150*,

   424, 425, 527*,
   544, 550, 571*

77 497
78 494*, 495
79 497*, 500, 502*,

    503, 513
80 497*, 509*, 509
82 441
83 194*
84 145*, 194*, 440*
85 194*
86 194*
90 99
91 551
92 12*

Папскія дакументы

Леў ХІІІ

Let. enc. Immortale Dei
(1 лістапада 1885 г.)

393*

Let. enc. Libertas praestantissimum
(20 чэрвеня 1888 г.)

149*
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Let. enc. Rerum novarum
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87, 87*, 89, 89*, 90,
91, 100, 101, 103,
168*, 176, 176*,
177*, 185*, 249,
250*, 267, 268,
269, 277, 286*,
287*, 293, 296,
301*, 302, 417,
521, 581

Зварот да Калегіі Кардыналаў
(1899 г.)

497

Бэнэдыкт XV

Заклік да кіраўнікоў ваюючых народаў
(1 жніўня 1917 г.)

497

Let. enc. Расет Dei
(23 мая 1920 г.)

581*

Пій XI

Let. enc. Ubi аrсапо
(23 снежня 1922 г.)

494

Let. enc. Casti connubii
(31 снежня 1930 г.)

233*

Let. enc. Quadragesimo anno
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82*, 87*, 89*, 91,
91*, 167, 178*,
185*, 186, 250*,
273, 277*, 277,
301*, 302*, 330,
419*, 552, 581*

Let. enc. Non abbiamo bisogno
(29 чэрвеня 1931 г.)

92

Let. enc. Divini Redemptoris
(19 сакавіка 1937 г.)

92, 201*, 355*

Let. enc. Mit brennender Sorge
(17 сакавіка 1937 г.)

92

Прамовы

6 верасня 1938 г. 92

Пій XII

Let. enc. Summi Pontificatus
(20 кастрычніка 1939 г.)

125, 194*, 396*,
    397*, 434*, 437*,
    577

Let. enc. Sertum laetitiae
(1 лістапада 1939 г.)

301*

Let. enc. Humani generis
(12 жніўня 1950 г.)

141*

Esort. ap. Menti nostrae
(23 верасня 1950 г.)

87*

Радыёпасланне
(24 жніўня 1939 г.)

497
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Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1939 г.)

93*, 434*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1940 г.)

93*
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ны «Rerum novarum»
(1 чэрвеня 1941 г.)

81*, 82*, 87*, 89*,
168*, 171*, 172,
176*, 355*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1941 г.)

93*, 436, 437*, 438*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1942 г.)

93*, 149*, 176*

Радыёпасланне
(1 верасня 1944 г.)

93*, 176*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1944 г.)

93*, 106, 385, 396*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1945 г.)

439*, 446*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1946 г.)

93*
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93*
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93*
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93*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
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Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
(24 снежня 1953 г.)

93*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
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93*

Радыёпасланне на Нараджэнне Пана
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93*

Прамовы

29 красавіка 1945 г. 85*
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21 кастрычніка 1945 г. 251*
6 снежня 1953 г. 432*, 434*
3 кастрычніка 1953 г. 506*, 518*

Ян XXIII
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166*, 167*, 176*,
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200*, 201*, 205*,
301*, 383*, 384,
386, 387*, 388,
389, 391, 393,
393*, 395*, 396,
396*, 397*, 398*,
414*, 432, 433*,
434*, 435*, 437,
437*, 439*, 441*,
441, 497, 497*,
499*, 499, 527*

Павел VI

Let. enc. Populorum progressio
(26 сакавіка 1967 г.)

98, 98*, 102
6 449

13 61, 81, 197*
14 373
17 194*, 467
19 318*
20 449
21 98, 449
22 172, 177*, 446,

     449*, 481*
23 158, 177*, 300*
31 401
35 198*
37 234*
40 198*, 373*
41 373*
42 82, 98, 373*
43 145*
44 145*, 448*, 581*
47 449*
48 194*
51 442*
52 442*
53 442*
54 442*
55 442*, 449*
56 447*
57 364, 447*
58 447*
59 366, 447*
60 447*
61 364*, 447*
63 433*
76 98, 495*
77 98, 442*
78 98, 372*, 441*, 442*
79 98, 442*
80 98
81 83*, 531

Let. enc. Humanае vitae
(25 ліпеня 1968 г.)

7 233*
10 232
14 233*
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16 233*
17 233*

Let. ар. Sollicitudo omnium ecclesiarum
(29 чэрвеня 1969 г.)

445

Let. ар. Octogesima adveniens
(14 мая 1971 г.)

1 100*
3 80*
4 11*, 80*, 81*, 574
5 80*
16 145*, 433*
21 461*, 461
22 189*
23 158
26 124*
27 124*, 126
28 124*
29 124*
30 124*
31 124*
32 124*
33 124*
34 124*
35 124*
36 124*
37 53*, 124*
38 124*
39 124*
41 349*
42 86
43 372*, 446*
44 372*
46 164*, 167*, 189*,

565*, 573*, 581*
47 191*
50 574*
51 525

Esort. ар. Evangelii nuntiandi
(8 снежня 1975 г.)

9 64*, 82
20 523*
29 66*
30 64*
31 66
34 71*
37 496*
45 415*

Motu proprio Iustitiam et pacem pro�
movere
(10 снежня 1976 г.)

159

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1968 г.)

519, 520

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1969 г.)

494*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1972 г.)

494*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1974 г.)

495*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1976 г.)

520

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1977 г.)

391
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Прамовы і іншыя Пасланні

5 студзеня 1964 г. 210*
24 чэрвеня 1965 г. 497*
4 кастрычніка 1965 г. 145*, 155*,

433*, 497
15 красавіка 1968 г. 153
10 чэрвеня 1969 г. 292, 446*
16 лістапада 1970 г. 207*, 581*
26 кастрычніка 1974 г. 155*

Пасланне Кардынала Морыса Руа з
нагоды 10�й гадавіны «Pacem in terris»
(11 красавіка 1973 г.)

95*

Ян Павел II

Let. enc. Redemptor hominis
(4 сакавіка 1979 г.)

1 262
8 64, 262
11 53*
13 58*
14 62, 82, 105*, 126
15 581
17 155, 158*, 168*

Esort. ар. Catechеsi tradendae
(16 кастрычніка 1979 г.)

5 529
14 423
18 529*
29 529

Let. enc. Dives in misericordia
(30 лістапада 1980 г.)

12 206
14 206, 582

Let. enc. Laborem exercens
(14 верасня 1981 г.)

72, 101*, 269*

1 269
2 201*, 269*
3 72*, 87*, 269
4 275
6 259, 270, 271, 272
8 193*, 308
9 287*
10 249, 249*, 287*, 294,

294*, 317*
11 279
12 277, 290*
13 277*
14 177, 189*, 192*, 281,

282, 287*
15 192*
16 274, 287*
17 288*, 336*
18 287*, 287, 301*
19 172, 250*, 251*,

284*, 295, 301*,
301, 302*, 345*

20 301*, 304*, 304,
305, 306, 307,
318*

21 299
22 148
25 326*
26 326*
27 263*, 326*

Esort. ар. Familiaris сonsortio
(22 лістапада 1982 г.)

12 219*
13 217*, 219
18 221*
19 217
20 225
23 251*, 294*
24 295*
26 244
27 222*
32 233*
36 239
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37 238*, 243
40 240
42 553*
43 221, 238*, 242*,

    553*
44 247, 553*
45 214*, 252, 355*,

    553*
46 253*, 553*
47 220, 553*
48 220, 553*
77 226*, 298*
81 229
84 226*

Esort. ар. Reconciliatio et paenitentia
(2 снежня 1985 г.)

2 116
10 121
15 116
16 117, 118, 193*

Let. enc. Redemptoris Mater
(25 сакавіка 1987 г.)

37 59

Let. enc. Sollicitudo rei socialis
(30 снежня 1987 г.)

72, 102, 102*
1 60*, 87*, 104, 162*
3 85*, 85
9 374*
11 192*
12 192*
14 192*, 374
15 185*, 191*, 192*,

336*, 336, 435*
16 192*, 446
17 192*, 194*, 342
18 192*
19 192*
20 192*
21 192*

22 192*
25 483, 483*
26 150*, 443, 470
27 181*
28 181*, 318*, 334,

449*, 462*
29 181*
30 181*
31 181*, 327
32 181*, 333*, 446*,

446, 537*
33 157*, 181*, 442*,

446*, 446, 449
34 181*, 459, 465*,

466, 470*
36 119*, 193, 332, 446,

566
37 119, 181*, 193, 446
38 43*, 193, 194*, 449
39 102, 194*, 203, 383*,

442*, 446
40 33, 194*, 196*, 196,

202*, 332*, 432,
580

41 7, 67*, 68*, 72, 73,
81*, 82*, 159, 563

42 172, 182
43 364*, 372*, 442
44 189*, 198*, 411*, 449*
45 189*, 194*
47 578
48 526*

Let. ар. Mulieris dignitatem
(15 жніўня 1988 г.)

7 33, 34
11 147

Esort. ар. Christifideles laici
(30 снежня 1988 г.)

15 10, 83*, 543
24 544*
29 549
30 549*
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35 523
37 552
39 553, 553*, 570*
40 209, 212
41 412
42 410*, 581*
50 146
59 546
60 528
62 549

Let. ар. Nel cinquantesimo anniversario
dell’inizio della Seconda Guerra mondiale
(27 жніўня 1989 г.)

2 157
8 517

Let. enc. Redemptoris missio
(7 снежня 1990 г.)

2 538
11 1, 521*, 523, 524
20 50
37 415*
52 523

Let. enc. Centesimus annus
(1 мая 1991 г.)

103*
3 538
5 67, 71*, 90, 521, 523,

583*
6 176*
7 301*
9 284*
10 103, 194*, 580
11 107*
13 125, 135*
15 301, 351*, 352
16 293, 336*
17 200*
18 438
21 157*

23 438*
24 558, 559*, 577*
29 373
31 171, 176, 273, 287*
32 179, 278, 283*, 337,

343, 344*
33 344*, 447
34 347, 349*, 448
35 179, 189*, 340, 344,

446*, 450
36 345, 358, 359, 360,

376, 486*, 486
37 360*, 460, 467*
38 340, 464
39 212, 231, 350, 375
40 347, 349, 356*, 466*,

470*
41 47, 170*, 181*, 280,

333, 348*
42 200, 335
43 278, 282, 288, 338,

340*
44 191*, 408
45 191*
46 86*, 190*, 395*, 406,

407, 567, 569*
47 155, 158, 191*, 424
48 185*, 186*, 187,

188*, 291, 336*,
351, 352, 353*,
354*, 411*

49 185*, 355*, 420*
50 556
51 494*, 498
52 434*, 439, 498
53 60*, 81*, 82*
54 60*, 61, 67, 69, 78,

159*, 527*
55 9*, 560, 577
56 90, 90*
57 193*, 525, 551*
58 371, 442*, 448
59 73, 76, 78
60 90
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Let. enc. Veritatis splendor
(6 жніўня 1993 г.)

13 75*
27 70*
34 135*
35 136
44 138*
48 127
50 75*, 140
51 142
61 139
64 70*
79 75*
80 155*
86 138
87 143*
97 22, 397*
98 577
99 138*, 397*
107 530
110 70*

Motu рroprio Socialium Scientiarum
(1 студзеня 1994 г.)

78*

Let. ар. Gratissimam sane
(2 лютага 1994 г.)

6 111*, 230
7 213
8 111*
10 237
11 218*, 221, 230
13 231
14 111*, 227*
16 111*
17 211, 251*
19 111*
20 111*
21 233*

Let. ар. Tertio millennio adveniente
(10 лістапада 1994 г.)

13 25*
51 182*, 450*

Lettera alle donne
(29 чэрвеня 1995 г.)

3 295
8 147

Let. enc. Evangelium vitae
(25 сакавіка 1995 г.)

2 155*
7 155*
8 155*
9 155*
10 155*
11 155*
12 155*
13 155*
14 155*
15 155*
16 155*, 483*
17 155*
18 155*
19 112*, 142*, 155*
20 142*, 155*
21 155*
22 155*
23 155*
24 155*
25 155*
26 155*
27 155*, 405
28 155*
32 182*
34 109*, 114*
35 109*, 110
56 405
58 233*
59 233*
61 233*
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62 233*
70 397*, 407
71 229*, 397
72 233*
73 399*, 570
74 399
92 231*
93 231
101 233*

Let. ар. Dies Domini
(31 мая 1998 г.)

26 285*

Let. enc. Fides et ratio
(14 верасня 1998 г.)

74*
Уступ 113*
36
48 560*

Esort. ар. Ecclesia in America
(22 студзеня 1999 г.)

20 362*
25 466
54 7*, 8*

Let. ар. Novo Millennio ineunte
(6 студзеня 2001 г.)

1 1*
16
28 58*
29 577
49 182*, 583*
50 5, 182*, 583*
51 5, 583*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1982 г.)

4 494

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1986 г.)

1 494*
2 509*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1988 г.)

3 516*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1989 г.)

5 387
11 387

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1990 г.)

6 459
7 459
9 468, 468*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1992 г.)

4 519*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1993 г.)

1 449*
3 298*
4 497*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1994 г.)

5 239*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1996 г.)

2
6 245*
5 296*
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Пасланне на Сусветны дзень міру
(1997 г.)

3 517*, 518*
4 517*, 518*
6 518*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1998 г.)

2 154
3 363
4 450*
5 412
6 296

Пасланне на Сусветны дзень міру
(1999 г.)

3 153, 154
5 423*
6 411*
7 506*, 518*
8 287*
9 450*
10 468*
11 497, 510*, 511*,

512*, 518
12 494*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(2000 г.)

6 388*
7 506*
11 506
13 373*
14 373*, 449, 564
15
16 333*
17 564*
20 516

Пасланне на Сусветны дзень міру
(2001 г.)

13 298*

19 405*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(2002 г.)

4 513*
5 514
7 515*
9 517*

Пасланне на Сусветны дзень міру
(2003 г.)

5 365, 485*
6 441

Пасланне на Сусветны дзень міру
(2004 г.)

4 494*
5 437
6 438*, 501
7 440, 442*, 443
8 514*, 514
9 439, 506*, 516*
10 203, 206, 517*, 582

Пасланне на Вялікі пост (1990 г.)

3 505

Пасланне на XXXIII Сусветны дзень
сацыяльных камунікацый (1999 г.)

3 560

Прамовы, Лісты і іншыя Пасланні

2 снежня 1978 г. 71
13 студзеня 1979 г. 244
28 студзеня 1979 г. 64*, 82*, 178*,

182*, 449*
17 лютага 1979 г. 159*
14 верасня 1979 г. 266
29 верасня 1979 г. 496
2 кастрычніка 1979 г. 152, 155*, 244
12 лістапада 1979 г. 440*
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9 лютага 1980 г. 581*
1 чэрвеня 1980 г. 390*
2 чэрвеня 1980 г. 435*, 440*,

554, 556*
10 ліпеня 1980 г. 471*
1 верасня 1980 г. 426*
25 лютага 1981 г. 457, 458
3 кастрычніка 1981 г. 458, 474*
3 красавіка 1982 г. 85*
15 чэрвеня 1982 г. 292*, 404*
21 верасня 1982 г. 458, 477*
23 кастрычніка 1982 г. 458, 473*,

477*
18 снежня 1982 г. 470*
7 сакавіка 1983 г. 471*
19 кастрычніка 1983 г. 15
29 кастрычніка 1983 г. 460
12 лістапада 1983 г. 496*
22 сакавіка 1984 г. 92
18 верасня 1984 г. 471*
31 студзеня 1985 г. 471*
5 лютага 1985 г. 471*
13 мая 1985 г. 439
18 жніўня 1985 г. 486*
18 кастрычніка 1985 г. 508
28 лістапада 1986 г. 457*, 458
29 лістапада 1986 г. 471*
12 ліпеня 1987 г. 466*
14 верасня 1987 г. 471*
6 лістапада 1987 г. 470*
9 студзеня 1988 г. 157*
17 красавіка 1988 г. 508*
8 кастрычніка 1988 г. 468
16 лістапада 1989 г. 470
19 сакавіка 1990 г. 457, 458, 505
22 верасня 1990 г. 244*, 296*
1 кастрычніка 1990 г. 497*
12 студзеня 1991 г. 437
16 студзеня 1991 г. 497
17 студзеня 1991 г. 497
1 мая 1991 г. 374
19 мая 1991 г. 63*
5 снежня 1992 г. 506*
16 студзеня 1993 г. 506*

 7 сакавіка 1993 г. 504
18 красавіка 1993 г. 506
30 лістапада 1993 г. 440*, 504*
11 сакавіка 1994 г. 502*
18 сакавіка 1994 г. 440*, 483
28 кастрычніка 1994 г. 470*
9 студзеня 1995 г. 507*
26 мая 1995 г. 440*
9 ліпеня 1995 г. 147
5 кастрычніка 1995 г. 145*, 152*,

157, 388*,
432*, 434*,
435*, 435,
436

13 студзеня 1996 г. 509*
2 снежня 1996 г. 308*
13 студзеня 1997 г. 495*, 518*
24 сакавіка 1997 г. 461, 463, 464,

465
25 красавіка 1997 г. 287*, 369*
20 чэрвеня 1997 г. 446*
19 лютага 1998 г. 228*
9 мая 1998 г. 363*
14 чэрвеня 1998 г. 506*
4 ліпеня 1998 г. 506*
30 лістапада 1998 г. 450*
21 студзеня 1999 г. 228
6 сакавіка 1999 г. 279*
11 жніўня 1999 г. 505
31 сакавіка 2000 г. 402, 404
1 мая 2000 г. 321
2 мая 2000 г. 446*
29 жніўня 2000 г. 236*
13 студзеня 2001 г. 435*
27 красавіка 2001г. 310*, 366
14 верасня 2001 г. 309, 320*
24 верасня 2001 г. 515*
24 лютага 2002 г. 515*
21 сакавіка 2002 г. 437*
3 красавіка 2002 г. 222
11 красавіка 2002 г. 367
27 красавіка 2002 г. 367*
13 студзеня 2003 г. 497
5 студзеня 2004 г. 148
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7 студзеня 2004 г. 484
12 студзеня 2004 г. 572
4 лютага 2004 г. 341
21 лютага 2004 г. 236*

Дакументы Касцёла

Катэхізіс Каталіцкага Касцёла

назва гл. 10, раздзел 1а, частка 1а          109
24 8*
27 133*
356 109*, 133*
357 108
358 109*, 133*
363 128*
364 128*
365 129
369 110*
371 111*
373 113*
404 115
826 580*
1033 183
1603 215*, 216*
1605 209*
1639 215*
1644 223*
1645 223*
1646 223*
1647 223*
1648 223*
1649 223*
1650 223*, 225*
1651 223*, 225*
1652 230*
1653 238*
1656 220*
1657 220*
1703 128*
1705 135*, 199*
1706 134, 136*
1721 109*

1730 135*, 199*
1731 135*
1732 135*
1733 135*
1738 199
1740 137
1741 143*
1749 138*
1750 138*
1751 138*
1752 138*
1753 138*
1754 138*
1755 138*
1756 138*
1789 20*
1806 548*
1807 201
1827 207*
1849 116*
1850 115*
1869 119*
1879 149*
1880 149
1881 384*
1882 151, 185*
1883 185*, 186*, 419*
1884 185*, 383, 419*
1885 185*, 419*
1886 197*
1888 42
1889 43*, 581*, 583
1897 393*
1898 393*
1899 398*
1900 398*
1901 398*
1902 396*
1905 164*
1906 164*
1907 164*, 166*
1908 164*, 169*
1909 164*
1910 164*, 168*, 418*
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1911 164*, 433*
1912 164*, 165*
1913 167*, 189*
1914 189*
1915 189*
1916 189*
1917 189*, 191*
1928 201*
1929 201*, 202*
1930 153*, 201*
1931 105*, 201*
1932 201*
1933 201*
1934 144*, 201*
1935 201*
1936 201*
1937 201*
1938 201*
1939 193*, 201*, 581
1940 193*, 201*
1941 193*, 194*, 201*
1942 193*, 201*
1955 140*
1956 140*
1957 141*
1958 141
1959 142*
1960 141
1970 20*
2011 583*
2034 79*
2037 80*
2039 83*
2062 22
2070 22
2105 422
2106 421*
2107 423*
2108 421*, 422*
2109 422*
2184 284*
2185 284
2186 285
2187 285*, 286

2188 286
2204 220*
2206 213*
2209 214*
2210 213*
2211 252*
2212 206*, 390*, 391*,
582*
2213 390*
2221 239*
2223 239*
2224 213*
2228 238*
2229 240*
2235 132*, 396*
2236 409*
2237 388*
2241 298*
2242 399*
2243 401
2244 47*, 51*
2245 50*, 424*
2246 426*
2258 112*
2259 112*
2260 112*
2261 112*
2265 500*
2266 402*, 403*
2267 405
2269 341
2271 233*
2272 233*
2273 233*
2297 513*
2304 495*
2306 496
2307 497*
2308 497*
2309 497*, 500*
2310 497*, 502*
2311 497*, 503*
2312 497*
2313 497*, 503*
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2314 497*, 509*
2315 497*, 508
2316 497*, 508*
2317 495*, 497*
2333 224
2334 111*
2357 228*
2358 228*
2359 228*
2366 230*
2367 232*
2368 234*
2370 233*
2372 234*
2375 235*
2376 235*
2377 235*
2378 235*
2379 218
2384 225*
2385 225
2390 227*
2402 177*
2403 177*
2404 177*
2405 177*
2406 177*
2411 201*
2419 3, 63
2420 68*
2421 87*
2422 104*
2423 81*
2424 340*
2425 201*, 349*
2426 201*, 331*
2427 201*, 263*, 317
2428 201*, 272*
2429 201*, 336, 336*
2430 201*, 304*, 306*
2431 201*, 351*, 352*
2432 201*, 344*
2433 201*, 288*
2434 201*, 302

2435 201*, 304
2436 201*, 289*
2437 201*, 373*
2438 194*, 201*, 341, 373*
2439 201*
2440 201*, 372*
2441 201*, 375
2442 83*, 201*
2443 183, 201*
2444 184*, 201*
2445 184, 201*
2446 184*, 201*
2447 184, 201*
2448 183*, 184, 201*
2449 201*
2464 198*
2465 198*
2466 198*
2467 198*
2468 198*
2469 198*
2470 198*
2471 198*
2472 198*
2473 198*
2474 198*
2475 198*
2476 198*
2477 198*
2478 198*
2479 198*
2480 198*
2481 198*
2482 198*
2483 198*
2484 198*
2485 198*
2486 198*
2487 198*
2494 415
2495 561
2510 20*
2832 201*
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Кангрэгацыі

Кангрэгацыя па справах Духавен;
ства

Агульная катэхетычная дырэкторыя
(15 жніўня 1997 г.)

17 529*
18 521*
30 529*
54 529*

Кангрэгацыя Веравучэння

Dich. Persona humana
(29 снежня 1975 г.)

8 228*

Istr. Libertatis conscientia
(22 сакавіка 1986 г.)

26 199
28 199*
32 149
63 64*
64 64*
72 81*, 82*, 85*, 160
73 185*, 194*
75 137
79 401
80 64*
85 185*
86 185*
90 175
94 241
97 59
99 198*

Пасланне Пастырскі клопат аб лю�
дзях з гомасэксуальнай арыентацы�
яй (1 кастрычніка 1986 г.)

1
2 228*

Istr. Donum vitae
(22 лютага 1987 г.)

553*
II/2. 3. 5 235*
II/7 235*

Istr. Donum veritatis
(24 мая 1990 г.)

16 80*
17 80*
23 80*

Некаторыя меркаванні адносна адка�
зу на прапановы па законе супраць
дыскрымінацыі людзей з гомасэксу�
альнай арыентацыяй
(23 ліпеня 1992 г.)

228*

Дактрынальная нота па некаторых
пытаннях, якія датычаць удзелу ка�
толікаў у палітычным жыцці
(24 лістапада 2002 г.)

3 384*, 563*
4 570
5 397*
6 397*, 566, 571*, 572
7 555*, 568

Меркаванні наконт праектаў юры�
дычнага прызнання саюзаў паміж
людзьмі з гомасэксуальнай арыента�
цыяй
(3 чэрвеня 2003 г.)

8 228
228*



433Паказальнік тэкстаў

Пасланне да біскупаў Каталіцкага
Касцёла аб супрацоўніцтве мужчы�
ны і жанчыны ў Касцёле і свеце
(31 мая 2004 г.)

147*

Кангрэгацыя Каталіцкай Адукацыі

Арыенціры для вывучэння і выкладан�
ня сацыяльнага вучэння Касцёла пры
фармацыі святароў
(30 снежня 1988 г.)

8 568*
20 89
21 91
22 93
23 94
24 96
25 98
26 102
27 104
29 160*
30 160*
31 160*
32 152*, 160*
33 160*
34 160*
35 106, 160*
36 160*
37 160*
38 160*, 194*
39 160*
40 160*, 189*
41 160*
42 160*
43 197
47 162*

Папскія Рады

Папская Рада па сродках сацы;
яльнай камунікацыі

Communio et Progressio
(23 мая 1971 г.)

126
134 415*

Aetatis Novae
(22 лютага 1992 г.)

11 415*

Этыка ў рэкламе
(22 лютага 1997 г.)

4
8 415*

Этыка ў сродках сацыяльнай камуні�
кацыі
(4 чэрвеня 2000 г.)

14 561*
20 416
22 416*
24 416*
33 562*

Папская Рада «Cor Unum», Пап;
ская Рада пастырства мігрантаў і
падарожнікаў

Уцекачы. Выклік салідарнасці
(2 кастрычніка 1992 г.)

6 298*

Папская Рада па культуры, Папская
Рада па міжрэлігійным дыялогу

Езус Хрыстус — даўца жывой вады.
Хрысціянскае разважанне над «New
Age»
(2003 г.)

463*
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Папская Рада па справах сям’і

Чалавечая сэксуальнасць: праўда і
значэнне. Арыенціры для выхавання ў
сям’і
(8 снежня 1995 г.)

243*

Сям’я, сужэнства і «свабодныя саю�
зы»
(26 ліпеня 2000 г.)

23 228*

Папская Рада «Iustitia et Pax»

Касцёл і правы чалавека
(10 снежня 1974 г.)

70
90 159*

У служэнні чалавечай супольнасці:
этычны падыход да міжнароднага
абавязку
(27 снежня 1986 г.)

4 50*
I, 1 194*

Міжнародны гандаль зброяй
(1 мая 1994 г.)

6 500
9
11 508*

За лепшае размеркаванне зямлі.
Выклік аграрнай рэформы
(23 лістапада 1997 г.)

11 471
13 300
27
31 180
35 300

Касцёл перад абліччам расізму. Пас�
ланне Апостальскай Сталіцы да Сус�

ветнай канферэнцыі супраць расізму,
расавай дыскрымінацыі, ксенафобіі і
неталерантнасці
(29 жніўня 2001 г.)

21 236*
433*

Вада — неабходны для жыцця эле�
мент. Прамовы дэлегацыі Апосталь�
скай Сталіцы на 3�м Сусветным фо�
руме на тэму вады
(Кіёта, 16
23 сакавіка 2003 г.)

485*

Камісія па рэлігійных адносінах з
Юдаізмам

Мы памятаем: разважанне аб Шоа
(16 сакавіка 1998 г.)

506*

Папская акадэмія ў абарону жыцця

Разважанні аб кланаванні
(25 чэрвеня 1997 г.)

236*

Біятэхналогіі, якія выкарыстоўваюц�
ца адносна жывёл і раслін: Новыя ме�
жы і новая адказнасць
(1999 г.)

472*

Апостальская Сталіца

Статут правоў сям’і
(24 лістапада 1983 г.)

Уступ, D
E 214*
Уступ Е 229, 238
Aрт. 3, з 237
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Aрт. 5 239*
Aрт. 5, b 241
Aрт. 8, a
b 247
Aрт. 9 247*
Aрт. 10 294*
Aрт. 10, a 250*
Aрт. 10, b 251*
Aрт. 12 298*

Кананічнае Права

Кодэкс Кананічнага Права

208
223 159*
361 444*
747, 2 71, 426*
793
799 239*
1136 239*

Касцёльныя аўтары

Аўгустын (святы)

Confessiones

1, 1: PL 32, 661 114
2, 4, 9: PL 32, 678 142*

Амброзій (святы)

De obitu Valentiniani consolatio

62: PL 16, 1438 265*

Атаназій Александрыйскі (святы)

Vita S. Antonii
c. 3: PG 26, 846 265*

Базыль Вялікі (святы)

Homilia in illud Lucae, Destruam horrea
mea

5: PG 31, 271 329, 329*

Regulae fusius tractatae

42: PG 31,
    1023
1027 265*

Клімэнт Александрыйскі

Quis dives salvetur

13: PG 9, 618 329

Герма

Pastor, Liber tertium, Similitude

I: PG 2, 954 329*

Ян Залатавусны (святы)

Omelie sugli Atti, in Acta Apostolorum
Homiliae

35, 3: PG 60, 258 265*

Homiliae XXI de Statuis ad populum
Antiochenum habitae

2, 6
8: PG 49,
    41
46 329*

Homilia «De perfeсta caritate»

1, 2: PG 56,
    281
282 582

Грыгорый Вялікі (святы)

Regula pastoralis

3,21: PL 77, 87
89 184, 329*

Грыгорый з Нісы (святы)

De vita Moysis

2, 2
3: PG 44,
    327B
328B 135*
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Ірынэй Ліёнскі (святы)

Adversus haereses

5, 32, 2:
    PG 7,1210 266*

Тэафан Крыцкі

De Providentia, Orationes

5
7: PG 83,
    625
686 266*

Тэрэза ад Дзіцятка Езуса (святая)

Atto di oferta all’Amore Misericordioso
583

Тамаш Аквінскі (святы)

Commentum in tertium librum Senten�
tiarum

d. 27, q. l, a. 4 130

De Caritate

a. 9 581*

De regno. Ad regem Cypri

I, 1 393*
I, 10 390*

In duo praecepta caritatis et in decem
Legis praecepta expositio

c. 1 140

Sententiae Octavi Libri Ethicorum

lect. 1 390*

Summa theologiae

I, q. 75, a. 5 130*
I
II, q. 6 201*
I
II, q. 91, a. 2, c 140*

I
II, q. 93, a. 3,
    ad 2 um 398
I
II, q. 94, a. 2 167*
I
II, q. 96, a. 2 229*
I
II, q. 99 391*
II
II, q. 23, a. 3,
    ad 1um 391*
II
II, q. 23, a. 8 207
II
II, q. 29, a. 3,
    ad 3 um 494*
II
II, qq. 47
56 548*
II
II, q. 49, a. 1 548*
II
II, q. 49, a. 3 548*
II
II, q. 49, a. 4 548*
II
II, q. 49, a. 6 548*
II
II, q. 49, a. 7 548*
II
II, q. 50, a. 1 548*
II
II, q. 50, a. 2 548*
II
II, q. 58, a. 1 201*
II
II, q. 104, a. 6,
    ad 3um 400

З міжнароднага права

Cтатут Арганізацыі Аб’яднаных
Нацый
(26 чэрвеня 1945 г.)

aрт. 2. 4 438*

Усеагульная дэкларацыя правоў чала�
века
(1948 г.)

16. 3 237*

Канвенцыя аб правах дзіцяці
(1990 г.)

245*
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АБАВЯЗАК

Абавязак Канферэнцый Біскупаў, 8;
Дзесяць запаведзяў і абавязкі чала


века, 22, 23;
Абавязак Касцёла і сацыяльнае ву


чэнне, 69, 71;
Евангелле, вера, чалавек і яго аба


вязкі, 70;
Сацыяльнае вучэнне і абавязкі, 75;
Сацыяльнае вучэнне і абавязак спра


вядлівасці і любові, 83;
Грамадскі грэх і абавязкі грамадзян,

118;
Свабода, натуральны закон і аба


вязкі асобы, 140;
Інваліды і абавязкі, 148;
Сувязь паміж правамі і абавязкамі

чалавека, 156;
Нацыі і абавязак жыць у спакоі, 157;
Абавязак імкнуцца да агульнага даб


ра, 168;
Прызначэнне дабротаў і грамадскі

абавязак, 172;
Прыватная ўласнасць і выкананне

абавязкаў, 176;
Абавязак уладальнікаў і наяўныя ў

іх даброты, 178;
Аддаванне перавагі бедным і аба


вязкі, 182;

ТЭМАТЫЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Тэматычны паказальнік з’яўляецца перакладам італьянскай версіі Кам�
пендыя. Значэнні некаторых італьянскіх слоў не заўсёды супадаюць з бела�
рускімі, таму пераклад тэматычнага паказальніка быў дастасаваны да асаб�
лівасцяў беларускага тэксту.

Клопат пра бедных, абавязак спра

вядлівасці, 184;

Удзел з’яўляецца абавязкам, які ўсе
павінны выконваць, 189;

Сацыяльнае вучэнне і салідарнасць
як абавязак, 194*;

Абавязак шанавання свабоды чала

века, 199;

Чалавечае суіснаванне, справядлі

васць і абавязкі, 205;

Улады павінны падтрымліваць ся

м’ю, 214;

Члены сям’і і іх абавязкі ў адносінах
адно да аднаго, 215;

Адказнае бацькоўства і абавязкі пе

рад Богам, 232;

Сужэнцы, колькасць дзяцей і аба

вязкі, 234;

Абавязак бацькоў выхоўваць на

шчадкаў, 239, 239*;

Прылады выхавання і абавязак улад,
240;

Дзяржава і абарона абавязкаў сям’і,
247;

Абавязкі мужа і бацькі, 251;
Абавязкі мужчыны як бацькі, 251;
Праца – абавязак чалавека, 274;
Абавязак улад, адпачынак і Божы

культ, 286;
Занятасць – мэта кожнай эканаміч


най сістэмы, 288;
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Дзяржава і абавязак праводзіць ак

тыўную палітыку працы, 291;

Прафсаюзы і абавязак уплываць на
ўладу, 307;

Абавязак і эканамічная эфектыў

насць, 332;

Абавязак уносіць уклад у развіццё,
333;

Прадпрымальнікі і абавязак павагі
чалавечай годнасці, 344;

Дзяржава абавязана садзейнічаць
дзейнасці прадпрыемстваў, 351;

Выплата падаткаў як абавязак, 355;
Пакупная здольнасць і абавязак мі


ласэрнасці, 359;
Міжнародная ўлада і абавязак заха


вання правоў, 365;
Салідарнасць пакаленняў, абавязак,

367;
Тэхнічны прагрэс і новыя абавязкі,

376;
Абавязкі хрысціянаў перад уладамі,

380;
Чалавечае суіснаванне і выкананне

абавязкаў, 386;
Абавязкі меншасцяў і агульнае даб


ро, 387;
Агульнае дабро і абавязкі асобы, 388,

389;
Суіснаванне і абавязкі асобы, 390;
Несправядлівыя законы і абавязак

адмовы, 399;
Улада і абавязак вызначаць пака


ранні, 402;
Абавязак паважаць рэлігійную сва


боду, 424;
Касцёл, палітычная супольнасць і

абавязкі, 425;
Улады сусветнай супольнасці і аба


вязкі, 441;
Развіццё, абавязак усіх у адносінах

да ўсіх, 446;
Міжнароднае супрацоўніцтва, аба


вязак салідарнасці, 448;
Абавязак чалавека і асяроддзе, 465;

Навакольнае асяроддзе і абавязак
паважаць калектыўнае дабро, 466;

Абавязак салідарнасці пакаленняў,
467;

Біятэхналогіі і абавязак палітыкаў,
479;

Вада і абавязкі дзяржаўных устаноў,
485;

Спакой — усеагульны абавязак, 494;
Няўзброеныя прарокі і абавязкі лю


дзей, 496;
Атакаваная дзяржава і абавязак аба


роны, 500;
Абавязак абараняць бязвінных ах


вяр, 504;
Спакой і абавязкі справядлівасці,

520;
Свецкія хрысціяне, пачуццё абавяз


ку і агульнае дабро, 531;
Сацыяльнае вучэнне і маральныя і

сацыяльныя абавязкі, 532;
Хрысціяне і абавязак абвяшчаць

Евангелле, 538;
Хрысціяне і абавязак быць актыў


нымі суб’ектамі, 539;
Хрысціяне і сацыяльныя абавязкі,

543;
Свецкія вернікі, духоўнае жыццё і

сацыяльныя абавязкі, 546;
Разважлівасць і імкненне да дабра

як абавязак, 548;
Рэлігійная свабода, адзін з найваж


нейшых абавязкаў, 553;
Хрысціянін, абавязак і асоба, 558;
Працаўнікі сродкаў сацыяльнай ка


мунікацыі і абавязкі, 562;
Вернікі і іх грамадзянскія абавязкі,

565;
Маральныя патрабаванні і абавязак

сведчання, 570;
Абавязкі супольнасці і маральныя

праўды, 571;
Маральны абавязак вернасці вучэн


ню, 571;
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Свецкая нецярпімасць і абавязак
хрысціянаў, 572;

Любоў і абавязак клапаціцца пра да

бро, 581;

Любоў і абавязкі справядлівасці, 583.

АБАРОНА

Касцёл, абарона асобы, 49;
Сацыяльнае вучэнне і абарона пра


воў, 81;
Абарона правоў чалавека, 154;
Касцёл і абарона асноўных правоў,

159;
Абарона супольнай уласнасці, 180;
Касцёл, бедныя і імкненне абараніць

іх, 184;
Дзяржаўная функцыя замяшчэння і

абарона асобы, 188;
Дзяржава і абарона права на жыццё,

231;
Кантрацэптыўныя сродкі і абарона

развіцця, 233;
Абарона правоў дзіцяці, 245;
Дзяржава і абарона правоў сям’і , 247;
Сям’я і абарона правоў асобы, 254;
Шабатовы адпачынак і абарона бед


ных, 258;
Абарона правоў працоўных, 264;
Rerum novarum і абарона працоўных,

268;
Выходныя дні і абарона традыцый,

286;
Абарона правоў жанчын і праца, 295;
Прафсаюзы і абарона працоўных,

305, 307, 308;
Сацыяльнае забеспячэнне і абарона

працоўных, 309;
Пераход, праца і абарона працаўні


ка, 314;
Нефармальная эканамічная дзей


насць і абарона працаўніка, 316;
Салідарнасць і абарона працы, 319;
Новы Давід, абаронца ўбогіх, 324;

Эканамічная ініцыятыва — права,
якое трэба абараняць, 336;

Дзяржава і абарона слабейшых, 351;
Глабалізацыя і абарона правоў ча


лавека, 365;
Фінансавыя ўстановы і абарона сіс


тэмы, 369;
Кароль Ізраэля, абаронца слабых,

377;
Меншасці і справа, якую імкнуцца

абараніць тэрарысты, 387;
Палітычная супольнасць і абарона

правоў, 388, 389;
Агульнае дабро і дзеянне па абаро


не, 389;
Сфера права і абарона інтарэсаў, 390;
Абарона і мадэль улады, сацыяль


насць, 393;
Палітычная ўлада і абарона суб’ек


таў, 394;
Пакаранні і абарона агульнага даб


ра, 402;
Пакаранне і абарона грамадскага

парадку, 403;
Смяротнае пакаранне і «законная

абарона», 405;
Грамадзянская супольнасць і абаро


на інтарэсаў, 417;
Рэлігійная свабода і абарона грама


дзян, 422;
Касцёл і абарона правоў асобы, 426;
Апостальская Сталіца і абарона ча


лавечай годнасці, 445;
Рынак і абарона навакольнага ася


роддзя, 470;
Абарона правоў карэнных народаў,

471;
Мірнае грамадства і абарона правоў

чалавека, 494;
Дзяржавы, сродкі і самаабарона,

499;
Атакаваная дзяржава, права, абавя


зак і абарона, 500;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый,

вайна і неабходная абарона, 501;
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Узброеныя сілы і неабходная абаро

на, 502;

Неабходная абарона і гуманітарнае
права, 504;

Бежанцы, Касцёл і абарона годнасці,
505;

Групы, існаванне якіх пад пагрозай,
і абарона ахвяраў, 506;

Прынцып дастатковасці і неабход

ная абарона, 508;

Права на абарону ад тэрарызму, 514;
Экуменізм і абарона асобы, 535;
Касцёл, юдэі і абарона чалавечай

годнасці, 536;
Хрысціяне і абарона асобы, 538;
Абарона сужэнства і сям’і, 553;
«Свецкасць», католікі і абарона

праўд, 571.

АБВЯШЧЭННЕ

Касцёл і абвяшчэнне Евангелля, 2,
3, 50, 62, 383, 431, 524, 576;

Прарокі і абвяшчэнне, 25, 430;
Езус і абвяшчэнне, 28, 29;
Касцёл і абвяшчэнне Божага Вала


дарства, 49,
Сацыяльнае вучэнне і абвяшчэнне,

63, 67, 81, 83;
Кампетэнцыя Касцёла і абвяшчэн


не, 68;
Касцёл і абвяшчэнне маральных прын


цыпаў, 71;
Святое Пісанне, вестка і асоба, 108;
Касцёл, абвяшчэнне і паўната праў


ды пра чалавека, 125;
Пастырская дзейнасць і абвяшчэн


не правоў чалавека, 159;
Абвяшчэнне і сапраўдная любоў, 223;
Прамысловая рэвалюцыя і абвя


шчэнне, 267;
Вучні і абвяшчэнне спакою, 492;
Спакой і абвяшчэнне Евангелля, 493;
Абвяшчэнне сацыяльнага вучэння

Касцёла, 523;

Абвяшчэнне Евангелля і сацыяль

нае пастырства, 526;

Народ Божы і абвяшчэнне Евангел

ля, 538;

Свецкі хрысціянін і абвяшчэнне Еван

гелля, 543;

Евангелле, абвяшчэнне і свабода дзя

цей Божых, 576.

АБМЕЖАВАНЫЯ МАГЧЫМАСЦI

Чалавек з абмежаванымі магчымас

цямі і правы, 148;

Годнасць дзіцяці з абмежаванымі
магчымасцямі, 244;

Сям’я і людзі з абмежаванымі маг

чымасцямі, 246.

АБМЕН

Узаемазалежнасць і гандлёвы аб

мен, 192;

Сям’я і абмен дабротаў і паслуг, 248;
Праца і магчымасць для абмену, 273;
Праца і арганізацыя абмену, 313;
Свабодны рынак і абмен таварамі,

347;
Рынак і «эквівалентны абмен», 349;
Глабалізацыя і абмен, 361, 362, 366;
Міжнародны гандаль і абмен, 364;
Біятэхналогіі і гандлёвы абмен, 475,

476;
Людзі і абмен багаццямі, 495;
Зброя і абмен, 508;
Культура і абмен, 556.

АБОРТ

Незаконнасць аборту, 155, 233;
Аборт, жахлівае злачынства, 233;
Аборт, парушэнне маральнага па


радку, 233;
Парламентарыі
хрысціяне і закон аб

легалізацыі абортаў, 570.
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АБ’ЯДНАННЕ

Quadragesimо anno і аб’яднанне, 91;
Сем’і і аб’яднанні, 231;
Аб’яднанні сем’яў, 247;
Формы аб’яднання працоўных, 307;
Працоўныя аб’яднанні і салідарнасць,

309;
Працоўныя аб’яднанні і адказнасць,

309;
Касцёл і свабода аб’яднання, 426;
Спакой і розныя грамадскія аб’яд


нанні, 495;
Прэзбітэр і свецкія аб’яднанні, 539;
Аб’яднанні і фармацыя вернікаў, 549;
Фармацыя і секулярныя аб’яднанні,

549;
Касцёльныя аб’яднанні і дзейнасць

у сацыяльнай сферы, 550;
Эканоміка і хрысціянскія аб’яднанні,

564;
Хрысціянскія аб’яднанні, 564.

АГУЛЬНАЕ ДАБРО

Кампендый і агульнае дабро, 12;
Агульнае дабро, гарантыя дабра асо


бы, 61;
Агульнае дабро і сацыяльнае вучэн


не, 77;
Патрабаванні справядлівасці і агуль


нага дабра, 92;
Прафесійныя катэгорыі і агульнае

дабро, 93;
Грамадскія ўлады і універсальнае

агульнае дабро, 95;
Грамадскія грахі і агульнае дабро,

118;
Устойлівыя групы і агульнае дабро,

150;
Агульнае дабро і грамадскі плю


ралізм, 151;
Міжнароднае права, агульнае дабро

чалавецтва, 157;
Празмерная роўнасць і агульнае даб


ро, 158;

Прынцып агульнага дабра, 160, 164,
165;

Агульнае дабро, забеспячэнне і транс

парт, 166;

Патрабаванні агульнага дабра, 166;
Агульнае дабро і абавязкі грамад


ства, 167;
Агульнае дабро і дыспрапорцыя, 167;
Дзяржава і агульнае дабро, 168, 169;
Агульнае дабро і канчатковыя мэты

асобы, 170;
Агульнае дабро і трансцэндэнтнае

вымярэнне, 170;
Агульнае дабро і прызначэнне даб


ротаў, 171;
Сацыяльная роля прыватнага вало


дання і агульнае дабро, 178;
Матэрыяльныя даброты і агульнае

дабро, 181;
Асабістая ініцыятыва і агульнае даб


ро, 187;
Агульнае дабро і прынцып субсіды


ярнасці, 188;
Удзел і агульнае дабро, 189, 281;
Салідарнасць і агульнае дабро, 193,

194, 582;
Справядлівасць і агульнае дабро,

193;
Свабода і агульнае дабро, 200;
Грамадская міласэрнасць і агульнае

дабро, 207;
Сям’я і агульнае дабро, 238;
Праца і агульнае дабро, 266, 287;
Агульнае дабро ўсіх і выходныя дні,

286;
Поўная занятасць і агульнае дабро,

288, 289;
Узнагарода за працу і агульнае даб


ро, 302;
Забастоўка і агульнае дабро, 304;
Прафсаюзы і агульнае дабро, 305,

306, 307;
Агульнае дабро, валоданне і шчас


це, 334;
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Дзяржава, эканамічная ініцыятыва
і агульнае дабро, 336;

Прадпрымальніцтва і агульнае даб

ро, 338;

Прадпрыемства, агульнае дабро і
навакольнае асяроддзе, 340;

Свабодны рынак і агульнае дабро,
348;

Эканамічная палітыка і агульнае
дабро, 354;

Фінансавая сістэма і агульнае даб

ро, 355;

Грамадзянская супольнасць і агуль

нае дабро, 356;

Агульнае дабро і размеркаванне даб

ротаў, 363;

Агульнае дабро і міжнародныя эка

намічныя адносіны, 364;

Сусветная фінансавая сістэма і агуль

нае дабро, 371;

Палітыка і кантэкст агульнага даб

ра, 372;

Улада і агульнае дабро, 380, 394, 396,
398, 409, 410, 567;

Члены палітычнай супольнасці і
агульнае дабро, 384;

Народ і агульнае дабро, 385;
Меншасці і агульнае дабро дзяржа


вы, 387;
Агульнае дабро і правы і абавязкі

асобы, 388, 389;
Палітычная супольнасць і агульнае

дабро, 391, 392;
Узброеная барацьба і агульнае даб


ро краіны, 401;
Агульнае дабро, злачынствы і пака


ранні, 402;
Смяротнае пакаранне і агульнае даб


ро, 405;
Дэмакратычныя працэдуры і агуль


нае дабро, 407;
Палітычныя рашэнні і агульнае даб


ро, 411;
Дзяржава і агульнае дабро, 412;

Партыі і агульнае дабро, 413;
Інфармацыя і агульнае дабро, 415;
Дабро асобы і агульнае дабро, 416;
Грамадзянская супольнасць і агуль


нае дабро, 417, 418;
Рэлігійная свабода і агульнае дабро,

422;
Палітычныя супольнасці і часовае

агульнае дабро, 424;
Універсальнае агульнае дабро, 432;
Міжнародная супольнасць і універ


сальнае агульнае дабро, 433;
Агульнае дабро, народ і чалавечая

сям’я, 434;
Дзяржавы, універсальныя прынцы


пы і агульнае дабро, 437;
Міжнародная палітычная ўлада і

агульнае дабро, 441;
Міжнародныя арганізацыі і агуль


нае дабро, 442;
Апостальская Сталіца, агульнае даб


ро і чалавечая сям’я, 444;
Міжнароднае супрацоўніцтва і агуль


нае дабро, 448;
Даброты створанага свету і агуль


нае дабро, 468;
Біятэхналогіі і агульнае дабро, 476,

478, 479;
Спакой і агульнае дабро, 494, 518;
Выкарыстанне ўзброенай сілы і

агульнае дабро, 500;
Хрысціяне і служэнне агульнаму

дабру, 531;
Культура і агульнае дабро, 556;
Хрысціяне, палітычная дзейнасць і

агульнае дабро, 565, 571, 573;
Агульнае дабро і духоўная мэта ча


лавека, 573;
Хрысціяне і агульнае дабро, 574.

АДКАЗНАСЦЬ

Лёс чалавека, чалавецтва і агульная
адказнасць, 6;
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Адказнасць Папскай Рады «Iustitia
et Pax», 7;

Праўда пра чалавека і адказнасць,
16;

Хрысціянскае збаўленне і адказ

насць, 40;

Чалавек, сацыяльнае вучэнне і ад

казнасць, 81;

Касцёльная супольнасць і адказ

насць, 83;

Сацыяльнае вучэнне, хрысціяне і
адказнасць, 83;

Quadragesimo anno і адказнасць, 91;
Мужчына і жанчына, стварэнне і

адказнасць, 113;
Грэх і грамадская адказнасць, 117;
Палітычная адказнасць і паводзіны,

134;
Чалавек, свабода і адказнасць, 135,

138, 200;
Адказнасць за дабро і зло, 139;
Грамадскі плюралізм і адказнасць,

151;
Правы і адказнасць за агульнае даб


ро, 158;
Прынцыпы і адказнасць, 163;
Агульнае дабро і адказнасць, 167,

169;
Бедныя і адказнасць, 183;
Прынцып субсідыярнасці і адказ


насць, 186;
Грамадскае жыццё і сумесная адказ


насць, 189;
Каштоўнасці і адказнасць за ўлас


ныя дзеянні, 205;
Сям’я і грамадская адказнасць, 213,

214, 258;
Пажылыя людзі і адказнасць, 222;
Адказнасць і сям’я, 225;
Адказнае бацькоўства і мацярын


ства, 232;
Бацькі
выхаваўцы і адказнасць, 240;
Адказнасць і сэксуальнае выхаван


не, 243;

Сям’я, сямейная палітыка і адказ

насць, 247;

Чалавек, жывыя істоты і адказнасць,
255;

Адказнасць пасрэдніка
працадаўцы,
288;

Занятасць і адказнасць дзяржавы,
291;

Аб’яднанні працоўных і адказнасць,
309;

Незалежная праца і адказнасць, 315;
Капіталізм і адказнасць, 335;
Прадпрыемства і розная адказнасць,

338;
Кааператывы і адказнасць, 339;
Эканамічныя межы, прадпрыемства

і адказнасць, 342;
Прадпрымальніцкае спаборніцтва і

адказнасць, 343;
Прынцып эканоміі і адказнасць, 346;
Рынак і грамадская адказнасць, 348;
Эканамічная палітыка і адказнасць,

354;
Дзяржава, прыватныя арганізацыі і

адказнасць, 357;
Пакупная здольнасць і сацыяльная

адказнасць, 359;
Салідарнасць пакаленняў і адказ


насць, 367;
Глабалізацыя, палітыка і адказнасць,

372;
Народ, асоба і адказнасць, 385;
Пратэст сумлення і адказнасць, 399;
Вызначэнне крымінальнай адказ


насці, 404;
Дэмакратыя і структуры сумеснай

адказнасці, 406;
Палітычная адказнасць і прадстаў


ніцтва, 410;
Палітычныя партыі і грамадская ад


казнасць, 413;
Навука, тэхніка і адказнасць, 457;
Экацэнтрызм і адказнасць чалаве


ка, 463;
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Адказнасць і навакольнае асяроддзе,
466;

Адказнасць, асяроддзе і будучыя па

каленні, 467;

Адказнасць, асяроддзе і юрыдычныя
нормы, 468;

Умяшанне чалавека ў прыроду і ад

казнасць, 473;

Біятэхналогіі і адказнасць, 476;
Спакой і адказнасць за яго ўмаца


ванне, 495;
Калектыўная адказнасць за неда


пушчэнне вайны, 498;
Адказнасць атакаванай дзяржавы і

абарона, 500;
Савет Бяспекі, адказнасць і свет, 501;
Зброя масавага знішчэння і адказ


насць, 509;
Раззбраенне, дзяржавы і адказнасць,

510;
Тэрарызм, вінаваты і крымінальная

адказнасць, 514;
Біскуп і адказнасць за евангеліза


цыю, 539;
Разважлівасць і адказнасць, 548;
Сродкі камунікацыі і адказнасць,

562.

АДМIНIСТРАЦЫЯ

Адміністрацыя і служэнне грамадзя

нам, 412;

Адміністрацыя і адукацыя, 447;
Вернікі і мясцовая адміністрацыя,

565.

АДПАЧЫНАК

Шабатовы і юбілейны год і адпачы

нак для зямлі, 24;

Праца і запаведзь пра шабатовы ад

пачынак, 258;

Езус, шабат і значэнне адпачынку,
261;

Існуе права на адпачынак у выход

ныя дні, 284;

Адпаведны адпачынак і вольны час,
284;

Браты, якія не могуць адпачываць з
прычыны беднасці, 285;

Улады і час для адпачынку, 286;
Правы працоўных і права на адпа


чынак, 301.

АДРОЗНЕННЕ

Метад адрознення, 568;
Дэмакратычная сістэма і адрознен


не, 569.

АДУКАЦЫЯ

Агульнае дабро і права на адукацыю,
166;

Бацькі і адукацыйныя ўстановы, 240;
Дзеці і адукацыя, 245;
Захаванне працы і сістэма адукацыі,

290;
Права на працу, трэці сектар і адука


цыя, 293;
Жанчыны, праца і прафесійная аду


кацыя, 295;
Праца непаўналетніх і адукацыя,

296;
Змены ў працы і адукацыйная база,

314;
Беднасць і сістэма адукацыі, 447;
Дзеці
салдаты, пазбаўленыя адука


цыі, 512.

АДЧУЖАНАСЦЬ, АДЧУЖАНЫ

Адчужаны чалавек і выйсце за ме

жы, 47;

Адчужанасць і грэх, 116;
Адчужанасць і праца, 280;
Багатыя краіны і адчужанасць, 374;
Перавага таго, каб «рабіць» і «мець»,

але не «быць», вядзе да адчужа

насці, 462.
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АНТРАПАЛОГIЯ

Сацыяльнае вучэнне і хрысціянская
антрапалогія, 9;

Кніга Быцця і хрысціянская антра

палогія, 37;

Евангелізацыя і антрапалагічны ха

рактар, 66;

Gaudium et spes і антрапалагічнае ба

чанне, 96;

Антрапалогія, «мужчынскае» і «жа

ночае», 146;

Справядлівасць і хрысціянская ан

трапалогія, 202;

Антрапалогія і гомасэксуальныя са

юзы, 228;

Антрапалагічныя прычыны і перы

яды плоднасці, 233;

Праца і антрапалагічная аснова,
322;

Хрысціянская антрапалогія і праца,
522;

Антрапалогія і інкультурацыя веры,
523;

Хрысціянская антрапалогія і асоба,
527;

Хрысціянская антрапалогія дазва

ляе арыентавацца ў праблемах,
527;

Дзейнасць вернікаў і антрапалагіч

нае значэнне, 543;

Антрапалогія і гістарычныя формы
культуры, 558.

АПОСТАЛЬСКАЯ СТАЛIЦА

Апостальская Сталіца і Канвенцыя
аб правах дзіцяці, 245*;

Апостальская Сталіца і міжнарод

ная суб’ектыўнасць, 444;

Дыпламатычная служба Апосталь

скай Сталіцы, 445;

Апостальская Сталіца, юрыдычныя
органы і ліквідацыя зброі, 509*.

АРГАНIЗАЦЫЯ, АРГАНIЗАЦЫI

Чалавек і грамадская арганізацыя,
47;

Божае Валадарства і арганізацыя,
51;

Касцёл і тыпы сацыяльнай аргані

зацыі, 68;

Сацыяльнае вучэнне і арганізацыя,
83;

Iustitia et Pax, арганізацыя, 99;
Centesimus annus і грамадская аргані


зацыя, 103;
Правы чалавека, пастырская дзей


насць і арганізацыі, 159;
Супрацоўніцтва з дзяржаўнымі ар


ганізацыямі, 159;
Агульнае дабро і арганізацыя дзяр


жаўнай улады, 166;
Дзяржава і арганізаванасць, 168;
Любоў і грамадскія арганізацыі, 207;
Выхаваўчая праца і грамадзянскія і

касцёльныя арганізацыі, 240;
Прамысловая арганізацыя працы,

267;
Праца і арганізацыя, 270, 271;
Чалавечы капітал і арганізацыя, 276;
Чалавечы капітал і арганізацыя пра


цы, 278;
Удзел і арганізацыя працы, 281;
Абарона працы і міжнародныя арга


нізацыі, 292;
Праца і самаарганізацыя грамад


ства, 293;
Сям’я, праца і арганізацыі, 294;
Жанчыны і арганізацыя працы, 295;
Прафсаюзныя арганізацыі і грамад


скі парадак, 305;
Прафсаюзы і справядлівая арганіза


цыя эканамічнага жыцця, 307;
Глабалізацыя і арганізацыя працы,

310
313;
Праца і рэарганізацыя, 317;
Рынак і дзяржава, адпаведна аргані


заваная, 353;
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Арганізаваная грамадзянская су

польнасць і прамежкавыя групы,
356;

Прыватныя некамерцыйныя аргані

зацыі, 357;

Арганізацыі грамадзянскай суполь

насці, 366;

Эканамічная сістэма і міжнародныя
арганізацыі, 371;

Дзяржаўная адміністрацыя і аргані

зацыйная структура, 412;

Адносіны паміж дзяржавамі і рэлі

гійнымі арганізацыямі, 423;

Касцёл і арганізацыйная структура,
424;

Касцёл і свабода ўнутранай аргані

зацыі, 426;

Дзяржава і касцёльныя арганізацыі,
427;

Роля міжнародных арганізацый, 440;
Міжнародныя арганізацыі і суісна


ванне нацый, 440;
Перагляд міжнародных арганізацый,

442;
Міжнародныя арганізацыі і працэс

развіцця, 442;
Урады і няўрадавыя арганізацыі, 443.
Апостальская Сталіца і міжурада


выя арганізацыі, 444;
Біятэхналогіі і нацыянальныя арга


нізацыі, 476;
Спакой, самаабарона і міжнародныя

арганізацыі, 499;
Тэрарызм і экстрымісцкія арганіза


цыі, 513;
Хрысціяне, дэмакратыя і таемныя

арганізацыі, 567;
Салідарнасць і сацыяльная аргані


зацыя, 580.

АРГАНIЗАЦЫЯ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ

Абвяшчэнне правоў і Арганізацыя
Аб’яднаных Нацый, 152;

Статут Арганізацыі Аб’яднаных На

цый і выкарыстанне сілы, 438,
501;

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый,
440;

Апостальская Сталіца і сістэма Аб’

яднаных Нацый, 444;

Гуманітарныя місіі і Арганізацыя
Аб’яднаных Нацый, 502.

АРГАНIЗМ

Асоба як клетка арганізма, 125;
Субсідыярнасць, сацыяльны арга


нізм і агульнае дабро, 187;
Тэхніка і ўплыў на жывыя арганіз


мы, 473.

АСАЦЫЯЦЫЯ

(гл. таксама АБ’ЯДНАННЕ)

Асацыяцыі і ўдзел, 151;
Асацыяцыя, грамадская форма, 165;
Асацыяцыі і годнасць асобы, 185;
Асацыяцыі і прынцып субсідыяр


насці, 187;
Прафсаюзы і права ствараць асацы


яцыі, 305;
Дзяржава, свабодныя асацыяцыі і

дэмакратычнае жыццё, 418;
Прыватныя асацыяцыі сусветнага

маштабу, 443;
Разнастайныя асацыяцыі і хрысці


янская місія, 550.

АСВЕТА

Rerum novarum і развіццё асветы, 268;
Праца і састарэлыя сістэмы асветы,

289.

АСВЯЧЭННЕ

Езус і асвячэнне жыцця і смерці, 41;
Праца, сродак асвячэння, 263;
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Эканоміка, прагрэс і асвячэнне, 326;
Святары і місія асвячэння, 539.

АСОБА

(гл. таксама ЧАЛАВЕК)

Рэлігіі, культуры і чалавечая асоба,
12;

Касцёл і збаўленне чалавечай асо

бы, 18;

Новы лад і чалавечая асоба, 19;
Дар, бескарыслівасць і досвед асо


бы, 20;
Еднасць з Богам і чалавечая асоба,

27;
Трынітарная Любоў і чалавечая асо


ба, 34, 54;
Хрысціянскае аб’яўленне і тоес


насць асобы, 35;
Кніга Быцця і тоеснасць чалавечай

асобы, 36;
Годнасць асобы і хрысціянская ант


рапалогія, 37;
Збаўленне і чалавечая асоба, 38;
Асоба і змены грамадскага ладу, 42;
Чалавечая асоба і Бог як канчатко


вая мэта, 47;
Таталітарнае бачанне грамадства і

асоба, 48;
Касцёл і трансцэндэнтнасць асобы,

49;
Касцёл і годнасць чалавечай асобы,

51;
Хрыстус і грамадская свядомасць

чалавечай асобы, 52;
Чалавечая асоба і адносіны з іншымі

асобамі, 58;
Евангелле, асоба і супольнасць асоб,

65;
Касцёл і правы асобы, 71, 426;
Вера, розум і праўда пра асобу, 75;
Філасофія і разуменне асобы, 77;
Навукі і асоба, 78;
Gaudium et spes і чалавечая асоба, 96;

Dignitatis humanae і чалавечая асоба,
97;

Laborem exercens і асоба, 101;
Сацыяльнае жыццё і чалавечая асо


ба, 106;
Касцёл і цэнтральнае месца чалаве


чай асобы, 106;
Сацыяльнае вучэнне і годнасць асо


бы, 107;
Асоба, стварэнне паводле Божага

вобраза, 108;
Бог, канчатковая мэта кожнай асо


бы, 110;
Адносіны, мужчына і жанчына як

асобы, 111;
Падзелы і годнасць асобы, 116;
Грэх, дзеянне асобы, 117;
Грамадскі грэх, адносіны і асоба, 118;
Сацыяльнае вучэнне і чалавечая асо


ба, 124;
Адзінства душы і цела і асоба, 127;
Чалавечая асоба і адкрытасць на

трансцэндэнтнасць, 130;
Чалавечая асоба — гэта разумная і

свядомая істота, 131;
Чалавечая асоба і непаўторная вы


ключнасць, 131;
Справядлівае грамадства і чалаве


чая асоба, 132;
Асоба і эканамічныя планы, 133;
Маральнае аздараўленне, грамад


скае жыццё і асоба, 134;
Свабода і развіццё асабовага быцця,

135;
Здольнасці асобы і змены, 137;
Натуральны закон і годнасць асо


бы, 140;
Праўда, дабро і супольнасць асоб,

142;
Спатканне мужчыны і жанчыны і

чалавечая асоба, 147;
Чалавечая асоба — сацыяльная істо


та, 149;
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Сацыяльнасць і супольнасць асоб,
150;

Сацыяльнасць і асоба, 151;
Правы чалавека і чалавечая асоба,

153;
Рэлігійная свабода і асоба, 155;
Правы, абавязкі і чалавечая асоба,

156;
Прынцып годнасці асобы і астатнія

прынцыпы, 160;
Агульнае дабро і асоба, 165, 166, 170;
Асоба і прамежкавыя групы, 185;
Прынцып субсідыярнасці і асоба,

187, 188;
Салідарнасць і чалавечая асоба, 192,

582;
Грамадскія каштоўнасці і чалавечая

асоба, 197, 397;
Асабістая годнасць і праўда, 198;
Свабода і годнасць кожнай асобы,

199;
Справядлівасць і асоба, 201;
Каштоўнасць асобы і крытэрый вы


гады, 202;
Грамадская і палітычная міласэр


насць і міжасабовыя адносіны,
208;

Сям’я і асоба, 209, 211, 212, 221;
Сям’я, супольнасць асоб, 213, 244;
Сужэнская любоў, дар асобы асобе,

215;
Сужэнская сэксуальнасць і асобы,

якія прыносяць сябе ў дар, 223;
Сям’я, выхаванне дзяцей і асоба, 227;
Сям’я, супольнасць асоб і любоў,

230;
Кантрацэптыўныя сродкі і асоба,

233;
Меры ў дэмаграфічнай галіне і асо


бы, 234;
Дапамога ў пракрэацыі і годнасць

асобы, 235;
Кланаванне і асабістае каханне, 236;
Фарміраванне чалавечай асобы, 242;

Сэксуальнае вымярэнне асобы і
этычныя каштоўнасці, 243;

Сям’я, праца і асоба, 249;
Датацыі і асобы, якія знаходзяцца

на ўтрыманні, 250;
Дзяржава, перавага сям’і і асоба, 254;
Праца і развіццё асобы, 269;
Праца і асоба, 270, 272;
Развіццё асобы і эфектыўнасць пра


цы, 278;
Праца дзеля кар’еры і асоба, 280;
Праца, прамежкавыя групы і асобы,

281;
Пасрэднік
працадаўца і асобы, 288;
Эмігранты і годнасць чалавечай асо


бы, 298;
Правы працоўных і чалавечая асо


ба, 301;
Прыбытак і развіццё асобы, 303;
Праца, абнаўленне і асоба, 317, 318,

321;
Глабалізацыя і годнасць асобы, 321;
Эканамічнае жыццё і годнасць асо


бы, 331;
Свабода асобы ў галіне эканомікі,

336;
Прадпрыемства, аб’яднанне асоб,

338;
Свабодны рынак і асоба, 347;
Рынак, даброты і бачанне асобы, 349;
Эканамічная свабода і чалавечая

асоба, 350;
Развіццё асоб і эканоміка, 369;
Мадэлі развіцця і годнасць асобы,

373;
Улада і дабро асобы, 380;
Палітычнае суіснаванне і чалавечая

асоба, 384;
Народ, аб’яднанне асоб, 385;
Палітычная супольнасць і чалаве


чая асоба, 388, 418;
Правы і абавязкі асобы, 388, 389, 390;
Палітычная супольнасць і асоба,

391;
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Улада і сацыяльная сутнасць асо

бы, 393;

Улада і каштоўнасці, якія аберагаюць
годнасць асобы, 397;

Справядлівыя законы і годнасць ча

лавечай асобы, 398;

Улада і правы асобы, 399;
Прыгнёт і асноўныя правы асобы,

401;
Крымінальная адказнасць і год


насць асобы, 404;
Некрывавыя метады стрымання і

асоба, 405;
Дэмакратыя і чалавечая асоба, 407;
Інфармацыйная сістэма і чалавечая

асоба, 415;
Грамадзянская супольнасць і правы

асобы, 419;
Асоба і рэлігійная свабода, 421;
Міжнародная супольнасць і чалаве


чая асоба, 433;
Ідэалогіі і цэласнасць асобы, 433;
Чалавечая асоба і права на развіццё,

446;
Чалавек — суразмоўца Бога, 452;
Навука, тэхніка і чалавечая асоба,

462;
Абсалютызацыя прыроды і асоба,

463;
Дэмаграфічныя змены, навакольнае

асяроддзе і асоба, 483;
Спакой і чалавечая асоба, 494, 495;
Вайскоўцы і правы асоб, 503;
Канфлікт і дабро чалавечай асобы,

504;
Прынцып гуманнасці і каштоўнасць

асобы, 505;
Антрапалогія і асоба, 522;
Сацыяльныя праблемы і чалавечая

асоба, 527;
Экуменічнае супрацоўніцтва і год


насць асобы, 535;
Хрысціяне і абарона чалавечай асо


бы, 538;

Свецкія вернікі і служэнне чалаве

чай асобе, 552;

Права на жыццё і годнасць чалаве

чай асобы, 553;

Дабро асобы і рэлігійная свабода,
553;

Вера, штодзённае жыццё і чалавечая
асоба, 554;

Асоба і культура, 556, 557, 558;
Права асоб на свабодную і адкры


тую школьную адукацыю, 557;
Касцёл, асоба і фундаментальнае

дабро, 578;
Паводзіны асобы і любоў, 580;
Развіццё асобы і грамадскі прагрэс,

581;
Грамадства, асоба і любоў у гра


мадскім жыцці, 582.

АСЯРОДДЗЕ

Ідэалогіі і прыроднае асяроддзе, 100;
Першародны грэх і асяроддзе, 120;
Агульнае дабро і прыроднае асярод


дзе, 166;
Доступ да зямлі і прыроднае асярод


дзе, 180;
Палітыка ў галіне аховы прыродна


га асяроддзя, 299;
Вера Ізраэля і свет, варожае асярод


дзе, 451;
Тэхніка і выкарыстанне яе дасягнен


няў у прыродным асяроддзі, 458;
Абавязак захаваць асяроддзе цэлас


ным і здаровым, 465.

АЎТАНОМIЯ, АЎТАНОМНЫ

Аўтаномія часовых рэчаў, 45, 46;
Палітычная супольнасць і Касцёл,

аўтаномныя, 50, 424;
Сумленне і ўяўная аўтаномія, 139;
Розныя грамадствы і аўтаномія, 151,

188;
Прыватная ўласнасць і аўтаномія,

176;
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Аўтаномія часовых рэчаў і Касцёл,
197;

Свабода і аўтаномія, 199;
Удзел працоўных і аўтаномія, 281;
Рынак і аўтаномія, 349;
Дзяржава і аўтаномія бакоў, 351;
Улада і аўтаномія грамадзян, 354;
Субсідыярнасць і аўтаномная адказ


насць суб’екта, 357;
Члены супольнасці і аўтаномія, 385;
Меншасці і аўтаномія, 387;
Касцёл, аўтаномія і дэмакратычны

парадак, 424;
Касцёл, аўтаномія і палітычная су


польнасць, 425;
Чалавек, аўтаномія і трансцэндэн


цыя, 464;
Навуковая аўтаномія і краіны, 475;
Аўтаномія часовых рэчаў і хрысція


не, 565, 569.

АЎТАРЫТЭТ

Маральны аўтарытэт Пія XII, 93;
Аўтарытэт Касцёла, 574.

АХОВА

(гл. таксама АБАРОНА)

Ахова і падтрымка сям’і, 225;
Грамадская і юрыдычная сістэма і

ахова працы, 273;
Трэці сектар і ахова здароўя, 293;
Правы працоўных і праца без ахо


вы, 301;
Прыбытак і ахова навакольнага ася


роддзя, 340;
Ахова навакольнага асяроддзя як

калектыўнага дабра, 466;
Рынак і ахова навакольнага асярод


дзя, 470.

АЦЭНКА

Ацэнка сітуацыі і прамысловая рэ

валюцыя, 88;

Ацэнка і мадэлі развіцця, 563.

Б

БАГАЦЦЕ

Справядлівы і салідарны свет і ба

гацце, 174;

Багацце і яго станоўчая роля, 174;
Багацце нацый і новыя даброты, 179;
Любоў да бедных і прага багацця,

184;
Праца, крыніца багацця, 257;
Чалавек і ўзбагачэнне сусвету, 262;
Праца і багацце Хрыста, 262;
Аб’яднанні і вытворчасць багацця,

309;
Стары Запавет і багацце, 323;
Езус і багацце, 325;
Езус наказвае вернікам быць бага


тымі перад Богам, 326;
Неўпарадкаваная прывязанасць да

багаццяў, 329;
Экспансія багацця і салідарнасць,

332;
Эканоміка і фарміраванне багацця,

334;
Прадуктыўнае намаганне і багацце,

337;
Вытворчасць дабротаў і паслуг і ба


гацце, 338;
Багацце і глабалізацыя, 363;
Гуманнае і салідарнае развіццё і ба


гатыя краіны, 374;
Межы багацця і беднасці, 374;
Бог, чалавек і багацце адносін, 428;
Чалавецтва і багацце адрозненняў,

431;
Агульнае дабро, дзяржава і багацце,

442;
Багацце ўсяго чалавецтва і карэнныя

народы, 471;
Спакой, людзі і духоўныя багацці,

495;
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Культура, здольная ўзбагаціць чала

века, 556.

БАРАЦЬБА

Rerum novarum і класавая барацьба,
89;

Quadragesimo anno і класавая бараць

ба, 91;

Забастоўка, мірны метад барацьбы,
304;

Прафсаюзы і барацьба працоўных,
305;

Свет працы, супрацоўніцтва і ба

рацьба, 306;

Прафсаюзы і спосабы барацьбы,
306;

Прафсаюзы і партыі, якія змагаюц

ца за ўладу, 307;

Права на супраціўленне і ўзброеная
барацьба, 401;

Барацьба як фактар развіцця, 438;
Біятэхналогіі і барацьба з голадам,

478;
Барацьба з тэрарызмам, 513, 514.

БАЦЬКI

Дзеці, дар для бацькоў, 218, 230;
Хрысціянскія бацькі і пакліканне

свецкіх, 220;
Дапамога ў пракрэацыі і бацькі, 235;
Права нарадзіцца ад аднаго бацькі і

адной маці, 235;
Бацькі і нараджэнне дзяцей, 237;
Бацькі і выхаванне дзяцей, 239;
Бацькі і грамадзянскія і касцёльныя

арганізацыі, 240;
Бацькі і навучальныя ўстановы, 241;
Бацькі і права засноўваць навучаль


ныя ўстановы, 241;
Бацькі і сэксуальнае выхаванне дзя


цей, 243;
Новыя пакаленні і спадчына баць


коў, 244;

Узнагароджванне за хатнюю працу
аднаго з бацькоў, 250;

Сродкі сацыяльнай камунікацыі і
бацькі, 562.

БАЦЬКОЎСТВА

Бацькоўства і Божае «падабенства»,
230;

Бацькоўства і прыняцце жыцця, 232;
Жаданне бацькоўства і «права на

дзіця», 235;
Бацькоўства, абавязак духоўнай

прыроды, 237.

БЕДНАСЦЬ

(гл. таксама БЕДНЫЯ, УБОСТВА)

Любоў, старыя і новыя формы бед

насці, 5;

Шабатовы год і эканамічная бед

насць, 24;

Касцёл і матэрыяльная беднасць,
184;

Беднасць матэрыяльная, культурная
і рэлігійная, 184;

Любоў, справядлівасць і праблема
беднасці, 184;

Міласэрнасць і беднасць блізкага,
208;

Сям’я і салідарнасць з тымі, хто жы

ве ў беднасці, 246;

Праца, сродак супраць беднасці, 257;
Нядзеля, міласэрнасць і беднасць,

285;
Стары Запавет, даброты і беднасць,

323;
Беднасць перад Богам, маральная

каштоўнасць, 324;
Езус, матэрыяльныя даброты і бед


насць, 325;
Божае Валадарства і беднасць, 325;
Багацце, салідарнасць і беднасць,

332;
Глабалізацыя і рост беднасці, 362;
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Багатыя краіны, няроўнасць і бед

насць, 374;

Прычыны беднасці, 447;
Медыцынская апека, адставанне ў

развіцці і беднасць, 447;
Змаганне з беднасцю, 449;
Новае тысячагоддзе і беднасць, 449;
Біятэхналогіі і праблемы, звязаныя

з беднасцю, 474;
Беднасць і жыллё, 482;
Прызначэнне дабротаў, экалагічны

крызіс і беднасць, 482;
Людзі, якія жывуць у беднасці, і вада,

484;
Канфлікт і структурныя сітуацыі

беднасці, 498;
Кансэкраваныя асобы і беднасць,

540;
Беднасць і доступ да культуры, 557;
Рэарганізацыя эканомікі і беднасць,

564;
Свецкія вернікі, палітычная дзей


насць і беднасць, 565.

БЕДНЫ, БЕДНЫЯ, БЯДНЯК

Народ Запавету і правы беднага, 23;
Вызваленчая Божая міласэрнасць і

бедныя, 29;
Марыя і пераважная любоў да бед


ных, 59;
Сацыяльнае вучэнне і правы бедных,

81;
Rerum novarum і годнасць бедных, 89;
Касцёл і бедны як брат, 105;
Евангелле аддае перавагу бедным,

158;
Асаблівы клопат пра бедных і заняд


баных, 182;
Усеагульнае прызначэнне дабротаў

і бедныя, 182;
Пераважная любоў да бедных, 182,

449;
Езус, бедныя і хрысціянская адказ


насць, 183;

Учынкі міласэрнасці і міласціна для
бедных, 184;

Шабатовы адпачынак і абарона бед

ных, 258;

Праца і клопат пра беднага, 265;
Rerum novarum і правы бедных, 268;
Эміграцыя, багатыя і бедныя дзяр


жавы, 297;
Даваць з таго, што «лішняе», каб

дапамагчы беднаму выжыць, 359;
Сістэма міжнароднага гандлю і бед


ныя краіны, 364;
Глабалізацыя, адрозненне культур і

бедныя, 366;
Справядлівасць да бедных, 378;
Камунікацыя і бедныя на інфарма


цыю, 416, 561;
Міжнародны рынак і бедныя краіны,

447;
Міжнароднае супрацоўніцтва і бед


ныя краіны, 448;
Развіццё і пазыковы крызіс бедных

краін, 450;
Беднякі і забруджаныя прыгарады

вялікіх гарадоў, 482;
Самыя бедныя краіны і дэмаграфіч


ныя змены, 483;
Дэмакратычная сістэма, адрозненне

і бедныя, 569.

БЕЖАНЦЫ

Бежанцы, ахвяры вайны, 505;
Касцёл, пастырскі клопат і бежан


цы, 505;
Бежанцы і правы чалавека, 505.

БЕСКАРЫСЛIВЫ, БЕСКАРЫСЛIВАСЦЬ

Бескарыслівасць і рэлігійны досвед,
20;

Бескарыслівасць боскага дзеяння,
22, 27;

Форма бескарыслівасці, абуджаная
Богам, 24;
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Бескарыслівае дзеянне Пана і чала

век, 26;

Мужчына, жанчына і Божая беска

рыслівасць, 26;

Служэнне Езуса і Божая бескарыс

лівасць, 29;

Бескарыслівая любоў, 31;
Бескарыслівы Божы дар, 32;
Стварэнне чалавека, бескарыслівае

дзеянне Бога, 36;
Салідарнасць і вымярэнне бескарыс


лівасці, 196;
Любоў і бескарыслівыя адносіны, 221;
Асоба і логіка бескарыслівасці, 391.

БЕСПРАЦОЎЕ, БЕСПРАЦОЎНЫ

Шмат беспрацоўных шукаюць пра

цы, 5;

Octogesima adveniens і беспрацоўе, 100;
Сям’я, праца і беспрацоўе, 249;
Новыя веды і небяспека беспрацоўя,

283;
Беспрацоўе і маладое пакаленне, 287;
Беспрацоўе, «сапраўднае грамадскае

бедства», 287, 289;
Чалавечая і тэхнічная фармацыя і

беспрацоўныя, 290;
Беспрацоўе, сям’я, 294;
Субсідыі і беспрацоўныя, 301;
Пераход і структурнае беспрацоўе,

314.

БIСКУП

Кампендый, біскупы і Канферэнцыі
Біскупаў, 7, 8;

Першымі адрасатамі Кампендыя
з’яўляюцца біскупы, 11;

Сацыяльнае вучэнне, біскупы і Па

пы, 79, 80, 87;

Mit brennender Sorge і нямецкія Біску

пы, 92;

Біскуп і абавязак евангелізаваць са

цыяльнае жыццё, 539;

Біскуп і распаўсюджванне сацыяль

нага вучэння, 539.

БIЯТЭХНАЛОГIЯ

Біятэхналогіі і медыцына, 472;
Біятэхналогіі, надзея і варожасць,

472;
Біятэхналогіі, справядлівасць і салі


дарнасць, 474;
Камерцыя і біятэхналогіі, 474;
Міжнародная салідарнасць і біятэх


налогіі, 475;
Краіны, якія развіваюцца, і біятэх


налогіі, 476;
Навукоўцы, тэхнікі і біятэхналогіі,

477;
Гандаль і біятэхналогіі, 478;
Палітыкі, заканадаўцы і біятэхна


логіі, 479;
Інфармацыя і біятэхналогіі, 480.

БЛIЖНI

Збаўленне, адказнасць і бліжні, 40;
Любі бліжняга як самога сябе, 43,

112;
Грэх, рана ў адносінах з бліжнім, 117;
Грамадскія грахі, грэх супраць бліж


няга, 118;
Структуры граху і дабро бліжняга,

119;
Першынство кожнай чалавечай асо


бы і бліжні, 132;
Свабода, неўпарадкаваная любоў да

сябе і бліжняга, 143;
Запаведзь любові да бліжняга, 160;
Справа міласэрнасці і бліжні, 184;
Салідарнасць і імкненне да дабра

для бліжняга, 193;
Езус, салідарнасць і бліжні, 196;
Справядлівасць і бліжні, 201;
Грамадская і палітычная міласэр


насць і бліжні, 208;
Хрысціянін, праца і бліжні, 265;
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Праца, маральны абавязак і бліжні,
274;

Багацці і магчымасць рабіць дабро
бліжняму, 329;

Справядлівасць, любоў і бліжні, 391;
Малітва, спакой і бліжні, 519;
Кансэкраваныя асобы і служэнне

бліжняму, 540;
Сродкі камунікацыі і абавязак гава


рыць праўду бліжняму, 562;
Любоў і бліжні, 581, 582.

БЛIЗКАСЦЬ

Зыход і блізкасць Бога, 21;
Блізкасць Бога і сутнасць чалавечай

прыроды, 45;
Сацыяльнае вучэнне і адносіны бліз


касці, 161;
Любоў, сацыяльная этыка і блізкія

адносіны, 204.

БОГ, БОЖЫ

Сацыяльнае вучэнне і любоў Бога,
3;

Чалавек, якога любіць Бог, адносі

ны і структуры, 4;

Антрапалогія, Аб’яўленне і любоў
Бога, 9;

Бог Стварыцель і зямныя справы, 11;
Кампендый і прысутнасць Божага

Духа, 12;
Сацыяльнае вучэнне і стыль дыяло


гу, уласцівы Богу, 13;
Вучні Езуса і Божы план збаўлення,

17;
Касцёл, гуманізм і намер Божай лю


бові, 19;
Рэлігійны досвед, людзі і Бог, 20;
Рэлігійны досвед і Аб’яўленне Бога,

21;
Аб’яўленне Бога і гістарычныя па


дзеі, 21;
Запавет, Бог і Ізраэль, 22, 430;

Дэкалог, Бог і Ізраэль, 22, 23;
Шабатовы год, Бог і Ізраэль, 24, 25;
План Божы і прынцып стварэння,

26, 27;
Разрыў еднасці з Богам і разрыў ад


носін, 27;
Бог Айцец, Езус і людзі, 28, 29;
Езус і намер Божай любові, 29;
Бог і аб’яўленне трынітарнай Лю


бові, 30;
Бог і запаведзь узаемнай любові, 32,

33;
Бог у Трох Асобах і чалавечы этас,

33;
Еднасць чалавечага роду і ўнутра


нае жыццё Бога, 33;
Таямніца Бога, трынітарная Любоў

і асоба, 34, 36, 37;
Бог, збаўленне і чалавек, 38, 39, 40;
Бог, ласка і чалавек, 43;
Чалавек і ўсё, што стварыў Бог, 44;
Блізкасць Бога і сутнасць чалавечай

прыроды, 45;
Бог, чалавек і любоў, 46;
Канчатковая мэта чалавека і Бог, 47;
Божы дар і лёс чалавецтва, 48;
Бог і таталітарнае бачанне дзяржа


вы, 48;
Бог, ідэалогія і прагрэс, 48;
Касцёл, з’яднанне з Богам і чалаве


чы род, 49;
Касцёл, Валадарства Божае і збаў


ленне, 49, 50, 51;
Бог, адкупленне, асоба і грамадскія

адносіны, 52, 53;
Натуральны закон і Бог Ствары


цель, 53;
Божае абяцанне, людзі і вечнае жыл


лё, 56, 58;
Марыя і намер Божай любові, 59;
Праўда аб Богу, які збаўляе, і любоў

да бедных, 59;
Мужчына, жанчына, Касцёл і Божае

Валадарства, 60;
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Касцёл, таямніца Божай любові, 60;
Касцёл, шацёр спаткання з Богам,

60;
Касцёл, скінія Бога з чалавекам, 60;
Чалавек, Божая любоў і гісторыя, 60;
Сацыяльнае вучэнне і Дух Божы, 63;
Свет, створаны Богам, і першапачат


ковая сувязь, 64;
Сацыяльнае вучэнне і абвяшчэнне

Бога, 67;
Бог, чалавек і збаўчы дар, 70;
Сацыяльнае вучэнне і Божы намер

адносна створанага свету, 74;
Вера, Бог, асоба, 75;
Сацыяльнае вучэнне і Божае слова,

78;
Бог і тыя, да каго скіравана сацы


яльнае вучэнне, 84;
Сацыяльнае вучэнне Пія XII і Бо


жае слова, 93;
Gaudium et spes і Божы народ, 96;
Сведчанне хрысціянаў і прысут


насць Бога ў свеце, 96;
Касцёл, чалавечая супольнасць і Бо


жая сям’я, 96;
Асоба — стварэнне, якое Бог пажа


даў, 96;
Развіццё і прызнанне Бога, 98;
Сацыяльнае вучэнне, узаемнасць,

Бог і чалавек, 103;
Чалавек, Божы вобраз, і годнасць,

105, 108;
Хрыстус — дасканалы Божы вобраз,

105;
Чалавечая асоба, стварэнне Божае,

108;
Бог, чалавек і вяршыня стварэння,

108;
Існаванне чалавека звязана з Богам,

109;
Бог, сацыяльнае вымярэнне і пры


рода чалавека, 110;
Бог, мужчына і жанчына, 110;
Чалавечая пара і Божы вобраз, 111;

Чалавечая пара і творчая справа
Бога, 111;

Бог і святое і недатыкальнае жыццё
чалавека, 112;

Бог — Пан жыцця і смерці, 112;
Бог, Аўтар усяго стварэння, 113;
Бог і чалавечае сэрца, 114;
Бог, чалавек і першародны грэх, 115;
Грэх, адлучэнне ад Бога і адчужа


насць, 116;
Грамадскі грэх і Бог, 118;
Воля Божая, карысць і ўлада, 119;
Вера, ідэалогіі і Бог, 126;
Чалавек, створаны Богам, і адзінства

душы і цела, 127, 128;
Чалавек, трансцэндэнтнасць і Бог,

130;
Чалавечая асоба і яе ажыццяўленне

ў Богу, 133;
Бог, чалавек і свабода, 135, 136, 143;
Бог, Божы і натуральны закон, 140,

141, 142;
Бог і аднолькавая годнасць людзей,

144;
Бог і адзінства ў падвойнасці «муж


чынскага» і «жаночага», 147;
Бог і асоба як сацыяльная істота, 149;
Правы чалавека і Бог Стварыцель,

152, 153;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння і

запаведзь любові да Бога, 160;
Агульнае дабро і Бог як канчатковая

мэта, 170;
Бог, людзі і прызначэнне дабротаў,

171, 177, 181, 328;
Міласціна, практыка справядлівас


ці, якая падабаецца Богу, 184;
Езус, Бог
з
намі, і салідарнасць, 196;
Бог, бліжні і справядлівасць, 201;
Божы намер і мужчына і жанчына,

209;
Інстытут сужэнства і Бог, 215, 217;
Палігамія і першапачатковы Божы

намер, 217;
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Сужэнскі запавет, Бог і людзі, 219;
Сям’я, Божае Валадарства і свецкія

справы, 220;
Сужэнская любоў і вернасць Бога,

225;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз, і Бог, 226;
Чалавек з гомасэксуальнай арыен


тацыяй і Божы намер, 228;
Задача пракрэацыі і Бог, 230, 231, 232,

234, 237;
Бог Стварыцель, чалавек і зямля, 255;
Грэх Адама і Евы і Бог, 256;
Бог, праца і мэта чалавека, 257;
Шабатовы адпачынак і Бог, 258;
Чалавек, клопат і Божае Валадар


ства, 260;
Праца, шабат і Бог, 261;
Бачны свет, створаны Богам для ча


лавека, 262;
Праца, свет, чалавек і Бог, 265;
Чалавечая дзейнасць і дзеянне Бо


жае, 266;
Чалавек, Божы вобраз і праца, 270,

275, 317;
Вернікі, нядзеля і культ Бога, 284;
Матэрыяльныя даброты, беднасць і

Бог, 323, 324, 325;
Маральнасць, эканоміка і Бог Ства


рыцель, 330, 333;
Развіццё, асоба і Божы заклік, 373,

374;
Пачуццё Бога і развіццё чалавечай

супольнасці, 375;
Бог, гісторыя і харызматычныя лю


дзі, 377;
Езус, улада і Бог, 379;
Хрысціяне, улада і парадак, устаноў


лены Богам, 380, 382, 383, 384;
Улада, людзі, іх сацыяльная сут


насць і Бог, 393;
Бог, улада і маральны парадак, 396;
Паслухмянасць уладзе і Бог, 398;
Пратэст сумлення і Божы закон, 399;

Рэлігійная свабода і Бог, 421;
Еднасць чалавечага роду і Бог, 428,

431;
Чалавек, Бог і вечнае збаўленне, 445;
Вера Ізраэля і свет як дар Бога, 451,

452;
Свет, Бог і праца чалавека, 460;
Чалавек, зямля, дзейнасць і Бог, 456,

457;
Здольнасці людзей і Божая ўлада,

457;
Чалавек, свет, трансцэндэнцыя і Бог,

464;
Вада, дар Божы, 484;
Чалавек, свет і таямніца Бога, 487;
Спакой, Бог і чалавек, 488, 489, 490,

491, 492;
Спакой, грамадскі парадак і Бог, 494,

495;
Знішчэнне цэлых народаў — злачын


ства супраць Бога, 506;
Зброя масавага знішчэння і Бог, 509;
Тэрарысты, пакутніцтва і Бог, 515;
Спакой, Касцёл і Бог, 516;
Малітва аб спакоі і Бог, 519;
Божае слова і дзеянне хрысціянаў,

525;
Евангелізацыя, Бог і чалавек, 526;
Шлях святасці і Божая любоў, 530;
Касцёл, браты юдэі і адзін Бог, 536;
Касцёл, місія і народ Божы, 538;
Кансэкраваныя асобы і Божы намер,

540;
Свецкія вернікі, Божае Валадарства

і свецкія справы, 541;
Свецкі вернік, вучань Хрыста, і Бог,

542;
Свецкая духоўнасць і таямніца Бога,

545;
Божае слова і хрысціянскі шлях, 546;
Разважлівасць, рэальнасць і Божы

намер, 547;
Вучэнне Касцёла, людзі нашага ча


су і Бог, 551;
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Культура і сум па Богу, 554;
Таямніца Бога ў цэнтры кожнай куль


туры, 559;
Чалавек і незалежнасць ад Бога, 560;
Бог і канчатковае ажыццяўленне ча


лавечага жыцця, 562;
Чалавек, Бог і сэнс існавання, 576;
Вера ў Бога і маральныя прынцы


пы, 577;
Бог, чалавек, зло і дабро, 578;
Любоў, Бог і чалавек, 582;
Сіла дзеяння любові паходзіць ад

Бога, 583.

БОЖЫ ПРОВIД

Бог не перастае адкрываць сваім дзе

цям свой Провід, 35;

Чалавечае дзеянне і дзеянне Божага
Провіду, 266;

Слугі Божага Провіду, 383.

БРАТЭРСТВА

Людзі, любоў Божая і братэрскія ад

носіны, 4;

Дыялог і братэрства, 12, 17;
Касцёл, братэрская супольнасць і

годнасць чалавечай асобы, 51;
Любоў і ўсеагульнае братэрства, 54;
Братэрства і валадарства праўды, 57;
Чалавек, маральны закон і братэр


ства, 137;
Роўнасць і братэрства паміж людзь


мі, 144;
Міласціна і братэрская любоў, 184;
Заклік любові і братэрства, 207;
Прыналежнасць і братэрская су


польнасць, 264;
Матэрыяльныя даброты, суіснаван


не і братэрства, 325;
Грамадзянскае суіснаванне і братэр


ства, 390;
Прынцып братэрства і грамадзян


скае сяброўства, 390;

Грамадская этыка і братэрскі дыялог,
420;

Сацыяльнае вучэнне і братэрскае
грамадства, 529;

Свецкія вернікі, культура і каштоў

насць братэрства, 558.

БЮРАКРАТЫЯ, БЮРАКРАТЫЗАЦЫЯ

Субсідыярнасць і бюракратыя, 187;
Удзел і бюракратычны апарат, 191;
Дзяржаўныя структуры і бюракра


тызацыя, 354;
Адміністрацыя і бюракратызацыя,

412.

БЯДА

Чалавечая бяда і слабасць чалаве

ка, 183;

Салідарнасць і беды людзей, 193.

БЯСПЕКА

Разбуральныя тэндэнцыі, сужэн

ства і бяспека, 229;

Пакаранне і бяспека людзей, 403;
Міжнародная бяспека і агульныя

прынцыпы, 438;
Грамадская ўлада і бяспека, 441;
Узброеныя сілы і бяспека, 502.

В

ВАДА

Права на пітную ваду, 365, 485;
Пітная вада, адсталасць у развіцці і

беднасць, 447;
Усеагульнае прызначэнне дабротаў

і вада, 484.

ВАЙНА

Пій XII і другая сусветная вайна, 93;
Ян XXIII і свет, які ачуняў пасля

ваенных разбурэнняў, 94;
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Міжнародная супольнасць і вайна,
433;

Міжнароднае права і адмаўленне ад
вайны, 437;

Канфлікты, справядлівасць і вайна,
438;

Біблійнае Аб’яўленне, спакой і вай

на, 489;

Спакой і адсутнасць вайны, 494;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і «жор


сткасць вайны», 497;
Альтэрнатыўныя вайне спосабы вы


рашэння міжнародных канфлі

ктаў, 498;

Міжнародныя арганізацыі і пазбя

ганне вайны, 499;

Ваенная агрэсія, 500;
Права на абарону і вайна, 500;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

бедства вайны, 501;
Грамадзянскае насельніцтва і вынікі

вайны, 505;
Прынцып гуманнасці і вынікі вай


ны, 505;
Бежанцы, ахвяры вайны, 505;
Запалохванне і вайна, 508;
Тэрарызм, неабвешчаная вайна, 513;
Касцёл, прымірэнне і вайна, 517;
Культурныя перспектывы і дзесяці


годдзі пасля другой сусветнай вай

ны, 555.

ВАЛАДАРСТВА

Свецкія хрысціяне і Нябеснае Вала

дарства, 11;

Збаўленне і Божае Валадарства, 49;
Касцёл і Валадарства Хрыста і Бога,

49;
Зямное вымярэнне і Хрыстовае Ва


ладарства, 50;
Божае Валадарства і канчатковая

арганізацыя, 51;
Божае Валадарства і сацыяльнасць

чалавека, 51;

Грамадскія адносіны і Божае Вала

дарства, 53;

Зямны прагрэс і Валадарства, 55;
Валадарства праўды і жыцця, 57;
Чалавечая дзейнасць і ўстанаўлен


не Валадарства, 58;
Валадарства, трансцэндэнтны дар

Бога, 58;
Касцёл і радасная вестка пра Божае

Валадарства, 60;
Сацыяльнае вучэнне і Евангелле

Валадарства, 63;
Божае Валадарства, свецкія людзі і

свецкія справы, 220, 541;
Хрысціянская сям’я і Валадарства

Хрыста, 220;
Чалавек, Божае Валадарства і Яго

праўда, 260;
Валадарства, якасць стварэнняў і

дзейнасць чалавека, 325;
Валадарства Месіі і валадарства

спакою, 491;
Хрысціянін, будаўнік спакою, і Бо


жае Валадарства, 492;
Абрад Камуніі і Валадарства Хрыс


та, 519*;
Божае абяцанне, свет і Божае Вала


дарства, 578.

ВЕРА

Трэцяе тысячагоддзе, Езус Хрыстус
і вера, 1;

Сацыяльнае вучэнне і вера, 3;
Збаўленне Божае, свабоднае пры


няцце і вера, 39;
Вучань Хрыста, Пасхальная таям


ніца і вера, 41;
Сыны Божыя праз веру ў Езуса Хры


ста, 52;
Вучні Хрыста і вера Марыі, 59;
Стварэнне і тэалагічны парадак ве


ры, 64;
Касцёл — настаўнік праўд веры, 70;
Грамадскае значэнне веры, 71;
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Чалавечае існаванне і святло веры,
72;

Сацыяльнае вучэнне, вера і розум, 74;
Вера і розум, два шляхі пазнання, 75;
Філасофія, розум і вера, 77;
Навука, вера і сацыяльнае вучэнне,

78;
Сацыяльнае вучэнне, заданні і вера,

79;
Сацыяльнае вучэнне і вера, 86;
Чалавек пакліканы адказваць Ства


рыцелю верай, 108;
Рана і грэх у святле веры, 116;
Хрысціянская вера і ідэалогіі, 126;
Здольнасць чалавека будаваць ад


носіны і вера, 149;
Рэлігійная свабода і праўды веры,

155;
Прынцыпы, праўда пра чалавека і

вера, 160;
Агульнае дабро і вера ў Пасху Езу


са, 170;
Салідарнасць у святле веры, 196;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз і падтрымка
ў веры, 226;

Эканамічная дзейнасць, прагрэс і
вера, 326;

Вера ў Езуса Хрыста і сацыяльнае
развіццё, 327;

Любоў да грошай і вера, 328;
Прысутнасць Бога, падстава веры,

451;
Насілле і вера ў Хрыста, 496;
Умацаванне спакою і хрысціянская

вера, 516;
Антрапалогія і інкультурацыя веры,

523;
Касцёл, гісторыя і вера, 524;
Сацыяльная дзейнасць, асоба і вера,

527;
Катэхізацыя і выхаванне веры, 529;
Свецкія вернікі і гармонія паміж

жыццём і верай, 546;

Асацыяцыя, кампетэнцыя і вера, 550;
Культура і разрыў паміж верай і

жыццём, 554;
Дзейнасць католікаў і логіка веры,

555;
Чалавечая камунікацыя і святло ве


ры, 562;
Метад адрознення, вера і зменлівыя

сітуацыі, 568;
Пакутнікі праўды, сведкі веры, 570;
Свецкасць, свецкая нецярпімасць і

значэнне веры, 572;
Свецкія вернікі, палітычныя інстру


менты і вера, 573;
Патрабаванні веры і палітычныя пар


тыі, 574;
Вера ў Бога і росквіт дзяржаў, 577;
Надзея і хрысціяне, моцныя ў веры,

579.

ВЕРНАСЦЬ

Кампендый, Касцёл і вернасць лас

цы Хрыста, 8;

Дэкалог і вернасць адзінаму праў

дзіваму Богу, 23;

Вернасць Запавету і грамадскае жыц

цё Ізраэля, 24;

Касцёл, евангелізацыя і вернасць
Хрысту, 71;

Сям’я і вернасць Пана, 210;
Сужэнскі саюз і вернасць сужэнцаў,

216, 217;
Непаслухмянасць Ізраэля і вер


насць Бога, 219*;
Сужэнская сэксуальнасць, адзін


ства і вернасць, 223;
Развод і нястомная вернасць Бога,

225;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз, і вернасць
Касцёла, 226;

Эканамічная ініцыятыва і вернасць
у адносінах, 343;
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Няўдача каралеўскай улады і ка

роль, верны Богу, 378;

Святасць і вернасць закону Пана,
530;

Дэмакратычная сістэма і вернасць
сваёй тоеснасці, 569.

ВЫБАРЫ

Удзел і выбары, 191;
Дэмакратыя і магчымасць выбіраць,

406, 408, 567;
Адносіны паміж выбарцамі і выбра


нымі, 409.

ВЫЗВАЛЕННЕ

Зыход і вызваленне з няволі, 21;
Вызваленне і ізраэльскае грамадства,

23;
Шабатовы і юбілейны год і вызва


ленне, 24;
Езус і вызваленне палонных, 28;
Марыя — вобраз вызвалення, 59;
Касцёл і вызваленне чалавека, 60, 86;
Сацыяльнае вучэнне і вызваленне,

63, 82;
Вызваленне і евангелізацыя, 63;
Кампетэнцыя Касцёла і вызвален


не, 68;
Вызваленне, свабода і годнасць ча


лавека, 137;
Праўда, дабро і зло, вызваленне і

сумленне, 139;
Шабат, дзень вызвалення, 261;
Нядзеля, дзень вызвалення, 285;
Даброты і цэласнае вызваленне ча


лавека, 328;
Сацыяльнае пастырства і хрысціян


скае вызваленне, 524;
Катэхізацыя і вызваленне чалавека,

529.

ВЫТВОРЧАСЦЬ, ВЫТВОРЧЫ

Формы вытворчасці, чалавек і салі

дарнасць, 47;

Права евангелізаваць сацыяльную
сферу і вытворчасць, 70;

Багацце і вытворчы працэс, 174;
Уладальнікі, даброты і вытворчасць,

178;
Тоеснасць полу як культурны пра


дукт, 224;
Дом, вытворчая адзінка, 248;
Сем’і і сеткі вытворчасці, 248;
Шабат, адпачынак і плады зямлі,

258;
Праца і вытворчая арганізацыя выт


ворчасці, 271;
Працаўнік як інструмент вытвор


часці, 271;
Праца і фактар вытворчасці, 276;
Капітал, сродкі вытворчасці і прад


прыемства, 276, 277;
Праца, капітал і працэс вытворчас


ці, 277, 306;
Праца, капітал і вытворчыя факта


ры, 277;
«Чалавечы капітал» і вытворчасць,

278;
Павелічэнне вытворчасці і эксплуа


тацыя працоўных, 279;
Новая арганізацыя працы, веды і

сродкі вытворчасці, 281;
Сродкі вытворчасці і праца, 282;
Эканамічна
вытворчыя меркаванні,

адпачынак і Божы культ, 286;
Дзяржава і вытворчасць, 291;
Прафсаюзы, уладальнікі і сродкі

вытворчасці, 305;
Аб’яднанні і вытворчасць багацця,

309;
Глабалізацыя і вытворчасць, 310,

321;
Праца і фрагментарызацыя вытвор


чага цыкла, 311;
Эканоміка і арганізацыя вытвор


часці, 313;
Краіны ў стадыі развіцця і вытвор


чыя мадэлі, 314;
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Дэцэнтралізацыя вытворчасці і прад

прыемствы, 315;

Рамесніцкая вытворчасць і рамесні

цкая праца, 315;

Тлумачэнне і вытворчая дзейнасць,
318;

Эканоміка і вытворчасць матэры

яльных дабротаў, 331, 333;

Эфектыўнасць і вытворчасць дабро

таў, 332;

Капіталізм і сродкі вытворчасці, 335;
Прадпрыемства, прыбытак і выт


ворчыя фактары, 340;
Прадпрымальнікі і вытворчыя срод


кі, 344;
Прадпрымальнікі і вытворчыя сек


тары, 345;
Рэсурсы, вытворчасць і спажыван


не, 346;
Рынак і вытворчасць дабротаў і пас


луг, 347;
Эканамічная свабода і чалавек як

вытворца, 350;
Дзяржава, удзел і вытворчая дзей


насць, 354;
Вытворчая эфектыўнасць і салідар


насць, 357;
Выбар, фінансавыя рэсурсы і сфера

вытворчасці, 358;
Спажыўцы, вытворцы і тавары, 359;
Гандаль і спецыялізацыя вытвор


часці, 364;
Фінансавыя рынкі і вытворчая дзей


насць, 368;
Багатыя краіны і механізм вытвор


часці, 374;
Вытворчасць тавараў і культурная

сістэма, 375;
Выхаваўчая праца і працэсы выт


ворчасці, 376;
Навакольнае асяроддзе і вытвор


часць, 470;
Развіццё і абмен прадуктамі вытвор


часці, 475;

Кіраўнікі, вытворчасць і біятэхна

логіі, 478;

Інфармацыя і прадукцыя біятэхна

логій, 480;

Сельскагаспадарчая вытворчасць і
парадак стварэння, 486;

Прынцып дастатковасці, вытвор

часць і зброя, 508, 509, 510, 511.

ВЫХАВАННЕ, ВЫХАВАЎЧЫ

(гл. таксама АДУКАЦЫЯ,
ФАРМIРАВАННЕ)

Правы чалавека і права выхоўваць
дзяцей, 155;

Правы нацый і выхаванне, 157;
Удзел і выхаваўчая праца, 191;
Пошук праўды і выхаваўчая дзей


насць, 198;
Рэформа грамадскага жыцця і вы


хаванне, 198*;
Святая Сям’я і выхаванне ў сям’і,

210*;
Сужэнства і выхаванне дзяцей, 218,

237;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз, і выхаванне
дзяцей, 226;

Свабодныя саюзы і выхаванне дзя

цей, 227;

Сям’я і выхаванне, 238, 239;
Бацькі і выбар метадаў выхавання,

240;
Сям’я і цэласнае выхаванне, 242;
Бацькі і сэксуальнае выхаванне, 243;
Палітычная дзейнасць, сям’я і вы


хаванне, 252;
Захаванне працы і сістэма выхаван


ня, 290;
Сям’я, выхаванне і праца, 294;
Прагрэс і вялікая выхаваўчая пра


ца, 376;
Дэмакратыя і выхаванне, 406;
Сродкі камунікацыі і выхаваўчы сек


тар, 415;



462 Паказальнік

Касцёл, прызнанне і выхаваўчыя
мэты, 426;

Сацыяльнае вучэнне і выхаванне
веры, 529;

Сацыяльнае вучэнне і выхаванне,
530;

Выхаваўчая каштоўнасць сведчан

ня, 530;

Навучальныя ўстановы і выхаваў

чая паслуга, 532;

Сацыяльнае вучэнне, прэзбітэры і
выхаваўчыя планы, 539.

ВЯЗЕНЬ, ВЯЗНIЦА

Езус і вязніца, 57;
Беспрацоўе і былыя вязні, 289;
Годнасць вязняў і вязніца, 403.

Г

ГАНДАЛЬ

Права евангелізаваць і гандаль, 70;
Прызначэнне дабротаў і свабодны

гандаль, 172;
Узаемазалежнасць і гандлёвы аб


мен, 192;
Гандаль дзецьмі, парнаграфічны біз


нэс, 245;
Каштоўнасці і глабалізацыя гандлю,

321;
Прадпрымальніцтва і гандлёвыя су


вязі, 344;
Глабалізацыя і гандлёвы абмен, 361,

362;
Міжнародны гандаль і развіццё, 364;
Гандлёвы абмен і біятэхналогіі, 475;
Гандаль і біятэхналогіі, 478;
Гандаль і эксплуатацыя наваколь


нага асяроддзя, 482;
Гандаль зброяй, 508, 510, 511.

ГЕНАЦЫД

Правы чалавека і генацыд, 158;

Меншасці і формы генацыду, 387;
XX стагоддзе і генацыд, 506.

ГЛАБАЛIЗАЦЫЯ

Радыкальныя пытанні і глабаліза

цыя, 16;

Глабалізацыя працы, 282;
Сельскагаспадарчая праца і глаба


лізацыя эканомікі, 299;
Аграрная рэформа і глабалізацыя,

300;
Прафсаюзы і працэсы глабалізацыі,

308;
Праца і глабалізацыя ахоўных мер,

310;
Глабалізацыя і сутнасць працы, 312;
Краіны, праца і глабалізацыя, 314;
Праца і глабалізацыя салідарнасці,

321;
Глабалізацыя і гуманізм працы, 322;
Эканамічна
фінансавая глабаліза


цыя, 361, 362;
Агульнае дабро і глабалізацыя, 363;
Глабалізацыя і абарона правоў ча


лавека, 365;
Глабалізацыя і грамадзянская су


польнасць, 366;
Глабалізацыя і каланіялізм, 366;
Глабалізацыя і салідарнасць пака


ленняў, 367;
Глабалізацыя і цэнтральныя пазіцыі

дзяржавы, 370;
Эканамічна
фінансавыя працэсы і

суб’екты глабалізацыі, 370;
Палітыка і глабалізацыя праблем, 442;
Рэарганізацыя, эканоміка і глабалі


зацыя, 564.

ГЛАБАЛЬНЫ

Праца і глабальнае і салідарнае раз

віццё, 321;

Багацце і глабальнае і салідарнае
развіццё, 334;
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Глабальная эканоміка і няроўнасць,
362;

Глабальная палітычная супольнасць
і салідарнасць, 367;

Глабальны рынак і фінансавыя кры

зісы, 368;

Сусветная супольнасць і глабаль

ная звышдзяржава, 441;

Навакольнае асяроддзе і глабальны
характар экалагічнага крызісу,
466;

Дэмаграфічная палітыка і глабаль

нае развіццё, 483.

ГОДНАСЦЬ

Касцёл, чалавек і яго годнасць, 3, 51,
63, 551, 552;

Бог, чалавек і ўласная трансцэндэн

тная годнасць, 4;

Новы грамадскі лад, годнасць і асо

ба, 19;

Эканамічнае жыццё і годнасць асо

бы, 27;

Трынітарная Любоў і годнасць асо

бы, 34;

Чалавечая дзейнасць і годнасць асо

бы, 35;

Антрапалогія і годнасць асобы, 37;
Цноты, годнасць чалавека і валадар


ства, 57;
Розум і чалавечая годнасць, 75;
Маральныя патрабаванні, якія за


хоўваюць годнасць, 75;
Годнасць чалавека і сацыяльнае ву


чэнне, 84;
Rerum novarum і годнасць бедных, 89;
Эканамічны рост і годнасць людзей,

94;
Pacem in terris і чалавечая годнасць,

95;
Рэлігійная свабода і годнасць асо


бы, 97;
Развіццё і павага да годнасці іншых

людзей, 98;

Змены і годнасць людзей, 104;
Бог і неад’емная годнасць чалавека,

105;
Сацыяльнае вучэнне і годнасць асо


бы, 107, 124, 160;
Божы вобраз і годнасць асобы, 108;
Мужчына і жанчына, тая самая год


насць, 111;
Падзелы і годнасць асобы, 116;
Грамадскі грэх і годнасць бліжняга,

118;
Чалавек, перавага над светам, і не


паўторная годнасць, 128;
Справядлівае грамадства і годнасць

асобы, 132;
Улады, свабода і годнасць асобы,

133;
Жыццё, пражытае ў згодзе з мараль


нымі правіламі, і чалавечая год

насць, 134;

Годнасць чалавека і свабодны выбар,
135;

Вызваленне, несправядлівасць і год

насць чалавека, 137;

Натуральны закон і годнасць асо

бы, 140;

Годнасць чалавека перад Богам і
іншымі людзьмі, 144;

Чалавечая годнасць і сумеснае ўзра

станне, 145;

Роўная годнасць мужчыны і жанчы

ны, 146;

Інваліды і годнасць чалавека, 148;
Чалавечая годнасць і правы чалаве


ка, 152, 153, 154;
Рэлігійная свабода і годнасць асо


бы, 155;
Годнасць людзей і агульнае дабро,

164;
Годнасць асобы і супольнасці, 185;
Салідарнасць, роўнасць і годнасць,

192;
Сацыяльныя каштоўнасці і годнасць

асобы, 197;
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Суіснаванне, праўда і асабістая год

насць, 198, 205;

Свабода і годнасць кожнай асобы,
199, 205;

Езус надаў найвышэйшую годнасць
інстытуту сужэнства, 210;

Культуры і годнасць сужэнскага са

юзу, 216;

Любоў, асоба і годнасць, 221;
Чалавек з гомасэксуальнай арыен


тацыяй і годнасць, 228;
Грамадзянскія ўлады і годнасць гра


мадзян, 229;
Пракрэацыя і годнасць чалавека, 230;
Стэрылізацыя і годнасць жыцця, 234;
Справядлівасць, салідарнасць і год


насць жыцця, 234;
Дапамога ў пракрэацыі і годнасць

асобы, 235;
Кланаванне і годнасць асобы, 236;
Сям’я, выхаванне і годнасць чала


века, 238;
Годнасць дзяцей, 244;
Гісторыя і абраза годнасці працоў


ных, 267;
Rerum novarum і годнасць працоўных,

268;
Праца і годнасць жыцця чалавека,

269;
Суб’ектыўнае вымярэнне працы і

годнасць чалавека, 270, 271;
Праца і чалавечая годнасць, 287;
Праца і годнасць жанчыны, 295;
Праца непаўналетніх і чалавечая

годнасць, 296;
Міграцыйныя патокі і годнасць асо


бы, 298;
Правы працоўных і годнасць асобы,

301;
Пераразмеркаванне даходаў і чала


вечая годнасць, 303;
Права на працу і працоўная год


насць, 309;

Прадуктыўнасць і годнасць працаў

ніка, 316;

Змены і годнасць працы, 319;
Няроўнасць і годнасць працоўнага

чалавека, 321;
Эканамічнае жыццё і годнасць асо


бы, 331;
Прадпрыемства, прыбытак і год


насць людзей, 340;
Прадпрымальнікі і годнасць працаў


нікоў, 344;
Субсідыярнасць і годнасць суб’екта,

357;
Кіраванне і чалавечая годнасць, 372;
Мадэлі развіцця і годнасць асобы,

373;
Багатыя краіны і годнасць людзей,

374;
Меншасці і годнасць іх членаў, 387;
Палітычная супольнасць і годнасць

асобы, 388;
Годнасць улады і маральны парадак,

396;
Каштоўнасці і годнасць асобы, 397;
Справядлівыя законы і чалавечая

годнасць, 398;
Капеланы і годнасць вязняў, 403;
Крымінальная адказнасць і год


насць асобы, 404;
Пакаранне і годнасць асобы, 405;
Дэмакратыя і годнасць асобы, 407;
Інфармацыйная сістэма і чалавечая

годнасць, 415;
Рэлігійны прымус і годнасць асобы,

421;
Чалавек, створаны паводле Божага

вобраза і падабенства, і выключ

ная годнасць, 428;

Запавет Бога і годнасць чалавечага
жыцця, 429;

Аднолькавая годнасць усіх народаў,
437;

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і
чалавечая годнасць, 440;
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Апостальская Сталіца і чалавечая
годнасць, 445;

Права на развіццё і чалавечая год

насць, 446;

Асаблівая годнасць чалавека, 448;
Навукоўцы і годнасць чалавека, 458;
Прырода і годнасць чалавечай асо


бы, 463;
Тэхналогія, этыка і чалавечая год


насць, 465;
Дэмаграфічная палітыка, наваколь


нае асяроддзе і годнасць асобы,
483;

Вада і годнасць людзей, 484, 485;
Спакой і чалавечая годнасць, 494;
Насілле і чалавечая годнасць, 496;
Гуманітарнае права і годнасць асо


бы, 505;
Бежанцы і іх чалавечая годнасць,

505;
Тэрарызм і чалавечая годнасць, 514;
Антрапалогія і годнасць асобы, 522;
Экуменічнае супрацоўніцтва і год


насць асоб, 535;
Юдэі і абарона чалавечай годнасці,

536;
Хрысціяне і годнасць асобы, 538;
Разважлівасць і асабістая годнасць,

548*;
Годнасць і рэлігійнае вымярэнне ча


лавека, 553;
Права на культуру і годнасць асо


бы, 557;
Развіццё і годнасць чалавека і наро


даў, 563;
Палітыка і годнасць чалавека, 566;
Хрысціянскае сведчанне і чалавечая

годнасць, 570;
Евангелле Хрыста і годнасць асобы,

576.

ГОЛАД

Касцёл, любоў і голад, 5;

Ліхвярства і голад, 341;
Ужыванне тэхнічных дасягненняў і

праблема голаду, 458;
Біятэхналогіі і барацьба з голадам,

478;
Навакольнае асяроддзе, беднасць і

голад, 482;
Экуменічнае супрацоўніцтва і голад,

535.

ГОРАД

Евангелізацыя грамадства і гуман

ны горад, 63;

Духоўнасць і чалавек, як элемент
горада, 128;

Агульнае дабро і горад, 165;
Бедныя і забруджаныя прыгарады

вялікіх гарадоў, 482;
Зброя масавага знішчэння і гарады,

509.

ГРАМАДЗЯНСТВА, ГРАМАДЗЯНIН,
ГРАМАДЗЯНСКI

Статус грамадзянства, нададзены
Касцёлу, 90, 521;

Грамадскі грэх, агульнае дабро і гра

мадзяне, 118;

Агульнае дабро і намаганні грама

дзян, 168;

Субсідыярнасць і суб’ектыўнасць
грамадзяніна, 185, 187;

Удзел і грамадзянін, 189, 191;
Дэмакратыя прадугледжвае ўдзел

грамадзян, 190, 406;
Сям’я і дабрабыт грамадзян, 229;
Сям’я, выхаванне і свабодныя гра


мадзяне, 238;
Улады, Божы культ і грамадзяне, 286;
Дзяржава, праца і грамадзяне, 291;
Прыбытак і патрэбы грамадзяніна,

303;
Эканоміка і суб’ектыўнасць грама


дзяніна, 336;



466 Паказальнік

Дзяржава, рынак і развіццё грама

дзян, 353;

Эканоміка і ўдзел грамадзян, 354;
Палітычная супольнасць, грамадзя


не, правы і абавязкі, 389;
Улада, маральны парадак і грамадзя


не, 394, 398, 399;
Вядзенне працэсаў і грамадзяне, 404;
Кантроль з боку грамадзян, 409;
Палітычная карупцыя і грамадзяне,

411;
Дзяржаўная адміністрацыя і грама


дзяне, 412;
Палітычныя партыі, рэферэндум і

грамадзяне, 413;
Грамадзянская супольнасць, агуль


нае дабро і грамадзяне, 417;
Палітычная супольнасць і непасрэд


ная дзейнасць грамадзян, 419;
Касцёл, палітычная супольнасць і

грамадзяне, 425;
Палітычныя супольнасці і агульнае

дабро грамадзян, 434;
Сусветная супольнасць і грамадзя


не, 441;
Здаровае і бяспечнае навакольнае

асяроддзе, дзяржава і грамадзяне,
468;

Інфармацыя, біятэхналогіі і грама

дзяне, 480;

Палітычная разважлівасць грама

дзяніна, 548*;

Вернікі і грамадзяне, 550;
Вернікі і грамадзянскія абавязкі, 565;
Свецкія вернікі, улада і давер сугра


мадзян, 567.

ГРАМАДСТВА

Кампендый, месца чалавека і гра

мадства, 14, 15;

Чалавечае грамадства, 18;
Грамадства і маральныя і грамадскія

цноты, 19;
Развіццё ізраэльскага грамадства, 23;

Грамадства і збаўчы намер Бога, 37;
Грамадства, яго законы і каштоў


насці, 45;
Чалавечая асоба і межы грамадства,

47;
Таталітарнае бачанне грамадства і

асоба, 48;
Зямны прагрэс і чалавечае грамад


ства, 55;
Чалавек і адносіны з іншымі ў гра


мадстве, 61;
Касцёл, Евангелле і грамадства, 62;
Грамадства і будаванне збаўлення, 62;
Грамадства і збаўчая эканомія, 65;
Грамадства, суразмернае чалавеку і

Хрысту, 63;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

67, 72, 79;
Касцёл і грамадства, 68, 69;
Касцёл, грамадства і кампетэнцыя,

68;
Грамадства, сацыяльнае вучэнне і

філасофія, 77;
Гуманітарныя навукі і чалавек у гра


мадстве, 78;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

81, 82, 83, 84, 85;
Грамадства, Касцёл і дактрыналь


ная спадчына, 87;
Пій XI і грамадства, якое трэба ад


будаваць, 91;
Gaudium et spes, Касцёл і грамадства,

96;
Рэлігійная свабода і юрыдычная сіс


тэма грамадства, 97;
Octogesima adveniens і постіндустры


яльнае грамадства, 100;
Чалавечае грамадства, прадмет са


цыяльнага вучэння, 106;
Справядлівае грамадства і чалаве


чая асоба, 132;
Сумленне грамадства і адказнасць,

134;
Чалавек, свабода і грамадства, 138;
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Натуральны закон і жыццё грамад

ства, 141;

Жанчына ў грамадстве, 146;
Грамадства, асобы і прынцып адзін


ства, 149;
Грамадства і ідэалогія грамадскай

дамовы, 149*;
Сацыяльнасць, грамадства і дабро,

150;
Грамадствы, адзінае цэлае і аўтано


мія, 151;
Грамадствы, прырода чалавека і сва


бодны выбар, 151;
Правы і абарона дабра грамадства,

154;
Грамадства і права на рэлігійную

свабоду, 155;
Прынцыпы і жыццё грамадства, 160;
Прынцыпы і праўда пра грамадства,

163;
Грамадства і агульнае дабро, 164, 165,

167, 167*, 170;
Езус, чалавечае грамадства і найвы


шэйшае Дабро, 170;
Евангелле, грамадствы і спакусы, 175;
Цяперашні гістарычны этап, гра


мадства і новыя даброты, 179;
Грамадства, прыватная ўласнасць і

рабства, 181;
Прынцып субсідыярнасці і грамад


ства, 186, 187;
Прынцып салідарнасці і грамадства,

195;
Прынцыпы, каштоўнасці і грамад


ства, 197;
Рэформа грамадства і выхаванне як

задача, 198*;
Практыка цнотаў і новае грамадства,

203;
Бліжні, якога трэба любіць, і грамад


ства, 208;
Любоў і намер структурыраваць гра


мадства, 208;
Прыярытэт сям’і і грамадства, 209;

Сям’я, ячэйка грамадства, 211, 252;
Дзіця, дар для грамадства, 212, 218;
Сям’я і дабро грамадства, 213;
Сям’я, першае чалавечае грамадства,

213;
Першасная роля сям’і ў адносінах да

грамадства, 214;
Сужэнства і дабро грамадства, 215;
Грамадства, сужэнскі саюз і грама


дзянскія вынікі, 216;
Грамадства і рэлігійная сутнасць

сужэнства, 220;
Сям’я, супольнасць і індывідуаліс


цкае грамадства, 221;
Пажылыя людзі, дабрабыт грамад


ства, 222;
Грамадства, любоў і сэксуальнасць,

223;
Грамадства і ўзаемадапаўняльнасць,

224;
Умацаванне сям’і і грамадства, 225,

229, 252;
Сям’я, каштоўнасці і развіццё гра


мадства, 229, 238;
Салідарнасць паміж пакаленнямі і

грамадства, 230;
Сем’і, Евангелле жыцця і грамад


ства, 231;
Грамадства, адказнае бацькоўства і

мацярынства, 232;
Нараджэнне дзяцей, іх колькасць і

грамадства, 234;
Грамадства і рэпрадукцыйныя мета


ды, 235;
Сем’і і развіццё грамадства, 237;
Сям’я і дапамога грамадства, 237,

237*;
Сям’я, грамадскія цноты і грамад


ства, 238;
Выхаванне, асоба і дабро грамадства,

242;
Сем’і і перамены ў грамадстве, 247;
Сям’я, «хатняе грамадства», і пра


ца, 249;
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Тоеснасць сям’і, натуральнага гра

мадства, 253;

Касцёл, грамадства аграрнага тыпу
і больш дынамічнае грамадства,
267;

Праца і развіццё грамадства, 269;
Бліжнія і грамадства, да якога чала


век належыць, 274;
Грамадства і права на працу, 288;
Праца і самаарганізацыя грамад


ства, 293;
Якасць грамадства, праца і жанчы


на, 295;
Прафсаюзы і класавая структура

грамадства, 306;
Прафсаюзы і агульнае дабро грамад


ства, 307;
Абнаўленне і развіццё грамадства,

317;
Эканоміка і развіццё грамадства,

326, 331;
Багацці і карысць грамадства, 329;
Багацце, грамадства і салідарнасць,

332, 334;
Права на эканамічную ініцыятыву і

грамадства, 336, 337;
Прадпрыемства і агульнае дабро гра


мадства, 338;
Развіццё грамадства і кааператывы,

339;
Прыбытак, прадпрыемства і грамад


ства, 340;
Грамадства і рацыянальнае выкары


станне рэсурсаў, 346;
Рэдукцыйнае бачанне грамадства і

рынак, 349;
Функцыя рынка і сучасныя грамад


ствы, 350;
Умяшанне дзяржавы ў сферу эка


номікі і грамадства, 351, 354;
Глабальнае грамадства і сістэма ад


носін, 361;
Правы ў развітых грамадствах і эле


ментарныя правы, 365;

Багацце, беднасць і грамадствы, 374;
Спажыванне тавараў і грамадства,

375;
Улада і грамадства, 393;
Смяротнае пакаранне і сучаснае гра


мадства, 405;
Дэмакратыя і «суб’ектыўнасць» гра


мадства, 406;
Дэмакратыя і кантроль з боку гра


мадства, 408;
Грамадства і інфармацыя, 415;
Прынцып «суб’ектыўнасці грамад


ства», 420;
Грамадства, чалавек і сумленне, 421;
Грамадства і павага да жыцця, 465;
Грамадства і прадукцыя біятэхна


логій, 480;
Спакой і грамадства, 495;
Мірнае грамадства і правы чалаве


ка, 494;
Тыя, хто адмаўляецца па матывах

сумлення, і грамадства, 503;
Права на спакой і грамадства, 518;
Касцёл, які ўзаемадзейнічае з гра


мадствам свайго часу, 524;
Катэхізацыя і больш салідарнае і

братэрскае грамадства, 529;
Хрысціянскі дух і грамадства, 552;
Дабро грамадства і культура, 556;
«Свецкасць», праўда, чалавек і гра


мадства, 571;
Плюралістычнае грамадства, свец


касць і традыцыі, 572;
Дэмакратычныя грамадствы і свец


кая нецярпімасць, 572;
Маргіналізацыя хрысціянства і гра


мадства, 572;
Патрэба сэнсу і сучаснае грамадства,

575;
Несправядлівасць, культурныя пры


чыны і грамадства, 577;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

годнае чалавека, 580;
Больш чалавечае грамадства і любоў

у грамадскім жыцці, 582.
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ГРОШЫ

Грамадскія камунікацыі і выкарыс

танне грошай, 198;

Любоў да грошай, 328;
Пазыковы крызіс і дзяржаўныя гра


шовыя рэсурсы, 450.

ГРУПА, ГРУПОЎКI

Чалавек, адкрыты на адносіны, і пра

межкавыя групы, 61;

Сацыяльнае вучэнне, людзі і рэлі

гійная група, 84;

Quadragesimo anno і фінансавыя гру

пы, 91;

Грэх, асоба і група, 117;
Грамадскі грэх і адносіны паміж гру


памі, 118;
Сацыяльнасць чалавека і ўстойлі


выя групы, 150;
Касцёл і адносіны паміж групамі, 161;
Прынцып агульнага дабра і групы,

164;
Грамадства, агульнае дабро і пра


межкавая група, 165;
Агульнае дабро і прыватныя дабро


ты груп, 169;
Асоба, субсідыярнасць і групы, 185;
Салідарнасць і сувязі, якія аб’ядноў


ваюць сацыяльныя групы, 194;
Сацыяльныя праблемы, праўда і

сацыяльныя групы, 198;
Новыя адкрыцці і невялікія кірую


чыя групы, 283;
Дзеячы культуры і групавыя інтарэ


сы, 320;
Эканамічны рост і сацыяльныя гру


пы, 332;
Меншасці, групы з правамі і абавяз


камі, 387;
Агульнае дабро і правы сацыяльных

груп, 389;
Палітычная ўлада і свабодная дзей


насць груп, 394;

Дэмакратыя і вузкія кіруючыя гру

поўкі, 406;

Сродкі камунікацыі і канкурэнцыя
паміж групамі, 416;

Палітычная і грамадзянская суполь

насць і групы, 417, 418;

Супольнасць, прызнанне і рэлігій

ныя групы, 423;

Навакольнае асяроддзе, здаровае
асяроддзе і малыя групы, 465;

Біятэхналогіі і групы, што займаюц

ца даследаваннямі, 474;

Міжнародная супольнасць і групы,
506;

Лёгкая зброя і варагуючыя групоўкі,
511;

Абарона асобы, хрысціяне і групы,
538;

Фармацыя свецкіх вернікаў і роля
груп, 549;

Сродкі камунікацыі, выбар і група,
560.

ГРЭХ

У Езусе Хрысце Бог вызваліў нас ад
граху, 17;

Дзесяць запаведзяў і зняволенне гра

хом, 22;

Першародны грэх і бязладдзе, 27;
Стварэнне і першародны грэх, 27,

115;
Сын, уміласціўленне за грахі, 30;
Дзейнасць чалавека і грэх, 41;
Звышпрыроднае, прыроднае і грэх,

64;
Грамадскае значэнне Евангелля і

грэх, 71;
Сацыяльнае вучэнне, выкрыццё і

грэх, 81;
Грэх і адчужанасць, 116;
Грэх і свабода, 116, 117;
Асабісты і грамадскі грэх, 117, 117*;
Грамадскія грахі, замах супраць бліж


няга, 118;
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Грэх і структуры граху, 119;
Першародны грэх і універсальнасць

граху, 120;
Бездань граху і надзея, 121;
Цялеснае вымярэнне і грэх, 128;
Правы і чалавечая годнасць, пара


неная грахом, 153;
Структуры граху і салідарнасць, 193;
Сужэнская любоў і грэх, 219*;
Праца становіцца пакутлівай з
за

граху, 256;
Езус Хрыстус, бачны свет і грэх, 262;
Праца і знішчальнае дзеянне граху,

263;
Якасць стварэння, грэх і Валадар


ства Божае, 325;
Развіццё, грэх і паяднанне, 327;
Эканоміка і структуры граху, 332;
Каралеўская традыцыя і грэх Даві


да, 378;
Малітва кіраўнікоў і грэх, 381;
Запавет, першаснае стварэнне і грэх,

429;
Развіццё і структуры граху, 446;
Новае стварэнне і грэх, 452;
Свет, грэх і ачышчэнне, 453;
Езус, новы свет і грэх, 454;
Ойча наш і прабачэнне грахоў, 492.
Эўхарыстыя і грахі свету, 519*;
Інстытуты і структуры граху, 566;
Бог і чалавек, адкуплены ад граху,

576;
Хрысціянская дзейнасць, надзея і

грэх, 578.

ГУМАНIЗМ

Цэласны і салідарны гуманізм, 6, 7;
Гуманізм і намер Божай любові, 19;
Касцёл і поўная форма гуманізму, 82;
Сацыяльнае вучэнне і гуманізацыя,

84;
Усеагульны гуманізм і духоўныя

каштоўнасці, 98;

Гуманізм працы ў сусветным вымя

рэнні, 322;

Хрыстус і цэласны і салідарны гу

манізм, 327;

Беднасць і ўсеагульны гуманізм, 449;
Вайна, знішчэнне ўсялякага гумані


зму, 497;
Свецкія вернікі, містычнае дзеянне і

атэістычны гуманізм, 544.

Д

ДАБРАБЫТ

Дабрабыт і несправядлівыя абмежа

ванні, 133;

Агульнае дабро і сацыяльна
экана

мічны дабрабыт, 170;

Чалавек, дабрабыт і развіццё, 172;
Багацце і дабрабыт людзей, 174;
Уласнасць, першабытныя народы і

дабрабыт, 180;
Пажылыя людзі і дабрабыт сям’і,

222;
Пажылыя людзі, маладыя людзі і

ўласны дабрабыт, 222;
Улады і дабрабыт грамадзян, 229;
Сям’я і дабрабыт яе членаў, 229, 238;
Эміграцыя, дабрабыт і развітыя краі


ны, 297;
Эканамічны дабрабыт і пераразмер


каванне даходаў, 303;
Багатыя краіны, дабрабыт і слабыя

сацыяльныя слаі, 374;
Чалавек, працоўнае жыццё і дабра


быт, 445;
Доступ да пітной вады і дабрабыт

людзей, 484;
Біблійнае Аб’яўленне, дабрабыт,

489.

ДАБРО

Чалавек і чалавечае развіццё ў даб

ры, 4;
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Людзі і сапраўднае дабро чалавецт

ва, 6;

Кампендый і дабро чалавека, 10;
Аздараўленне інстытуцый, справяд


лівасць і дабро, 42;
Абарона дабра ўсіх і кожнага, 43;
Дабро і грамадская супольнасць, 61;
Праца — дабро асобы, 101;
Адрозніванне дабра ад зла, 114;
Дзеянні, якія супярэчаць дабру, даб


ро і ўлада, 119;
Чалавек і абсалютнае дабро, 130;
Грамадскі лад і дабро асобы, 132;
Чалавек, дабро і свабода, 135, 136;
Праўда, дабро і суджэнне сумлення,

139;
Бог, крыніца і суддзя ўсякага дабра,

140;
Свабода, праўда і дабро чалавека,

142, 143, 165, 200;
Згодныя дзеянні і дабро ўсіх, 145;
Пазнанне дабра і ўстойлівыя групы,

150;
Правы чалавека і дабро асобы, 154;
Маральныя дзеянні асобнага чала


века і дабро, 164;
Супольнае вымярэнне маральнага

дабра, 164;
Агульнае дабро, дабро ўсіх людзей і

ўсяго чалавека, 165;
Агульнае дабро, цяжка дасягальнае

дабро, 167;
Адказнасць і дабро грамадзянскай

супольнасці, 169;
Езус і найвышэйшае Дабро, 170;
Салідарнасць, дабро для ўсіх і кож


нага, 193, 194;
Чалавечае суіснаванне, дабро і праў


да, 205;
Грамадская міласэрнасць і дабро ўсіх

людзей, 207, 208;
Сям’я і паняцце аб дабры, 212
Сям’я і дабро грамадства, 213, 214,

229;

Сужэнства і дабро сужэнцаў і дзя

цей, 215;

Адказнае бацькоўства і сацыяльнае
дабро, 232;

Выхаванне і дабро грамадства, 242;
Улада бацькоў і дабро дзяцей, 242;
Аб’яднанні і дабро сям’і, 247;
Дрэва пазнання дабра, 256;
Працаўнік — рука Хрыста, дабро,

265;
Праца — дабро чалавека, 287
Праца — дабро, якое належыць усім,

288;
Барацьба за справядлівасць і сапраўд


нае дабро, 306;
Бог і дабро як дар, якім трэба распа


раджацца, 323;
Багацце — дабро, што паходзіць ад

Бога, 329;
Эканамічнае жыццё і дабро ўсяго

грамадства, 331;
Прадпрыемства, агульнае дабро,

339;
Улада і дабро асобы, 380;
Натуральнае імкненне, людзі і даб


ро, 384;
Дзяржава, якая распараджаецца на


родным дабром, 412;
Дабро асобы і дабро супольнасці,

416, 420, 445;
Сацыяльнае вучэнне і дабро ўсіх і

кожнага, 449;
Дзейнасць чалавека і дабро чалавец


тва, 457, 522;
Навакольнае асяроддзе, калектыў


нае дабро, 466;
Навакольнае асяроддзе, дабро, якое

патрабуе абароны, 470;
Развіццё і дабро кожнага чалавека і

ўсяго чалавека, 483;
Вада, агульнае дабро, 485;
Спакой, месіянскае дабро, 491;
Бог — найвышэйшае дабро, 494;
Спакой і дабро людзей, 495;
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Узброеныя сілы і дабро ў свеце, 502;
Дабро асобы і бакі, якія канфлікту


юць, 504;
Касцёл і дабро ўсіх і кожнага, 527;
Разважлівасць і распазнаванне сап


раўднага дабра, 547, 548;
Годнасць асобы, найкаштоўнейшае

дабро, 552;
Дабро ўсяго грамадства і мэта куль


туры, 556;
Бог і магчымасць дасягнуць дабра,

578;
Любоў — сіла, якая можа скіраваць

гісторыю да дабра, 580, 581.

ДАБРОТЫ

Бог, умовы жыцця і неабходныя даб

роты, 20, 428;

Шабатовы год і вызваленне дабро

таў, 24;

Мужчына, жанчына і даброты ства

рэння, 26;

Magnificat і даброты для галодных,
59;

Сапраўднае развіццё і памнажэнне
дабротаў, 102;

Самыя забяспечаныя і перадаванне
іншым сваіх дабротаў, 158;

Агульнае дабро і прыватныя дабро

ты, 164;

Размеркаванне створаных дабротаў
і справядлівасць, 167;

Палітычныя інстытуты і неабход

ныя даброты, 168;

Прынцып усеагульнага прызначэн

ня дабротаў, 171, 173, 174, 175, 177,
182, 282, 328, 346*, 364, 449;

Усеагульнае права на карыстанне
дабротамі, 172;

Карыстанне дабротамі і этычна
са

цыяльны парадак, 172;

Прыватная ўласнасць і валоданне
дабротамі, 176;

Даброты, абавязкі адносна іх выка

рыстання і ўладальнікі, 178;

Новыя даброты і іх усеагульнае прыз

начэнне, 179, 283;

Доступ да дабротаў і рынкі крэдыта

вання, 180, 300;

Краіны, якія развіваюцца, зямля і
даброты, 180;

Суб’ект уласнасці і абагаўленне даб

ротаў, 181;

Салідарнасць і прызначэнне дабро

таў, 194;

Людзі і матэрыяльныя і нематэры

яльныя даброты, 195;

Справядлівасць і падзел дабротаў,
206, 582;

Эканамічнае жыццё, сем’і і даброты,
248;

Чалавек і ахова дабротаў, створаных
Богам, 255;

Назапашванне і адбіранне дабротаў,
258;

Уласнасць, праца і даброты, 282;
«Трэці сектар» і размеркаванне даб


ротаў, 293;
Заробак і доступ да зямных дабро


таў, 302;
Эканамічны дабрабыт і створаныя

даброты, 303;
Стары Запавет і матэрыяльныя даб


роты, 323;
Бог і адноснасць эканамічных даб


ротаў, 324;
Езус і матэрыяльныя даброты, 325;
Раздаванне дабротаў, 329;
Размеркаванне і спажыванне матэ


рыяльных дабротаў, 331;
Эфектыўнасць і вытворчасць дабро


таў, 332, 333;
Багацце і доступ да дабротаў, 332;
Развіццё і назапашванне дабротаў,

334;
Прадпрымальніцтва і вытворчасць

дабротаў, 338;
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Эканамічныя рэсурсы, даброты і па

слугі, 346;

Рынак і даброты, 347, 349, 353, 356;
Чалавек, вытворца або спажывец

дабротаў, 350;
Глабалізацыя і абмен дабротамі, 361;
Салідарнасць пакаленняў і даброты,

367;
Багатыя краіны і матэрыяльныя даб


роты, 374;
Грамадска
культурная сістэма і даб


роты, 375;
Права, сяброўства і матэрыяльныя

даброты, 390;
Справядлівасць і выкарыстанне сва


іх дабротаў, 391;
Свабода набываць і валодаць даб


ротамі, 426;
Зямныя даброты і права на развіццё,

446;
Прызначэнне дабротаў і права на раз


віццё, 446;
Міжнароднае супрацоўніцтва і даб


роты, 448;
Грамадская думка і даброты створа


нага свету, 468;
Прызначэнне дабротаў, навакольнае

асяроддзе і беднасць, 482;
Прызначэнне дабротаў і вада, 484;
Свет, месіянскае дабро і іншыя даб


роты, 491;
Любоў, супрацоўніцтва і памнажэн


не дабротаў, 499;
Даброты і экуменічны працэс, 535;
Зямная дзейнасць свецкіх вернікаў і

канчатковыя даброты, 544;
Рэлігійная свабода, адно з найвы


шэйшых дабротаў, 553;
Сэрцы і матэрыяльныя даброты,

581.

ДАПАМОГА

Касцёл і дапамога Духа Святога, 104;

Незлічоная колькасць пазбаўленых
медыцынскай дапамогі, 182;

Сужэнскі саюз і дапамога, 216;
Пажылыя людзі патрабуюць дапа


могі, 222;
Сям’я і права атрымліваць дапамо


гу, 237;
Rerum novarum і аказванне дапамогі,

268;
Свет працы і сацыяльная дапамога,

314;
Дапамога ахвярам мін, 510.

ДАР

Дасканалы дар і Бог, 12;
Сведчанне аб дары, які атрымала

чалавецтва, 17;
Вымярэнне дару і чалавечае суісна


ванне, 20;
Распараджацца атрыманым ад Бога

дарам разам з іншымі, 20;
Дар Духа Святога, 29, 45;
Божы дар і Сын, 32, 219;
Дар Бога і чалавек, 47,
Дары, якімі абменьваюцца Айцец і

дзеці, 46;
Чалавек, які ўсё прымае ад Бога як

дар, 46;
Божы дар, магчымасці і чаканні ча


лавека, 48;
Рэалізацыя асобы і дар Духа, 58;
Устанаўленне Валадарства, дар Бо


га, 58;
Дар адкупленчай любові Сына Бо


жага, 65;
Бог, чалавек і збаўчы дар, 70;
Мужчына, жанчына і дар сябе, 111;
Сужэнскае адзінства і ўзаемны дар,

218;
Свабода і дар, 143;
Міжасабовая супольнасць як дар,

147;
Зямля, дар Бога, і падтрыманне жыц


ця, 171;
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Пакаленні, пакліканыя дзяліць па

між сабой адзіны дар, 195;

Дзіця, дар, сям’я, грамадства, 212,
230;

Сужэнская любоў, выключны дар
асобы асобе, 215, 223;

Любоў і бескарыслівы дар, 221;
Жыццё, дар Божы, 231;
Створаныя даброты, дар Стварыце


ля чалавеку, 255, 256, 323;
Каралеўская ўлада як дар Бога, 377;
Самарэалізацыя чалавека і беска


рыслівы дар, 391;
Чалавек і дар дапамогі з боку яму

падобных, 428;
Свет, дар Бога, 451;
Новае неба і новая зямля, дар апош


ніх часоў, 455;
Творчая здольнасць чалавека, дар

Божы, 457;
Прырода, дар Стварыцеля суполь


насці, 473;
Розум і свабода, дар Найвышэйша


га, 477;
Вада — Божы дар, 484;
Спакой, Божы дар для чалавека, 488,

489, 491, 519*;
Свецкія вернікі і сакрамэнты, Божы

дар ласкі, 542;
Сведчанне свецкага верніка і дар лас


кі, 544;
Дар моў, 562.

ДЗЕЯННЕ

(гл. таксама ДЗЕЙНАСЦЬ)

Сацыяльнае вучэнне і напрамкі дзе

яння, 7;

Кампендый, хрысціянскія суполь

насці і арыенціры для дзеяння, 11;

Блізкасць Бога і гістарычнае дзеян

не, 21;

Касцёл, чалавецтва і дзеянне Духа,
50;

Дзеянне, сацыяльнае вучэнне і Кас

цёл, 67;

Populorum progressio і салідарныя дзе

янні, 98;

Згодныя дзеянні і ўсеагульнае бра

тэрства, 145;

Бліжні і дзеянне Духа Святога, 196;
Каштоўнасці і якасць кожнага гра


мадскага дзеяння, 205;
Міласэрнасць і індывідуальныя дзе


янні, 207;
Сем’і і палітычнае дзеянне, 247;
Планаванне сумесных дзеянняў і

права на працу, 292;
Дзеянні дзяржавы і субсідыярнасць,

351;
Дзеянні дзяржавы і салідарнасць,

351;
Дзеянне арганізацый і эканоміка, 366;
Эканамічныя ўстановы і стратэгія

дзеяння, 371;
Дзеянні ўлады і няроўнасць, 389;
Палітычная супольнасць, правы ча


лавека і дзеянне, 389;
Дзяржава, пакаранні і злачыннае

дзеянне, 245, 402;
Рэлігійная свабода, Касцёл і прас


тора для дзеяння, 424;
Дзеянне Бога Ізраэля і чалавечая

сям’я, 428;
Народ Ізраэля і Божае дзеянне, 430;
Салідарнасць і дзеянні дзеля дабра,

449;
Прырода і дзеянне Бога, 451;
Прырода і дзеянні чалавека, 473;
Насілле і крывавыя дзеянні і еван


гельская любоў, 496;
Прэвентыўныя ваенныя дзеянні, 501;
Дзеянні ўзброеных сіл і спакой, 502;
Сацыяльнае вучэнне і маральнасць

грамадскага дзеяння, 522;
Катэхізацыя і дзеянне Духа Свято


га, 529;
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Свецкія вернікі і містычнае дзеянне,
544;

Разважлівасць, рашэнне і дзеянне,
547;

Дзеянне Духа Святога і асоба, 578.

ДЗЕЙНАСЦЬ

(гл. таксама ДЗЕЯННЕ)

Асоба і яе шматбаковая, розная дзей

насць, 35, 44;

Дзейнасць і новае стварэнне, 44, 262;
Дзейнасць, што перамяняе свет, і да


сягненне, 48;
Касцёл і значэнне штодзённай дзей


насці, 51;
Дзейнасць, сацыяльнае вучэнне і

Касцёл, 65;
Rerum novarum і дзейнасць хрысція


наў, 89;
Справядлівы грамадскі лад і дзей


насць, 89;
Праца і эканамічная дзейнасць, 101;
Праца, дзейнасць і асоба, 101;
Уладальнікі дабротаў і вытворчая

дзейнасць, 178;
Удзел, дзейнасць і міжнародная су


польнасць, 189;
Наш час і выхаваўчая дзейнасць, 198;
Бацькі і выхаваўчая дзейнасць, 239;
Вядзенне хатняй гаспадаркі як дзей


насць, што патрабуе прызнання,
251;

Сем’і і палітычная дзейнасць, 252;
Вучні Хрыста і дзейнасць, 263;
Свабодная дзейнасць, чалавек і Ства


рыцель, 263;
Праца, пакаранне і ўзнагарода за

дзейнасць, 266;
Праца ў аб’ектыўным сэнсе і дзей


насць, 270;
Праца ў суб’ектыўным сэнсе і дзей


насць, 270, 271;
Грамадская сутнасць працы і дзей


насць чалавека, 273;

Дзейнасць і чалавек, створаны па

водле Божага вобраза, 275;

Нядзеля і ўстрыманне ад дзейнасці,
284;

Дзяржава і дзейнасць прадпрыем

стваў, 291, 351;

Прафсаюзы і салідарная дзейнасць,
308;

Новыя віды працоўнай дзейнасці,
313, 315, 316;

Праца, творчая дзейнасць і чалавек,
318;

Навукоўцы, вызначэнне кірункаў
дзейнасці, 320;

Першапачатковая якаснасць дзей

насці чалавека, 325;

Эканамічная дзейнасць павінна слу

жыць чалавеку, 326, 328;

Эканамічная дзейнасць і мараль

насць, 331;

Дзейнасць па вытворчасці дабротаў
і эфектыўнасць, 332;

Эканамічная дзейнасць, людзі і на

роды, 333;

Маральная якасць эканамічнай дзей

насці, 335;

Эканамічная дзейнасць і агульнае
дабро, 336, 478;

Капітал і дзейнасць прадпрымаль

ніцтва, 338;

Дзейнасць прадпрыемстваў, 339;
Прадпрымальніцкая дзейнасць, 344;
Прыбытак і эканамічная дзейнасць,

340;
Эканамічная дзейнасць і ліхвярства,

341;
Працоўная дзейнасць і сям’я, 345;
Дзяржава і эканамічная дзейнасць,

351;
Эканамічная дзейнасць і свабодны

рынак, 352;
Дзяржава, удзел і вытворчая дзей


насць, 354;
Дзейнасць па падтрымцы і экана


мічнае развіццё, 354;
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Асабістая свабода і дзейнасць гра

мадзянскіх улад, 354;

Фінансавая сістэма і прадпрымаль

ніцкая дзейнасць, 355;

Дзяржаўная і прыватная дзейнасць,
356;

Некамерцыйная дзейнасць, 356;
Міжнародны гандаль і прамысловая

дзейнасць, 364;
Фінансавыя рынкі і вытворчая дзей


насць, 368;
Дзейнасць урадаў і міжнародныя

рынкі, 370;
Палітыка, яе дзейнасць і нацыя


нальныя межы, 372;
Эканоміка і чалавечая дзейнасць,

375;
Палітычная ўлада і свабодная дзей


насць, 394;
Дзейнасць турэмных капеланаў, 403;
Дзейнасць устаноў і крымінальная

адказнасць, 404;
Канчатковая праўда і палітычная

дзейнасць, 407;
Урадавая дзейнасць і інфармацыя,

414;
Юрыдычныя межы і дзейнасць са


цыяльных суб’ектаў, 418;
Дзейнасць грамадзянскай суполь


насці, 419;
Субсідыярнасць і непасрэдная дзей


насць грамадзян, 419;
Касцёл, свабода і дзейнасць Касцё


ла, 426, 427;
Дзяржава і сфера дзейнасці Касцё


ла, 427;
Разнастайнасць народаў і дзейнасць

Бога, 429;
Дзейнасць міжнародных арганіза


цый і патрэбы чалавека, 440;
Грамадзянскія ўлады і сфера дзей


насці, 441;
Міжнародная дзейнасць Апосталь


скай Сталіцы, 444;

Касцёл, дзяржава і сфера дзейнасці,
445;

Дзейнасць чалавека і намеры Бога,
456;

Дзейнасць чалавека і дабро чалавец

тва, 457;

Маральны парадак і чалавечая дзей

насць, 461;

Эканамічная дзейнасць і наваколь

нае асяроддзе, 468, 470;

Дзейнасць навукоўцаў і біятэхна

логіі, 477;

Дзейнасць дзеля спакою і абвяшчэн

не Евангелля, 493;

Літургічная малітва і дзейнасць Кас

цёла, 519;

Сацыяльнае вучэнне і пастырская
дзейнасць, 526;

Пастырская дзейнасць і праўда пра
чалавека, 527;

Сацыяльная дзейнасць і першын

ство чалавека, 527;

Сацыяльнае вучэнне і сацыяльная
дзейнасць, 528;

Сацыяльнае вучэнне, дзейнасць і
гуманізацыя, 530;

Сацыяльная катэхізацыя, дзейнасць
і адказнасць, 530;

Прэзбітэры і пастырская дзейнасць,
533, 539;

Пастырская дзейнасць і кансэкрава

ныя асобы, 540;

Канчатковыя даброты, свецкія вер

нікі і зямная дзейнасць, 544;

Касцёльныя аб’яднанні і дзейнасць
свецкіх вернікаў, 549;

Касцёльныя аб’яднанні і пастырс

кая дзейнасць, 550;

Культура і сацыяльная і палітычная
дзейнасць свецкіх вернікаў, 556;

Асоба і сацыяльная дзейнасць хрыс

ціянаў, 557;

Сацыяльнае вучэнне і эканамічная
дзейнасць, 563;



477Тэматычны паказальнік

Свецкі вернік, яго дзейнасць і сацы

яльнае вучэнне, 563;

Палітычная дзейнасць свецкіх вер

нікаў, 565;

Дзяржава і дзейнасць супольнасці
вернікаў, 572.

ДЗIЦЯ

Любоў, сацыяльнае вучэнне, дзеці, 5;
Касцёл і еднасць дзяцей адзінага

Айца, 19;
Бог Айцец і Яго дзеці ў Духу, 31, 39,

46;
Адзінства Божых Асоб і Божых дзя


цей, 34;
Бог адкрывае свой Провід сваім дзе


цям, 35;
Збаўленне Божае, ахвяраванае дзе


цям, 39;
Дзеці Божыя ўваскрэснуць у Хрыс


це, 56;
Дзеці Касцёла і сацыяльнае вучэн


не, 84;
Права прымаць і выхоўваць дзяцей,

155, 216;
Правы чалавека, выкарыстанне дзя


цей у ваенных дзеяннях, 158;
Дзеці і ўзброеныя канфлікты, 245,

512;
Сям’я і дзеці, 210, 212, 227, 237;
Сям’я, асоба і дзіця, 212;
Сужэнства і дзеці, 218, 225;
Сужэнства і ўсынаўленне дзяцей,

218;
Касцёл і тыя, хто пасля разводу за


ключыў новы сужэнскі саюз, і дзе

ці, 226;

Салідарнасць паміж пакаленнямі і
дзіця, 230;

Даўцы жыцця і прысутнасць дзіця

ці, 230;

Рашэнне і колькасць дзяцей у сям’і,
234;

Мацярынства, бацькоўства і права
на дзіця, 235;

Сям’я і выхаванне дзяцей, 239, 240,
242;

Дзеці і асноўныя цноты, 242;
Дзеці і значэнне сэксуальнасці, 243;
Годнасць і правы дзяцей, 244;
Становішча дзяцей у свеце, 245;
Гандаль дзецьмі, 245;
Дзеці вуліцы, 245;
Дзеці і парнаграфічны бізнэс, 245;
Дзеці, эксплуатацыя і педафілія, 245;
Палітычная дзейнасць і выхаванне

дзяцей, 252;
Праца і выхаванне дзяцей, 294;
Праца, уклад дзяцей у сямейны бюд


жэт, 296;
Умовы працы дзяцей, 301;
Езус, вучні, давер і дзеці, 453;
Дзеці адзінага Бога, 536.

ДЗЯРЖАВА

(гл. таксама КРАIНА)

Таталітарнае бачанне дзяржавы, 48;
Сацыяльнае вучэнне і дзяржаўныя

чыноўнікі, 73;
Сацыяльнае вучэнне, філасофія і

дзяржава, 77;
Quadragesimo anno, субсідыярнасць і

дзяржава, 91;
Mit brennender Sorge і спакой паміж

Касцёлам і дзяржавай, 92;
Дзяржава і агульнае дабро, 165;
Агульнае дабро і дзяржаўная ўлада,

166;
Агульнае дабро, палітычная ўлада і

дзяржава, 168;
Дэмакратычная дзяржава, большасць

і меншасць, 169;
Прынцып субсідыярнасці і дзяржа


ва, 186, 252;
Субсідыярнасць, дзяржава і празмер


ная апека, 187;
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Дзяржава і функцыя замяшчэння,
188;

Удзел, таталітарны рэжым і дзяржа

ва, 191;

Дзяржава, сям’я і пракрэатыўная фун

кцыя, 214;

Першасная роля сям’і і дзяржава,
214, 254;

Дэкларацыя правоў, сям’я і дзяржа

ва, 237*;

Сям’я, выхаванне дзяцей і дзяржа

ва, 239;

Бацькі, навучальныя ўстановы і дзяр

жава, 241;

Сем’і, палітычнае дзеянне і дзяржа

ва, 247;

Тоеснасць сямейнага жыцця і дзяр

жава, 252;

Дзяржава і палітыка працы, 291, 294;
Забастоўка і націск на дзяржаву, 304;
Права на эканамічную ініцыятыву і

дзяржава, 336;
Эфектыўнасць эканамічнай сістэмы

і дзяржава, 346;
Субсідыярнасць, салідарнасць і дзяр


жава, 351, 357;
Дзяржава, эканамічная сфера і юры


дычныя межы, 352;
Узаемадапаўняльнасць дзяржавы і

рынка, 353;
Дзяржава, прадпрыемствы і ўдзел,

354;
Прамежкавыя групы і дзяржава, 356;
Глабалізацыя і дзяржава, 370;
Меншасці і агульнае дабро дзяржа


вы, 387;
Палітычная ўлада, маральны пара


дак і дзяржава, 394, 397;
Народ, дэмакратыя і дзяржава, 395;
Пакаранні і задача дзяржавы, 402;
Дзяржава і судовыя ўстановы, 402;
Дэмакратыя і дзяржаўная ўлада, 406;
Прававая дзяржава і раздзяленне

ўлады, 408;

Карупцыя і функцыянаванне дзяр

жавы, 411;

Дзяржаўная адміністрацыя і дзяржа

ва, 412;

Грамадзянская супольнасць, ідэа

логіі і дзяржава, 417;

Дзяржава, сацыяльныя суб’екты і
юрыдычныя межы, 418;

Дзяржава, рынак і трэці сектар, 419;
Рэлігійная свабода і дзяржава, 421;
Рэлігійная супольнасць і дзяржава,

423;
Адносіны паміж Касцёлам і дзяржа


вай, 427;
Міжнародная супольнасць і неза


лежнасць кожнай дзяржавы, 434;
Улада і глабальная звышдзяржава,

441;
Апостальская Сталіца, Касцёл і дзяр


жава, 445;
Навакольнае асяроддзе і дзяржава,

468;
Неабходная абарона і дзяржава, якая

падверглася нападу, 500;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

спрэчкі паміж дзяржавамі, 501;
Гуманітарнае права і канфлікты ў

дзяржаве, 504;
Раззбраенне, узбраенне і дзяржава,

508;
Дзяржава і гандаль лёгкай зброяй,

511;
Тэрарызм і прынцыпы прававой дзяр


жавы, 514;
Свецкасць, рэлігійная канфесія і дзяр


жава, 572.

ДОЎГ

Шабатовы год і дараванне даўгоў, 24;
Айцы Касцёла, багацце і доўг, 329;
Развіццё і даўгавы крызіс бедных

краін, 450;
Міжнародны гандаль і знешні доўг,

482.
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ДУША

Цэласнасць цела і душы, 13;
Чалавек не як асобная душа, 65;
Касцёл, душа чалавечай супольнас


ці, 96;
Чалавек, душа сацыяльнага вучэн


ня, 107;
Душа, свет і грэх, 117*;
Душа і адзінства чалавека, 127;
Чалавек і духоўная і несмяротная

душа, 128;
Душа, форма цела, 129;
Чалавечая душа і пазнавальная здоль


насць, 130;
Бацькі, душа выхаваўчай дзейнасці,

239;
Людзі і душа, 260;
Эканамічныя законы і прырода ду


шы, 330.

ДЫСКРЫМIНАЦЫЯ

Новыя формы беднасці і сацыяль

ная дыскрымінацыя, 5;

Шабатовы год і дыскрымінацыя, 24;
Octogesima adveniens і дыскрыміна


цыя, 100;
Дыскрымінацыя, праца і здаровыя

людзі, 148;
Сям’я і дыскрымінацыя, 237;
Дыскрымінацыя, жанчына і праца,

295;
Правы працоўнай сілы і дыскрымі


нацыя, 298;
Правы чалавека і формы дыскрымі


нацыі, 365;
Дзяржава, рэлігійная супольнасць і

дыскрымінацыя, 423;
Расавая дыскрымінацыя, 433;
Юдэі і пераадоленне ўсякай дыск


рымінацыі, 536;
Гуманная і цывілізаваная культура і

дыскрымінацыя, 557.

ДЫЯЛОГ

Кампендый і дыялог з усімі, 10;
Рэлігіі, культуры і дыялог, 12;
Бог і дыялог з людзьмі, 13, 17;
Другі Ватыканскі Сабор, дыялог і

чалавечы род, 18, 96;
Дыялог з тымі, хто думае інакш, чым

мы, 43;
Чалавецтва, супольнасць хрысція


наў і дыялог, 53;
Сацыяльнае вучэнне і дыялог з ін


шымі дысцыплінамі, 76;
Міжасабовы дыялог і існаванне, 110;
Чалавек і дыялог з іншым, 130;
Правы чалавека, дыялог і рэлігіі, 159;
Сям’я, адносіны і дыялог, 221;
Дзеці і прывучванне да дыялогу, 242;
Правы меншасцяў і дыялог, 387;
Грамадская этыка і братэрскі дыялог,

420;
Касцёл, улады і ўпарадкаваны дыя


лог, 445;
Праўда пра сябе і дыялог з Богам,

452;
Санкцыі і шлях дыялогу, 507;
Ядзернае запалохванне, раззбраенне

і дыялог, 508;
Сацыяльнае вучэнне, інструмент ды


ялогу, 534;
Сацыяльнае вучэнне, дыялог і эку


менічнае супрацоўніцтва, 535;
Каталіцкі Касцёл і дыялог з юдэямі,

536;
Касцёл і дыялог паміж вызнаўцамі

розных рэлігій, 537;
Вартасць дыялогу і сацыяльныя рэ


аліі, 550;
Палітычная дзейнасць, свецкія вер


нікі і дыялог, 565;
Дэмакратычная сістэма, адрозненне

і дыялог, 569;
Вернікі і шчыры дыялог, 574.
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ДЭКАЛОГ

Дэкалог, абавязкі і правы, 22;
Дэкалог і сацыяльнае жыццё, 22;
Дэкалог і развіццё грамадства, 23;
Дэкалог і Божая воля, 25;
Натуральны закон і Дэкалог, 22, 140;
Асізскі дэкалог у абарону спакою,

515*.

ДЭМАГРАФIЯ, ДЭМАГРАФIЧНЫ

Ян XXIII і дэмаграфічны рост, 94;
Octogesima adveniens і дэмаграфічны

рост, 100;
Грамадзянскія ўлады і прыняцце мер

у дэмаграфічнай галіне, 234;
Дэмаграфічны рост і мараль, 234;
Дэмаграфічны рост і навакольнае

асяроддзе, 483.

ДЭМАКРАТЫЯ

Centesimus annus і дэмакратыя, 103,
406;

Правы чалавека і дэмакратычныя
формы кіравання, 158;

Дэмакратычная дзяржава, большасць
і меншасці, 169;

Дэмакратычная дзяржава і агульнае
дабро, 169;

Уласнасць і дэмакратычная гаспа

дарчая палітыка, 176;

Субсідыярнасць і дэмакратызацыя,
187;

Удзел і дэмакратыя, 190;
Аборт і дэмакратычнае суіснаванне

людзей у грамадстве, 233;
Глабалізацыя і дэмакратыя народаў,

321;
Дэмакратыя і кааператывы, 339;
Эканамічная дэмакратыя і грама


дзянская супольнасць, 356;
Дэмакратыя і суверэнітэт народу, 395;
Касцёл і дэмакратыя, 406;

Дэмакратыя, правільная іерархія
каштоўнасцяў, 407;

Дэмакратыя і ўсеагульная згода ад

носна каштоўнасцяў, 407;

Дэмакратычная сістэма і палітыч

ная ўлада, 408;

Дэмакратычная сістэма і палітыч

ная карупцыя, 411;

Партыі, дэмакратычныя паводле сва

ёй унутранай будовы, 413;

Інфармацыя і дэмакратычны ўдзел,
414;

Дэмакратыя і кантроль сродкаў са

цыяльнай камунікацыі, сканцэн

траваны ў руках нямногіх людзей
ці груп, 414;

Дэмакратыя і сацыяльны плюра

лізм, 417;

Дэмакратычнае жыццё і свабодныя
саюзы, 418;

Трэці сектар і дэмакратычнае жыццё,
419;

Касцёл, незалежнасць і дэмакратыч

ны парадак, 424;

Вернікі і сістэма дэмакратыі, 567;
Адрозненне і дэмакратычная сістэ


ма, 569;
Дэмакратычныя грамадствы і свец


кая нецярпімасць, 572.

Е

ЕВАНГЕЛЛЕ

Трэцяе тысячагоддзе і абвяшчэнне
Евангелля, 2;

Касцёл, Евангелле і годнасць чала

века, 3, 51;

Кампендый, Евангелле і праблемы
чалавека, 8;

Хрысціянская супольнасць, сітуа

цыі і словы Евангелля, 11, 574;

Салідарнасць, Касцёл і святло Еван

гелля, 18;
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Дзесяць запаведзяў і багаты юнак з
Евангелля, 22;

Касцёл, Божае Валадарства і Еван

гелле, 50;

Евангелле Езуса і будучыня, 52;
Грамадскія адносіны, дзеянне і Еван


гелле, 53;
Сацыяльнае вучэнне, Евангелле і ад


носіны, 62;
Напаўняць грамадства Евангеллем,

62;
Сацыяльнае вучэнне і Евангелле Ва


ладарства, 63;
Чалавек і збаўчая эканомія Евангел


ля, 65;
Сацыяльнае вучэнне, Евангелле і

жыццё, 66;
Кампетэнцыя Касцёла і Евангелле,

68;
Касцёл, настаўнік праўд і Евангел


ле, 70;
Права і абавязак евангелізаваць са


цыяльную сферу і Евангелле, 70,
71;

Грамадскае значэнне Евангелля, 71;
Евангельскае вучэнне пра чалавека,

72;
Філасофія, Евангелле і грамадства, 77;
Евангелле і сацыяльнае вучэнне, 85,

86, 87;
Правы чалавека, Евангелле і пера


вага бедным, 158;
Прызначэнне дабротаў і Евангелле,

175;
Касцёл, бедныя і Евангелле благас


лаўленняў, 184;
Справядлівасць, міласэрнасць, лю


боў і Евангелле, 206;
Сужэнская любоў, грамадскі пара


дак і Евангелле, 220;
Хрысціянскія сем’і і Евангелле жыц


ця, 231;
Прамысловая рэвалюцыя і Евангел


ле, 267;

Ідэал караля, Евангелле і Езус з На

зарэта, 378;

Пратэст сумлення і евангельскае ву

чэнне, 399;

Спакой і абвяшчэнне Евангелля, 493;
Сацыяльнае значэнне Евангелля,

521;
Антрапалогія, інкультурацыя і Еван


гелле, 523;
Евангелле і сацыяльнае вымярэнне,

526;
Навучальныя ўстановы, Евангелле

і веды, 532;
Народ Божы і Евангелле, 538;
Свецкі хрысціянін, Евангелле і зям


ныя рэаліі, 543;
Сацыяльная і палітычная культура

і Евангелле, 555;
Свецкі вернік, адрозненне і евангель


ская навіна, 568;
Евангелле і свабода Божых дзяцей,

576;
Сацыяльнае пытанне, Хрыстус і

Евангелле, 577;
Надзея, сацыяльная сфера і Еван


гелле, 579;
Сацыяльныя адносіны, хрысціян


ская любоў і евангельскі закон, 581.

ЕВАНГЕЛIЗАЦЫЯ

Евангелізацыя і сацыяльнае вучэн

не, 7, 10, 82;

Евангелізацыя грамадства, 63;
Евангелізацыя і развіццё чалавека,

66;
Сацыяльнае вучэнне, інструмент еван


гелізацыі, 67;
Касцёл і права евангелізаваць сацы


яльную сферу, 70, 71;
Касцёльная супольнасць і евангелі


зацыя, 83;
Езус і чалавецтва, якое патрабуе еван


гелізацыі, 259;
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Касцёл і свабода евангелізацыі, 426;
Сацыяльнае вучэнне і новая еванге


лізацыя, 523;
Сацыяльнае пастырства, евангелі


зацыя і сацыяльная сфера, 524,
526;

Новая евангелізацыя і сведчанне, 525;
Сацыяльнае вучэнне, катэхізацыя і

евангелізацыя, 530;
Біскуп і евангелізацыя сацыяльнай

сферы, 539.

ЕЗУС ХРЫСТУС, СЫН БОЖЫ

Касцёл, Хрыстус, чалавек і збаўлен

не, 1, 3, 63, 64;

Кампендый, Хрыстус, Адзінародны
Сын, і людзі, 13;

Касцёл і справа Хрыста, 13;
Вучні Хрыста і пытанні, 17;
Езус Хрыстус, грэх, шлях і мэта, 17;
Дзесяць запаведзяў, Езус і багаты

юнак, 22;
Езус і гісторыя Бога з людзьмі, 28;
Езус, Божая міласэрнасць і грэшнікі,

29;
Любоў, служэнне Езуса, людзі і Ай


цец, 29;
Трынітарная Любоў і Езус Хрыстус,

30;
Божае аблічча і аблічча Езуса Хрыс


та, 31;
Бог ёсць Тройцай: Айцец, Сын, Дух

Святы, 31, 34;
Езус Хрыстус, Бог Айцец, дзеці і бра


ты, 31, 32;
Запаведзь любові, Хрыстус і Касцёл,

32, 112;
Хрыстус, трынітарная Любоў і ча


лавечая асоба, 34;
Езус, адзінства, Божыя Асобы і Бо


жыя дзеці, 34;
Езус Хрыстус і тоеснасць асобы, 35;
Езус Хрыстус і збаўленне чалавека,

38, 39;

Збаўленне, ахвяраванае ў Езусе Хры

сце, 40, 219;

Езус Хрыстус і дзейнасць чалавека
ў свеце, 41;

Вучань Хрыста і Божае пакліканне,
41;

Чалавек, прыпадабненне да Хрыста
і адносіны, 42;

Чалавек, створаны свет і Хрыстус, 44;
Езус Хрыстус і аўтаномія часовых

рэчаў, 45, 46;
Уваскрослы Хрыстус і трансцэндэн


тнасць асобы, 49;
Касцёл і намер Божы, рэалізаваны ў

Хрысце, 51;
Хрыстус, збаўленне і грамадскія ад


носіны, 52;
Езус Хрыстус аб’яўляе нам, што «Бог

ёсць любоў», 54;
Езус Хрыстус, перамяненне свету і

любоў, 54, 55;
Езус Хрыстус, людзі і новае і вечнае

жыллё, 56;
Хрыстус і Валадарства праўды і

жыцця, 57;
Рэалізацыя чалавечай асобы і Хры


стус, 58;
Марыя, першая з вучняў Езуса Хры


ста, 59;
Вучні Хрыста, Бог і любоў да бед


ных, 59;
Касцёл, чалавек, Валадарства Божае

і Езус Хрыстус, 60;
Сацыяльнае вучэнне і развіццё гра


мадства, суразмернае Хрысту, 63;
Хрыстус, Касцёл і звышпрыродны

парадак, 64;
Езус Хрыстус і бачны свет, 64, 262;
Чалавек
Хрыстус і чалавек
Адам,

64, 65;
Сацыяльнае вучэнне і Хрыстус Збаў


ца, 67;
Кампетэнцыя Касцёла і Хрыстус Ад


купіцель, 68;
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Касцёл, евангелізацыя і Хрыстус, 71;
Сацыяльнае вучэнне, таямніца Хры


ста і розум, 75;
Таямніца Хрыста і таямніца чалаве


ка, 75;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і ўла


да Хрыста, 79;
Хрыстус, чалавек і адказнасць Кас


цёла, 81;
Касцёл, чалавечая супольнасць і

Хрыстус, 96;
Касцёл, Езус Хрыстус і гістарычныя

падзеі, 104;
Хрыстус, які адкрывае чалавеку Бога

і самога чалавека, 105;
Хрыстус — дасканалы Божы вобраз,

105, 578;
Хрыстус, Касцёл і шлях чалавека,

105;
Універсальнасць граху і збаўленне ў

Хрысце, 120, 121, 122;
Свабода чалавека і Хрыстус, 143;
Хрыстус і неўпарадкаваная любоў

да сябе, 143;
Сын Божы і роўная годнасць асоб,

144;
Правы чалавека, яго годнасць і Езус

Хрыстус, 153;
Пасха Езуса і агульнае дабро чала


вецтва, 170;
Езус, чалавечае грамадства і найвы


шэйшае Дабро, 170;
Даброты, Езус і жаданне валодаць,

175;
Перавага бедным і жыццё Хрыста,

182, 183, 184;
Езус, салідарнасць і любоў, 196;
Любоў і вучні Хрыста, 196*, 580;
Езус, сям’я і інстытут сужэнства,

210;
Хрыстус і сакрамэнт сужэнства, 219,

220;
Сужэнская любоў, любоў Хрыста і

грамадскі парадак, 220;

Непарыўнасць сужэнства і Хрыстус,
225;

Касцёл і тыя, хто пасля разводу за

ключыў новы сужэнскі саюз, і Хры

стус, 226;

Езус і праца, 259, 260;
Езус, зямное жыццё і ручная праца,

259;
Езус здзяйсняе велічныя справы, каб

вызваліць чалавека, 261;
Езус і Яго зямное служэнне, 261;
Езус і шабат, 261;
Сын
Слова, «Логас» і стварэнне,

262;
Пераносіць цяжкасці працы ў ед


насці з Езусам, 263;
Праца, асвячэнне і Дух Хрыстовы,

263;
Хрысціяне, праца і Хрыстус, 264;
Езус, матэрыяльныя даброты, багац


це і беднасць, 325;
Вучні Хрыста, эканоміка і асвячэн


не, 326;
Вера ў Езуса Хрыста і сацыяльнае

развіццё, 327;
Езус Хрыстус, памазанік Пана і сын

Давіда, 378;
Езус з Назарэта, адлюстраванне воб


раза караля, 378;
Езус і ўлада, 379;
Езус і палітычны месіянізм, 379;
Малітва, хрысціяне і Езус Хрыстус,

381;
Імперская ўлада і сведкі Езуса, 382;
Хрыстус і ўлада, якая абсалютызуе

сябе, 382;
Касцёл, Хрыстус і валадаранне над

светам, 383;
Валадаранне Хрыста і страшны суд,

383;
Хрыстус, чалавечая ўлада і служэн


не, 383;
Касцёл, Хрыстус і еднасць чалаве


чай сям’і, 431;
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Езус і прырода, 453, 454, 455;
Жыццёвыя абставіны, хрысціянін і

Хрыстус, 455;
Езус і спакой, 491, 492, 493;
Касцёл, вера ў Хрыста і насілле, 496;
Касцёл у Хрысце і спакой у свеце і

для свету, 516;
Эўхарыстыя, прывітанне спакою і

Хрыстус, 519*;
Сацыяльнае пастырства, евангелі


зацыя і Хрыстус, 526;
Катэхізацыя і сустрэча з Езусам Хры


стом, 529;
Экуменічнае супрацоўніцтва і бра


тэрства ў Хрысце, 535;
Законнікі і таямніца любові Хрыс


та, 540;
Свецкія вернікі і свецкі характар іхня


га наследавання Хрыста, 541;
Свецкі вернік, сакрамэнты і Хрыс


тус, 542;
Свецкі хрысціянін, Евангелле і Хры


стус, 543;
Свецкая духоўнасць і Дух Езуса, 545;
Езус Хрыстус, палітычная культу


ра і Евангелле, 555;
Асабістае і сацыяльнае заданне пера


адольваць калапс, Дух і Сын, 562;
Хрысціянін, звышпрыродныя каш


тоўнасці і Хрыстус, 569;
Касцёл, Евангелле Хрыста і чалаве


чае жыццё, 576;
Вера ў Езуса Хрыста і маральныя

прынцыпы, 577;
Вялікія праблемы сучаснай эпохі і

Хрыстус, 577;
Чалавек, адкуплены Хрыстом, 578.

Ж

ЖАНЧЫНА

Гуманізм, жанчыны і маральныя і
грамадскія цноты, 19;

Мужчына і жанчына, даброты ства

рэння, 26;

Першародны грэх, жанчына і муж

чына, 27, 116;

Трынітарная Любоў і годнасць жан

чыны, 34;

Стварэнне жанчыны паводле Божа

га вобраза, 36;

Антрапалогія і адносіны паміж муж

чынам і жанчынай, 37;

Няма ні мужчыны, ні жанчыны, 52;
Касцёл, салідарны з кожным муж


чынам і з кожнай жанчынай, 60;
Якасць жыцця і жанчына, 62;
Octogesima adveniens і жанчыны, 100;
Сацыяльнае вучэнне, змены і жан


чыны, 104;
Бог стварыў мужчыну і жанчыну, 108,

275;
Бог стварыў чалавека як мужчыну і

жанчыну, 110;
Мужчына і жанчына, аднолькавая

годнасць і каштоўнасць, 111;
Мужчына і жанчына, якім давера


ны клопат пра жыццё іншых, 112;
Мужчына, жанчына і іншыя ства


рэнні, 113;
Хрысціянская надзея і жанчыны,

123;
Аднолькавая годнасць людзей, муж


чыны і жанчыны, 144;
Чалавечая годнасць, жанчына і роў


ныя магчымасці, 145;
Жанчына ў Касцёле і ў грамадстве,

146;
Жанчына — дапаўненне мужчыны,

147;
Сям’я, жанчына і сужэнскі саюз, 211,

212;
Палігамія і годнасць жанчыны, 217;
Божая любоў, жанчына і сужэнскі

саюз, 219;
Сям’я, прыняцце, мужчына і жанчы


на, 221;
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Мужчына, жанчына і сэксуальная
тоеснасць, 224;

Свабодныя саюзы, жанчына і сужэн

ства, 227;

Міжасабовае дапаўненне, мужчына
і жанчына, 228;

Сям’я, жанчына і вядзенне хатняй
гаспадаркі, 251;

Жанчына і мацярынскія функцыі,
251;

Rerum novarum і абарона жанчын,
268;

Беспрацоўе, сацыяльная неўладка

ванасць і жанчыны, 289;

Міжнародныя арганізацыі і праца
жанчын, 292;

Прысутнасць жанчын у працоўнай
сферы, 295;

Правы жанчыны ў працоўнай сфе

ры, 295;

Праца і жанчыны ў краінах, якія раз

віваюцца, 301;

Беднасць, жанчыны і хрысціянскае
сумленне, 449;

Мужчына, жанчына і стварэнне,
451.

ЖЫЦЦЁ

Езус Хрыстус — дарога, праўда і
жыццё, 1, 555;

Хрысціянскае збаўленне, новае жыц

цё і грамадскае жыццё, 1;

Што будзе пасля гэтага жыцця, сэнс
быцця, 14;

Пошук праўды і паўната жыцця, 15;
Бог, культурныя традыцыі і ўмовы

жыцця, 20;
Дзесяць запаведзяў і грамадскае жыц


цё, 22;
Маральнае жыццё і саўдзел, 22;
Шабатовы год і жыццё ізраэльскага

народу, 24;
Запавет і жыццё Ізраэля, 24;

Бог адорвае жыццём усё, што існуе,
26;

Разрыў еднасці з Богам і жыццё, 27;
Божае жыццё і Божая любоў, 29;
Божая міласэрнасць і новае жыццё,

29;
Дух Святы і стыль жыцця самога

Хрыста, 29;
Езус ахвяруе за нас сваё жыццё, 32;
Жыць у Хрысце трынітарным жыц


цём у Касцёле, 32;
Любоў, закон жыцця Божага наро


ду, 33;
Адносіны, водблеск унутранага жыц


ця Бога, 33;
Мужчына, жанчына, асабістае і гра


мадскае жыццё і Бог, 36;
Будучыня і вечная супольнасць жыц


ця з Айцом, 38;
Езус і ахвяра Яго жыцця, 40;
Чалавек і грамадскае жыццё, 40;
Асабістае і грамадскае жыццё і грэх,

41;
Вучань Хрыста і новае жыццё, 41;
Езус, Пасхальная таямніца і новае

жыццё, 41;
Умовы жыцця і аздараўленне, 42;
Удзел у сыноўскім жыцці Хрыста,

45;
Бог, Айцец і Даўца жыцця, 46;
Жыццё ў Хрысце і грамадская свя


домасць чалавечай асобы, 52;
Хрыстус, Айцец і Валадарства жыц


ця, 57;
Касцёл, чалавек і слова жыцця, 61;
Касцёл і маральная якасць грамад


скага жыцця, 62;
Евангелле і грамадскае жыццё чала


века, 66;
Сацыяльнае вучэнне і жыццё гра


мадства, 67;
Кампетэнцыя Касцёла, грамадскае

жыццё, 68;
Чалавек, збаўчы дар і жыццё, 70;
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Сацыяльнае вучэнне, жыццё і сітуа

цыі ў свеце, 73;

Божы намер і жыццё чалавека, 74;
Абавязак будавання справядлівасці

і любові ў грамадскім жыцці, 83;
Свецкія вернікі, іх жыццёвы стан, 83;
Жыццё людзей і падзеі, 85;
Леў XIII, Касцёл і абставіны грамад


скага жыцця, 90;
Хрысціянскае жыццё і атэістычны

камунізм, 92;
Жыццё хрысціянаў і прысутнасць

Бога ў свеце, 96;
Gaudium et spes і эканамічнае і сацы


яльнае жыццё, 96;
Gaudium et spes і хрысціянскае жыц


цё, 96;
Populorum progressio і эканамічнае

жыццё, 98;
Праца — узор сацыяльнага жыцця, 101;
Сацыяльнае жыццё і асоба чалаве


ка, 106;
Бог, чалавек і дыханне жыцця, 108;
Жыццё чалавека і пошук Бога, 109;
Мужчына і жанчына і служэнне жыц


цю, 111;
Мужчына і жанчына як тыя, каму

давераны клопат пра жыццё, 112;
Жыццё чалавека святое і недаты


кальнае, 112;
Бог — Пан жыцця і смерці, 112;
Пакліканне да жыцця і іншыя ства


рэнні, 113;
Чалавек, забарона Бога і дрэва жыц


ця, 115;
Бог, крыніца жыцця, 115;
Брат, варожа настроены супраць бра


та, пазбаўляе яго жыцця, 116;
Чалавечая асоба і права на жыццё,

118;
Структуры граху і жыццё кожнага ча


лавека, 119;
Жыццё, грэх і збаўленне ў Езусе Хры


сце, 120;

Слова, якое сталася чалавекам, і жыц

цё чалавека, 121;

Людзі і вечнае жыццё, 122;
Рэдукцыйныя канцэпцыі і жыццё

чалавека, 124;
Цялеснае жыццё і бачанне свайго

жыцця, 128;
Унутранае жыццё і часціца прыро


ды, 128;
Захаванне жыцця і супольнасць,

130;
Бліжні і яго жыццё, 132;
Жыццё чалавека і абмежаванні, 133;
Маральнае аздараўленне грамадска


га жыцця і асоба, 134;
Жыццё, пражытае ў згодзе з мараль


нымі правіламі, і чалавечая год

насць, 134;

Чалавек, свабодная ініцыятыва і гра

мадскае жыццё, 135;

Несправядлівасць і маральнае жыц

цё, 137;

Божы і натуральны закон і мараль

нае жыццё, 140;

Натуральны закон, жыццё грамад

ства, жыццёвыя ўмовы, 141;

Адзінства дваіх і жыццё сям’і, 147;
Адзінства дваіх і перадача жыцця,

147;
Людзі з абмежаванымі магчымас


цямі і сямейнае жыццё, 148;
Грамадскае жыццё і чалавек, 149;
Удзел і грамадскае жыццё, 151, 189;
Годнасць чалавека і чалавечае жыц


цё, 153;
Правы чалавека і этапы жыцця, 154;
Права на жыццё і незаконнасць эў


таназіі, 155;
Правы нацый і грамадскае жыццё,

157;
Прынцыпы і жыццё грамадства, 160,

162, 163;
Грамадскае жыццё і агульнае дабро,

164, 165, 167, 168;
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Неабходныя даброты і сапраўды ча

лавечае жыццё, 168;

Зямля і падтрыманне жыцця чала

века, 171;

Супольная ўласнасць і жыццё пер

шабытных народаў, 180;

Лепшыя ўмовы жыцця і ўласнасць,
181;

Бедныя і ўмовы жыцця, 182;
Удзел і грамадскае жыццё, 189;
Грамадскае жыццё і дэмакратыя, 190,

191;
Грамадскае жыццё і таталітарны або

дыктатарскі рэжым, 191;
Бюракратычны апарат і грамадскае

і палітычнае жыццё, 191;
Прыгнёт і ўнутранае і міжнароднае

жыццё, 192;
Езус з Назарэта, ласка і грамадскае

жыццё, 196;
Грамадскія каштоўнасці і грамадскае

жыццё, 197;
Свабода і стан жыцця, 200;
Любоў да бліжняга на грамадскім

узроўні і жыццё бліжняга, 208;
Сям’я, калыска жыцця і любові, 209;
Касцёл, сям’я і грамадскае жыццё,

211;
Сям’я, жыццёвае асяроддзе і дзіця,

212;
Сям’я, першыя гады жыцця і мараль


ныя каштоўнасці, 213;
Сужэнства — супольнасць жыцця,

215;
Дзеці і сямейнае жыццё, 218;
Жыццё, сужэнцы і сутнасць сужэн


ства, 220;
Пажылыя людзі і школа жыцця, 222;
Сэксуальнасць і жыццё, 223;
Сапраўдная сужэнская любоў і жыц


цё, 223;
Узаемадапаўняльнасць і сямейнае

жыццё, 224;

Тыя, хто пасля разводу заключыў
новы сужэнскі саюз, і жыццё Кас

цёла, 226;

Сям’я і ўключэнне ў грамадскае жыц

цё, 227;

Перадача жыцця і гомасэксуальныя
саюзы, 228;

Сужэнская любоў і прыняцце жыц

ця, 230;

Сям’я, супольнасць жыцця людзей,
230;

Жыццё дзіцяці і даўцы жыцця, 230;
Прыняцце жыцця і задача пракрэа


цыі, 230;
Права на жыццё і заканадаўства, 231;
Сям’я — санктуарый жыцця, 231;
Сям’я, права на жыццё, 231;
Жыццё — дар Божы, 231;
Сям’я і культура жыцця, 231;
Хрысціянскія сем’і і Евангелле жыц


ця, 231;
Евангелле жыцця і права на жыццё,

231;
Адказнае бацькоўства і прыняцце

жыцця, 232;
Аборт і менталітэт, скіраваны суп


раць жыцця, 233;
Годнасць жыцця і ўмовы, 234;
Бацькі, слугі жыцця, 237;
Пакаленні і чалавечае жыццё, 237;
Перадача жыцця і выхаванне, 239;
Сведчанне жыцця і выхаванне, 242;
Палітычнае жыццё і суб’ектыўнасць

сем’яў, 246;
Аб’яднанні і жыццё сям’і, 247;
Сям’я і эканамічнае жыццё, 248;
Дом, цэнтр жыцця, 248;
Вядзенне хатняй гаспадаркі і якасць

жыцця, 251;
Дзяржаўныя ўстановы і тоеснасць

сямейнага жыцця, 252;
Палітычная і заканадаўчая дзейнасць

і жыццё, якое нараджаецца, 252;
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Праца і годныя жыццёвыя ўмовы,
257;

Праца, прычына для жыцця, 257,
264;

Адпачынак і ўдзячнасць Богу за аса

бістае жыццё, 258;

Бог, аўтар жыцця, 258;
Езус, зямное жыццё і ручная праца,

259;
Мэта жыцця не ў тым, каб набыць

увесь свет, 260;
Праца і ўдзел у жыцці Бога, 261;
Rerum novarum, хрысціянскі дух і гра


мадскае жыццё, 268;
Жыццё чалавека і праца, 269;
Празмерныя патрабаванні да працы

і сямейнае жыццё, 280;
Члены прамежкавых груп і жыццё,

281;
Вольны час і жыццё, 284;
Патрабаванні на карысць грамад


ства і сямейнае жыццё, 284;
Разважанні, духоўнае і хрысціянскае

жыццё, 285;
Традыцыі і духоўнае жыццё суполь


насці, 286;
Праца і маральныя вынікі для гра


мадскага жыцця, 287;
Неабходнасць неаднаразова мяняць

на працягу жыцця прафесію, 290;
Дзяржава і эканамічнае жыццё, 291;
Праца і жыццё сям’і, 294;
Жаночы геній і грамадскае жыццё,

295;
Эміграцыя і ўмовы жыцця, 297;
Эмігранты і грамадскае жыццё, 298;
Сучасная сельская гаспадарка і эка


намічнае жыццё, 299;
Узнагароджаная праца і матэрыяль


нае жыццё, 302;
Прафсаюзныя арганізацыі і грамад


скае жыццё, 305;
Класавая барацьба і грамадскае жыц


цё, 306;

Прафсаюзы і эканамічнае жыццё,
307;

Вытворчы цыкл і жыццё супольнас

цяў, 311;

Нефармальная эканамічная дзей

насць і ўзровень жыцця, 316;

Матэрыяльныя даброты і жыццё,
323;

Эканоміка і якасць чалавечага жыц

ця, 326;

Эканамічнае і грамадскае жыццё і
чалавечая асоба, 331;

Маральнасць і эканамічнае жыццё,
332;

Права ўдзельнічаць і эканамічнае
жыццё, 333;

Ліхвярства і жыццё многіх асоб, 341;
Прадпрыемства і якасць жыцця,

345;
Спажывецтва і стылі жыцця, 360;
Культуры, ключы інтэрпрэтацыі

жыцця, 366;
Мадэлі развіцця і больш годнае жыц


цё, 373;
Багатыя краіны і сэнс жыцця, 374;
Спажыванне тавараў і грамадскае

жыццё, 375;
Жыццё чалавека і матэрыяльнае вы


мярэнне, 375;
Матэрыяльныя даброты, неабход


ныя для жыцця, 375;
Езус прыйшоў, каб служыць і аддаць

сваё жыццё, 379;
Палітычная ўлада і спакойнае і мір


нае жыццё, 381;
Парадак, створаны Богам, і грамад


скае жыццё, 383;
Чалавечая асоба і грамадскае жыц


цё, 384;
Народ і паўната жыцця людзей, 385;
Народ, супольнае жыццё і каштоў


насці, 386;
Каштоўнасць супольнасці і штодзён


нае жыццё, 392;
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Палітычная ўлада і ўпарадкаванае і
сумленнае жыццё, 394;

Агульнае дабро і палітычнае жыццё,
407;

Удзел, рэферэндум і грамадскае жыц

цё, 413;

Інфармацыя і грамадскае жыццё,
414;

Дэмакратычнае жыццё, 418, 419;
Паўната чалавечага жыцця і Божае

благаслаўленне, 428;
Ной, Бог і непарушнасць чалавеча


га жыцця, 429;
Новае жыццё ў Хрысце і нацыяналь


ныя адрозненні, 431;
Навіна і універсальнае бачанне жыц


ця, 432;
Маральны закон і жыццё людзей,

436;
Міжнароднае жыццё, прававая сіс


тэма і маральны парадак, 437;
Міжнародныя арганізацыі і грамад


скае жыццё, 440;
Грамадская думка і міжнароднае

жыццё, 443;
Вечнае збаўленне і працоўнае жыц


цё, 445;
Палітычнае жыццё, адсталасць у раз


віцці і беднасць, 447;
Любоў, пачатак новага жыцця, 455;
Дзейнасць чалавека і ўмовы жыц


ця, 456;
Новыя формы жывёльнага жыцця,

459;
Умяшанне ў працэс зачацця чалаве


чага жыцця, 459;
Навакольнае асяроддзе і этыка па


вагі да жыцця, 465;
Здаровае і бяспечнае асяроддзе і лад

жыцця, 468;
Карэнныя народы, жыццё і асярод


дзе, 471;
Вада, маральныя крытэры і каштоў


насць жыцця, 484, 485;

Экалагічныя праблемы і стыль жыц

ця, 486;

Спакой і паўната жыцця, 489;
Езус, хрысціяне і жыццё ў спакоі,

491;
Насілле знішчае жыццё, 496;
Служба ва ўзброеных сілах, ахвяра


ванне жыцця, 502;
Тэрарызм і штодзённае жыццё, 513;
Тэрарызм і пагарда да чалавечага

жыцця, 514;
Хрысціянская вера і жыццё, 516;
Здзяйсненне Эўхарыстыі і хрысці


янскае жыццё, 519;
Rerum novarum, Касцёл і грамадскае

жыццё, 521;
Хрысціянскае сведчанне і сферы жыц


ця, 522;
Пастырская дзейнасць і мадэль жыц


ця, 523;
Сацыяльнае пастырства і грамад


скае жыццё, 527;
Катэхізацыя і евангельскае жыццё,

529;
Сацыяльнае вучэнне, жыццё ў свя


тасці і грамадскае жыццё, 530;
Выхаванне свецкіх хрысціянаў і гра


мадскае жыццё, 531;
Прэзбітэр і грамадскае і палітычнае

жыццё, 539;
Кансэкраваныя асобы, жыццё і но


вае чалавецтва, 540;
Хрост, свецкія вернікі і жыццё Хры


ста, 541;
Свецкія хрысціяне, Евангелле і прык


лад жыцця, 543, 545;
Узровень жыцця і рэалізацыя чала


века ў гэтым жыцці, 544;
Свецкія вернікі і гармонія паміж ве


рай і жыццём, 546, 554;
Свецкія аб’яднанні і апостальскае

жыццё, 549;
Касцёльныя аб’яднанні і грамадскае

жыццё, 550;
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Свецкі хрысціянін і служэнне ў ся

мейным жыцці, 551;

Свецкія вернікі, умовы жыцця і год

насць чалавека, 552;

Чалавек і права на жыццё, 553;
Культура і ўстарэлыя формы жыц


ця, 556;
Рэдукцыйнае і ідэалагічнае бачанне

жыцця, 558;
Культура і якасць жыцця, 559;
Таямніца жыцця і таямніца Бога,

559;
Праўда, чалавечае жыццё і сродкі ка


мунікацыі, 562;
Мараль і грамадскае і палітычнае

жыццё, 566, 568;
Адрозненне, жыццё бедных і свя


тасць жыцця, 569;
Хрысціянскае сведчанне і ахвяраван


не жыцця, 570;
Павага да жыцця і правы чалавека,

571;
Свецкасць, маральныя праўды і гра


мадскае жыццё, 571;
Партыі і патрабаванні хрысціянска


га жыцця, 573;
Чалавек і сэнс яго жыцця, 575;
Сацыяльнае жыццё і Божы план,

577;
Хрысціяне і свецкае жыццё, 579;
Хрысціяне, жыццё і любоў, 580;
Грамадскае жыццё і сацыялогія, 581;
Больш чалавечнае грамадства і лю


боў у чалавечым жыцці, 582;
Самаахвярнае жыццё, 583.

З

ЗАКОН

Сацыяльнае вучэнне і новы закон
любові, 3;

Закон шабатовага і юбілейнага года,
24;

Запаведзь любові, закон жыцця, 33;
Пошукі праўды і табліцы Закону, 40;
Аўтаномія зямных спраў, законы,

45;
Любоў, асноўны закон дасканаласці,

54;
Касцёл, чалавечая супольнасць і Бо


жы закон, 68;
Quadragesimo anno і маральны закон,

91;
Свабода і маральны закон, 136, 137;
Сацыяльнае вучэнне, інстытуты і за


коны, 163;
Структуры салідарнасці і законы,

193;
Сужэнства і ўласныя законы, 215;
Чалавек з гомасэксуальнай арыен


тацыяй і маральны закон, 228;
Адказнае бацькоўства і маральны

закон, 232;
Правы сям’і і законы, 247;
Новы закон у сэрцах вернікаў, 324;
Эканоміка і маральны закон, 330;
Эканамічныя законы і маральнасць,

330;
Улада і маральны закон, 396, 567;
Улада і справядлівыя законы, 398;
Чалавечы закон, розум і вечны за


кон, 398;
Несправядлівы закон, 398;
Несправядлівыя законы і пратэст

сумлення, 399;
Пратэст сумлення і грамадзянскі за


кон, 399;
Практыкі, якія пярэчаць Божаму за


кону, 399;
Права на супраціўленне, мэты і за


коны, 400;
Натуральнае і станоўчае права, 400;
Дэмакратыя, этычны рэлятывізм і

маральны закон, 407;
Абраныя і распрацоўка законаў, 409;
Інфармацыя, плюралізм і законы,

414;
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Міжнародны парадак і маральны за

кон, 436;

Універсальны маральны закон і бу

дучыня, 436;

Міжнароднае права і закон мацней

шага, 439;

Вайна, наказ сумлення і законы, 503;
Антрапалогія і закон любові, 522;
Жыццё ў святасці і закон Пана, 530;
Сацыяльнае вучэнне, хрысціянскі

дух і законы, 531;
Сродкі камунікацыі і закон, 560;
Закон і прынцып веры і маральнас


ці, 570;
Евангелле, асоба і чалавечы закон,

576.

ЗАКОННIК

Законнікі і Кампендый, 11;
Законнікі і сацыяльнае вучэнне, 79;
Вучэнне, абавязкі свецкіх вернікаў і

законнікі, 83;
Mit brennender Sorge і законнікі, 92;
Сацыяльнае вучэнне, біскуп, закон


нікі, 539;
Пастырская дзейнасць у сацыяль


най сферы і законнікі, 540.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЗАРОБАК

Quadragesimo anno і заработная пла

та, 91, 302*;

Сямейная заработная плата, 250;
Правы працоўных і плата, 264;
Rerum novarum і павышэнне заробку,

268;
Заробак і зямныя даброты, 302;
Справядлівы заробак, законны плён

працы, 302.

ЗБРОЯ

Дзяржава, абарона і выкарыстанне
зброі, 500;

Сумленне і адмова ад ужывання зброі,
503;

Назапашванне зброі і спакой, 508;
Зброя масавага знішчэння, 509;
Забарона выкарыстання зброі, 510;
Лёгкая або індывідуальная зброя,

511.

ЗВЫЧАЙ

Канцэпцыі чалавека і звычаі, 124;
Натуральны закон і зменлівыя звы


чаі, 141;
Сацыяльныя прынцыпы і звычаі,

163;
Свецкія хрысціяне і напаўненне хрыс


ціянскім духам звычаяў, 531.

ЗГОДА

Сужэнства і ўзаемная згода, 215;
Палітычная ўлада і народная згода,

395;
Дэмакратыя і ўсеагульная згода ад


носна каштоўнасцяў, 407.

ЗДАРОЎЕ

Агульнае дабро і ахова здароўя, 166;
Сямейныя патрэбы і здароўе, 284;
Праца і ахова здароўя, 293;
Умовы працы і фізічнае здароўе, 301;
Абавязак чалавека і здаровае асярод


дзе, 465;
Праблемы здароўя і біятэхналогіі,

477;
Біятэхналогіі, хваробы і ахова зда


роўя, 478.

ЗЛАЧЫНСТВА, ЗЛАЧЫНЕЦ

Смяротнае пакаранне, метады стры

мання і злачынец, 405;

Узброеныя сілы і злачынства, 503;
Знішчэнне цэлых груп людзей і зла


чынствы, 506;
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Шоа і злачынствы супраць Бога і
чалавека, 506;

Ваенныя дзеянні, злачынствы, 509;
Дзеці, уцягнутыя ў ваенныя дзеян


ні, недапушчальнае злачынства,
512;

Міжнародныя судовыя інстанцыі і
злачынствы, 518.

ЗЛО

Асноўныя пытанні і зло, 14;
Першародны грэх, корань усякага

зла, 27;
Rerum novarum, памылкі і сацыяль


нае зло, 89;
Адрозніванне дабра і зла, 114, 136;
Грэх і надзея, якая пераўзыходзіць

усякае зло, 121;
Праўда пра зло і суджэнне сумлен


ня, 139;
Свабода і зло, 143;
Дрэва пазнання дабра і зла, 256;
Праца і ратаванне ад зла, 261;
Беднасць прыгнечаных, зло, 323;
Матэрыяльныя даброты і чалавек,

вызвалены ад зла, 325;
Любоў да грошай — корань усяляка


га зла, 328;
Улада і пакаранне таго, хто робіць

зло, 380;
Свет, успрыняты не як зло, 451;
Насілле з’яўляецца злом, 496;
Выкарыстанне зброі і зло, 500;
Бог і магчымасць перамагчы зло,

578;
Хрысціянская надзея і парасткі зла,

579.

ЗЯМЛЯ

Абвяшчэнне, збаўленне і межы зям

лі, 3;

Божы народ і зямля, 21;
Абяцаная зямля, 23;

Чалавек, адзінае на зямлі стварэн

не, якое Бог хацеў стварыць дзе

ля яго самога, 34;

Касцёл на зямлі, Хрыстовае і Божае
Валадарства, 49;

Людзі, зямля і справядлівасць, 56;
Плады прыроды, зямля і Дух Пана,

57;
Хрысціянская навіна і жыццё на зям


лі, 71;
Грамадства, новае неба і новая зям


ля, 82, 452;
Чалавек, злеплены з зямлі, 108;
Бог сказаў: «…напаўняйце зямлю…»,

111, 209;
Універсальная хрысціянская надзея

і зямля, 123;
Патрабаванне паважаць кожнага

чалавека на зямлі, 131;
Чалавечая асоба і валадаранне над

зямлёй, 149;
Бог даў зямлю ўсяму чалавечаму

роду, 171;
Усеагульнае прызначэнне дабротаў

зямлі, 171, 172, 179;
Праца, чалавек і зямля, 176;
Справядлівае размеркаванне зямлі,

180;
Стары Запавет, чалавек і зямля,

255;
Шабатовы адпачынак і плады зямлі,

258;
Праца ў аб’ектыўным сэнсе і зямля,

270, 317;
Чалавек, гаспадар зямлі, 275;
Валоданне зямлёй і капіталам, 283;
Эміграцыя і найменш забяспечаныя

рэгіёны зямлі, 297;
Новы падзел зямлі, 300;
Права ўласнасці на зямлю, 300;
Божае Валадарства на зямлі, 325;
Чалавек і зямля, 337;
Годнасць чалавека і зямля, 428;
Боскае дзеянне і зямля, 430;
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Універсальнае бачанне жыцця наро

даў на зямлі, 432;

Чалавек, зямля і вечнае збаўленне,
445;

Новая зямля і здзейсненае збаўлен

не, 455;

Біблійнае бачанне, хрысціяне і вы

карыстанне зямлі, 456;

Імя Божае, праслаўленае па ўсёй
зямлі, 456;

Чалавек і ўласная форма зямлі, 460;
Абагаўленне зямлі, 463;
Сувязь, якая злучае свет з Богам, і

зямля, 464;
Карэнныя народы і зямля, 471;
Узаемазалежнасць і жыхары зямлі,

486;
Бог, Стварыцель неба і зямлі, 487;
Сувязі паміж народамі ўсёй зямлі,

498;
Грамадзянскае насельніцтва выга


няюць з уласных земляў, 504;
Касцёл і адкупленчая справа Хрыс


та на зямлі, 516;
Хвала на вышынях Богу, свет, народ

Божы і зямля, 519*;
Пшанічнае зерне, кінутае ў зямлю,

570;
Незадаволенасць і рай на зямлі, 575,

579;
Дзеянне Духа Святога напаўняе зям


лю, 578.

І

ІДЭАЛОГIЯ

Ідэалогія, якая абмяжоўваецца зям

ным прагрэсам, 48;

Сацыяльнае вучэнне і ідэалогія, 72;
Сацыяльнае вучэнне і ідэалагічная

сістэма, 72;
Сацыяльнае вучэнне і розныя ідэа


логіі, 85;

Ідэалагічныя пратэсты і сямідзеся

тыя гады, 100;

Няздольнасць ідэалогіі, 100;
Рэдукцыйныя канцэпцыі ідэалагіч


нага характару, 124;
Хрысціянская вера і ідэалогіі, 126;
Ідэалогія грамадскай дамовы, 149*;
Братэрства і калектывісцкія ідэалогіі,

390;
Індывідуалісцкія і калектывісцкія

ідэалогіі, 390;
Камунікацыя і ідэалогія, 416;
Чалавек і палітычныя ідэалогіі, 417;
Ідэалагічны інтэрнацыяналізм, 432;
Ідэалогіі і супольны аспект, 433;
Яднанне чалавечай сям’і і ідэалогіі,

433;
Сцыентычная і тэхнакратычная ідэ


алогіі, 462;
Ідэалагічны кантроль і сацыяльная

камунікацыя, 557;
Актыўнасць хрысціяніна і ідэалагіч


нае бачанне, 558.

ІМIГРАЦЫЯ, IМIГРАНТ

Іміграцыя, рэсурс развіцця, 297;
Імігранты і беспрацоўе, 289;
Іміграцыя, рэсурс, развіццё, 297;
Глабалізацыя, прафсаюзы і імігран


ты, 308.

ІНКУЛЬТУРАЦЫЯ

Хрысціянская антрапалогія і інкуль

турацыя, 523;

Навучальныя ўстановы і інкульту

рацыя, 532.

ІНСТЫТУТ, IНСТЫТУЦЫЙНЫ

(гл. таксама УСТАНОВА)

Касцёл і грамадскія інстытуты, 71;
Чалавек, інстытуты і вінаватыя, 120;
Інстытуты і развіццё асобы, 131;
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Прынцыпы сацыяльнага вучэння і
інстытуты, 163;

Палітычныя інстытуты і духоўныя
даброты, 168;

Уплыў уласнасці і інстытуты, 181;
Субсідыярнасць, інстытуцыйная да


памога, 186;
Інстытуцыйнае замяшчэнне, 188;
Салідарнасць і інстытуты, 193;
Адказныя і змены грамадскіх інсты


тутаў, 197;
Каштоўнасці і грамадскі інстытут,

205;
Езус і годнасць інстытута сужэн


ства, 210;
Інстытут сужэнства і Божая воля,

215;
Інстытут сужэнства і сужэнская лю


боў, 215;
Падстава інстытута сужэнства, 220;
Сям’я, натуральны інстытут, 225;
Інстытут сужэнства і сям’і, 229;
Інстытуты і права на жыццё, 231;
Грамадзянскія інстытуты і перавага

сям’і, 254;
Праца, капітал і інстытут уласнасці,

282;
Правы працоўных і інстытуцыйныя

працэсы, 305;
Інстытуты і годнасць працы, 319;
Свабодны рынак, важны інстытут,

347;
Свабодны рынак, бесчалавечны ін


стытут, 348;
Эканамічная дзейнасць і інстыту


цыйны вакуум, 352;
Інстытуцыйныя рашэнні і эканаміч


ная сістэма, 369;
Кансалідацыя створаных інстыту


таў, 372;
Духоўныя каштоўнасці і сацыяль


ныя інстытуты, 386;
Прамежкавыя групы і інстытуты,

394;

Палітычная карупцыя і дзяржаўныя
інстытуты, 411;

Інстытут прадстаўніцтва і грама

дзяне, 413;

Палітычныя супольнасці і інстыту

ты служэння, 424;

Інстытут перамоў і міжнароднае за

канадаўства, 439;

Інстытут перамоў і юрыдычная ўла

да, 439;

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый,
інстытуцыйны падмурак спакою,
440;

Настаўніцкі Інстытут Касцёла і пра

вы чалавека, 443;

Нестабільнасць інстытутаў і бед

насць, 447;

Экалагічныя рухі і інстытуцыйны
статус, 463;

Сацыяльныя тыдні і Настаўніцкі
Інстытут Касцёла, 532;

Біскуп, інстытуты і сацыяльнае ву

чэнне, 539;

Інстытуты і дзейнасць свецкіх хрыс

ціянаў, 543;

Сацыяльныя інстытуты і агульнае
дабро, 552;

Вернікі і інстытуцыйныя абавязкі,
565;

Сацыяльныя і палітычныя інстыту

ты, 566;

Маральнае вымярэнне і дэгуманіза

цыя інстытутаў, 566;

Дэмакратыя і законныя інстытуты,
567.

ІНФАРМАЦЫЯ

Патрабаванні агульнага дабра і ін

фармацыя, 166, 415;

Права на абмен інфармацыяй, 166;
Удзел і інфармацыя, 189;
Салідарнасць і абмен інфармацыяй,

192;
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Колькасць дзяцей у сям’і і неабход

ная інфармацыя, 234;

Канкурэнтны рынак і інфармацыя,
347;

Спажыўцы і пашырэнне інфарма

цыі, 359;

Інфармацыя і дэмакратычны ўдзел,
414;

Аб’ектыўная інфармацыя, 414;
Інфармацыйная сістэма і чалавечая

асоба, 415;
Багаты і бедны на інфармацыю, 416;
Беднасць і сістэма інфармацыі, 447;
Біятэхналогіі і праўдзівая інфарма


цыя, 479, 480;
Бедныя з прыгарадаў і праўдзівая

інфармацыя, 482;
Структуры, палітыка камунікацый

і інфармацыя, 561;
Адрозненне і правільнасць інфарма


цыі, 569.

К

КААПЕРАТЫВЫ

Rerum novarum і кааператывы, 268;
Кааператывы і праца, 339.

КАЛАНIЯЛIЗМ

Глабалізацыя і новы каланіялізм,
366;

Эканамічны неакаланіялізм, 450.

КАЛЕКТЫЎ

Кампендый і рашэнні на калектыў

ным узроўні, 10;

Прырода і калектыўная адказнасць,
16;

Калектыўнае самавызначэнне Божа

га народу, 21;

Езус, гісторыя і калектыўнае нама

ганне, 170, 327;

Капітал, супрацоўніцтва і калектыў,
276;

Забастоўка, калектыўная адмова пра

цаўнікоў выконваць свае функ

цыі, 304;

Дзяржава, рынак і карысць для ка

лектыва, 353;

Калектыўныя даброты і рынкавыя
механізмы, 356;

Спажыўцы, калектыўны выбар і вы

творцы, 359;

Калектыўнае сумленне і маральны
закон, 397;

Калектыўная дзейнасць і Божы на

мер, 456;

Навакольнае асяроддзе, калектыў

нае дабро, 466;

Калектыўная сквапнасць і парадак
стварэння, 481;

Калектыўная адказнасць, вайна і
развіццё, 498.

КАНТРАЦЭПТЫЎНЫЯ СРОДКI

Нельга выкарыстоўваць кантрацэп

тыўныя сродкі, 233;

Эканамічная дапамога і кампаніі па
распаўсюджванні кантрацэптыў

ных сродкаў, 234.

КАНТРОЛЬ

Свабода і бескантрольная аўтаномія,
199;

Народ, кантроль і кіраўнікі, 395, 409;
Дэмакратычная сістэма і кантроль з

боку грамадства, 408;
Кантроль, сканцэнтраваны ў руках

нямногіх, 414;
Міжурадавыя структуры і кантроль,

442;
Навакольнае асяроддзе і кантроль з

боку дзяржаў, 468;
Ядзернае раззбраенне і кантроль на

міжнародным узроўні, 509;
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Кантроль вытворчасці лёгкай зброі,
511;

Сродкі камунікацыі і ідэалагічны кан

троль, 557.

КАНФЛIКТ

Людзі, любоў да Бога і канфлікты, 4;
Пытанне працоўных і канфлікт, 88;
Quadragesimо anno і грамадскія кан


флікты, 91;
Дзеці ва ўзброеных канфліктах, 245;
Становішча дзяцей і ўзброеныя кан


флікты, 245;
Канфлікт паміж працай і капіталам,

279;
Забастоўка і вырашэнне канфліктаў,

304;
Праблема меншасці і канфлікты, 387;
Сродкі камунікацыі і канфлікты, 416;
Супрацоўніцтва і логіка канфлікту,

420;
Канфлікты паміж Касцёлам і палі


тычнай супольнасцю, 427;
Канфлікты паміж палітычнымі су


польнасцямі і вайна, 438;
Міжнародная супольнасць і канф


лікты, 439;
Апостальская Сталіца і пасрэдніц


тва ў канфліктах, 444;
Навакольнае асяроддзе, беднасць і

ўзброеныя канфлікты, 482;
Доступ да пітной вады і канфлікты,

484;
Спакой і пазбяганне канфліктаў, 495;
Вайна і новыя канфлікты, 497;
Узброеныя канфлікты і шкода, 497;
Альтэрнатыўныя вайне спосабы вы


рашэння міжнародных канфлі

ктаў, 498;

Пошук прычын і вынікі канфлікту,
498;

Міжнародныя арганізацыі і канфлі

кты, 499;

Тыя, хто адмаўляецца з наказу сум

лення, і канфлікт, 503;

Гуманітарнае права і канфлікты, 504;
Лёгкая і індывідуальная зброя і кан


флікты, 511;
Выкарыстанне дзяцей у якасці сал


дат і канфлікты, 512;
Тэрарызм, гуманітарнае права і кан


флікты, 513;
Рэлігійныя адрозненні і прычыны

канфліктаў, 516;
Прабачэнне, прымірэнне і канфлік


ты, 517;
Праўда пра злачынствы і ўзброеныя

канфлікты, 518;
Судовыя інстанцыі і злачынствы,

здзейсненыя падчас канфліктаў,
518.

КАПIТАЛ

Пытанне працоўных, капітал і пра

ца, 88;

Капітал, праца і супрацоўніцтва, 91;
Капітал і дзейнасць чалавека, 273;
Капітал, сродкі вытворчасці і прад


прыемства, 276;
Капітал і фінансавыя рэсурсы, 276;
Чалавечы капітал, 276;
Грамадскі капітал, 276;
Адносіны паміж працай і капіталам,

277, 281;
Праца, капітал і чалавек, 278;
Канфліктнасць паміж працай і капі


талам, 279;
Праца, капітал і прыватная ўлас


насць, 282;
Уласнасць на капітал і новыя тэхна


логіі, 283;
Працэс вытворчасці, праца і капітал,

306;
Прадпрыемства як аб’яднанне капі


талаў, 338;
Прадпрыемства, капітал і праца, 338;
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Прадпрымальнікі і клопат пра капі

тал, 344;

Глабальнае грамадства і абмен капі

талу, 361;

Перамяшчэнне капіталу і развіццё
краін, 363;

Глабальны рынак капіталу, 368;
Мабільнасць капіталу і рэсурсы, 368;
Міжнародныя рынкі капіталу і ўра


ды, 370;
Капітал, знешні доўг і гандаль, 482.

КАПIТАЛIЗМ

Праца і капіталістычны ўзор, 267;
Сацыяльнае вучэнне і капіталізм,

335.

КАРПАРАТЫЎНАСЦЬ

Прафсаюзы і спакуса карпаратыў

насці, 306;

Прадпрыемства і карпаратыўныя
інтарэсы, 340.

КАРУПЦЫЯ

Формы карупцыі і адмоўны ўплыў,
192;

Дэмакратычная сістэма і палітыч

ная карупцыя, 411;

Карупцыя, адсталасць у развіцці і
беднасць, 447;

Карупцыя і пазыковы крызіс, 450.

КАСЦЁЛ

Касцёл, пілігрымуючы народ і Хры

стус, 1;

Касцёл, Добрая Навіна і трэцяе ты

сячагоддзе, 2;

Касцёл, Евангелле і сацыяльнае ву

чэнне, 3, 7, 13;

Касцёл, сацыяльнае вучэнне і лю

боў, 5;

Сацыяльнае вучэнне і Касцёл, 8, 61;

Клопат Касцёла і лёс чалавецтва, 8;
Кампендый, Касцёл і збаўленне, 8;
Касцёл і свецкае вымярэнне, 10;
Кампендый і браты з іншых Касцё


лаў, 12;
Кампендый і служэнне Касцёла, 13,

14;
Касцёл, чалавецтва і гісторыя, 18;
Касцёл і цэласны і салідарны гу


манізм, 19;
Касцёл, Бог і цэнтр гісторыі, 31;
Трынітарнае жыццё ў Касцёле, 32,

327;
Касцёл і трансцэндэнтнае вымярэн


не асобы, 49;
Касцёл і з’яднанне чалавечага роду,

49;
Касцёл, збаўленне і Езус Хрыстус,

49;
Касцёл і пачатак Хрыстовага Вала


дарства, 49;
Касцёл і новыя хрысціянскія су


польнасці, 50;
Касцёл, Валадарства і евангельскія

каштоўнасці, 50;
Касцёл і палітычная супольнасць,

50, 424, 425, 427;
Касцёл і збаўчая і эсхаталагічная мэ


ты, 51;
Касцёл і спакуса таталітарызму, 51;
Салідарны Касцёл, 60;
Касцёл, таямніца Божай любові, 60;
Касцёл добра ведае чалавечую нату


ру, 61;
Касцёл і людзі, першы асноўны шлях,

62, 65;
Сацыяльнае вучэнне, Касцёл і аб


вяшчэнне Евангелля, 63;
Касцёл, сацыяльнае вучэнне і місія,

64;
Сацыяльнае вучэнне, евангелізацыя

і Касцёл, 66;
Сацыяльнае вучэнне і прароцкая

функцыя Касцёла, 67;
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Сацыяльнае вучэнне, служэнне і Кас

цёл, 67;

Кампетэнцыя Касцёла ў тым, што
звязана з Евангеллем, 68;

Касцёл, права і абавязак і сацыяль

нае вучэнне, 69;

Права Касцёла евангелізаваць, 70;
Заданне Касцёла і грамадскія з’явы,

71;
Касцёл і ацэнка чалавечых спраў, 71;
Традыцыя Касцёла і сацыяльнае ву


чэнне, 74;
Касцёл, разуменне чалавека і навукі,

78;
Сацыяльнае вучэнне належыць Кас


цёлу, 79;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і са


цыяльнае вучэнне, 79;
Маральнае навучанне Касцёла, 80;
Касцёл і універсальнае бачанне ча


лавека, 81;
Збаўчая місія Касцёла, 82, 522;
Касцёл і сацыяльнае быццё, 82;
Свецкія вернікі і іх абавязак у Касцё


ле, 83;
Сацыяльнае вучэнне і дзеці Касцё


ла, 84;
Сацыяльнае вучэнне і іншыя Кас


цёлы, 84;
Касцёл, Маці і Настаўніца, і чала


век, 86;
Сацыяльнае вучэнне, дактрынальны

корпус і Касцёл, 87, 162;
Касцёл і прамысловая рэвалюцыя,

88, 267;
Касцёл і яго статус грамадзянства,

90, 521;
Каталіцкі Касцёл і нямецкі Рэйх, 92;
Касцёл і супрацоўніцтва з людзьмі,

94;
Gaudium et spes, Касцёл і свет, 96;
Касцёл і сацыяльная справядлівасць,

99;
Касцёл і Сусветны дзень міру,  99, 520;

Касцёл, сацыяльнае вучэнне і пас

тырскія аргументы, 104;

Касцёл і чалавек, жывы вобраз Бога,
105;

Касцёл, сацыяльнасць і асоба, 106;
Касцёл і годнасць чалавечай асобы,

107;
Касцёл і рэдукцыйныя погляды на

чалавека, 125;
Касцёл і адзінства душы і цела, 129;
Месца жанчыны ў Касцёле, 146;
Касцёл і правы чалавека, 152, 159;
Касцёл і прынцыпы сацыяльнага

вучэння, 160, 161;
Касцёл і прынцып усеагульнага пры


значэння дабротаў, 172;
Касцёл і клопат пра бедных, 182, 184,

449;
Касцёл і справа міласэрнасці, 184;
Касцёл і суадносіны паміж любоў’ю

і справядлівасцю, 184;
Касцёл і праявы сацыяльнасці, 186;
Касцёл і аўтаномія зямных спраў, 197;
Касцёл і сям’я, 211;
Касцёл і любоў Хрыста да Касцёла,

219;
Сям’я, хатні або малы Касцёл, 220;
Касцёл і вучэнне пра сэксуальнасць,

224;
Касцёл і тыя, хто пасля разводу зак


лючыў новы сужэнскі саюз, 226;
Касцёл і грамадства аграрнага тыпу,

267;
Rerum novarum, Касцёл і праца, 269;
Касцёл, капітал і праца, 277;
Касцёл, беспрацоўе і праца, 287;
Касцёл і патрэбы чалавека, 318;
Касцёл, Хрыстус і сусвет, 383;
Касцёл і канцэпцыі ўлады, 393;
Касцёл і смяротнае пакаранне, 405;
Касцёл і дэмакратычная сістэма,

406;
Касцёл, палітычная і грамадзянская

супольнасць, 417;
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Касцёл і сацыяльны плюралізм, 417;
Каталіцкі Касцёл і рэлігійная сва


бода, 421;
Касцёл, дзяржава і рэлігійныя арга


нізацыі, 423;
Касцёл і юрыдычнае прызнанне, 426;
Касцёл і чалавечы род, 431;
Касцёл і адносіны паміж народамі,

433;
Касцёл і міжнародная супольнасць,

440;
Касцёл і незалежнасць Апосталь


скай Сталіцы, 444;
Легаты Касцёла і ўлады дзяржаў, 445;
Касцёл і беднасць людзей, 449;
Касцёл, прагрэс, навука і тэхніка,

457, 458;
Касцёл і насілле, 496;
Касцёл і бежанцы, 505;
Касцёл і спакой у свеце і для свету,

516;
Касцёл, спакой, прабачэнне і прымі


рэнне, 517;
Касцёл, клопат аб спакоі, малітва,

519;
Касцёл і абнаўляльная сіла хрысці


янства, 521;
Касцёл і інкультурацыя, 523;
Касцёл, сацыяльнае вучэнне і сацы


яльнае пастырства, 524, 525, 527,
530, 533;

Касцёл і дыялог з братамі юдэямі,
536;

Касцёл і дыялог з іншымі рэлігіямі,
537;

Касцёл і дух Асізі, 537;
Касцёл і адказ Божага народу, 538;
Касцёл і адказнасць біскупа, 539;
Касцёл і адказнасць свецкіх верні


каў, 541, 549;
Касцёл і сцвярджэнне годнасці асо


бы, 552;
Касцёл і культура, 554, 560;
Касцёл і грамадскія камунікацыі, 562;

Касцёл і свецкасць, 571, 572;
Касцёл і палітычнае жыццё хрысці


янаў, 573, 574;
Касцёл і сэнс чалавечага жыцця, 576;
Касцёл, зло і дабро, 578.

КАТАВАННI

Расследаванні і забарона катаван

няў, 404;

Міжнародныя юрыдычныя механіз

мы і катаванні, 404.

КАШТОЎНАСЦЬ

Грамадства, яго законы і каштоў

насці, 45;

Касцёл, Валадарства і евангельскія
каштоўнасці, 50;

Трынітарная Любоў і каштоўнасць
асобы, 54;

Міждысцыплінарны дыялог і каш

тоўнасць, 78;

Сацыяльнае вучэнне і каштоўнасці,
197, 580;

Сацыяльнае вучэнне і універсаль

ныя каштоўнасці, 85;

Quadragesimo anno і каштоўнасць
уласнасці, 91;

Усеагульны гуманізм і духоўныя каш

тоўнасці, 98;

Мужчына і жанчына, іх аднолька

вая каштоўнасць, 111;

Чалавек і каштоўнасць стварэння,
113;

Падзелы і каштоўнасць чалавечай
асобы, 116;

Агульнае дабро, каштоўнасць і мэты
асобы, 170;

Эканоміка і маральныя каштоўнас

ці, 174;

Салідарнасць, грамадская каштоў

насць, 194*;

Сувязь паміж прынцыпамі і каштоў

насцямі, 197;
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Грамадскія каштоўнасці, 197;
Каштоўнасць свабоды, 200;
Каштоўнасць справядлівасці, 201;
Каштоўнасць асобы і крытэрыі вы


гады, 202;
Каштоўнасць салідарнасці, 203;
Сувязь паміж цнотамі, грамадскімі

каштоўнасцямі і любоў’ю, 204;
Каштоўнасці і ўнутраная крыніца

любові, 205;
Сям’я і маральныя каштоўнасці, 213,
Каштоўнасць сям’і і дзяржава, 214;
Сужэнства і каштоўнасць гэтага ін


стытута, 215;
Каштоўнасць сужэнскай супольнас


ці і дзеці, 218;
Любоў і асабістая годнасць як каш


тоўнасць, 221;
Пажылыя людзі і каштоўнасці, 222;
Каштоўнасці, эканамічныя тэрмі


ны і тэрміны функцыянальнасці,
222;

Любоў, сэксуальнасць і каштоўнасці
жыцця, 223;

Сям’я, духоўныя і рэлігійныя каш

тоўнасці, 229, 238;

Грамадская каштоўнасць кожнага
новага чалавека, 230;

Евангелле жыцця і каштоўнасць пра

рочага служэння, 231;

Адказнае бацькоўства і іерархія каш

тоўнасцяў, 232;

Выхаванне і асноўныя каштоўнасці,
238;

Дзеці і чалавечыя і маральныя каш

тоўнасці, значэнне сэксуальнас

ці, 243;

Каштоўнасць дзяцінства, 244;
Новыя пакаленні і спадчына каш


тоўнасцяў, 244;
Палітычная дзейнасць і сямейныя

каштоўнасці, 252, 254;
Каштоўнасць усяго, Божае Валадар


ства і Яго праўда, 260;

Езус і першапачатковая каштоўнасць
шабату, 261;

Каштоўнасць працы, 270, 271;
Каштоўнасць чалавечага капіталу,

278;
Касцёл і каштоўнасць працы, 287;
Суб’ектыўная каштоўнасць працы і

салідарнасць, 308;
Каштоўнасці і новая арганізацыя

працы, 311;
Эканамічная няроўнасць і іерархія

каштоўнасцяў, 321;
Беднасць, маральная каштоўнасць,

324;
Свабода ў эканоміцы, асноўная каш


тоўнасць, 336;
Прадпрыемства і каштоўнасці, 338,

339;
Свабодны рынак і каштоўнасці, 348;
Спажыванне тавараў, адзіная каш


тоўнасць, 375;
Этычна
рэлігійны парадак і матэры


яльныя каштоўнасці, 384;
Народ, супольнае жыццё і каштоў


насці, 386;
Палітычная супольнасць і каштоў


насць супольнасці, 392;
Улада і асноўныя чалавечыя і ма


ральныя каштоўнасці, 397;
Пакаранне, маральная каштоўнасць

адкуплення, 403;
Дэмакратыя і каштоўнасці, 407;
Грамадскія камунікацыі і каштоў


насці, 416;
Валанцёрства, вельмі каштоўны пры


клад, 420;
Ідэалогіі і каштоўнасці асобы, 433;
Дыпламатычнае служэнне Апосталь


скай Сталіцы і каштоўнасці, 445;
Навукоўцы і маральныя каштоўнас


ці, 458;
Біятэхналогіі і каштоўнасці, пастаў


леныя на карту, 472;
Вада і каштоўнасць жыцця, 484;



501Тэматычны паказальнік

Спакой — гэта каштоўнасць, 494,
495;

Узброеныя сілы і каштоўнасці, 502;
Ваенныя патрабаванні і каштоў


насць асобы, 505;
Хрысціянская антрапалогія і чалаве


чыя каштоўнасці, 522, 527;
Інкультурацыя веры і каштоўнасці,

523;
Сацыяльнае пастырства і каштоў


насці, 527;
Фармацыйная каштоўнасць сацы


яльнага вучэння, 529;
Выхаваўчая каштоўнасць сведчан


ня, 530;
Сустрэчы ў Асізі і агульныя каштоў


насці, 537;
Кансэкраваныя асобы і каштоўнасць

святасці, 540;
Духоўнае жыццё, каштоўнасці і свец


кае жыццё, 546;
Каталікі, спадчына і каштоўнасць,

555;
Каштоўнасць каталіцкай Традыцыі,

555;
Чалавечая асоба і каштоўнасці, 558;
Свецкі вернік і маральныя каштоў


насці грамадскага жыцця, 568;
Рашэнні заканадаўцаў і хрысціян


скія каштоўнасці, 570;
Свецкасць – каштоўнасць, прызна


ная Касцёлам, 571;
Палітычныя інструменты і каштоў


насці, 573;
Прыналежнасць да партыі і хрысці


янскія каштоўнасці, 574.

КIРАВАННЕ, КIРАЎНIК, САМАКIРАВАННЕ

Дэмакратычныя формы кіравання і
правы чалавека, 158;

Ініцыятывы і формы самакіраван

ня, 293;

Нацыянальныя дзяржавы і кіраван

не зменамі, 342;

Малітва за кіраўнікоў, 381;
Бог і кіраванне светам, 383;
Народ і дзейнасць кіраўнікоў, 395;
Дэмакратыя, кіраўнікі і грамадзяне,

406;
Абраныя і абавязак кіраўніка, 409;
Палітычная карупцыя, кіраўнікі і на


род, 411;
Свецкасць і кіраванне асобнымі краі


намі, 571.

КЛАНАВАННЕ

Кланаванне і яго грамадскае і куль

турнае значэнне, 236;

Кланаванне чалавека і Настаўніцкі
Інстытут Касцёла, 236.

КЛАС, КЛАСАВЫ

Rerum novarum і класавая барацьба,
89;

Quadragesimo anno і канфлікт класаў,
91;

Роўнасць паміж людзьмі і класавая
прыналежнасць, 144;

Роўнасць грамадскіх класаў, 145;
Rerum novarum, супрацоўніцтва кла


саў, 268;
Капітал, наёмная праца і грамадскія

класы, 277;
Прафсаюзы, класавая структура і

класавая барацьба, 306;
Тэхналагічныя новаўвядзенні і рабо


чы клас, 313.

КРАIНА

(гл. таксама ДЗЯРЖАВА)

Краіны, якія развіваюцца, і калек

тыўныя сістэмы, 180;

Сацыяльныя праблемы, агульнасус

ветны ўзровень і краіны, 373;

Краіны, якія развіваюцца, і паліты

ка ў камерцыйнай сферы, 476;
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КРЫТЭРЫI

Сацыяльнае вучэнне і крытэрыі су

джэння, 7;

Кампендый і крытэрыі ацэнкі, 11;
Сацыяльнае вучэнне і універсаль


ныя крытэрыі, 104;
Прынцыпы і крытэрыі распазнаван


ня, 161;
Агульнае дабро і крытэрыі для пры


няцця рашэнняў, 188;
Справядлівасць, крытэрый ацэнкі

маральнага стану, 201;
Справядлівасць, асоба і крытэрый

выгады, 202;
Любоў, вышэйшы і універсальны

крытэрый, 204;
Сям’я і крытэрый функцыянальнас


ці, 221;
Перавага сям’і і нарматыўныя кры


тэрыі, 254;
Новыя тэхналогіі і крытэрый спра


вядлівасці, 283;
Міграцыйныя патокі і крытэрыі спра


вядлівасці, 298;
Даход і крытэрыі справядлівасці,

303;
Вытворчая дзейнасць і крытэрыі па


водзін, 318;
Прадпрымальніцтва і эканамічныя

крытэрыі, 338;
Прадпрыемства і крытэрыі экана


мічнай эфектыўнасці, 344;
Багатыя і бедныя краіны і этычныя

крытэрыі, 364;
Улада і сацыялагічныя і гістарыч


ныя крытэрыі, 396;
Крытэрыі і права на супраціўленне,

401;
Агульнае дабро і крытэрый, які рэг


ламентуе палітычнае жыццё, 407;
Біятэхналогіі і крытэрый салідар


насці, 474;
Доступ да вады і маральныя крытэ


рыі, 484;

Санкцыі і юрыдычныя і этычныя кры

тэрыі, 507;

Інкультурацыя і крытэрыі суджэн

ня, 523;

Крытэрыі пастырскай дзейнасці, 526;
Аб’яднанні і крытэрыі эклезіяль


насці, 549;
Культура і крытэрый праверкі, 558;
Дэмакратычная сістэма і фундамен


тальныя крытэрыі, 569;
Палітычныя рашэнні і крытэрыі ацэн


кі, 574.

КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНЫ

Хрысціянскае збаўленне і адносіны
паміж культурамі, 1;

Хрысціянская любоў і культурныя
праекты, 6;

Сацыяльныя пытанні і культурныя
аспекты, 8;

Рэлігіі, культуры і дыялог, 12;
Месца чалавека ў грамадстве, куль


туры, 14;
Кіраванне плюралізмам і культура,

16;
Таямніца і культурныя традыцыі, 20;
З’ява культурнай узаемазалежнасці,

33;
Культурнае дасягненне, адноснасць

і часовасць, 48;
Рэлігія і палітыка, культурнае дасяг


ненне, 50;
Грамадства і культурныя структуры,

61;
Культура і будаванне збаўлення, 62;
Евангелізаваць сацыяльную сферу,

культуру, 70;
Сацыяльнае вучэнне і дзеячы куль


туры, 73;
Сацыяльнае вучэнне, пераемнасць і

культуры, 85;
XIX стагоддзе і культурныя вынікі,

88;
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Расеm in terris і праблемы культурна

га зместу, 95;

Gaudium et spes і тэмы культуры, 96;
Populorum progressio развіццё і куль


тура, 98;
Збаўленне ў Езусе і культурныя да


сягненні, 120;
Першынство чалавечай асобы і куль


турныя праграмы, 132;
Свабода і ўмовы культурнага парад


ку, 137;
Натуральны закон і разнароднасць

культур, 141;
Роўнасць паміж людзьмі і культур


ная прыналежнасць, 144;
Удзел і культурная дзейнасць, 151;
Правы чалавека і розныя культуры,

154;
Нацыі і права на сваю культуру, 157;
Агульнае дабро, права і доступ да

культуры, 166;
Дзяржава, агульнае дабро і культур


ныя даброты, 168;
Прызначэнне дабротаў і культурныя

кантэксты, 173;
Культурнае жыццё першабытных на


родаў, 180;
Любоў Касцёла і культурная бед


насць, 184;
Субсідыярнасць і інстытуты куль


турнага характару, 185;
Удзел і культурнае жыццё, 189;
Салідарны ўдзел і культурныя пе


рашкоды, 191;
Салідарнасць і спадчына культуры,

195;
Сацыяльныя каштоўнасці і культур


ныя структуры, 197;
Каштоўнасць свабоды і культурныя

ідэі,  200;
Сям’я, культурная спадчына і нацыя,

213;
Культуры і годнасць сужэнскага са


юзу,  216;

Пажылыя людзі і культурныя каш

тоўнасці, 222;

Тоеснасць полу і культурны прадукт,
224;

Сям’я і культурныя каштоўнасці, 229,
238;

Сям’я і культура жыцця, 231;
Дэмаграфічны рост і культурныя

ўмовы, 234;
Кланаванне чалавека і культурнае

значэнне, 236;
Сямейныя аб’яднанні і роля сям’і ў

культурным плане, 247;
Перавага сям’і і культурная перспек


тыва, 254;
Праца, культура і Айцы Касцёла, 265;
Праца і культурнае развіццё, 269;
Праца і культурныя ўмовы, 270, 309;
Прамежкавыя групы і культурныя

мэты, 281;
Адпачынак і клопат пра культурнае

жыццё, 284;
Трэці сектар і сфера культуры, 293;
Сельскагаспадарчая праца і культур


нае значэнне, 299;
Працоўны, заробак і культурнае жыц


цё, 302;
Праца, час і культурная падрыхтоў


ка, 311;
Глабалізацыя, праца і культурныя

намаганні, 312;
Свет працы і культурныя змены, 314;
Праца і дзеячы культуры, 320;
Прадпрыемствы, прыбытак і гра


мадска
культурная сістэма, 340;
Прадпрымальнікі і культурныя су


вязі, 344;
Спажыўцы і культурны выбар, 358;
Спажывецтва, культурны выклік,

360;
Глабалізацыя і культурныя адроз


ненні, 366;
Эканамічнае і культурнае развіццё,

372;
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Міжнародная эканоміка і культурная
ўзаемазалежнасць, 373;

Чалавечая дзейнасць і грамадска

культурная сістэма, 375;

Развіццё і выхаваўчая і культурная
праца, 376;

Народ і культурнае жыццё, 386;
Меншасці і права на сваю культуру,

387;
Грамадзянскія ўлады і культурная

няроўнасць, 389;
Сродкі камунікацыі і культурны ас


пект, 415;
Грамадзянская супольнасць і куль


турныя рэсурсы, 417;
Рэлігійная супольнасць і культурныя

сувязі, 423;
Касцёл і культурныя мэты, 426;
Езус, новае чалавецтва і культурныя

адрозненні, 431;
Адзінства і культурная сіла свабо


ды, 432;
Суб’ектыўнасць народу ў культур


ным сэнсе, 435;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

культурны падмурак спакою, 440;
Узаемазалежнасць і культурныя ад


носіны, 442;
Эксплуатацыя, рэсурсы і культурны

працэс, 461;
Бачанне чалавека і хрысціянская

культура, 464;
Даброты і культурны арыенцір, 482;
Культура спакою, 495;
Хрысціянства і культура, 521;
Хрысціянская антрапалогія і куль


турнае жыццё, 522;
Антрапалогія, Евангелле і культура,

523;
Сацыяльнае пастырства і культура,

524;
Сацыяльнае вучэнне, свецкія хрыс


ціяне і культурная сфера, 531;
Інкультурацыя і культурная галіна,

532;

Сацыяльныя тыдні, лабараторыя
культуры, 532;

Свецкі хрысціянін, рэаліі і культура,
543;

Свецкія вернікі і гармонія паміж жыц

цём, верай і культурнае выхаван

не, 546;

Аб’яднанні і культурнае асяроддзе,
550;

Свецкі хрысціянін і служэнне ў куль

турным жыцці, 551;

Абарона сужэнства і культурны кан

тэкст, 553;

Культура, сфера ўдзелу і хрысціяне,
554;

Сацыяльная і палітычная культура
і Евангелле, 555;

Культура і збядненне чалавецтва, 556;
Этычнае вымярэнне культуры, 556;
Права на гуманную і цывілізаваную

культуру, 557;
Змест культуры і праўда, 558
Рэлігійнае вымярэнне культуры, 559;
Свецкія вернікі, сродкі камунікацыі і

культура, 560;
Культурны кантэкст і мадэлі развіц


ця, 563;
Дзеячы эканамічнай навукі і куль


турныя структуры, 564;
Парламентарыі, несправядлівыя за


коны і культура, 570;
Свецкасць і ажыццяўленне культур


най дзейнасці, 572;
Культурнае пытанне і маральны сэнс,

577;
Грамадскае жыццё і любоў на куль


турным узроўні, 582.

Л

ЛАД

(гл. таксама ПАРАДАК, СIСТЭМА)

Новы лад і чалавечая асоба, 19;
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Rerum novarum і справядлівы гра

мадскі лад, 89;

Справядлівы грамадскі лад і дзей

насць, 89;

Грамадскі лад, заснаваны на мараль

насці і праве, 93;

Новы грамадскі лад і права, 93;
Пій XII і ўнутраны лад нацый, 93*;
Радыёпасланні на Божае Нараджэн


не і новы грамадскі лад, 93;
Права і міжнародны лад, 93;
Сацыяльнае вучэнне і зямны лад, 104;
Грамадскі лад і дабро асобы, 132;
Грамадскі лад і яго развіццё, 132;
Чалавек, свабода і грамадскі лад, 135;
Прыватная ўласнасць і правільны

грамадскі лад, 176;
Сям’я і грамадскі лад, 211;
Апостальская Сталіца, грамадскі лад

і любоў, 445;
Апостальская Сталіца, грамадскі лад

і каштоўнасці, 445;
Здаровае і бяспечнае асяроддзе і лад

жыцця, 468;
Хрысціяне і больш справядлівы гра


мадскі лад, 566.

ЛАТЫФУНДЫI

Падзел зямлі і сістэма латыфундый,
300.

ЛIХВЯРСТВА

Прароцкая традыцыя і ліхвярства,
323;

Эканамічная дзейнасць і ліхвярства,
341.

ЛЮБОЎ

(гл. таксама МIЛАСЭРНАСЦЬ)

Еднасць сацыяльнага вучэння і лю

боў, 3;

Любоў і людзі, браты і сёстры ў Хры

сце, 3;

Сацыяльнае вучэнне і новы закон
любові, 3;

Любоў і міжчалавечыя адносіны, 4,
205;

Хрысціянская антрапалогія і любоў
Божая, 9;

Другі Ватыканскі Сабор і любоў да
чалавечай сям’і, 18;

Гуманізм і намер Божай любові, 19;
Гістарычныя падзеі і любоў Бога да

чалавека, 21;
Маральнае жыццё — адказ на любоў

Бога, 22;
Непаслухмянасць Богу азначае ўхі


ленне ад Яго любячага позірку, 27;
Езус і любоў Бога Айца, 29, 491;
Пасха Езуса і трынітарная Любоў, 30;
Тройца, бясконцая супольнасць лю


бові, 31;
Запаведзь узаемнай любові, 32, 33;
Запаведзь любові і чалавечы этас, 33;
Пакліканне асобы да любові, 34, 35;
Сведчанне любові, 34, 431;
Адзінства Божых дзяцей у любові,

34;
Мужчына і жанчына і трынітарная

Любоў , 36;
Вера, любоў Бога і любоў да братоў,

39, 516;
Езус Хрыстус і любоў да братоў і сяс


цёр, 40;
Першая і другая запаведзь любові, 40;
Любоў і тыя, хто паступае інакш, чым

мы, 43;
Эгаістычная любоў, 44;
Усеагульнае бачанне любові Бога, 46;
Запаведзь любові, 54, 580;
Закон любові і адносіны паміж лю


дзьмі, 54;
Трынітарная Любоў і значэнне асо


бы, 54;
Любоў — інструмент пераменаў, 55;
Узаемная любоў, мэта чалавецтва, 55;
Любоў і яе справа, 56;
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Цноты і валадарства любові, 57;
Чалавечая дзейнасць і любоў, 58;
Марыя і яе «fiat» намеру Божай лю


бові, 59;
Касцёл — таямніца Божай любові,

60;
Сацыяльнае вучэнне і намеры лю


бові, 63;
Свет і боская крыніца Любові, 64,

262;
Сувязь евангельскага характару і

любоў да бліжняга, 66;
Грамадства, гарманізаванае ў любо


ві, 82;
Абавязак любові ў грамадскім жыц


ці, 83;
Удасканаленне справядлівасці і лю


боў, 89;
Супрацоўніцтва з людзьмі ў любові,

94;
Адносіны на падставе любові, 95;
Павел VI і цывілізацыя любові, 103;
Сацыяльная любоў, 103, 194*;
Адказваць Стварыцелю любоў’ю,

108;
Таямніца Айца і Яго любоў, 121;
Несправядлівасць і грэх супраць лю


бові, 137;
Неўпарадкаваная любоў да сябе, 143;
Чалавек і ўзровень любові, 149;
Запаведзь любові да Бога і бліжня


га, 160;
Любоў і медыцынская дапамога, 182;
Братэрская любоў і міласціна бед


ным, 184;
Суадносіны паміж любоў’ю і спра


вядлівасцю, 184, 206;
Салідарнасць і любоў, 196;
Любіць бліжняга, нават калі гэта во


раг, 196;
Любоў, грамадская каштоўнасць і

годнасць асобы, 197;
Справядлівасць і гарызонт любові,

203;

Сувязь паміж цнотамі, грамадскімі
каштоўнасцямі і любоў’ю, 204;

Любоў — крытэрый усёй сацыяль

най этыкі, 204;

Любоў і каштоўнасці, 205;
Міласэрная любоў і справядлівасць,

206, 582;
Любоў, forma virtutum, 207;
Сям’я, калыска жыцця і любові, 209;
Сям’я і сужэнская любоў, 210, 211;
Сям’я, любоў, 212;
Сужэнская любоў, неад’емны абавя


зак, 215;
Сужэнства і выключная любоў, 217;
Сужэнскі саюз і любоў паміж Богам

і людзьмі, 219;
Сакрамэнт сужэнства і сужэнская

любоў, 220;
Сям’я і дынамізм любові, 221;
Любоў і клопат пра пажылых лю


дзей, 222;
Сапраўдная любоў і рэлятывізм, 223;
Сужэнская любоў і непарыўнасць

сужэнства, 225;
Сям’я, супольнасць любові, 229, 230,

238;
Сужэнская любоў і прыняцце жыц


ця, 230;
Кланаванне і выключэнне асабіста


га кахання, 236;
Бацькоўская любоў і выхаванне, 239;
Цэласнае выхаванне і цнота любові,

242;
Салідарнасць і сям’я, заснаваная на

любові, 246;
Праца чалавека і любоў, 266;
Сям’я, грамадскія з’явы і любоў да

праўды, 320;
Любоў, эканоміка і прагрэс, 326;
Структуры граху і дух любові, 332;
Стан чалавека і Божая любоў, 381;
Справядлівасць, мінімальная мера

любові, 391;
Цывілізацыя любові і гуманнае гра


мадства, 391;
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Любоў і палітычнае суіснаванне, 392;
Любоў, улада і дух служэння, 410;
Апостальская Сталіца, грамадскі лад

і любоў, 445;
Усеагульная любоў і міжнароднае су


працоўніцтва, 448;
Пераважная любоў да бедных, 449;
Чалавек, Божая любоў і спакой, 454;
Любоў, пачатак новага жыцця, 455;
Падзел дабротаў справядліва і з лю


боўю, 481;
Спакой і любоў, 494, 520;
Няўзброеныя прарокі і евангельская

любоў, 496;
Міжнародныя арганізацыі, спакой і

любоў, 499;
Любоў і супрацоўніцтва, 499;
Пакутніцтва і любоў Бога, 515;
Малітва, адносіны з бліжнім і любоў,

519;
Права любові і Дух, 522;
Вызваленне і любоў Хрыста, 524;
Суіснаванне і любоў, 527;
Святасць і вызваленчая сіла Божай

любові, 530;
Сацыяльнае вучэнне і выхаванне ў

любові, 532;
Кансэкраваныя асобы і пастырская

любоў, 540;
Свецкія рэаліі, да якіх звернута Бо


жая любоў, 543;
Удзел свецкіх вернікаў і евангельская

любоў, 543;
Свецкая духоўнасць і любоў да Бога,

545;
Касцёл, любоў і наш час, 551;
Стварэнне супольнасці і любоў, 562;
Любоў, хрысціянскае сведчанне і па


кутніцтва, 570;
Пакутнікі, сведкі евангельскай лю


бові, 570;
Палітычнае жыццё і любоў, 573;
Хрысціяне і ўзаемная любоў, 574;
Евангелле і любоў усіх, 576;

Салідарнасць і першынство любові,
580;

Любоў і вучні Хрыста, 580;
Любоў, уладарка і каралева цнотаў,

581;
Сацыяльная і палітычная любоў, 581;
Любоў і грамадскае жыццё, 582;
Звышпрыродная цнота любові, 583.

ЛЮДЗI

(гл. таксама АСОБА, ЧАЛАВЕК)

Людзі, Касцёл і сацыяльнае вучэн

не, 3;

Людзі, любоў да Бога і сацыяльныя
структуры, 4;

Людзі і прагрэс чалавецтва, 6;
Кампендый, служэнне Касцёла лю


дзям, 13;
Касцёл і сям’я людзей, 51;
Бог і сацыяльныя адносіны паміж

людзьмі, 52;
Супольнасць хрысціянаў і людзі доб


рай волі, 53;
Касцёл, мужчына, жанчына, людзі,

60;
Сацыяльнае вучэнне і паводзіны лю


дзей, 73;
Пытанне працоўных і людзі, 88;
Аднолькавая годнасць усіх людзей,

144;
Роўнасць і братэрства паміж людзь


мі, 144;
Людзі і ўсеагульнае братэрства, 145;
Асацыяцыі і ўдзел людзей, 151;
Грамадства і свабода ўсіх людзей,

163;
Прынцып агульнага дабра і людзі,

164;
Агульнае дабро, даброты ўсіх лю


дзей, 165;
Палітычныя інстытуты, даброты і

людзі, 168;
Бог, усе людзі, зямля і карыстанне

ёю, 171;
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Салідарнасць і людзі, 193;
Езус з Назарэта, людзі, салідарнасць

і любоў, 196;
Справядлівасць, людзі і аб’ектыў


ныя даброты, 206, 582;
Грамадская і палітычная міласэр


насць і людзі, 207;
Запавет і супольнасць паміж Богам

і людзьмі, 219;
Пажылыя людзі, сумесныя праекты

і размова, 222;
Непарыўнасць сужэнскага саюзу і

людзі, 225;
Бог, Езус Хрыстус і любоў да лю


дзей, 225;
Сям’я і людзі аднаго полу, 228;
Эканамічнае жыццё і ініцыятыва лю


дзей, 248;
Езус, людзі і праца, 260;
Праца чалавека і праца іншых лю


дзей, 273;
Праца, сістэма выхавання і людзі,

290;
Новая праца і мільёны людзей, 311;
Нефармальныя ці ценявыя віды дзей


насці і людзі, 316;
Узаемазалежнасць і людзі працы,

319;
Прадпрыемства, прыбытак і людзі,

340;
Дзяржава, эканоміка, людзі, 354;
Багатыя краіны і годнасць людзей,

374;
Супольнасныя адносіны паміж лю


дзьмі, 392;
Пакаранне, бяспека і рэсацыяліза


цыя людзей, 403;
Супрацоўніцтва і развіццё людзей,

446;
Супрацоўніцтва і бедныя людзі, 448;
Усеагульны гуманізм і людзі, 449;
Магутнасць людзей і адказнасць,

457;
Вада і беднасць, людзі, 484;

Тэрарызм і людзі, 513;
Свецкія хрысціяне і людзі нашага

часу, 551;
Евангелле, чалавечыя таленты і лю


дзі, 576.

М

МАЛIТВА

Тыя, хто пасля разводу заключыў
новы сужэнскі саюз, і малітва, 226;

Праца чалавека, любоў і малітва,
266;

Хрысціяне і відавочны прыклад ма

літвы, 286;

Малітва за кіраўнікоў, 381;
Стварэнне і малітва Ізраэля, 452;
Прымірэнне і малітва Езуса, 492;
Малітва і спакой, 519;
Малітва аб спакоі і Эўхарыстыя,

519*;
Сусветны дзень міру і малітва, 520;
Рэлігіі і малітоўныя сустрэчы ў Асізі,

537;
Пастырская дзейнасць, законнікі і

малітва, 540;
Свецкія вернікі і асабістая малітва,

546;
Касцёльныя аб’яднанні і малітва,

550.

МАРАЛЬНАСЦЬ, МАРАЛЬ

Суадносіны паміж прыродай, тэхні

кай і маральнасцю, 16;

Дзесяць запаведзяў і агульная ма

ральнасць, 22;

Касцёл і маральнасць, 62;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла, аба


вязак і маральнасць, 79;
Rerum novarum і натуральная ма


ральнасць, 89;
Радыёпасланні на Нараджэнне Па


на і маральнасць, 93;
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Пій XII і сувязь паміж маральнас

цю і правам, 93;

Натуральны закон, грамадская ма

раль і грамадзянскі закон, 142;

Сацыяльныя праблемы і мараль

насць, 198;

Маральнасць і эканоміка, 330
335;
Палітычная карупцыя і прынцыпы

маральнасці, 411;
Рэлігійная свабода і грамадская ма


ральнасць, 422;
Дэмакратычны парадак і мараль


насць, 424;
Пастырская дзейнасць і хрысціян


ская маральнасць, 526;
Палітычная дзейнасць і логіка ма


ральнасці, 555;
Палітычная праграма і маральнасць,

570.

МАРАЛЬНЫ, АМАРАЛЬНЫ

Чалавецтва і маральная свядомасць,
6;

Маральныя аспекты сацыяльных
пытанняў, 8;

Кампендый і маральнае распазнан

не, 10;

Гуманізм і маральныя цноты, 19;
Маральныя здольнасці і змены гра


мадскага ладу, 42;
Касцёл, настаўнік маральных праўд,

70;
Касцёл, маральныя прынцыпы і гра


мадскі парадак, 71;
Сацыяльнае вучэнне і маральная тэ


алогія, 72, 73;
Чалавечая годнасць і маральныя па


трабаванні, 75;
Сацыяльнае вучэнне і маральнае на


вучанне, 80;
Сацыяльнае вучэнне і маральны па


радак, 82;
Сацыяльнае вучэнне і маральная

праўда, 83;

Quadragesimo anno і маральны закон,
91;

Gaudium et spes і маральныя пераме

ны, 96;

Sollicitudo rei socialis, маральная сут

насць развіцця, 102;

Асоба, суб’ект уласных маральных
актаў, 127;

Маральнае аздараўленне грамад

скага жыцця, 134;

Чалавечая свабода і маральны за

кон, 136, 137;

Свабода і маральна добрыя ўчынкі,
138;

Свабода і натуральны маральны за

кон, 140;

Дэкалог, натуральны маральны за

кон, 140;

Маральныя праўды і дапамога лас

кі, 141;

Абвяшчэнне правоў чалавека і ма

ральнае развіццё, 152;

Маральнае асяроддзе і асоба, 155;
Прынцыпы і маральнае значэнне,

163;
Супольнаснае вымярэнне мараль


нага дабра, 164;
Палітычныя інстытуты і маральныя

даброты, 168;
Эканоміка і маральныя каштоўнас


ці, 174;
Грамадскае жыццё і маральныя на


маганні, 189;
Салідарнасць, маральная цнота, 193;
Прынцыпы, каштоўнасці і мараль


нае дабро, 197;
Свабода і маральнае зло, 200;
Справядлівасць, кардынальная ма


ральная цнота, 201;
Сям’я і маральныя каштоўнасці, 213;
Пажылыя людзі і маральныя каш


тоўнасці, 222;
Пол і маральнае адрозненне і ўзае


мадапаўняльнасць, 224;
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Беспрацоўе і маральныя вынікі, 287;
Праца непаўналетніх, маральная

праблема, 296;
Аграрная рэформа, маральны абавя


зак, 300;
Тэхналогія і маральная цэласнасць,

301;
Забастоўка і насілле, маральна не


прымальныя, 304;
Маральныя намаганні і новая пра


ца, 312;
Беднасць, маральная каштоўнасць,

324;
Амаральнасць празмернага назапаш


вання, 328;
Маральнасць і эканоміка, 330
335;
Капіталізм, свабода і маральная

якасць, 335;
Эканамічная ініцыятыва і мараль


ны абавязак, 336;
Прадпрымальніцтва і маральныя мэ


ты, 338;
Ліхвярства падлягае маральнаму асу


джэнню, 341;
Прадпрымальнікі і маральная маты


вацыя, 344;
Рынак і маральныя мэты, 349;
Інвестыцыя, маральны і культурны

выбар, 358;
Пакупная здольнасць і маральныя

патрабаванні, 359;
Маральная недапушчальнасць і бу


дучыя пакаленні, 367;
Эканамічнае і маральнае развіццё,

372;
Народ, супольнае жыццё і мараль


ны ўзровень, 386;
Правы чалавека і маральныя патра


баванні, 388;
Палітычная ўлада і маральны пара


дак, 394;
Улада, маральны закон і маральны

парадак, 396;
Улада і асноўныя маральныя каш


тоўнасці, 397;

Улада і паслухмянасць маральнаму
парадку, 398;

Права на супраціўленне і маральныя
прынцыпы, 401;

Смяротнае пакаранне і маральная
чуласць, 405;

Дэмакратыя і маральны закон, 407;
Маральнае вымярэнне прадстаў


ніцтва, 410;
Грамадская камунікацыя і мараль


ныя прынцыпы, 416;
Рэлігійная свабода і маральная зго


да, 421;
Касцёл і маральная ацэнка, 426;
Чалавечая сям’я і маральная сіла сва


боды, 432;
Расізм, маральна недапушчальны,

433;
Маральны парадак і стабільнасць

жыцця, 436, 437;
Універсальны маральны закон, 436;
Маральнае вымярэнне ўзаемазалеж


насці, 442;
Тэхніка, маральныя прынцыпы і

каштоўнасці, 458;
Асяроддзе і маральны парадак, 461;
Біятэхналогія і дапушчальнасць яе

з маральнага пункту гледжання,
472;

Прырода і маральная адказнасць ча

лавека, 473;

Экалагічны крызіс, беднасць і ма

ральны арыенцір, 482;

Доступ да вады і маральныя крытэ

рыі, 484;

Спакой і маральны грамадскі пара

дак, 494;

Маральная рызыка, звязаная з вы

карыстаннем насілля, 496;

Маральная шкода і ўзброены кан

флікт, 497;

Ваенная агрэсія — амаральная, 500;
Маральная легітымнасць і выкары


станне зброі, 500;
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Прэвентыўныя ваенныя дзеянні, за

непакоенасць у маральным пла

не, 501;

Вайскоўцы, маральны абавязак і зла

чынства, 503;

Маральны абавязак і знішчэнне цэ

лых народаў, 506;

Назапашванне зброі не можа быць
маральна апраўдана, 508;

Запалохванне і маральная ацэнка,
508;

Тэрарызм і маральныя правілы, 514;
Маральнасць грамадскага дзеяння,

522;
Катэхізацыя, выхаванне і маральны

парадак, 530;
Сацыяльнае вучэнне і маральныя

абавязкі, 532;
Свецкія вернікі, маральнае жыццё і

кампетэнтнасць, 546;
Свецкі хрысціянін, разважлівасць і

маральныя прынцыпы, 547;
Разважлівасць, прадбачлівасць і

маральная мэта, 548*;
Маральная спадчына каталіцкай

Традыцыі, 555;
Культура і маральнае жыццё наро


даў, 559;
Сродкі камунікацыі і прынцыпы ма


ральнага парадку, 560;
Маральная ацэнка палітычнага жыц


ця, 566;
Улада, маральны закон і свабода, 567;
Свецкі вернік, адрозненне і мараль


ныя каштоўнасці, 568;
Юрыдычны і маральны парадак, 569;
Сведчанне і маральныя патрабаван


ні, 570;
Каталіцкае маральнае вучэнне і свец


касць, 571;
Свецкая нецярпімасць і маральны

абавязак, 572;
Вера ў Бога і маральныя прынцы


пы, 577;

Культурнае пытанне і маральны
сэнс, 577;

Маральныя перакананні — пункт
яднання, 579.

МАТЭРЫЯ, МАТЭРЫЯЛЬНЫ

Цялеснасць і матэрыяльны свет, 128;
Матэрыяльны свет і самарэаліза


цыя, 128;
Чалавек, матэрыяльная істота, 129;
Правы чалавека і матэрыяльныя па


трэбы, 154;
Палітычныя інстытуты і матэрыяль


ныя даброты, 168;
Чалавек і матэрыяльныя даброты,

171;
Касцёл, бедныя і матэрыяльная бед


насць, 184;
Людзі і спадчына матэрыяльных да


бротаў, 195;
Любоў і матэрыяльныя патрэбы, 205;
Працаўнік і матэрыяльная каштоў


насць, 271;
Капітал і матэрыяльныя сродкі выт


ворчасці, 276;
Залежнасць працы ад матэрыі, 280;
Заробак і матэрыяльнае жыццё, 302;
Праца і матэрыяльныя ўмовы, 311;
Вытворчая дзейнасць і матэрыяль


ныя патрэбы, 318;
Стары Запавет і матэрыяльныя даб


роты, 323;
Грамадскі парадак і матэрыяльная

беднасць, 325;
Карыстанне матэрыяльнымі дарамі

і справядлівасць, 326;
Матэрыяльны прагрэс павінен слу


жыць чалавеку, 326;
Матэрыяльныя даброты і эканомі


ка, 331;
Матэрыяльныя даброты і рабы «ва


лодання», 334;
Сэнс жыцця і матэрыяльныя дабро


ты, 374;
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Матэрыяльныя даброты і ўмовы іс

навання, 375;

Чалавек, матэрыяльнае і духоўнае
вымярэнне, 376;

Этычна
рэлігійны парадак і матэры

яльная каштоўнасць, 384;

Права, сяброўства і матэрыяльныя
даброты, 390;

Асоба і патрэбы матэрыяльнага ха

рактару, 391;

Асоба, матэрыяльны і духоўны ас

пект, 433;

Жывы матэрыял і спадчына чала

вецтва, 477;

Узброены канфлікт і матэрыяльная
шкода, 497;

Касцёл, уцекачы і матэрыяльная ка

рысць, 505;

Палітычная дзейнасць і матэрыяль

ная карысць, 531;

Матэрыяльная беднасць і эканомі

ка, 564;

Спусташэнне сэрцаў і матэрыяль

ныя даброты, 581.

МАТЭРЫЯЛIЗМ, МАТЭРЫЯЛIСТЫЧНЫ

Агульнае дабро і матэрыялістычнае
бачанне, 170;

Матэрыялізм і праца як actus perso�
nae, 271;

Эканоміка, матэрыялістычнае вымя

рэнне і жыццё, 375;

Чалавечая сям’я і матэрыялістыч

ныя ідэалогіі, 433.

МАЦI

Марыя, Маці Езуса Хрыста, 59;
Касцёл, Настаўнік і Маці, 86;
Права нарадзіцца ад аднаго бацькі і

адной маці, 235;
Праца маці патрабуе грамадскага

прызнання, 251;
Праца і жанчына як маці, 295.

МАЦЯРЫНСТВА

Мацярынства і Божае «падабен

ства», 230;

Мацярынства і прыняцце жыцця,
232;

Жаданне мацярынства і «права на
дзіця», 235;

Рэпрадукцыйныя тэхнікі і сурагат

нае мацярынства, 235;

Мацярынства і абавязак духоўнай
прыроды, 237;

Грамадскі клопат аб мацярынстве,
301.

МЕНШАСЦЬ

Правы нацый і меншасці, 157;
Дэмакратычная дзяржава, боль


шасць і меншасць, 169;
Прынцып субсідыярнасці і меншас


ці, 187;
Меншасці, правы і абавязкі, 387;
Міжнародны парадак і правы мен


шасцяў, 438.

МIЖНАРОДНАЕ ПРАВА

Міжнароднае права і роўныя адносі

ны да ўсіх дзяржаў, 157;

Дзяржавы, рэлігійныя арганізацыі і
міжнароднае права, 423;

Міжнароднае права і закон мацней

шага, 439;

Вайскоўцы і міжнароднае гумані

тарнае права, 503;

Выкарыстанне сілы і міжнароднае
гуманітарнае права, 504;

Насельніцтва і міжнароднае гумані

тарнае права, 505;

Раззбраенне агрэсара і міжнароднае
права, 506;

Тэрарызм і міжнароднае гуманітар

нае права, 513;

Касцёл і роля міжнароднага права,
516.
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МIЖНАРОДНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

Хрысціянскае збаўленне і міжнарод

ная супольнасць, 1;

Роўнасць усіх народаў і міжнарод

ная супольнасць, 145;

Удзел і міжнародная супольнасць,
189;

Дзеці і міжнародная супольнасць,
245;

Правы чалавека і міжнародная су

польнасць, 365;

Міжнародная супольнасць і яе вы

рашальная роля, 370, 371;

Міжнародная супольнасць і каш

тоўнасці, 433;

Міжнародная супольнасць, юры

дычная супольнасць, 434;

Міжнародная супольнасць і выра

шэнне канфліктаў, 439;

Міжнародная супольнасць і Аргані

зацыя Аб’яднаных Нацый, 440;

Міжнародная супольнасць і палі

тычная ўлада, 441;

Будаванне міжнароднай суполь

насці, 433;

Міжнародная супольнасць і аргані

зацыі, 443;

Апостальская Сталіца і міжнарод

ная супольнасць, 444;

Міжнародная супольнасць і супра

цоўніцтва, 448;

Міжнародная супольнасць і даўгі,
450;

Навакольнае асяроддзе і міжнарод

ная супольнасць, 467, 468;

Міжнародная супольнасць і культу

ра спакою, 495;

Міжнародная супольнасць і знішчэн

не цэлых народаў, 506;

Міжнародная супольнасць і Міжна

родны крымінальны суд, 506;

Міжнародная супольнасць і санк

цыі, 507;

Міжнародная супольнасць і ядзер

ная зброя, 509*;

Міжнародная супольнасць і размі

ніраванне, 510;

Міжнародная супольнасць і тэра

рызм, 513.

МIЛАСЦIНА

Міласціна для бедных і братэрская
любоў, 184.

МIЛАСЭРНАСЦЬ

(гл. таксама ЛЮБОЎ)

Божы Дух і пачуццё міласэрнасці, 25;
Езус, міласэрнасць і дзеянне Божае,

28;
Езус і вызваленчая Божая міласэр


насць, 29;
Новы сацыяльны парадак і міласэр


насць, 91;
Евангельская міласэрнасць і раны,

нанесеныя камунізмам, 92;
Перавага бедным і міласэрнасць, 182;
Учынкі міласэрнасці для душы і цела

бліжняга, 184;
Міласэрнасць, ласкавая любоў, 206,

582;
Грамадская і палітычная міласэр


насць, 207, 208;
Справа міласэрнасці, праяўленне лю


бові, 208;
Тыя, хто пасля разводу заключыў но


вы сужэнскі саюз, і справа міла

сэрнасці, 226;

Ажыццяўленне ўчынкаў міласэрнас

ці, 284;

Нядзеля і дзейсная міласэрнасць,
285;

Абавязак міласэрнасці і пакупная
здольнасць, 359;

Хрысціяне і Божая міласэрнасць, 381;
Міласэрнасць і справядлівасць, 490;
Спакой і міласэрнасць, 520.
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МIСIЯ

Сацыяльнае вучэнне, Касцёл і місія,
3, 7, 64, 65, 67;

Місія Касцёла і Божае Валадарства,
49;

Місія Касцёла і эсхаталагічная мэта,
51;

Касцёльныя супольнасці, сведчан

не і місія, 52;

Характар місіі Касцёла, 68;
Місія Касцёла і сацыяльнае вучэн


не, 69, 82;
Сацыяльнае вучэнне і місія хрысці


яніна, 83;
Gaudium еt spes і місія Касцёла, 96;
Адзінства дваіх як дар і місія, 147;
Правы чалавека і рэлігійная місія

Касцёла, 159;
Сем’і, місія і Евангелле жыцця, 231;
Выхаваўчая місія сям’і, 238;
Езус і Яго місія як дзеянне, 259;
Касцёл, місія і юрыдычнае прызнан


не, 426;
Касцёл, юрыдычныя дзеянні і місія,

444;
Апостальская Сталіца і духоўная мі


сія, 445;
Езус, хрысціяне і місія ў свеце, 491;
Спакой Хрыста і місія вучняў, 492;
Насілле і місія Касцёла, 496;
Узброеныя сілы і гуманітарныя мі


сіі, 502;
Спакой і місія Касцёла, 516;
Сацыяльнае вучэнне і місійны ды


намізм, 523;
Місія і хрысціяне, 538;
Сацыяльнае вучэнне, прэзбітэры і

місія, 539;
Свецкія вернікі і місія Хрыста, 541;
Свецкія вернікі і місія Касцёла, 549;
Місія Касцёла і сэнс існавання, 576.

МОЛАДЗЬ

Дзесяць запаведзяў і багаты юнак, 22;

Mit brennender Sorge і моладзь, 92;
Octogesima adveniens і ўмовы жыцця

моладзі, 100;
Адукацыя, рынак працы і моладзь,

289;
Моладзь і эканамічны кантэкст, 290;
Міжнародныя арганізацыі і праца

моладзі, 292.

МУЖЧЫНА

Гуманізм, мужчыны і маральныя і
грамадскія цноты, 19;

Мужчына, жанчына, стварэнне і дзе

янне Пана, 26;

Разрыў еднасці з Богам і знішчэнне
супольнасці паміж мужчынам і
жанчынай, 27;

Трынітарная Любоў і годнасць муж

чыны і жанчыны, 34;

Стварэнне мужчыны і жанчыны па

водле вобраза Бога, 36;

Адносіны паміж мужчынам і жан

чынай, 37;

Касцёл, мужчына, жанчына, людзі,
60;

Якасць жыцця, мужчына і жанчы

на, 62;

Сацыяльнае вучэнне, змены, мужчы

ны і жанчыны, 104;

Бог стварыў мужчыну і жанчыну,
108, 275;

Бог стварыў чалавека як мужчыну і
жанчыну, 110;

Мужчына і жанчына, іх годнасць,
111;

Мужчына і жанчына звязаны з ін

шымі, 112;

Мужчына, жанчына і іншыя ства

рэнні, 113;

Першародны грэх, мужчына і жан

чына, 116;

Хрысціянская надзея, мужчыны і
жанчыны, 123;
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Роўныя магчымасці для мужчын і
жанчын, 145;

Жанчына, мужчына і ўзаемадапаў

ненне, 146, 147;

Саюз паміж мужчынам і жанчынай,
211;

Мужчына і жанчына, з’яднаныя ў
сужэнстве, 212;

Палігамія і годнасць мужчыны і жан

чыны, 217;

Сужэнства — саюз мужчыны і жан

чыны ў любові, 219;

Сям’я, прыняцце, мужчына і жанчы

на, 221;

Мужчына, жанчына і сэксуальная
тоеснасць, 224;

Саюз, дамова паміж мужчынам і
жанчынай, 227;

Міжасабовае дапаўненне, мужчына
і жанчына, 228;

Мужчына і вядзенне хатняй гаспа

даркі, 251;

Міжнародныя арганізацыі і праца
мужчын і жанчын, 292;

Умовы працы мужчын, жанчын і
дзяцей у краінах, якія развіваюц

ца, 301.

Н

НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ

Ахова навакольнага асяроддзя і эка

намічны рост, 319;

Прадпрыемства і ахова навакольна

га асяроддзя, 340;

Прадпрыемства, агульнае дабро і
навакольнае асяроддзе, 340;

Прадпрымальнік і якасць наваколь

нага асяроддзя, 345;

Спажыўцы і ахова навакольнага ася

роддзя, 359;

Будучыя пакаленні, спажыванне і
навакольнае асяроддзе, 360;

Навакольнае асяроддзе як рэсурс і
як дом, 461;

Канцэпцыя навакольнага асяроддзя
і біяцэнтрызм, 463;

Навакольнае асяроддзе, асоба і эка

цэнтрызм, 463;

Духоўнасць і навакольнае асяроддзе,
464;

Навакольнае асяроддзе, здаровае
асяроддзе і малыя групы, 465;

Навакольнае асяроддзе і фактары
забруджвання, 465;

Навакольнае асяроддзе і этыка па

вагі да жыцця, 465;

Адказнасць і навакольнае асяроддзе,
466;

Ахова навакольнага асяроддзя як
універсальны абавязак, 466;

Навакольнае асяроддзе і біялагічная
разнастайнасць, 466;

Навакольнае асяроддзе і абавязак
паважаць калектыўнае дабро, 466;

Навакольнае асяроддзе, калектыў

нае дабро, 466;

Навакольнае асяроддзе і лясы, 466;
Навакольнае асяроддзе і глабальны

характар экалагічнага крызісу, 466;
Навакольнае асяроддзе — багацце

чалавечага роду, 467;
Навакольнае асяроддзе і міжнарод


ная супольнасць, 467, 468;
Здаровае і бяспечнае навакольнае

асяроддзе, дзяржава і грамадзяне,
468;

Навакольнае асяроддзе і дзяржава,
468;

Навакольнае асяроддзе і юрыдыч

ныя нормы, 468;

Права на здаровае і бяспечнае нава

кольнае асяроддзе, 468;

Эканамічная дзейнасць і наваколь

нае асяроддзе, 468, 470;

Улады і пагроза для навакольнага
асяроддзя, 469;
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Навакольнае асяроддзе, дабро, якое
патрабуе абароны, 470;

Навакольнае асяроддзе і вытвор

часць, 470;

Навакольнае асяроддзе і кліматыч

ныя змены, 470;

Навакольнае асяроддзе і энергетыч

ныя рэсурсы, 470;

Эканамічная дзейнасць і наваколь

нае асяроддзе, 470;

Карэнныя народы і навакольнае ася

роддзе, 471;

Біятэхналогіі і ахова навакольнага
асяроддзя, 472;

Навакольнае асяроддзе, беднасць і
голад, 482;

Навакольнае асяроддзе, беднасць і
ўзброеныя канфлікты, 482;

Прызначэнне дабротаў, навакольнае
асяроддзе і беднасць, 482;

Экалагічны крызіс і беднасць, 482;
Бедныя краіны і адпаведнае выкары


станне навакольнага асяроддзя,
483;

Дэмаграфічныя змены, навакольнае
асяроддзе і асоба, 483;

Дэградацыя навакольнага асярод

дзя, 486.

НАВУКА, НАВУКОЎЦЫ, НАВУКОВЫ

Аўтаномія зямных спраў і навука, 45;
Сацыяльнае вучэнне і гуманітарныя

навукі, 76, 78;
Чалавечая асоба і навуковыя праг


рамы, 132;
Навуковыя веды і чалавек, 179;
Салідарнасць і навуковыя веды, 195;
Праца, капітал і навуковы прагрэс,

279;
Праца і навуковы аналіз, 318;
Праца і ўклад навукоўцаў, 320;
Маральнасць і эканоміка ў навуко


вым вымярэнні, 331;

Чалавецтва і эканамічныя навукі, 333;
Навуковыя веды і няроўнасць, 363;
Пазіцыя хрысціянаў і развіццё на


вукі, 456;
Станоўчыя дасягненні навукі, 457;
Навука і выкарыстанне яе дасягнен


няў у прыродным асяроддзі, 458;
Выкарыстанне дасягненняў навукі і

чалавек, 459;
Навуковыя даследаванні і сцыен


тысцкая ідэалогія, 462;
Асяроддзе і дадзеныя навукай новыя

магчымасці, 465;
Рызыка і супярэчлівыя навуковыя

даследаванні, 469;
Адказнасць і ўплыў навукі, 473;
Навукоўцы і праблемы, звязаныя з

харчаваннем, 477;
Хрысціянства і псеўданавука пра

дабрабыт, 523;
Свецкі хрысціянін і сфера навукі, 543;
Культура і навуковыя даследаванні,

554;
Эканамічная навука і эканоміка, 564;
Свецкі вернік, адрозненне і грамад


скія навукі, 568;
Адрозненне і навуковыя даследа


ванні, 569;
Сэнс жыцця і навуковы прагрэс, 575.

НАВУЧАННЕ

Навучанне Папаў, 80;
Навучанне біскупаў, 80;
Раззбраенне і тэхнічнае навучанне,

510;
Навучанне і інфармацыйныя тэхна


логіі, 561.

НАДЗЕЯ

Сацыяльнае вучэнне, надзея і поўная
справядлівасць, 3;

Надзея і складаныя сітуацыі сучас

насці, 9;
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Кампендый і рашэнні, што дазво

ляць глядзець з надзеяй у буду

чыню, 10;

Надзея і дыялог рэлігій, 12;
Вера і моцная надзея, 39;
Надзея і праца, 56;
Касцёл і надзея людзей, 60;
Хрысціянскі рэалізм і святло надзеі,

121;
Універсальная хрысціянская надзея,

123;
Тыя, хто не мае надзеі на лепшую

будучыню, 182;
Езус і грамадскае жыццё як прасто


ра для надзеі, 196;
Праўда, крыніца надзеі, 223;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз, і падтрымка
ў надзеі, 226;

Задачы, уласцівыя працы, і новыя
надзеі, 269;

Эканамічная дзейнасць, надзея і но

вае чалавецтва, 326;

Глабалізацыя і новыя надзеі, 362;
Псальмы, надзея і ідэал караля, 378;
Узброеная барацьба і абгрунтаваная

надзея на поспех, 401;
Знак надзеі і смяротнае пакаранне,

405;
Біялагічныя і біягенетычныя мета


ды і надзеі, 472;
Свецкая духоўнасць і надзея, 545;
Пакутнікі за праўду, сведкі надзеі,

570;
Хрысціянская дзейнасць у свеце і

надзея, 578, 579.

НАЗАПАШВАННЕ

Спажыўцы, спажыванне і назапаш

ванне, 358;

Стыль жыцця, выбар у галіне наза

пашвання, 360, 486;

Фінансавыя рынкі і назапашванне,
368.

НАРАДЖАЛЬНАСЦЬ

Натуральныя метады рэгулявання
нараджальнасці, 233;

Поўнач планеты і спад нараджаль

насці, 483.

НАРАДЖЭННЕ

Сужэнства і нараджэнне дзяцей, 218;
Свабодныя саюзы, сужэнства і на


раджэнне дзяцей, 227;
Нараджэнне дзяцей і салідарнасць

паміж пакаленнямі, 230;
Сродкі для адказнага нараджэння

дзяцей, 233;
Сужэнцы, нараджэнне дзяцей і іх

колькасць у сям’і, 234;
Кланаванне і годнасць нараджэння

дзяцей, 236;
Духоўнае вымярэнне нараджэння

дзяцей, 237.

НАРКОТЫКI, НАРКАМАНIЯ

Новыя формы беднасці і наркама

нія, 5;

Гандаль наркотыкамі, формы раб

ства, 158;

Гандаль наркотыкамі і правы чала

века, 158.

НАРОД

Касцёл, пілігрымуючы народ, 1;
Збаўленне, Касцёл і народы, 1;
Народы і павага, 5;
Сацыяльнае вучэнне і Божы народ,

12;
Народы, цывілізацыі і культуры, 14;
Бог і народ Ізраэля, 21;
Зыход і пакуты народу ў Егіпце, 21;
Ініцыятыва Бога і Запавет з Яго на


родам, 22;
Народ Запавету і Дэкалог, 23;
Народ Запавету і шабатовы год, 24,

258;
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Народ Запавету, справядлівасць і
салідарнасць, 25;

Узаемная любоў і Божы народ, 33;
Салідарнасць народаў і намер Бога,

35;
Дух Пана і народ Божы, 53;
Адносіны паміж народамі і евангелі


зацыя, 66;
Разуменне веры, уласцівае ўсяму

народу, 79;
Сацыяльнае вучэнне Пія XII, голас

сумлення для многіх народаў, 93;
Gaudium et spes і Божы народ, 96;
Бог і спакой паміж народамі, 118;
Структуры граху і развіццё народаў,

119, 446;
Універсальная хрысціянская надзея

і народы, 123;
Справядлівасць, народы і суполь


насць, 145;
Народы і ўсеагульнае братэрства,

145;
Правы народаў, 157;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння і

народы, 161;
Супольнасць народаў і агульнае даб


ро, 165;
Бог, зямля і ўсе народы, 171;
Багацце і дабрабыт народаў, 174;
Народы і цэласнае развіццё, 175;
Развіццё і народы, 179;
Першабытныя народы і супольная

ўласнасць, 180;
Агульнае дабро і развіццё народаў,

181;
Сацыяльнае жыццё і супрацоўніцт


ва народаў, 189;
Дэмакратычны ўрад і народ, 190;
Салідарнасць, узаемазалежнасць і

народы, 192, 193, 373;
Структуры граху і адносіны паміж

народамі, 193;
Салідарнасць і роўнасць народаў,

194;

Бог і слабасці Яго народу, 196;
Народы і жыццё ў адзінстве і спакоі,

207;
Беднасць і народы, 208;
Моцныя сем’і і народы, 213;
Запавет паміж Богам і Яго народам,

219;
Кантрацэптыўныя сродкі і развіццё

народаў, 233;
Клопат пра зямлю і народ, 255;
Салідарнае развіццё і выжыванне

народаў, 321;
Глабалізацыя і дэмакратыя народаў,

321;
Бедныя і запавет паміж Богам і на


родам, 324;
Эканамічнае развіццё і народы, 332;
Эканамічная дзейнасць і народы,

333;
Прадпрымальнікі, укладанне капі


талу і народы, 345;
Рост эканомікі і правы народаў, 366;
Усеагульная гармонія паміж наро


дамі і культуры, 366;
Міжнародныя арганізацыі, рынак і

народы, 371;
Ізраэльскі народ і кароль, выбраны

Богам, 377, 378;
Езус і панаванне над народамі, 379;
Езус, палітычны месіянізм і народы,

379;
Палітычная супольнасць і народ, 385;
Народ, супольнае жыццё і каштоў


насці, 386;
Народ і нацыя, 387;
Палітычная ўлада і народ, 395, 408;
Палітычнае прадстаўніцтва і лёс на


роду, 410;
Кніга Быцця і разнастайнасць наро


даў, 429;
Абрагам, бацька мноства народаў,

430, 451;
Эсхаталагічнае пілігрымаванне на


родаў, 430;
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Бог — Пан гісторыі народаў, 430;
Уваскрасенне і народы, 431;
Хрысціянская навіна і універсальнае

бачанне народаў, 432;
Народы, узаемадносіны і міжнарод


ная супольнасць, 433;
Характэрныя адметнасці кожнага

народу, 434;
Культура і самабытнасць народу, 435;
Міжнародны парадак і суіснаванне

народаў, 436;
Аднолькавая годнасць усіх народаў

і права народаў, 437;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

свабода народаў, 440;
Касцёл, улады і прагрэс кожнага на


роду, 445;
Беднасць і аднолькавае права кож


нага народу, 449;
Усеагульны гуманізм і народы, 449;
Права народаў на прагрэс, 450;
Прысутнасць Бога і вера Божага на


роду, 451;
Карэнныя народы і рэсурсы зямлі,

471;
Развіццё, навуковая аўтаномія і на


роды, 475;
Палітычная ўлада ў камерцыйнай

сферы і народы, 476;
Экалагічныя катастрофы і народы,

486;
Спакой, Бог і народ, 489, 490;
Развіццё народаў і правы чалавека,

494;
Сувязі паміж народамі і канфлікт,

498;
Узаемасувязі, народы і любоў, 499;
Зброя, народы і неабходная абаро


на, 500;
Вайскоўцы і злачынства супраць на


родаў, 503;
Прынцып гуманнасці і народ, 505;
XX стагоддзе і халакост габрэйска


га народу, 506;

Зброя і спакой паміж народамі, 508;
Рэлігіі і сяброўства паміж народамі,

515;
Вернікі і яднанне народаў, 516;
Узаемнае прабачэнне і падзеленыя

народы, 518;
Святасць і члены Божага народу,

530;
Касцёл, місія і народ Божы, 538;
Свецкія і Божы народ, 541;
Рэлігійная свабода, даброты кожна


га народу, 553;
Беднасць многіх народаў і правы

культур, 557;
Рэлігійнае вымярэнне культуры і

жыццё народаў, 559;
Развіццё і годнасць народаў, 563;
Маргіналізацыя хрысціянства і на


роды, 572;
Народы і любоў, 581.

НАСЕЛЬНIЦТВА

Міжнародныя фінансавыя ўстано

вы і насельніцтва, 371;

Краіны
даўжніцы і насельніцтва, 450;
Біятэхналогіі і насельніцтва, 476;
Размяшчэнне насельніцтва, 483;
Міжнароднае гуманітарнае права і

насельніцтва, 504;
Прынцып гуманнасці і грамадзян


скае насельніцтва, 505;
Санкцыі і насельніцтва, 507.

НАСIЛЛЕ

Бог і няволя насілля, 43;
Сацыяльнае вучэнне і грэх насілля,

81;
Формы працы непаўналетніх і на


сілле, 296;
Несправядлівы закон, акт насілля,

398;
Зварот да насілля і пасіўнае супра


ціўленне, 401;
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Стварэнне, грэх і насілле, 429;
Міжнародная супольнасць і насіл


ле, 433;
Насілле, сацыяльныя адносіны і ад


носіны паміж людзьмі, 488;
Бог, спакой і насілле, 488;
Насілле і свабода, 496;
Выкарыстанне насілля, знішчэнні і

смерць, 496;
Лёгкая зброя і праяўленне насілля,

511;
Тэрарызм, жорсткая форма насілля,

513;
Насілле, бесчалавечнае знішчэнне і

цяжар болю, 517.

НАТУРАЛЬНЫ ЗАКОН

Дзесяць запаведзяў і натуральны
закон, 22;

Чалавечая дзейнасць і натуральны
закон, 37;

Грамадскія адносіны і натуральны
закон, 53;

Натуральны закон і стварэнне, 53;
Дактрынальныя прынцыпы і нату


ральны закон, 89;
Пій XII і натуральны закон, 93;
Натуральны маральны закон, 140;
Натуральны закон, правы і абавязкі

асобы, 140;
Натуральны закон і агульныя прын


цыпы, 141;
Натуральны закон і грамадзянскі

закон, 142;
Натуральны закон і Божы закон,

142;
Натуральны закон і чалавечая гра


хоўнасць, 142;
Універсальнасць натуральнага ма


ральнага закону, 142;
Права на карыстанне дабротамі і на


туральны закон, 172;
Натуральны закон і сэксуальная то


еснасць, 224;

Улада, каштоўнасці і натуральны
закон, 397;

Міжнароднае права і натуральны
закон, 437.

НАЦЫЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ,
НАЦЫЯНАЛЬНЫ

Касцёл, нацыі і збаўленне, 1;
Дэкалог, народ Запавету і нацыя, 25;
Чалавечая дзейнасць і салідарнасць

нацый, 35;
Пій XII і ўнутраны лад нацый, 93*;
Ян XXIII, няроўнасць і нацыяналь


ныя рамкі, 94;
Годнасць чалавека, людзі і нацыя


нальнасць, 144;
Правы нацый і маладое пакаленне,

157;
Прынцыпы і адносіны паміж нацы


ямі, 161;
Нацыі і агульнае дабро, 165;
Нацыя і міжнароднае супрацоўніц


тва, 166;
Багацце нацый і новыя даброты, 179;
Даброты, нацыі і прагрэс, 179;
Сям’я і спадчына нацыі, 213;
Спадчына нацыі і пакаленні, 244;
Праца і грамадскае жыццё нацый,

269, 274;
Сапраўднае развіццё і нацыі свету,

342;
Народ і нацыя, 387;
Нацыя і рэлігійная супольнасць, 423;
Прарокі і спакой паміж нацыямі, 430;
Новае жыццё ў Хрысце і нацыяналь


ныя адрозненні, 431;
Суіснаванне нацый і прынцыпы, 433;
Агульнае дабро, нацыя і чалавечая

сям’я, 434;
Суверэнітэт і суб’ектыўнасць нацыі,

435;
Нацыі і адмова ад некаторых пра


воў, 435;
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Міжнародная дамова і правы нацый,
435;

Маральны закон, грамадская думка
і нацыі, 436;

Канфлікты і стабільнасць нацый,
438;

Міжнародны парадак і свабода кож

най нацыі, 438;

Свабода, цэласнасць, нацыя і міжна

родны парадак, 438;

Міжнародныя арганізацыі і суісна

ванне нацый, 440;

Узаемазалежнасць і нацыі, 442;
Дэмаграфічная палітыка і развіццё

нацый, 483;
Развіццё нацый і правы чалавека,

494;
Вайна і праблемы паміж нацыямі,

497;
Ужыванне сілы і нацыі, 500;
Тэрарыстычныя акты і нацыі, 514;
Касцёл, нацыі і свет, 516;
Свецкі вернік, культура і нацыяналь


ная дыскрымінацыя, 557;
Культура без дыскрымінацыі з
за

нацыянальнасці, 557;
Нацыянальныя культуры і сэнс іс


навання, 558;
Культура і жыццё нацый, 559;
Свецкасць, духоўныя традыцыі і на


цыя, 572.

НАЦЫЯНАЛIЗМ

Міжнародная супольнасць і нацыя

налістычная ідэалогія, 433.

НЕПIСЬМЕННАСЦЬ

Непісьменнасць, беднасць і Касцёл,
5;

Непісьменнасць, адсталасць у раз

віцці і беднасць, 447;

Непісьменнасць і экуменічнае суп

рацоўніцтва, 535.

НЕСПРАВЯДЛIВАСЦЬ

Шабатовы год і сацыяльная неспра

вядлівасць, 24;

Евангелізацыя, развіццё і несправяд

лівасць, 66;

Грамадскае значэнне Евангелля і не

справядлівасць, 71;

Сацыяльнае вучэнне і грэх неспра

вядлівасці, 81;

Асабістая свабода і сітуацыі неспра

вядлівасці, 137;

Замяшчальная функцыя дзяржавы
і сацыяльная несправядлівасць,
188;

Узаемазалежнасць і несправядлі

васць у глабальным маштабе, 192;

Несправядлівасць і падтрымка не

дзяржаўных школ, 241;

Laborem exercens і несправядлівасць,
269;

Заробак і несправядлівасць, 302;
Матэрыяльныя даброты і несправя


длівасць, 323;
Міжнародная грамадская ўлада і

несправядлівасць, 365;
Вядзенне працэсаў і несправядлі


васць, 404;
Стварэнне, грэх і несправядлівасць,

429;
Канфлікты і сітуацыі несправядлі


васці, 498;
Тэрарызм і несправядлівасць, 514;
Разважлівасць і спакусы несправяд


лівасці, 548*;
Сродкі камунікацыі і несправядлі


васць, 561;
Абнаўленне і формы несправядлі


васці, 577.

НIГIЛIЗМ

Радыкальная секулярызацыя і нігі

лізм, 462.
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НОРМА

Інстытуты і нормы справядлівасці,
42;

Сацыяльнае вучэнне і нормы грамад

скага жыцця, 73;

Сумленне, нормы і грамадскія сіту

ацыі, 73;

Сацыяльнае вучэнне і нормы дзей

насці, 81;

Сацыяльнае вучэнне і нормы паво

дзін, 84;

Свабода, праўда і этычныя нормы,
138;

Створаныя даброты і нормы агуль

нага дабра, 167;

Прыватная ўласнасць і юрыдычныя
нормы, 177;

Рэпрадуктыўныя метады і нормы,
235;

Сэксуальнае выхаванне і мараль

ныя нормы, 243;

Перавага сям’і і нарматыўныя кры

тэрыі, 254;

Новыя тэхналогіі і юрыдычныя нор

мы, 283;

Нормы сацыяльнага забеспячэння,
309;

Фінансавая сістэма і нарматыўныя
межы, 369;

Эканамічнае развіццё і нарматыў

ныя межы, 372;

Аб’ектыўная норма і станоўчае пра

ва, 388;

Натуральны закон, нарматыўны ары

енцір, 397;

Палітычная карупцыя і нормы спра

вядлівасці, 411;

Рэлігійная свабода і юрыдычныя
нормы, 422;

Рэлігійныя арганізацыі і нормы пра

ва, 423;

Канфлікты і нарматыўныя дакумен

ты, 439;

Дыялог чалавека з Богам і нормы,
452;

Здаровае асяроддзе і юрыдычныя нор

мы, 468;

Вайскоўцы і нормы гуманітарнага
права, 503;

Хімічная зброя і спіс міжнародных
нормаў, 509;

Любоў, найвышэйшая норма дзей

насці, 582.

НЯВОЛЯ, ЗНЯВОЛЕННЕ

(гл. таксама РАБСТВА)

Блізкасць Бога і вызваленне з ня

волі, 21;

Дзесяць запаведзяў і зняволенне гра

хом, 22;

Надзея і вызваленне з няволі граху,
56;

Эканоміка, роўнасць і зняволенне,
352;

Евангелле і няволя, якая вынікае з
граху, 576.

НЯДЗЕЛЯ

Нядзеля — дзень, які трэба святка

ваць, 285;

Нядзеля павінна быць прызнана за

канадаўствам выходным днём,
286.

НЯРОЎНАСЦЬ

Сацыяльнае пытанне і няроўнасць,
94;

Адносіны паміж народамі, справяд

лівасць і няроўнасць, 145;

Узаемазалежнасць і няроўнасць па

між краінамі, 192;

Няроўнасць у свеце працы, 321;
Глабалізацыя і няроўнасць, 362;
Доступ да ведаў і няроўнасць, 363;
Багатыя краіны і сацыяльная няроў


насць, 374;
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Грамадзянскія ўлады і няроўнасць,
389;

Сродкі камунікацыі і няроўнасць,
561.

О

ОРГАН

(гл. таксама АРГАНIЗАЦЫЯ)

Прадстаўнічыя органы і кантроль,
408;

Прэвентыўныя ваенныя дзеянні і
кампетэнтныя органы, 501;

Санкцыі і органы міжнароднай су

польнасці, 507.

П

ПАДАТКI

Падаткі, фінансавая сістэма і агуль

нае дабро, 355;

Аплата падаткаў і салідарнасць, 355;
Фінансавая сістэма і ўстанаўленне

падаткаў, 355;
Езус і падатак Цэзару, 379;
Грамадзянскі абавязак плаціць па


даткі, 380.

ПАЖЫЛЫ ЧАЛАВЕК

(гл. таксама СТАРАСЦЬ)

Клопат пра пажылых людзей, 222;
Сем’і і ўвага да пажылых людзей, 246;
Нядзеля і ўвага да пажылых людзей,

285.

ПАКАЛЕННЕ

Сучасныя пакаленні і важныя ра

шэнні, 16;

Кожнае пакаленне Ізраэля і шаба

товы год, 25;

Нацыя, будучыня і маладое пакален

не, 157;

Міжнароднае супрацоўніцтва і буду

чыя пакаленні, 166;

Людзі, цяперашнія і будучыя пака

ленні, 195;

Пажылыя людзі і адзінства пакален

няў, 222;

Нараджэнне дзяцей і салідарнасць
паміж пакаленнямі, 230;

Сем’і і сувязь пакаленняў, 237;
Будучыня і новае пакаленне, 244;
Сям’я і салідарнасць паміж пакален


нямі, 248;
Спадкаемцы і праца пакаленняў, 274;
Беспрацоўе і маладое пакаленне, 287;
Спажывецтва і будучыя пакаленні,

360;
Глабалізацыя і салідарнасць пака


ленняў, 367;
Сённяшнія пакаленні і індывідуалі


стычная культура, 373;
Годнасць чалавека і ўсе пакаленні,

428;
Экасістэма і будучыя пакаленні, 459;
Этыка павагі да жыцця і будучыя

пакаленні, 465;
Адказнасць сённяшніх пакаленняў

перад будучымі, 467;
Біятэхналогіі, спадчына і будучыя

пакаленні, 477;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый,

будучыя пакаленні і вайна, 501.

ПАКЛIКАННЕ

Касцёл, пакліканне чалавека да су

польнасці, 3, 63;

Кампендый і пакліканне касцёль

ных харызмаў, 10;

Касцёл, свет і пакліканне, 18;
Пакліканне чалавечага роду да ед


насці, 19;
Трынітарная Любоў і пакліканне, 34;
Хрысціянскае аб’яўленне і паклікан


не, 35, 36;
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Найвышэйшае пакліканне чалавека,
Божае, 41;

Асоба, пакліканне і стварэнне, 47;
Касцёл, палітычная супольнасць і

пакліканне, 50, 425;
Касцёл і канчатковае пакліканне ча


лавека, 51;
Сацыяльнае вучэнне і пакліканне

чалавека, 61;
Грамадства і пакліканне, 62;
Сацыяльнае вучэнне і трансцэндэн


тнае пакліканне, 72;
Міждысцыплінарны дыялог і паклі


канне, 78;
Сацыяльнае вучэнне і пакліканне, 83;
Свецкія вернікі, свецкі характар іх

паклікання, 83;
Laborem exercens, праца і пакліканне,

101;
Хрыстус і пакліканне чалавека, 105,

121;
Мужчына і жанчына і пакліканне да

жыцця, 113;
Чалавек і пакліканне да грамадска


га жыцця, 149;
Свабода і асабістае пакліканне, 200;
Сужэнства, сужэнцы і пакліканне,

220;
Праца і пакліканне чалавека, 270;
Праца, сям’я і пакліканне чалавека,

294;
Праца і пакліканне жанчын, 295;
Прафсаюзы і пакліканне, 306;
Гуманізм працы і пакліканне, 322;
Эканамічнае і грамадскае жыццё і

пакліканне, 331;
Эканоміка і пакліканне чалавека,

333;
Мадэлі развіцця і пакліканне, 373;
Дабро чалавецтва і пакліканне, 522;
Улады і пакліканне чалавека, 534;
Народ Божы і кожнае пакліканне, 538;
Зямны парадак і вечнае пакліканне,

544;

Асацыяцыі, пакліканне і місія, 550;
Наш час і пакліканне, 551.

ПАЛIГАМIЯ

Палігамія і першапачатковы Божы
намер, 217;

Палігамія і годнасць мужчыны і жан

чыны, 217.

ПАЛIТЫКА, ПАЛIТЫЧНЫ

Збаўленне і палітыка, 1;
Запавет і палітычнае жыццё Ізраэ


ля, 24;
Пачатковы разрыў і палітычнае жыц


цё, 27;
Запаведзь любові і палітычнае жыц


цё, 33;
З’ява палітычнай узаемазалежнасці,

33;
Імкненне чалавека і палітычнае жыц


цё, 40;
Асоба і палітычныя структуры, 48;
Касцёл, палітычная супольнасць і

палітычная сістэма, 50;
Божае Валадарства і палітычная ар


ганізацыя, 51;
Палітыка і будаванне збаўлення, 62;
Касцёл, права евангелізаваць і па


літыка, 70;
Вера і сацыяльна
палітычная рэаль


насць, 86;
Gaudium et spes і палітычная суполь


насць, 96;
Centesimus annus і палітычная аргані


зацыя, 103;
Нязменныя прынцыпы і палітыка,

161;
Агульнае дабро і палітычная ўлада,

168;
Прыватная ўласнасць і гаспадарчая

палітыка, 176;
Першабытныя народы і палітычнае

жыццё, 180;
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Міласэрнасць і палітычнае вымярэн

не праблемы беднасці, 184;

Субсідыярнасць і палітычнае жыц

цё краіны, 187;

Палітычнае жыццё грамадзянскай
супольнасці, 189;

Змена палітычных кіраўнікоў, 189;
Варожасць да палітычнага жыцця,

191;
Грамадская і палітычная міласэр


насць, 207, 208;
Сем’і і палітычнае жыццё, 246;
Сем’і і сямейная палітыка, 247;
Палітычная дзейнасць і сямейныя

каштоўнасці, 252;
Палітычная перспектыва і сям’я, 254;
Эканамічная палітыка і занятасць,

288;
Аграрная рэформа — не толькі палі


тычная неабходнасць, 300;
Палітыка аб’яднання, 344;
Прадпрымальнікі і палітычная ста


більнасць, 345;
Дзяржава і эканамічная палітыка,

354;
Палітычная супольнасць і дзяржаў


ныя выдаткі, 355;
Салідарнасць пакаленняў і палітыч


ныя супольнасці, 367;
Палітыка і сусветны ўзровень, 372;
Палітычная ўзаемазалежнасць, 373;
Палітычная ўлада і спакойнае і мір


нае жыццё, 381;
Чалавечая асоба і палітычнае суіс


наванне, 384;
Палітычная супольнасць і народ, 385;
Правы чалавека і палітычная суполь


насць, 388;
Палітычная супольнасць і агульнае

дабро, 389, 407;
Палітычнае суіснаванне і грамадзян


скае сяброўства, 390;
Чалавечая асоба і палітычная суполь


насць, 391;

Палітычная супольнасць і каштоў

насці супольнасці, 392;

Палітычная ўлада і грамадзянскае
суіснаванне, 393;

Палітычная ўлада і маральны пара

дак, 394;

Палітычная ўлада і народ, 395, 408;
Праўда і палітычная дзейнасць, 407;
Агульнае дабро і палітычная ўлада,

409;
Палітычная карупцыя, 411;
Палітычныя партыі і ўдзел, 413;
Палітычны ўдзел і рэферэндум, 413;
Удзел і палітычная супольнасць, 414;
Палітыка ў сферы камунікацыі, 416;
Палітычная і грамадзянская суполь


насць, 417, 418, 419;
Рэлігійная свабода і палітычная раз


важлівасць, 422;
Касцёл і палітычная супольнасць,

424, 425, 427;
Палітычная ўлада і міжнародная су


польнасць, 441;
Міжнародная палітыка, спакой і раз


віццё, 442;
Палітычнае жыццё, адсталасць у раз


віцці і беднасць, 447;
Краіны і палітыка ў камерцыйнай

сферы, 476;
Выкарыстанне навакольнага ася


роддзя і палітычныя рашэнні, 483;
Дэмаграфічная палітыка і глабаль


нае развіццё, 483;
Спакой, каштоўнасць для ўсёй па


літычнай супольнасці, 495;
Леў ХIII і тагачасная яму палітыч


ная рэальнасць, 521;
Хрысціянская антрапалогія і палі


тыка, 522;
Свецкія хрысціяне, выхаванне і за


дачы ў палітычнай сферы, 531;
Дыялог паміж хрысціянскімі і палі


тычнымі супольнасцямі, 534;
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Прэзбітэр, сацыяльнае вучэнне і па

літычнае жыццё, 539;

«Палітычная» разважлівасць, 548*;
Свецкі вернік, служэнне і палітыч


нае жыццё, 551, 565;
Свецкі вернік і палітычная культу


ра, натхнёная Евангеллем, 555;
Свецкі вернік, культура і палітычная

дзейнасць, 556;
Палітыкі і рэарганізацыя эканомікі,

564;
Маральная ацэнка палітычнага жыц


ця, 566;
Свецкі вернік і ажыццяўленне ўла


ды, 567;
Палітычная дзейнасць католікаў і

свецкасць, 571;
Свецкая нецярпімасць і значэнне

веры ў палітычным жыцці, 572;
Свецкі вернік і выбар палітычных

інструментаў, 573;
Салідарнасць і палітычная арганіза


цыя, 580;
Хрысціянская любоў, палітычная лю


боў, 581.

ПАМЫЛКА

Усеагульны чалавечы пошук праў

ды і памылкі, 40;

Рэлігійныя і маральныя праўды і
памылка, 141;

Памылковае сцвярджэнне і змены,
317;

Памылка і эканамічны і маральны
парадак, 330;

Судовая памылка, 404;
Рэлігійная свабода і памылка, 421;
Разрыў паміж верай і жыццём, па


мылка, 554.

ПАРАДАК

(гл. таксама ЛАД)

Гуманізм і новы грамадскі парадак,
19;

Створанае, свае законы і парадкі, 45;
Звышпрыродны парадак, 64;
Касцёл, маральныя прынцыпы і гра


мадскі парадак, 71;
Сацыяльнае вучэнне і рэлігійны і ма


ральны парадак, 82;
Quadragesimo anno і новы сацыяль


ны парадак, 91;
Свабода і ўмовы эканамічнага па


радку, 137;
Субсідыярнасць і правільны грамад


скі парадак, 186;
Свабода і межы грамадскага парад


ку, 200;
Гуманізацыя грамадскага парадку,

233;
Сусвет, космас і парадак, 262;
Прафсаюзныя арганізацыі і грамад


скі парадак, 305;
Беднасць і парадак стварэння, 324;
Божае Валадарства і новы грамадскі

парадак, 325;
Эканамічны і маральны парадак,

330;
Улада і парадак, устаноўлены Богам,

380, 382, 383;
Палітычная супольнасць і этычна


рэлігійны парадак, 384;
Палітычная ўлада, парадак і развіццё

чалавека, 394;
Улада і маральны парадак, 396, 398,

399;
Маральны закон і дзяржаўны пара


дак, 397;
Пакаранне і абарона грамадскага па


радку, 403;
Рэлігійная свабода і аб’ектыўны ма


ральны парадак, 422;
Рэлігійныя групы і грамадзянскі па


радак, 423;
Касцёл і аўтаномія дэмакратычнага

парадку, 424;
Права гарантуе міжнародны пара


дак, 434;
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Міжнародны парадак і маральны за

кон, 436;

Прававая сістэма і маральны пара

дак, 437;

Другая сусветная вайна і міжнарод

ны парадак, 438;

Чалавечая пара і парадак стварэн

ня, 451;

Чалавек, асяроддзе і маральны пара

дак, 461;

Маніпуляванне і прыродны парадак,
462;

Універсальны парадак, устаноўлены
Стварыцелем, 466;

Уплыў на прыроду і шанаванне па

радку, 473;

Зямныя даброты і парадак стварэн

ня, 481;

Спакой, насілле і Божы парадак, 488;
Спакой і грамадскі парадак, 494, 495;
Сацыяльная катэхізацыя і мараль


ны парадак, 530;
Сацыяльныя тыдні і зямны парадак,

532;
Свецкія вернікі, зямны парадак і веч


нае пакліканне, 544;
Свецкія аб’яднанні і зямны парадак,

549;
Унутранае абнаўленне і сацыяльны

парадак, 552;
Сродкі камунікацыі і маральны па


радак, 560;
Адрозненне, юрыдычны і маральны

парадак, 569;
Дзяржавы і прыватны і грамадскі

парадак, 577;
Цывілізацыя любові і міжнародны

парадак, 582.

ПАРТЫЯ

Прафсаюзы і палітычныя партыі,
307;

Партыі і ўдзел у фарміраванні палі

тычных рашэнняў, 413;

Свецкія вернікі, членства ў партыі і
ўдзел у палітычным жыцці, 573,
574.

ПАСТЫРСТВА

Сацыяльнае вучэнне, пастырскі пры

ярытэт, 7;

Кампендый і пастырскае распазна

ванне, 10;

Кампендый, інструмент пастырска

га служэння, 11;

XIX стагоддзе і пастырскі клопат,
88, 267;

Сацыяльнае вучэнне і пастырскі кло

пат, 104;

Пастырская дзейнасць, абвяшчэнне
і асуджэнне, 159;

Пастырская дзейнасць і экуменічнае
супрацоўніцтва, 159;

Касцёл, бежанцы і пастырскі кло

пат, 505;

Пасланні і пастырскія імкненні на
карысць спакою, 520;

Антрапалогія, пастырская дзейнасць
і інкультурацыя, 523;

Сацыяльнае вучэнне і сацыяльнае
пастырства, 524, 526;

Сацыяльнае пасланне і пастырская
задача, 525;

Сацыяльнае пастырства і праўда пра
чалавека, 527;

Кандыдаты ў святары і пастырская
дзейнасць, 533;

Пастырская праца і хрысціяне, 538;
Біскуп і пастырская дзейнасць у са


цыяльнай сферы, 539;
Прэзбітэр і сацыяльнае пастырства,

539;
Пастырская дзейнасць і кансэкрава


ныя асобы, 540;
Касёльныя аб’яднанні і пастырская

дзейнасць у сацыяльнай сферы,
550.
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ПАСХА

Дзень Пана і святкаванне вечнай
Пасхі, 285.

ПАЯДНАННЕ

Евангелле, навіна паяднання, 86;
Салідарнасць і паяднанне, 196;
Паяднанне і тыя, хто пасля разводу

заключыў новы сужэнскі саюз,
226;

Грэх і паяднанне, 327;
Паяднанне чалавека і свету з Богам,

454;
Спакой і паяднанне, 492;
Паяднанне, справядлівасць і праў


да, 518;
Паяднанне і сацыяльная адказнасць,

539.

ПЕРАМОВЫ

Меншасці, імкненне да аўтаноміі і
перамовы, 387;

Канфлікты і інстытуты перамоў, 439;
Раззбраенне і шматбаковыя перамо


вы, 508.

ПЕРАСЛЕД, ГАНIЦЕЛI

Малітва за кіраўнікоў і пераслед, 381;
Апакаліптычны звер і ўлада ганіце


ляў, 382;
Рэлігійны пераслед і міжнародны па


радак, 438.

ПЛЮРАЛIЗМ

Сучасныя пакаленні і кіраванне плю

ралізмам, 16;

Агульнае дабро і грамадскі плюра

лізм, 151;

Плюралізм у грамадстве, 187;
Плюралізм у прыняцці рашэнняў,

356;
Плюралізм і сфера інфармацыі, 414;

Сацыяльны плюралізм і дэмакратыя,
417;

Плюралістычнае грамадства і свец

касць, 572;

Натуральная этыка і законны плю

ралізм, 572.

ПОЛ

(гл. таксама СЭКСУАЛЬНАСЦЬ)

Роўнасць, незалежна ад полу, 144;
Тоеснасць полу і асабістая сэксу


альная тоеснасць, 224;
Праўда пра чалавека і людзі аднаго

полу, 228;
Культура і дыскрымінацыя з
за полу,

557;
Сужэнства паміж асобамі рознага

полу, 569.

ПРАБАЧЭННЕ

Салідарнасць і вымярэнне прабачэн

ня, 196;

Мінулае, спакой і прабачэнне, 517;
Прабачэнне, патрабаванні справяд


лівасці і праўда, 518.

ПРАВА

Народ Запавету і права беднага, 23;
Права і будаванне збаўлення, 62;
Права Касцёла і сацыяльнае вучэн


не, 69;
Права Касцёла, настаўніка праўд ве


ры, 70;
Касцёл мае права евангелізаваць са


цыяльную сферу, 70;
Права і абавязак Касцёла евангелі


заваць, 71;
Сацыяльнае вучэнне, філасофія і

права, 77;
Rerum novarum і права ўласнасці, 89,

268;
Dignitatis humanae і права на рэлігій


ную свабоду, 97;
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Грамадскі грэх і права на жыццё, 118;
Правы чалавека і захаванне кожна


га права, 154;
Права дзіцяці развівацца ў мацярын


скім улонні, 155;
Права на жыццё, 155, 553;
Права жыць у поўнай сям’і, 155;
Права на інтэлектуальнае развіццё і

на свабоду, 155;
Права на ўдзел у працы, 155;
Права ствараць сям’ю, 155;
Права прымаць і выхоўваць дзяцей,

155;
Права на рэлігійную свабоду, 155,

166, 553;
Права на самавызначэнне, 157;
Права на незалежнасць, 157;
Права нацыі на існаванне, 157;
Права нацыі на мову і культуру, 157;
Права нацыі на традыцыі, 157;
Права нацыі будаваць сваю будучы


ню, 157;
Прынцыпы і адносіны, абумоўленыя

правам, 161;
Права на жыллё, 166;
Права на адукацыю, 166;
Агульнае дабро, права і грамадскае

жыццё, 167;
Усеагульнае права на карыстанне да


бротамі, 172;
Права выкарыстоўваць даброты, 173;
Права на прыватную ўласнасць, 177;
Права ўдзелу ў грамадскім жыцці,

191;
Права на карыстанне свабодай, 199;
Улада і натуральнае права на сужэн


ства, 216;
Сэксуальная тоеснасць і станоўчае

права, 224;
Чалавек з гомасэксуальнай арыен


тацыяй і права на сужэнства, 228;
Хрысціянскія сем’і і права на жыццё,

231;

Правы сужэнцаў, нараджэнне дзяцей
і іх колькасць, 234;

Жаданне мацярынства і «права на
дзіця», 235;

Сям’я і права на дапамогу, 237;
Права бацькоў выхоўваць нашчад


каў, 239;
Права бацькоў і метады выхавання,

240;
Права бацькоў і навучальныя ўста


новы, 241;
Права дзіцяці нарадзіцца ў сям’і, 244;
Права сем’яў ствараць аб’яднанні,

247;
Права валодаць пладамі працы, 249;
Праца, сям’я і права на ўласнасць,

250;
Права на прыватную ўласнасць, 282;
Права на адпачынак, 284;
Праца — асноўнае права, 287;
Права на працу і занятасць, 288;
Права на працу і супрацоўніцтва па


між дзяржавамі, 292;
Права на працу і грамадства, 293;
Натуральнае права на сям’ю, 294;
Праца, сямейнае жыццё і натураль


нае права, 294;
Права жанчын на працу, 295;
Права да з’яднання са сваімі сем’


ямі, 298;
Права на справядлівую ўзнагароду,

301;
Права на адпачынак, 301;
Права на ўмовы працы і на тэхнало


гію, якая была б бяспечнай для
здароўя, 301;

Права на абарону асобы, 301;
Права на субсідыі для беспрацоў


ных, 301;
Права на пенсію, 301;
Права на забеспячэнне, 301;
Права на клопат аб мацярынстве, 301;
Права аб’ядноўвацца і ствараць са


юзы, 301;
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Права на забастоўку, 304;
Права ствараць асацыяцыі, 305;
Аб’яднанні і права на працу, 309;
Права ўдзельнічаць у эканамічным

жыцці, 333;
Права на эканамічную ініцыятыву,

336;
Права на свабодную эканамічную

ініцыятыву, 354;
Права на харчаванне, 365;
Права на пітную ваду, 365;
Права, самавызначэнне і незалеж


насць, 365;
Зямная ўлада і права, 379;
Меншасці і права на існаванне, 387;
Меншасці і права захоўваць культу


ру, 387;
Правы чалавека і станоўчы закон,

388;
Грамадзянскае сяброўства і сфера

права, 390;
Справядлівасць, даброты і права,

391;
Наказ сумлення, чалавечае права,

399;
Права на супраціўленне, 400, 401;
Права на супраціўленне і непарадак,

401;
Улада і права вызначаць пакаранні,

402;
Вызначэнне пакаранняў і прававая

дзяржава, 402;
Правы чалавека, забарона катаван


няў, 404;
Дэмакратычная сістэма і прававая

дзяржава, 406, 408;
Права на аб’ектыўную інфармацыю,

414, 415;
Агульнае дабро і права грамадзян,

417;
Права на свабоду ў справах рэлігіі,

421;
Касцёл і права на юрыдычнае прыз


нанне, 426;

Права гарантуе міжнародны пара

дак, 434;

Права народаў і міжнароднае права,
437;

Натуральны закон і ўнутранае пра

ва дзяржаў, 437;

Вайна, права сілы і сіла права, 437;
Перавага права і ўзаемны давер, 439;
Улада міжнароднай супольнасці і

права, 441;
Арганізацыі і права на ўдзел, 442;
Апостальская Сталіца і права на ды


пламатычнае прадстаўніцтва, 444;
Прыроджанае права, 445;
Права на развіццё, 446;
Бедныя краіны і права на прагрэс,

450;
Права народаў, існаванне і прагрэс,

450;
Права на бяспечнае і здаровае нава


кольнае асяроддзе, 468;
Права на ваду, 484, 485;
Права дзяржаў на самаабарону, 500,

501;
Вайскоўцы і злачынствы супраць

права народаў, 503;
Права выкарыстоўваць сілу і гума


нітарнае права, 504;
Тэрарызм і парушэнне правоў, 514;
Права на спакой, 518;
Сацыяльнае вучэнне, права і актыў


ныя суб’екты, 539;
Права на гуманную і цывілізаваную

культуру, 557;
Маральныя праўды і права суполь


насці, 571.

ПРАВЫ

Касцёл і чалавечыя правы, 5;
Дзесяць запаведзяў і правы, 22;
Сацыяльнае вучэнне, чалавек і яго

правы, 61, 81;
Касцёл, маральныя прынцыпы і пра


вы, 71;
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Непрызнаныя правы бедных і сла

бых, 81;

Расеm in terris, Касцёл і правы, 95;
Грамадскія грахі і правы, 118;
Чалавечая асоба і правы, 133;
Натуральны маральны закон і пра


вы, 140;
Інваліды і правы, 148;
Сацыялізацыя і правы асобы, 151;
Чалавечая годнасць і абвяшчэнне

правоў, 152;
Крыніца правоў і чалавек, 153;
Правы: усеагульныя, непарушныя і

неад’емныя, 153;
Правы чалавека і гарантыя іх заха


вання, 154;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і кан


цэпцыя правоў, 155;
Сумеснае жыццё людзей, правы і

абавязкі чалавека, 156;
Узаемнае дапаўненне правоў і аба


вязкаў, 156;
Правы народаў і нацый, 157;
Правы чалавека і іх захаванне, 158;
Місія Касцёла і правы чалавека, 159;
Агульнае дабро і асноўныя правы,

166;
Прызначэнне дабротаў і правы, 172;
Прыватная ўласнасць, свабода і пра


вы, 176;
Салідарнасць і роўнасць у правах,

192;
Вера, хрысціянская салідарнасць і

правы, 196;
Справядлівасць і правы асобы, 202;
Любоў, справядлівасць і захаванне

правоў, 205;
Сям’я і асабістыя правы, 211, 214;
Члены сям’і і правы ў адносінах адно

да аднаго, 215;
Мацярынства і правы дзіцяці, якое

павінна нарадзіцца, 235;
Дзяржава, манаполія ў адукацый


най сферы і правы, 241;

Правы дзяцей, 244, 245;
Дзяржаўныя ўстановы і правы сям’і,

247;
Грамадства і правы сям’і, 253;
Сям’я і правы кожнай асобы, 254;
Шабатовы адпачынак і правы ўлас


насці, 258;
Абарона правоў працоўных, 264;
Rerum novarum і правы бедных, 268;
Праца і правы чалавека, 270;
Новыя тэхналогіі і захаванне правоў,

283;
Нядзеля і правы братоў, якія не мо


гуць адпачываць з прычыны бед

насці, 285;

Правы жанчын у працоўнай сферы,
295;

Замежная працоўная сіла і правы,
298;

Правы працоўных, 301;
Забастоўка, мірны метад барацьбы

за свае правы, 304;
Прафсаюзы і законныя правы пра


цоўных, 305, 306;
Прафсаюзы, улада і правы працоў


ных, 307;
Сацыяльнае забеспячэнне і правы

працоўных, 309;
Праца і глабалізацыя мінімальных

правоў, 310;
Новаўвядзенні і правы працаўніка,

314;
Гістарычныя формы працы і правы

працаўніка, 319;
Прадпрыемства, прыбытак і правы

працаўнікоў, 340;
Камерцыйная палітыка і правы, 364;
Глабалізацыя і абарона правоў чала


века, 365;
Новыя правы і элементарныя пра


вы, 365;
Арганізацыі і правы чалавека, 366, 443;
Меншасці, групы са спецыфічнымі

правамі, 387;
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Палітычная супольнасць і правы ча

лавека, 388, 389;

Палітычнае суіснаванне, сяброўства
і правы, 390;

Наказ сумлення і правы асобы, 399;
Права на супраціўленне і асноўныя

правы, 401;
Дзяржава і правы чалавека, 402;
Крымінальная адказнасць і правы

асобы, 404;
Дэмакратыя і павага да правоў ча


лавека, 407;
Трэці сектар і правы асобы, 419;
Рэлігійная свабода і правы грама


дзян, 422;
Касцёл, палітычная супольнасць і

правы, 425;
Касцёл і абарона правоў асобы, 426;
Нацыі і адмова ад некаторых пра


воў, 435;
Вайна і правы меншасцяў, 438;
Сусветная ўлада і павага да правоў,

441;
Правы сучасных і будучых пакален


няў, 465;
Правы карэнных народаў, 471;
Вада і правы людзей, 484, 485;
Спакой і замацаванне правоў чала


века, 494;
Няўзброеныя прарокі і правы чала


века, 496;
Вайскоўцы і парушэнне правоў, 503;
Прынцып гуманнасці, бежанцы і пра


вы, 505;
Правы груп, існаванне якіх пад паг


розай, 506;
Барацьба з тэрарыстамі і правы ча


лавека, 514;
Міжнародныя судовыя інстанцыі і

правы, 518;
Гуманная культура і правы культу


ры, 557;
Вернікі і грамадзянскія правы, 565;
Палітычная супольнасць, мараль


ныя праўды і правы, 571;

Патрэба сэнсу і ўсведамленне пра

воў, 575;

Любоў і павага правоў, 583.

ПРАГРЭС

(гл. таксама РАЗВIЦЦЁ)

Прагрэс і дабро чалавецтва, 6;
Зло, смерць і прагрэс, 14;
Ідэалогія і прагрэс, 48;
Прагрэс і ўзрастанне Хрыстовага

Валадарства, 55;
Sollicitudo rei socialis, прагрэс і раз


віццё, 102;
Асоба, мяркуемы прагрэс і грама


дзянская супольнасць, 133;
Народы і прагрэс міжнароднай су


польнасці, 145;
Рэлігійная свабода і чалавечы праг


рэс, 155;
Новыя даброты і эканамічны праг


рэс, 179;
Узаемазалежнасць і прагрэс інфар


матыкі, 192;
Глабалізацыя, крыніца прагрэсу, 279;
Новыя веды і сацыяльны прагрэс,

283;
Матэрыяльны прагрэс павінен слу


жыць чалавеку, 326;
Прагрэс, збаўленне і асвячэнне, 326;
Глабалізацыя і тэхналагічны праг


рэс, 362;
Выхаваўчая праца і прагрэс, 376;
Касцёл, грамадзянскія ўлады і праг


рэс, 445;
Правы народаў на прагрэс, 450;
Чалавечы талент і прагрэс, 456;
Каталіцкі Касцёл і прагрэс, 457;
Тэхніка і прагрэс чалавека, 458;
Жыццё, смерць і навуковы прагрэс,

575.

ПРАДПРЫМАЛЬНIК

Пій XII і прадпрымальнікі, 93;
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Адносіны паміж працоўнымі і прад

прымальнікамі, 279;

Прафсаюзы і прадпрымальнікі, 305;
Роля прадпрымальніка і кіраўніка,

344;
Прадпрымальнік, працоўная дзей


насць і сям’я, 345;
Прадпрымальнікі, біятэхналогіі і

агульнае дабро, 478;
Касцёльныя аб’яднанні прадпры


мальнікаў, 550;
Эканоміка і аб’яднанні прадпры


мальнікаў, 564.

ПРАДПРЫМАЛЬНIЦТВА,
ПРАДПРЫМАЛЬНАСЦЬ

Касцёл і свет прадпрымальніцтва,
70;

Праца, чалавечы капітал і прадпры

мальнасць, 278;

Прадпрымальніцкія ініцыятывы і
трэці сектар, 293;

Незалежная праца і прадпрымаль

ніцтва, 315;

Рынкавая эканоміка і роля прадпры

мальніцтва, 335;

Праца чалавека і прадпрымальніц

тва, 337;

Прадпрымальніцтва, агульнае даб

ро і грамадская функцыя, 338;

Творчасць і прадпрымальніцкае спа

борніцтва, 343;

Прадпрымальніцкая дзейнасць і аба

вязкі прадпрымальніка, 344;

Дзяржава і прадпрымальніцкія сілы,
354;

Фінансавая сістэма і прадпрымаль

ніцкая дзейнасць, 355.

ПРАДПРЫЕМСТВА

(гл. таксама ПРАДПРЫМАЛЬНIЦТВА)

Агульнае дабро і эканамічнае прад

прыемства, 165;

Капітал і сродкі вытворчасці прад

прыемства, 276;

Занятасць, дзяржава і дзейнасць прад

прыемстваў, 291;

Прадпрыемствы, працоўная паліты

ка і сям’я, 294;

Узнагароджаная праца і прадпрыем

ства, 302;

Прафсаюзы, працаўнікі і аб’яднан

не прадпрыемстваў, 308;

Мадэль вялікага прадпрыемства,
309;

Прадпрыемствы і эластычнасць на
рынку працы, 312;

Дэцэнтралізацыя вытворчасці і прад

прыемствы, 315;

Прадпрыемства, аб’яднанне капіта

лаў і асоб, 338;

Члены прадпрыемства, 339;
Кааператывы, малыя і сярэднія прад


прыемствы, 339;
Рамесніцкія, сельскагаспадарчыя і

сямейныя прадпрыемствы, 339;
Прадпрыемства, прыбытак і ахова

годнасці людзей, 340;
Прадпрыемства і грамадская экало


гія працы, 340;
Сённяшняе прадпрыемства і новая

адказнасць, 342;
Цяжкія рашэнні і прадпрыемства,

343, 344;
Прадпрыемствы і сям’я, 345;
Дзяржава, эканамічная дзейнасць і

прадпрыемствы, 351;
Дзяржава, прадпрыемствы і агуль


нае дабро, 354;
Спажыўцы і прадукцыя прадпрыем


стваў, 359.

ПРАКРЭАЦЫЯ

Рэпрадукцыйныя метады, зачацце і
пракрэацыя, 235.
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ПРАМЕЖКАВАЯ ГРУПА

Субсідыярнасць і прамежкавая гра

мадская група, 186, 187;

Удзел працоўных і прамежкавыя гру

пы, 281;

Эканоміка і прамежкавыя грамад

скія групы, 346;

Дзяржава, рынак і прамежкавыя гру

пы, 356;

Палітычная ўлада і прамежкавыя гру

пы, 394;

Міжнародная супольнасць і прамеж

кавыя групы, 441.

ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Прамысловая рэвалюцыя і пытан

не працоўных, 88;

Rerum novarum і прамысловыя рабо

чыя, 89;

Quadragesimo anno і індустрыяліза

цыя, 91;

Ян ХХІІІ і прамысловая рэвалюцыя,
94;

Octogesima adveniens і постіндустры

яльнае грамадства, 100;

Новыя веды і прамыслова развітыя
нацыі, 179;

Касцёл і прамысловая рэвалюцыя,
267;

Прафсаюзы і барацьба працаўнікоў
прамысловасці, 305;

Новая праца і першая прамысловая
рэвалюцыя, 311;

Пераход рабочай сілы з прамысло

васці ў сферу паслуг, 313;

Сістэма гандлю і прамысловая дзей

насць, 364;

Малекулярная біялогія і прамысло

васць, 458, 459;

Карэнныя народы і аграпрамысло

вы інтарэс, 471;

Прамысловая вытворчасць і пара

дак стварэння, 486.

ПРАТЭКЦЫЯНIЗМ

Міжнародны гандаль і пратэкцыя

нісцкая палітыка, 364.

ПРАЎДА

Езус — дарога, праўда і жыццё, 1, 555;
Пасланне св. Паўла да Цімафея і

праўда, 2;
Любоў і чалавечае развіццё ў праў


дзе, 4;
Касцёл і сведчанне аб праўдзе, 13;
Кампендый і праўда, 14;
Існаванне чалавека і свабодны по


шук праўды, 15;
Першы выклік — праўда пра чала


века, 16;
Вучні Хрыста і пошукі праўды, 17;
Божыя Асобы і Божыя дзеці ў праў


дзе, 34;
Збаўленне і ўсеагульны чалавечы

пошук праўды, 40;
Езус Хрыстус і поўная праўда пра

чалавека, 45;
Дзяржава і праўда пра чалавека, 48;
Хрысціянская супольнасць і зерне

праўды, 53;
Цноты і Валадарства праўды, 57;
Валадарства і чалавечая дзейнасць,

асветленая праўдай, 58;
Magnificat, праўда пра Бога і бедныя,

59;
Сацыяльнае вучэнне і праўда Духа,

63;
Касцёл, настаўнік праўд веры, 70;
Вера, розум і праўда, 75;
Сацыяльнае вучэнне і праўда пра

чалавека, 76, 82, 126;
Сацыяльнае вучэнне, філасофія і

праўда, 77;
Сацыяльнае вучэнне, галіны навук і

праўда, 78;
Сацыяльнае вучэнне, святло праў


ды, 83;
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Сацыяльнае вучэнне, праўда і новае,
86;

Касцёл і супрацоўніцтва ў праўдзе,
94;

Расеm in terris і прынцыпы праўды,
95;

Чалавек і бачанне праўды, 113;
Слова праўды св. Аўгустына, 114;
Першародны грэх і праўда, 120;
Канцэпцыі, якія рэдукуюць поўную

праўду пра чалавека, 125;
Чалавек, адкрыты на пазнанне глы


бокай праўды, 129;
Чалавечая асоба, трансцэндэнт


насць і абсалютная праўда, 130;
Чалавек, свабода і падпарадкаванне

праўдзе, 138;
Праўда пра дабро і зло і сумленне,

139;
Рэлігійныя і маральныя праўды і да


памога ласкі, 141;
Універсальнасць натуральнага зако


ну і праўда, 142;
Свабода і адкрытасць на праўду, 143;
Сацыяльнасць чалавека і грамад


ства, што жыве ў праўдзе, 150;
Розум і пазнанне праўды, 155;
Прынцыпы і праўда пра чалавека,

160;
Прынцыпы і праўда пра грамадства,

163;
Асоба і праўда ў формах грамадска


га жыцця, 165;
Праўда пра Бога і жыццё ў грамад


стве, 167*;
Асоба, сацыяльныя каштоўнасці і

праўда, 197;
Выхаваўчая дзейнасць і пошук праў


ды, 198;
Свабода і ўзаемасувязі, якія рэгулю


юцца праўдай, 199;
Праўда пра чалавека і справядлі


васць, 203;

Каштоўнасць праўды і любоў, 205;
Чалавечая экалогія, сям’я і праўда,

212;
Нараджэнне дзяцей і праўда пра су


жэнства, 218;
Хрыстус і першапачатковая праўда

пра сужэнства, 219;
Тыя, хто пасля разводу заключыў но


вы сужэнскі саюз, і праўда Хрыс

та, 226;

Гомасэксуальныя саюзы і праўда пра
чалавека, 228;

Суб’ектыўнае вымярэнне працы і
праўда, 271;

Праўда і перавага працы над капіта

лам, 277;

Палітычная ўлада, створаны Богам
парадак і праўда, 383;

Улада, каштоўнасці і праўда пра ча

лавека, 397;

Крымінальная адказнасць і імкнен

не да праўды, 404;

Дэмакратыя, этычны рэлятывізм і
праўда, 407, 569;

Грамадства, інфармацыя і праўда,
415;

Рэлігійная свабода і праўда, 421;
Суіснаванне нацый і праўда, 433;
Праўда пра чалавека і будучыня све


ту, 452;
Спакой, парадак і праўда, 494;
Насілле супярэчыць праўдзе, 496;
Узброеныя сілы і абарона праўды,

502;
Тэрарысты і валоданне праўдай, 515;
Прабачэнне, паяднанне і праўда, 518;
Сацыяльнае пастырства, праўда і вы


зваленне, 524;
Сацыяльнае пастырства і праўда пра

чалавека, 527;
Сацыяльная катэхізацыя, выхаван


не і праўда, 530;
Разважлівасць, паслухмянасць і лю


боў да праўды, 548*;
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Свецкія вернікі і праўдзівасць сацы

яльнага вучэння, 551;

Культура і праўда пра чалавека, 556;
Сфера культуры і праўда, 558;
Сродкі камунікацыі і праўда, 562;
Пакутнікі за хрысціянскую праўду,

570;
Свецкасць і праўда, 571;
Свецкая нецярпімасць і праўды, якія

абвяшчае Касцёл, 572;
Праўда, паводзіны і любоў, 580.

ПРАФЕСIЯ, ПРАФЕСIЯНАЛIЗМ

Divini Redemptoris і прафесійныя ар

ганізацыі, 92;

Пій XII і прафесійныя катэгорыі, 93;
Грамадскае жыццё і прафесійная ад


казнасць, 134;
Грамадскі плюралізм і прафесійная

дзейнасць, 151;
Інстытуты прафесійнага характару,

185;
Сям’я, праца і выбар прафесіі, 249;
Прафесійная адукацыя маладых лю


дзей, 289;
Захаванне працы і прафесійныя здоль


насці, 290;
Жанчыны і прафесійная адукацыя,

295;
Прафсаюзы і прафесійныя сферы, 306;
Працаўнікі і прафесійная перапад


рыхтоўка, 308;
Праца, людзі і прафесія, 311;
Тэхналагічныя новаўвядзенні і пра


фесіі, 313;
Пратэст сумлення і адказнасць у пра


фесійнай сферы, 399;
Прафесіяналізм і сацыяльнае вучэн


не, 529;
Свецкія вернікі і прафесійная заня


тасць, 543;
Свецкія вернікі і прафесійнае выха


ванне, 546;
Місія і прафесійнае асяроддзе, 550.

ПРАФСАЮЗ

Rerum novarum і прафесійныя саю

зы, 89, 268;

Rerum novarum і прафcаюзы, 268;
Прафcаюзы, працоўная палітыка і

сям’я, 294;
Прафcаюзы і іх роля ў грамадскім

жыцці, 305;
Прафcаюзы, класавая структура і

класавая барацьба, 306;
Прафcаюзы, стымул барацьбы за

сацыяльную справядлівасць, 306;
Прафcаюзы і грамадская свядомасць

працоўных, 307;
Прафcаюзы і палітычныя партыі,

307;
Глабалізацыя, абнаўленне і праф


cаюзы, 308.

ПРАЦА

Любоў, беспрацоўныя і праца, 5;
Хрысціянская надзея, праца і сучас


ная рэчаіснасць, 56;
Праца і будаванне збаўлення, 62;
Сацыяльнае вучэнне, евангелізацыя

і праца, 67;
Касцёл, права евангелізаваць сацы


яльную сферу і праца, 70;
XIX стагоддзе і канфлікт паміж ка


піталам і працай, 88;
Rerum novarum і вучэнне аб працы,

89, 267;
Quadragesimo anno, капітал і праца,

91;
Laborem exercens і праца, 101;
Чалавек з абмежаванымі магчымас


цямі і ўмовы працы, 148;
Правы чалавека і права на ўдзел у

працы, 155;
Агульнае дабро і права на працу, 166;
Прызначэнне дабротаў, зямля і пра


ца, 171;
Багацце і праца людзей, 174;



537Тэматычны паказальнік

Уласнасць, праца і панаванне над
зямлёй, 176;

Размеркаванне зямлі і рынкі працы,
180;

Удзел і праца, 189;
Свабода ў прыняцці рашэнняў ад


носна сваёй працы, 200;
Святая Сям’я і ўрок працы, 210*;
Дзеці і праца малалетніх, 245;
Сям’я, эканамічнае жыццё і хатняя

праца, 248;
Адносіны паміж сям’ёй і працай, 249;
Сям’я, праца і сямейная заработная

плата, 250;
Праца жанчыны ў сям’і, 251;
Бог заклікае чалавека апрацоўваць

зямлю, 255;
Праца і першапачатковы стан чала


века, 256;
Працу варта шанаваць, але не аба


гаўляць, 257;
Шабат дазваляе чалавеку не стана


віцца нявольнікам працы, 258;
Езус вучыць цаніць працу, 259;
Езус вучыць людзей не станавіцца

нявольнікамі працы, 260;
Езус, шабат і значэнне працы, 261;
Праца і служэнне Божай велічы, 262;
Праца і асвячэнне, 263;
Мінаючы вобраз свету і праца, 264;
Айцы Касцёла і праца як opus huma�

num, 265;
Праца, чалавек і боская мудрасць, 266;
Праца, сузіранне і малітва, 266;
Ход гісторыі і дасягненні працы, 267;
Rerum novarum і працоўнае закана


даўства, 268;
Laborem exercens і бачанне працы, 269;
Аб’ектыўнае і суб’ектыўнае вымя


рэнне працы, 270, 271;
Праца і эканамізм, 271;
Праца чалавека, 272;
Чалавек і маргінальная праца, 272;
Грамадскае вымярэнне працы, 273;

Праца і абавязак чалавека, 274;
Праца і тоеснасць чалавека, 275;
Праца і фактар вытворчасці, 276;
Адносіны паміж працай і капіталам,

277;
Праца і чалавечы капітал, 278;
Канфлікт паміж працай і капіталам,

279;
Адчужанасць на працы і адчужа


насць працы, 280;
Праца і ўдзел працоўных, 281;
Праца і прыватная ўласнасць, 282;
Святочны адпачынак і праца, 284;
Праца, асноўнае права, 287;
Праца, поўная занятасць і перспек


тывы, 288, 289;
Праца і адукацыйная сістэма, 290;
Дзяржава і актыўная палітыка пра


цы, 291;
Супрацоўніцтва паміж дзяржавамі і

праца, 292;
Трэці сектар і развіццё працы, 293;
Праца і сямейнае жыццё, 294;
Праца і жанчыны, 295;
Праца непаўналетніх, 296;
Эміграцыя і патрэбы рынку працы,

297;
Эмігранты і праца ў рэгіёнах, адкуль

прабываюць эмігранты, 298;
Сельскагаспадарчая праца і змены

ў сельскай гаспадарцы, 299;
Правы працоўных, 301;
Заробак і працоўныя адносіны, 302;
Забастоўка і ўмовы працы, 304;
Прафсаюзы і свет працы, 305;
Свет працы і супрацоўніцтва, 306;
Прафсаюзы, палітычная ўлада і пра


ца, 307;
Новыя формы прафсаюзнай дзей


насці і праца, 308;
Працоўныя аб’яднанні і права на

працу, 309;
Наёмная праца і сацыяльнае забес


пячэнне, 309;
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Глабалізацыя і праца, 310, 312;
Праца і глабалізацыя ахоўных мер,

310;
Ахова працы, 311;
Праца і прафесіі, 313;
Наёмная праца, 314;
Рамесніцкая і незалежная праца, 315;
Нефармальная эканоміка і праца,

316;
Res novae ў свеце працы, 317;
Механічнае тлумачэнне і праца, 318;
Змены, праца і пастаянныя патраба


ванні, 319;
Навукоўцы, дзеячы культуры і пра


ца, 320;
Праца і салідарнае развіццё, 321;
Новая сітуацыя працы і імкненне лю


дзей наладжваць адносіны, 322;
Прадпрымальніцтва і роля працы

чалавека, 337;
Прадпрыемства, аб’яднанне асоб і

праца, 338;
Кааператывы, сельскагаспадарчыя

прадпрыемствы і праца, 339;
Прадпрыемства, людзі і эфектыў


насць працы, 340;
Прадпрымальніцкае спаборніцтва і

праца, 343;
Працоўная дзейнасць на прадпры


емствах і сям’я, 345;
Дзяржава, эканоміка і праца, 351;
Спажыўцы і праца на прадпрыем


стве, 359;
Міжнародная эканоміка і салідарная

праца, 373;
Кніга Быцця, чалавек і праца, 428;
Касцёл, дзяржава, чалавек і працоў


нае жыццё, 445;
Грэх і высакародная справа працы,

452;
Чалавек і яго здольнасць пераўтва


раць свет працай, 460;
Навакольнае асяроддзе, адказнасць

і праца, 467;

Хрысціянская антрапалогія і праца,
522;

Свецкія вернікі і сфера працы, 543;
Свецкія вернікі і гармонія паміж

жыццём, верай і працай, 546;
Аб’яднанні і выхаваўчая праца, 549.

ПРАЦАДАЎЦА

Непрамы працадаўца, 288;
Працадаўца і аплата, 302.

ПРАЦАЎНIК

Rerum novarum і наёмныя працаўнікі,
89;

Працаўнік, рука Хрыста, 265;
Працаўнік як працоўная сіла, 271;
Чалавечы капітал і працаўнікі, 278;
Беспрацоўе і працаўнікі, 289;
Замежная працоўная сіла і мясцо


выя працаўнікі, 298;
Справядлівы зарабак і працаўнік, 302;
Забастоўка і працаўнікі, 304;
Прафсаюзы, новыя формы дзейнас


ці і працаўнікі, 308;
Канкурэнцыя і абарона працаўніка,

314;
Нефармальная эканоміка і працаў


нік, 316;
Гістарычныя формы і правы працаў


ніка, 319;
Прадпрыемства, прыбытак і працаў


нік, 340;
Прадпрымальнікі, эфектыўнасць і

працаўнікі, 344;
Роля працаўнікоў і адміністрацыя,

412.

ПРАЦОЎНЫ

Касцёл і пытанне працоўных, 88, 267;
Rerum novarum і пытанне працоўных,

90;
Ян XXIII і пытанне працоўных, 94;
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Правы і эксплуатацыя працоўных,
158;

Абарона правоў працоўных, 264;
Дасягненні і эксплуатацыя працоў


ных, 267;
Rerum novarum і годнасць працоўных,

268;
Канфлікт паміж працай і капіталам

і працоўныя, 279;
Удзел працоўных ва ўласнасці, 281;
Эканамічная палітыка і працоўныя,

288;
Правы працоўных, 301;
Прафсаюзы працоўных, 305;
Прафсаюзы і грамадская свядомасць

працоўных, 307;
Няроўнасць і годнасць працоўнага

чалавека, 321;
Глабалізацыя і працоўны чалавек,

322.

ПРЫБЫТАК

Арганізацыя працы і прыбытак, 311;
Прадпрыемства і значэнне прыбыт


ку, 340;
Прыбытак і годнасць людзей, 340;
Імкненне да справядлівага прыбыт


ку і ліхвярства, 341;
Свабодны рынак і прыбытак, 347;
Глабалізацыя і магчымасць атры


мання прыбытку, 361;
Сродкі камунікацыі і прыбытак, 416;
Эканоміка, асяроддзе і прыбытак,

470;
Біятэхналогіі і законны прыбытак,

478.

ПРЫМIРЭННЕ

Езус, людзі і прымірэнне, 493;
Вінаваты і справядлівасць прымі


рэння, 403;
Спакой і прымірэнне, 517.

ПРЫНЦЫП

Сацыяльнае вучэнне і прынцыпы раз

важання, 7, 85;

Прынцыпы і вырашэнне праблем, 9;
Кампендый і прынцыпы мыслення,

11;
Шабатовы і юбілейны год, прынцы


пы, 24;
Прынцыпы справядлівасці і салі


дарнасці, 25;
Прынцып стварэння, 26;
Прынцып рэлігійнай свабоды, 50;
Касцёл, маральныя прынцыпы і гра


мадскі парадак, 71;
Устойлівасць прынцыпаў і сацыяль


нае вучэнне, 85;
Пытанне працоўных і дактрыналь


ныя прынцыпы, 89;
Прынцып супрацоўніцтва і класа


вая барацьба, 89, 268;
Rerum novarum, прынцыпы і сацы


яльныя энцыклікі, 90;
Quadragesimo anno і прынцыпы, 91;
Прынцып салідарнасці, 103, 194*,

580;
Супольнасць хрысціянаў і асноўныя

прынцыпы, 104;
Прынцып годнасці чалавечай асобы,

107;
Душа, прынцып адзінства чалавека,

127;
Годнасць чалавечай асобы, прын


цып і бліжні, 132;
Натуральны закон і агульныя прын


цыпы, 141;
Грамадзянскі закон і прынцыпы на


туральнага закону, 142;
Грамадства, асобы і прынцып адзін


ства, 149;
Універсальнасць і непадзельнасць

правоў, прынцыпы, 154;
Міжнароднае права, прынцып роў


ных адносін і дзяржавы, 157;
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Пастаянныя прынцыпы сацыяль

нага вучэння, 160;

Агульны і фундаментальны харак

тар прынцыпаў, 161;

Адзінства і ўзаемасувязь прынцы

паў, 162;

Прынцыпы і праўда пра грамадства,
163;

Маральнае патрабаванне і прынцы

пы, 163;

Прынцып агульнага дабра, 164;
Прынцып усеагульнага прызначэн


ня дабротаў, 171, 172, 173, 174, 175,
177, 179, 182, 449;

Прынцып агульнага выкарыстання
дабротаў, 172;

Прынцып субсідыярнасці, 186, 187,
188, 449;

Прынцып салідарнасці, 193, 194*,
195, 449;

Узаемасувязь паміж прынцыпамі і
каштоўнасцямі, 197;

Дзяржава, сям’я і прынцып субсіды

ярнасці, 214, 252;

Працаўнікі, агульны прынцып і ўзна

гарода, 259;

Прамысловая рэвалюцыя і прынцы

пы, 267;

Прынцып, праца і вытворчасць, 276,
277;

Прынцып найбольшай выгады, 279;
Уласнасць і прынцып прызначэння

дабротаў, 282, 283;
Прынцып эканоміі, 346;
Дзяржава і прынцыпы субсідыяр


насці і салідарнасці, 351;
Дзяржава і прынцып пераразмерка


вання, 353;
Прынцып субсідыярнасці і ініцыя


тыва, 354, 418;
Прынцыпы, фінансавая сістэма і

агульнае дабро, 355;
Планаванне і прынцып прызначэн


ня дабротаў, 367;

Прынцып братэрства і грамадзян

скае сяброўства, 390;

Скептыцызм і прынцыпы мараль

нага закону, 397;

Супраціўленне ўладзе і прынцыпы
натуральнага закону, 400;

Пасіўнае супраціўленне і маральныя
прынцыпы, 401;

Прынцып прэзумпцыі невіноўнасці,
404;

Прынцып раздзялення ўлады і дзяр

жава, 408;

Прынцып прававой дзяржавы, 408;
Палітычная карупцыя і прынцыпы

маральнасці, 411;
Маральныя прынцыпы і грамадскія

камунікацыі, 416;
Агульнае дабро, дэмакратыя і прын


цыпы, 417;
Грамадзянскія супольнасці і прын


цып субсідыярнасці, 419;
Прынцып суб’ектыўнасці грамад


ства, 420;
Прынцыпы і міжнародная суполь


насць, 433;
Прынцыпы і прававая сістэма, 437;
Універсальныя прынцыпы і права

дзяржаў, 437;
Прынцып адзінства чалавечага роду,

437;
Прынцып аднолькай годнасці ўсіх

народаў, 437;
Прынцып адмаўлення ад вайны, 437;
Прынцып супрацоўніцтва дзеля агуль


нага дабра, 437;
Прынцып захавання абавязацель


стваў, 437;
Права і прынцып узаемнага даверу,

439;
Міжнародная супольнасць і прын


цып субсідыярнасці, 441;
Прынцыпы і права на развіццё, 446;
Прынцып эксплуатацыі прыродных

рэсурсаў, 447;



541Тэматычны паказальнік

Прынцып і выплата даўгоў, 450;
Навуковыя даследаванні і мараль


ныя прынцыпы, 458;
Прынцып абачлівасці, 469;
Прыбытак, агульнае дабро і прын


цып, 478;
Прынцып прызначэння дабротаў і

асяроддзе, 482;
Прынцып прызначэння дабротаў і

вада, 484;
Узброеныя сілы, загады і універсаль


ныя прынцыпы, 503;
Прынцып гуманнасці і гуманітар


ныя прынцыпы, 505;
Прынцып нацыянальнай незалеж


насці і ахвяры, 506;
Прынцып дастатковасці і зброя, 508;
Прынцып нераспаўсюджвання ядзер


най зброі, 509;
Тэрарысты і прынцыпы прававой

дзяржавы, 514;
Прынцып універсальнай юрысдык


цыі, 518;
Евангелле і прынцып тлумачэння

рэалій, 526;
Дзейнасць і прынцып першынства

чалавека, 527;
Разважлівасць і маральныя прын


цыпы, 547;
Свецкі вернік, прынцыпы сацыяль


нага вучэння і эканамічная дзей

насць, 563;

Прынцып субсідыярнасці і свецкія
вернікі, 565;

Свецкі вернік і прынцыпы грамад

скага жыцця, 568;

Заканадаўцы і палітыкі і хрысціян

скія прынцыпы, 570;

Прынцып свецкасці, 572;
Палітычныя партыі і прынцыпы мы


слення, 574;
Маральныя прынцыпы і росквіт

дзяржаў, 577;
Прынцып салідарнасці і любоў, 580.

ПРЫНЯЦЦЕ

Прыняцце дзяцей, 216;
Бескарыслівасць у адносінах і пры


няцце, 221;
Cужэнская любоў і прыняцце жыц


ця, 230, 232;
Міжасабовыя адносіны паміж су


жэнцамі і поўнае прыняцце, 233;
Салідарнасць у сям’і і прыняцце, 246.

ПРЫРОДА

Цывілізацыя і месца чалавека ў пры

родзе, 14, 15;

Рэлігійнасць і разумная прырода
асобы, 15;

Суадносіны паміж прыродай, тэхні

кай і маральнасцю, 16;

Правы, уласцівыя прыродзе чалаве

чай асобы, 22;

Заданне падпарадкаваць створаную
прыроду, 36;

Плады прыроды і Валадарства Хры

ста, 57;

Касцёл добра ведае чалавечую пры

роду, 61;

Маральная праўда і чалавечая пры

рода, 70;

Прырода чалавека, крыніца сацы

яльнага вучэння, 75, 77;

Дактрынальная вага, навучанні і іх
прырода, 80;

Універсальныя каштоўнасці і пры

рода чалавека, 85;

Сувязь паміж Богам і чалавекам і
прырода чалавека, 110;

Першародны грэх і прырода чалаве

ка, 115;

Езус Хрыстус, прырода чалавека і
прырода Бога, 122;

Чалавек як часціца прыроды, 128;
Чалавек, дух і матэрыя, адна прыро


да, 129;
Розум уласцівы прыродзе чалавека,

140;
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Свабода і агульная прырода, 142;
Прырода чалавека і суб’ектыўнасць

у адносінах, 149;
Грамадства, дамова і прырода чала


века, 149*;
Грамадствы, якія адпавядаюць пры


родзе чалавека, 151;
Прырода чалавека і прынцып агуль


нага выкарыстання дабротаў, 172;
Сям’я і легітымнасць у прыродзе ча


лавека, 214;
Сужэнства і прырода сужэнскай лю


бові, 225, 230, 253;
Правы працоўных і прырода асобы,

301;
Вера ў Хрыста і прырода развіцця,

327, 342;
Эканамічныя законы і прырода рэ


чаў, 330;
Вычарпальныя прыродныя рэсур


сы, 346;
Бог, стварэнне і прыродныя здоль


насці, 383;
Прырода палітычнай супольнасці і

суіснаванне, 392;
Улада, заснаваная на чалавечай пры


родзе, 398;
Прырода не з’яўляецца для чалаве


ка канкурэнтам, 451;
Езус інтэрпрэтуе прыроду, 453;
Парушэнне раўнавагі паміж чалаве


кам і прыродай, 454;
Чалавек і панаванне над прыродай,

456, 462, 473;
Бог палічыў створаную Ім прыроду

«добрай», 457;
Прырода і дакладныя тэхналогіі,

458, 459, 460;
Экалагічныя рухі і абагаўленне пры


роды, 463;
Адносіны да трансцэндэнцыі і пры


рода, 464, 487;
Прыродная раўнавага і экалагічны

крызіс, 466;

Эканамічнае развіццё і цыклы пры

роды, 470;

Прырода, дар Стварыцеля для чала

вечай супольнасці, 473;

Вада па сваёй прыродзе не можа раз

глядацца як тавар, 485;

Прырода і таямніца, 487;
Спакой будзе ахопліваць усю пры


роду, 490;
Людзі і агульная чалавечая прыро


да, 499.

ПЫТАННЕ

Пытанне наконт месца чалавека ў
прыродзе і грамадстве, 14;

Прамысловая рэвалюцыя і сацыяль

нае пытанне, 88;

Прамысловая рэвалюцыя і пытан

не працоўных, 88, 267;

Rerum novarum і сацыяльнае пытан

не, 89, 269;

Rerum novarum і пытанне працоўных,
89, 90;

Пій XI, грамадства і пытанне, што
патрабуе вырашэння, 91;

Ян XXIII і сацыяльнае пытанне, 94;
Праца, ключ да ўсяго сацыяльнага

пытання, 101, 269;
Павел VI і сацыяльнае пытанне, 103;
Прынцыпы і пытанне аб сэнсе гра


мадскага жыцця, 163;
Грамадская справядлівасць і сацы


яльнае пытанне, 201;
Любоў і сацыяльнае пытанне, 204;
Беднасць і сусветнае сацыяльнае пы


танне, 208;
Даброты і пытанне наконт новых тэ


хналогій, 283;
Жанчына і пытанне працы, 295;
Пытанне наконт выкарыстання но


вых біятэхналогій, 472;
Пытанне аб сэнсе існавання, 558;
Пытанне развіцця і годнасці чала


века, 563;
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Культурнае пытанне і маральны сэнс,
577;

Сацыяльнае пытанне, Хрыстус і
Евангелле, 577.

Р

РАБСТВА

(гл. таксама НЯВОЛЯ)

У Хрысце няма ўжо ні раба, ні сва

боднага, 52, 144;

Правы чалавека і новыя формы раб

ства, 158;

Уласнасць і самае цяжкае рабства,
181;

Жанчына, праца і рабства, 295;
Праца непаўналетніх і ўмовы сап


раўднага рабства, 296;
Валадарства Божае і рабства, 325;
Матэрыяльныя даброты і людзі


рабы, 334;
Вучань Хрыста не становіцца рабом

рэчаў,  453.

РАЗВIЦЦЁ

Любоў, адносіны і чалавечае развіц

цё, 4;

Плюралізм і філасофія развіцця, 16;
Дэкалог і развіццё ізраэльскага гра


мадства, 23;
Божае Валадарства і развіццё гра


мадскасці, 51;
Сапраўднае вызваленне і развіццё

чалавека, 60;
Сацыяльнае вучэнне, евангелізацыя

і развіццё, 66;
Сацыяльнае вучэнне і развіццё, 82;
Сацыяльнае вучэнне і развіццё ча


лавека ў грамадстве, 84;
Ян XXIII і рэгіёны, якія развіваюц


ца, 94;
Gaudium et spes і развіццё грамадства,

96;

Камісія «Iustitia et Pax» і развіццё,
99;

Sollicitudo rei socialis і развіццё, 102;
Centesimus annus і чалавечае развіццё,

103;
Зямны лад і развіццё сацыяльнага

вучэння, 104;
Структуры граху і развіццё, 119;
Чалавечая асоба і цэласнае развіццё,

131, 133;
Грамадскі лад, развіццё і асоба, 132;
Натуральны закон, ідэі і развіццё, 141;
Абвяшчэнне правоў і развіццё, 152;
Правы чалавека і развіццё асобы,

155;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння і

развіццё, 163;
Агульнае дабро і ўдзел у яго развіцці,

167;
Агульнае дабро, палітычная ўлада і

развіццё, 168;
Карыстанне дабротамі і развіццё ча


лавека, 172;
Прызначэнне дабротаў і цэласнае

развіццё, 175;
Прыватная ўласнасць, даброты і раз


віццё чалавека, 177;
Новыя веды і развіццё, 179;
Размеркаванне зямлі і развіццё, 180;
Сацыяльныя каштоўнасці і развіццё

асобы, 197;
Хрысціянская супольнасць, сям’я і

развіццё, 229;
Развіццё культуры жыцця, 231;
Кантрацэптыўныя сродкі і развіццё

народаў, 233;
Прыняцце жыцця і развіццё грамад


ства, 237;
Выхаваўчая місія сям’і і развіццё,

238;
Дзеці ў свеце і цэласнае развіццё, 245;
Сям’я, праца і развіццё асоб, 249;
Laborem exercens, праца і развіццё,

269;
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Праца і развіццё чалавека, 274;
Праца, капітал і развіццё асобы, 278;
Канфлікт паміж працай і капіталам

і развіццё, 279;
Праца, прыватная ўласнасць і раз


віццё, 282;
Трэці сектар і развіццё працы, 293;
Сельская гаспадарка і развіццё гра


мадскай супольнасці, 299;
Непрадуктыўная сістэма латыфун


дый і развіццё, 300;
Падзел зямлі і развіццё, 300;
Прафсаюзы і эканамічнае і грамад


скае развіццё, 307;
Арганізацыя працы і развіццё, 311;
Праца, навукоўцы і развіццё, 320;
Праца і салідарнае развіццё, 321;
Вера ў Езуса Хрыста і сацыяльнае

развіццё, 327;
Багацце, салідарнасць і адсталасць

у развіцці, 332;
Эканоміка, эфектыўнасць і салідар


нае развіццё, 332;
Удзел у эканамічным жыцці і раз


віццё, 333;
Удзел і развіццё краіны, 333;
Багацце і глабальнае і салідарнае

развіццё, 334;
Прадпрымальніцтва і развіццё гра


мадства, 338;
Кааператывы і развіццё рынку, 339;
Прадпрымальніцтва і развіццё, 342;
Прадпрымальніцкае спаборніцтва і

развіццё, 343;
Працоўная дзейнасць, сям’я і раз


віццё, 345;
Свабодны рынак і эканамічнае раз


віццё, 347;
Свабодны рынак і развіццё чалаве


ка, 348;
Дзяржава, эканоміка і яе развіццё,

351;
Рынак, дзяржава і эканамічнае раз


віццё, 353;

Асабістая свабода, дзейнасць гра

мадзянскіх улад і развіццё, 354;

Фінансавая сістэма, інструмент раз

віцця, 355;

Развіццё эканамічнай дэмакратыі, 356;
Развіццё тэлекамунікацый, 362;
Глабалізацыя, няроўнасць і развіццё,

363;
Падзел багаццяў і развіццё, 363;
Міжнародны гандаль і развіццё, 364;
Фінансавыя рынкі і развіццё, 368;
Фінансавая і рэальная эканоміка і

развіццё, 369;
Міжнародныя фінансавыя ўстано


вы і развіццё, 371;
Палітыка і эканамічнае развіццё, 372;
Міжнародная эканоміка і развіццё

чалавецтва, 373;
Міжнародная эканоміка і развіццё

чалавека, 373;
Багатыя краіны і больш гуманнае і

салідарнае развіццё, 374;
Даброты, развіццё супольнасці і ад


чуванне Бога, 375;
Барацьба, вайна і развіццё, 438;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

развіццё, 440;
Міжнародная палітыка і развіццё, 442;
Адставанне ў развіцці і структуры

граху, 446;
Супрацоўніцтва і развіццё, 446;
Права на развіццё, 446;
Міжнародны рынак і развіццё, 447;
Супрацоўніцтва і адсталасць у раз


віцці, 447;
Беднасць і сацыяльна
эканамічнае

развіццё, 449;
Развіццё і пазыковы крызіс бедных

краін, 450;
Стварэнне і клопат пра яго развіццё,

451;
Развіццё навукі і тэхнікі, 456;
Навука, развіццё і трансцэндэнцыя,

462;
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Прырода і развіццё ў спажывецкім
святле, 462;

Эканамічнае развіццё і цыклы пры

роды, 470;

Дасягненні ў галіне біятэхналогій і
адставанне ў развіцці, 474;

Біятэхналогіі, гандлёвы абмен і раз

віццё, 475;

Кіраўнікі і развіццё біятэхналогій, 478;
Развіццё і выкарыстанне наваколь


нага асяроддзя, 483;
Дэмаграфічная палітыка і глабаль


нае развіццё, 483;
Спакой, справядлівасць і цэласнае

развіццё, 494;
Спакой і развіццё, 498;
Хрысціянская антрапалогія і чала


вечае развіццё, 522;
Сацыяльнае пастырства і развіццё,

524;
Дыялог розных рэлігій і развіццё ча


лавека, 537;
Развіццё культуры, 560;
Мадэлі сацыяльна
эканамічнага раз


віцця, 563;
Эканоміка і сапраўднае развіццё, 564;
Сацыяльная любоў і развіццё асо


бы, 581;
Цывілізацыя любові і развіццё асо


бы, 582.

РАЗВОД

Развод і рэлятывісцкі погляд на су

жэнскі саюз, 225;

Касцёл і клопат пра тых, хто пасля
разводу заключыў новы сужэнскі
саюз, 226, 226*.

РАЗЗБРАЕННЕ

Раззбраенне і міжнародны парадак,
438;

Неабходныя крокі па раззбраенні аг

рэсара, 506;

Агульнае, збалансаванае і кантра

ляванае раззбраенне, 508;

Раззбраенне і палітыка ядзернага
запалохвання, 508;

Ядзернае раззбраенне, 509;
Раззбраенне і зброя, якая наносіць

цяжкія калецтвы, 510;
Раззбраенне і супрацьпяхотныя мі


ны, 510.

РАСА, РАСIЗМ

Роўнасць паміж людзьмі і раса, 144;
Расізм і расавая дыскрымінацыя, 433.

РОЗУМ

Прычына рэчаў і розум чалавека, 15;
Недаступныя чалавечаму розуму пер


спектывы, 34;
Сацыяльнае вучэнне, вера і розум,

74, 75;
Сацыяльнае вучэнне, філасофія і ро


зум, 77;
Чалавек, духоўныя здольнасці і ро


зум, 114;
Чалавек і сувязь розуму і волі, 127;
Натуральны закон і розум, 140;
Правы чалавека, чалавечая годнасць

і розум, 153;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння,

розум і вера, 160;
Божы намер у адносінах да сужэн


ства і розум, 217;
Справядлівыя законы і патрабаванні

здаровага розуму, 398;
Адносіны паміж народамі павінны

рэгулявацца розумам, 433;
Разважлівасць, цнота практычнага

розуму, 548.

РОЎНАСЦЬ

Уцелаўленне і роўная годнасць лю

дзей, 144;
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Сумеснае ўзрастанне і роўнасць кла

саў, 145;

«Мужчынскае» і «жаночае» і роўная
годнасць, 146;

Міжнароднае права і роўныя адносі

ны да дзяржаў, 157;

Роўнасць і правы чалавека, 158;
Агульнае дабро і роўнасць людзей,

164;
Субсідыярнасць і роўнасць, 187;
Функцыя замяшчэння, дзяржава і

большая роўнасць, 188;
Салідарнасць і роўнасць усіх, 192,

194;
Салідарнасць Езуса з чалавецтвам і

роўнасць, 196;
Эканамічная ініцыятыва і роўнасць

усіх, 336;
Дзяржава ў эканамічнай сферы і роў


насць бакоў, 352;
Фінансавая сістэма і прынцып роў


насці, 355;
Грамадзянскае сяброўства і прын


цып роўнасці, 390;
Роўнасць і Французская рэвалюцыя,

390*;
Улада і маральны парадак, роўны

для ўсіх, 396;
Інфармацыя і ўмовы роўнасці, 414;
Палітычная і грамадзянская суполь


насць не з’яўляюцца роўнымі ў
іерархіі мэт, 418;

Міжнародныя арганізацыі і роў

насць, 442;

Права на развіццё і роўнасць, 446;
Біяцэнтрызм і эгалітарызм, 463;
Міжнароднае права і роўнасць дзяр


жаў, 506.

РУХ

Рухі салідарнасці працоўных, 308;
Суіснаванне, духоўныя каштоўнасці

і рухі, 386;

Арганізацыі і рухі за правы чалаве

ка, 443;

Навакольнае асяроддзе і экалагіч

ныя рухі, 463;

Хрысціяне і рух абароны чалавечай
асобы, 538;

Рухі і выхаванне свецкіх вернікаў,  549;
Сацыяльнае вучэнне і роля рухаў,  549.

РЫНАК

Размеркаванне зямлі і рынкі, 180;
Структуры салідарнасці і законы

рынку, 193;
Сям’я і логіка рынку, 248;
Праца, капітал і біржавыя рынкі, 276;
Праца, капітал і рынкі, 279;
Працоўныя перспектывы і рынак

працы, 289;
Супрацоўніцтва і рынак працы, 292;
Рынак і ініцыятывы трэцяга секта


ра, 293;
Зямля і рынак крэдытавання, 300;
Працаўнікі і рынак працы, 308;
Глабалізацыя і спажывецкія рынкі,

310;
Глабалізацыя і лібералізацыя рын


каў, 312;
Развіццё, маральная якасць і рын


кавая эканоміка, 335;
Кааператывы і развіццё рынку, 339;
Эфектыўнасць эканамічнай сістэмы

і рынак, 346;
Свабодны рынак, 347;
Свабодны рынак, мэты і каштоў


насці, 348;
Рынак і маральныя мэты, 349;
Рынак у сучасных грамадствах, 350;
Дзяржава, юрыдычныя межы і ры


нак, 352;
Рынак, дзяржава і іх узаемадапаў


няльнасць, 353;
Эканамічная дэмакратыя і рынак, 356;
Глабалізацыя і фінансавыя рынкі, 361;
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Фінансавыя рынкі і вытворчая дзей

насць, 368;

Рэальная эканоміка і фінансавыя
рынкі, 369;

Урады краін і міжнародныя рынкі,
370;

Міжнародныя арганізацыі і міжна

родны рынак, 371;

Палітычная супольнасць і рынак,
419;

Міжнароднае супрацоўніцтва і між

народны рынак, 447, 448;

Ахова навакольнага асяроддзя і рын

кавыя механізмы, 470;

Раззбраенне, гандаль зброяй і рынкі,
508.

РЭВАЛЮЦЫЯ

Прамысловая рэвалюцыя і пытан

не працоўных, 88;

Сацыяльнае пытанне і прамысловая
рэвалюцыя, 94;

Прамысловая рэвалюцыя, выклік
Касцёла, 267;

Прамысловая рэвалюцыя і новая
праца, 311;

Французская рэвалюцыя і хрысці

янскія ідэі, 390*.

РЭЖЫМ

Quadragesimo anno і таталітарныя
рэжымы, 91;

Пій XI і таталітарныя рэжымы, 92;
Рэлігійная свабода, прагрэс і рэжым,

155;
Прыватная ўласнасць і формы рэ


жымаў, 177;
Краіны з таталітарным або дыкта


тарскім рэжымам, 191;
Каштоўнасці і палітычныя рэжымы,

386;
Народ, кіраўнікі і палітычны рэжым,

395.

РЭЛIГIЯ, РЭЛIГIЙНЫ

Кампендый і іншыя рэлігіі, 12;
Рэлігіі і дыялог, 12;
Цывілізацыі, культуры і формы рэ


лігіі, 14;
Рэлігія, палітыка і хрысціянства, 50;
Айцы Касцёла і розныя рэлігіі, 53*;
Сацыяльнае вучэнне і рэлігійныя

традыцыі, 84;
Пастырская дзейнасць, правы чала


века і рэлігіі, 159;
Свабода і вызнанне асабістых рэлі


гійных ідэй, 200;
Сям’я, спадчына і рэлігійная суполь


насць, 213;
Роднасць паміж працай і рэлігіяй,

266;
Адпачынак, вольны час і рэлігійнае

жыццё, 284;
Патрабаванні на карысць грамад


ства і рэлігійнае жыццё, 284;
Глабалізацыя, бедныя і рэлігійныя

перакананні, 366;
Меншасці і рэлігійныя перакананні,

387;
Рэлігійная свабода і грамадзянскае

права, 422;
Нацыя і рэлігійная супольнасць, 423;
Дзяржава і рэлігійныя арганізацыі,

423;
Касцёл, свабода аб’яднання ў рэлі


гійных мэтах, 426;
Рэлігійны пераслед і міжнародны

парадак, 438;
Знішчэнне рэлігійных груп і злачын


ствы, 506;
Крымінальная адказнасць, рэлігіі і

тэрарысты, 514;
Рэлігіі і тэрарызм, 515;
Касцёл, супрацоўніцтва і рэлігіі, 516;
Сацыяльнае вучэнне, дыялог і рэлігіі,

537;
Рэлігія і спакой, 537;
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Культура і дыскрымінацыя з
за рэ

лігіі, 557;

Свецкасць, праўда і рэлігія, 571;
Свецкасць і рэлігійная канфесія, 572.

РЭСУРСЫ

Права на ўдзел, праца і зямныя рэ

сурсы, 155;

Багацце, вытворчы працэс і рэсур

сы, 174;

Уласнасць на новыя даброты і пры

родныя рэсурсы, 179;

Праца, сям’я і рэсурсы салідарнасці,
249;

Праца ў аб’ектыўным вымярэнні,
сукупнасць рэсурсаў, 270;

Значэнне тэрміна «капітал» і фінан

савыя рэсурсы, 276;

Праца, капітал і чалавек як рэсурс,
278;

Новыя тэхналогіі, рэсурсы, 283;
Іміграцыя, рэсурс развіцця, 297;
Эканамічная эфектыўнасць і рэсур


сы, 332;
Прадпрымальніцтва і чалавек як рэ


сурс, 337;
Эканоміка і выкарыстанне рэсурсаў,

346;
Выкарыстанне дабротаў і рэсурсаў,

346*;
Рынак і эканомія рэсурсаў, 347;
Рынак, інструмент выкарыстання

рэсурсаў, 347;
Фінансавая сістэма і агульныя рэ


сурсы, 355;
Спажыўцы і фінансавыя рэсурсы,

358;
Тэхналагічны прагрэс і фінансавыя

рэсурсы, 363;
Міжнародны гандаль, развіццё і рэ


сурсы, 364;
Глабалізацыя, грамадзянская су


польнасць і рэсурсы, 366;

Зямныя рэсурсы і ахова асяроддзя,
367;

Глабальны рынак і доступ да рэсур

саў, 368;

Міжнародная эканоміка, развіццё і
рэсурсы, 373;

Грамадзянская супольнасць, сукуп

насць рэсурсаў, 417;

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і
зямныя рэсурсы, 438;

Размеркаванне зямных рэсурсаў, 438,
481;

Бедныя краіны і эксплуатацыя рэ

сурсаў, 447;

Навакольнае асяроддзе і эксплуата

цыя рэсурсаў, 461, 462;

Навакольнае асяроддзе як крыніца
рэсурсаў для чалавека, 465;

Планаванне эканамічнага развіцця
і рэсурсы, 470;

Карэнныя народы, зямля і рэсурсы,
471;

Зямныя рэсурсы і міжнароднае суп

рацоўніцтва, 481;

Экалогія і рэсурсы, 481;
Выкарыстанне навакольнага ася


роддзя і рэсурсы, 483;
Сацыяльнае вучэнне, фармацыйны

рэсурс, 528.

РЭФОРМА

Адказныя за грамадскія справы і рэ

формы, 197;

Рэформа грамадскага жыцця і вы

хаванне, 198*;

Аграрная рэформа, 300.

С

САЛIДАРНАСЦЬ

Сацыяльнае вучэнне, філасофія і
салідарнасць, 77;
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Quadragesimo anno і прынцып салі

дарнасці, 91;

Populorum progressio і салідарнае раз

віццё, 98;

Sollicitudo rei socialis, спакой і салі

дарнасць, 102;

Centesimus annus і прынцып салідар

насці, 103;

Грамадскі грэх і чалавечая салідар

насць, 117;

Мужчына і жанчына, логіка салідар

насці, 147;

Сацыяльнасць чалавека і адносіны
салідарнасці, 150;

Міжнародны парадак, нацыі і салі

дарнасць, 157;

Сацыяльнае вучэнне і прынцып са

лідарнасці, 160;

Прызначэнне дабротаў і салідарны
свет, 174;

Удзел і салідарная міжнародная су

польнасць, 189;

Выхаваўчая праца і салідарны ўдзел,
191;

Салідарнасць, прынцып і мараль

ная цнота, 193;

Салідарнасць і сумеснае ўзрастан

не людзей, 194;

Салідарнасць пакаленняў, 195;
Езус з Назарэта, салідарны з чала


вецтвам, 196;
Уяўленне пра справядлівасць і салі


дарнасць, 203;
Сям’я, маральныя каштоўнасці і са


лідарнасць, 213;
Любоў, сям’я і салідарнасць, 221;
Сям’я, супольнасць салідарнасці,

229, 238;
Нараджэнне дзяцей і салідарнасць

паміж пакаленнямі, 230;
Дэмаграфічны рост і салідарнасць,

234;
Сям’я, выхаванне дзяцей і салідар


насць, 242;

Суб’ектыўнасць сем’яў і салідарнасць,
246;

Сям’я, эканамічнае жыццё і салідар

насць, 248;

Сям’я, праца і салідарнасць, 249;
Хрысціянін і салідарнасць, 264;
Адчужанасць працы і салідарная

супольнасць, 280;
Сродкі вытворчасці і салідарнасць,

282;
Трэці сектар, зліццё салідарных сіл і

праца, 293;
Прафсаюзы, канструктыўны фактар

салідарнасці, 305;
Прафсаюзы, інструмент салідарнас


ці, 306;
Праца і рухі салідарнасці, 308;
Працоўныя аб’яднанні і формы салі


дарнасці, 309;
Правы працаўніка і формы салідар


насці, 319;
Глабалізаваць салідарнасць, 321;
Гуманізм працы і салідарнасць, 322;
Езус, матэрыяльныя даброты і салі


дарнасць, 325;
Эканоміка і прагрэс, сферы салідар


насці, 326;
Езус Хрыстус і салідарны гуманізм,

327;
Эканоміка, эфектыўнасць і салідар


нае развіццё, 332;
Эканамічнае жыццё і салідарнасць,

333;
Багацце і салідарнае развіццё, 334;
Салідарнае развіццё і рынкавая эка


номіка, 335;
Прыбытак і прадпрыемства як салі


дарная супольнасць, 340;
Салідарнае развіццё і ўсе рэгіёны

свету, 342;
Спаборніцтва і салідарная суполь


насць, 343;
Эканамічная дзейнасць, дзяржава і

салідарнасць, 351;
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Салідарнасць і субсідыярнасць, 351;
Фінансавая сістэма, інструмент са


лідарнасці, 355;
Прамежкавыя групы, дзяржава і са


лідарнасць, 356;
Арганізацыі, эфектыўнасць і салі


дарнасць, 357;
Пакупная здольнасць, салідарнасць,

359;
Спажыўцы і салідарнасць, 359;
Багацце, глабалізацыя і салідарнасць,

363;
Глабалізацыя і салідарнасць пака


ленняў, 367;
Міжнародная эканоміка і салідарнае

развіццё, 373;
Багатыя краіны і салідарнае развіц


цё, 374;
Палітычная ўлада, парадак і салідар


насць, 383;
Супольнасць, права і салідарнасць,

391;
Грамадства, інфармацыя і салідар


насць, 415;
Грамадзянская супольнасць, плю


ралізм і салідарнасць, 417;
Валанцёрства, грамадская этыка і

салідарнасць, 420;
Суіснаванне нацый і салідарнасць,

433;
Няўрадавыя арганізацыі і салідар


насць, 443;
Супрацоўніцтва, развіццё і салідар


насць, 446;
Міжнароднае супрацоўніцтва, аба


вязак салідарнасці, 448;
Змаганне з беднасцю і прынцып са


лідарнасці, 449;
Навакольнае асяроддзе, будучыя

пакаленні і салідарнасць, 467;
Біятэхналогіі і крытэрый салідар


насці, 474, 476;
Біятэхналогіі, міжнародная салідар


насць і гандлёвы абмен, 475;

Выкарыстанне навакольнага ася

роддзя і салідарнае развіццё, 483;

Вада і салідарнае выкарыстанне, 485;
Стылі жыцця, экалагічныя прабле


мы і салідарнасць на сусветным
узроўні, 486;

Сацыяльнае вучэнне, катэхізацыя і
салідарнае грамадства, 529;

Этычнае вымярэнне культуры і са

лідарнасць, 556;

Свецкія вернікі і сродкі камунікацыі
як інструмент салідарнасці, 561;

Сродкі камунікацыі, супольнасць і
салідарнасць, 562;

Дзеячы эканамічнай навукі і салідар

насць, 564;

Свецкія вернікі, палітычная дзей

насць і салідарнасць, 565;

Эксплуатацыя, абнаўленне і салі

дарнасць, 577;

Прынцып салідарнасці і першын

ство любові, 580;

Цывілізацыя любові, справядлівасць
і салідарнасць, 582.

САЦЫЯЛIЗАЦЫЯ

Mater et magistra і сацыялізацыя, 94;
Сацыялізацыя і імкненне людзей аб’


ядноўвацца, 151;
Узаемазалежнасць і сацыялізацыя,

192*.

САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ

Сацыяльнае вучэнне і яго еднасць, 3;
Сацыяльнае вучэнне і любоў Бога да

свету, 3;
Сацыяльнае вучэнне, чалавек і ўсе

людзі, 5, 13;
Сацыяльнае вучэнне і цэласны і са


лідарны гуманізм, 7, 19;
Сацыяльнае вучэнне, пастырскі пры


ярытэт, 7;
Агляд сацыяльнага вучэння, 9, 161;
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Шабатовы год і «пачатак» сацыяль

нага вучэння, 25;

Сацыяльнае вучэнне і грамадскія
перамены, 55;

Сацыяльнае вучэнне, чалавек і ад

носіны ў грамадстве, 61, 62;

Сацыяльнае вучэнне, Евангелле і
грамадства, 62, 63;

Сацыяльнае вучэнне і місія Касцё

ла, 64, 65;

Сацыяльнае вучэнне — інструмент
евангелізацыі, 67;

Сацыяльнае вучэнне, Касцёл і тэх

нічныя пытанні, 68;

Сацыяльнае вучэнне, права і абавя

зак Касцёла, 69, 70;

Сутнасць сацыяльнага вучэння, 72;
Сацыяльнае вучэнне, самастойная

катэгорыя, 72;
Сацыяльнае вучэнне і яго тэалагіч


на
маральная сутнасць, 73;
Сацыяльнае вучэнне, Аб’яўленне і

Традыцыя Касцёла, 74;
Сацыяльнае вучэнне і ўзаемадзеян


не веры і розуму, 74;
Сацыяльнае вучэнне, Аб’яўленне і

прырода чалавека, 75;
Сацыяльнае вучэнне і рацыяналь


насць, 75;
Сацыяльнае вучэнне і яго паўсюд


нае значэнне, 75;
Сацыяльнае вучэнне, пазнанне і ве


ра, 75;
Сацыяльнае вучэнне і яго міждыс


цыплінарны характар, 76;
Сацыяльнае вучэнне і філасофія, 76,

77;
Сацыяльнае вучэнне і гуманітарныя

навукі, 76, 78;
Сацыяльнае вучэнне належыць Кас


цёлу, 79;
Сацыяльнае вучэнне і маральнае на


вучанне Касцёла, 80;
Чалавек, прадмет сацыяльнага ву


чэння, 81;

Сацыяльнае вучэнне і універсальнае
бачанне чалавека, 81;

Сацыяльнае вучэнне, рэлігійны і ма

ральны парадак, 82;

Касцёльная супольнасць і сацыяль

нае вучэнне, 83;

Сацыяльнае вучэнне і евангеліза

цыя, 83;

Сацыяльнае вучэнне і будаўніцтва
грамадства, 83;

Сацыяльнае вучэнне і абавязкі, якія
маюць свецкі характар, 83;

Сацыяльнае вучэнне і універсальны
характар, 84;

Сацыяльнае вучэнне, пераемнасць і
абнаўленне, 85;

Сацыяльнае вучэнне і праўда, 86;
Выраз сацыяльнае вучэнне, 87;
Rerum novarum, парадыгма і сацы


яльнае вучэнне, 90;
Субсідыярнасць і сацыяльнае вучэн


не, 91;
Divini Redemptoris і сацыяльнае ву


чэнне, 92;
Сацыяльнае вучэнне Пія XII, 93;
Dignitatis humanae і сацыяльнае ву


чэнне, 97;
Павел VI і сацыяльнае вучэнне, 99,

100;
Centesimus annus і стогадовае сацы


яльнае вучэнне, 103;
Сацыяльнае вучэнне і пастырскі кло


пат, 104;
Сацыяльнае вучэнне, дактрынальны

корпус, 104;
Чалавечае грамадства, прадмет са


цыяльнага вучэння, 106;
Чалавек, душа сацыяльнага вучэн


ня, 107;
Сацыяльнае вучэнне і чалавек, 124,

126;
Сацыяльнае вучэнне і самыя забяс


печаныя, 158;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння,

160, 162, 163;
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Сацыяльнае вучэнне і ўсеагульнае
права на карыстанне дабротамі,
172;

Сацыяльнае вучэнне і валоданне даб

ротамі, 176, 178;

Сацыяльнае вучэнне і субсідыяр

насць, 185;

Сацыяльнае вучэнне і салідарнасць,
194, 194*;

Сацыяльнае вучэнне, прынцыпы і
каштоўнасці, 197;

Сацыяльнае вучэнне і справядлі

васць, 201;

Сацыяльнае вучэнне, салідарнасць
і свет, 203;

Сацыяльнае вучэнне і годнасць дзя

цей, 244;

Сацыяльнае вучэнне і чалавек, які
працуе, 267;

Сацыяльнае вучэнне і адносіны па

між працай і капіталам, 277;

Сацыяльнае вучэнне і прыватная
ўласнасць, 282;

Сацыяльнае вучэнне і праца непаў

налетніх, 296;

Сацыяльнае вучэнне і непрадуктыў

ная сістэма латыфундый, 300;

Сацыяльнае вучэнне і правы працоў

ных, 301;

Сацыяльнае вучэнне і забастоўка,
304;

Сацыяльнае вучэнне, праца і супра

цоўніцтва, 306;

Сацыяльнае вучэнне і прафсаюзы,
306;

Сацыяльнае вучэнне і перамены ў
свеце працы, 317;

Сацыяльнае вучэнне і сацыяльнае
развіццё, 327;

Сацыяльнае вучэнне і маральны ас

пект эканомікі, 330;

Сацыяльнае вучэнне і колькаснае
развіццё, 334;

Сацыяльнае вучэнне і рынкавая эка

номіка, 335;

Сацыяльнае вучэнне і эканамічная
ініцыятыва, 336;

Сацыяльнае вучэнне і кааператывы,
339;

Сацыяльнае вучэнне і значэнне пры

бытку, 340;

Сацыяльнае вучэнне, праца і сям’я,
345;

Сацыяльнае вучэнне і свабодны ры

нак, 347, 349;

Сацыяльнае вучэнне і сістэма міжна

роднага гандлю, 364;

Сацыяльнае вучэнне, эканоміка і
чалавечая дзейнасць, 375;

Сацыяльнае вучэнне і права на суп

раціўленне, 401;

Сацыяльнае вучэнне, дэмакратыя і
рэлятывізм, 407;

Сацыяльнае вучэнне і міжурадавыя
арганізацыі, 440;

Сацыяльнае вучэнне і доступ да між

народнага рынку, 447;

Сацыяльнае вучэнне і любоў да бед

ных, 449;

Сацыяльнае вучэнне і галіна экало

гіі, 481;

Сацыяльнае вучэнне і раззбраенне,
508;

Сацыяльнае вучэнне і пасланні на
Дзень міру, 520;

Сацыяльнае вучэнне і цэласнае ба

чанне чалавека, 522;

Сацыяльнае вучэнне і новая еванге

лізацыя, 523;

Сацыяльнае вучэнне і сацыяльнае
пастырства, 524, 526;

Сацыяльнае вучэнне і хрысціянская
фармацыя, 528;

Сацыяльнае вучэнне і катэхізацыя,
529, 530;

Сацыяльнае вучэнне і выхаванне
свецкіх вернікаў, 531, 532, 549;
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Сацыяльнае вучэнне і фармацыя прэ

збітэраў, 533;

Сацыяльнае вучэнне — інструмент
дыялогу, 534;

Сацыяльнае вучэнне і экуменічны
дыялог, 535;

Сацыяльнае вучэнне і дыялог з бра

тамі юдэямі, 536;

Сацыяльнае вучэнне і дыялог з вы

знаўцамі розных рэлігій, 537;

Сацыяльнае вучэнне і місія хрысці

янаў, 538;

Біскуп і сацыяльнае вучэнне, 539;
Прэзбітэр і сацыяльнае вучэнне, 539;
Сацыяльнае вучэнне і кансэкрава


ныя асобы, 540;
Сацыяльнае вучэнне і свецкія аб’яд


нанні, 549, 550;
Сацыяльнае вучэнне і дзейнасць

свецкіх вернікаў, 551, 563;
Сацыяльнае вучэнне і рэальнасць,

568;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

годнае чалавека, 580.

САЦЫЯЛЬНАСЦЬ

Трынітарная Любоў і сацыяльнасць,
34;

Хрысціянская антрапалогія і сацы

яльнасць, 37;

Дасягненні, сацыяльнасць асобы і
адноснасць, 48;

Цэнтральнае месца чалавечай асо

бы і сацыяльнасць, 106;

Сацыяльнасць чалавека і грамад

ства, 149*;

Сацыяльнасць чалавека і парасткі
асацыяльнасці, 150;

Сацыяльнасць чалавека і самаадда

насць, 150;

Сацыяльнасць чалавека і грамадскі
плюралізм, 151;

Субсідыярнасць, грамадства і фор

мы сацыяльнасці, 185.

САЦЫЯЛЬНЫЯ ТЫДНI

Сацыяльныя тыдні, лабараторыя
культуры, 532.

СВАБОДА

Евангелле і сапраўдная свабода, 2;
Цэласны гуманізм і свабода, 19;
Зыход і атрыманне свабоды, 21;
Езус і свабода спакутаваных, 28;
Трынітарная Любоў і свабода чала


века, 34;
Стварэнне і свабода духа, 44;
Божы намер і свабода чалавека, 45;
Чалавек свабодны ў імкненні да сва


ёй канчатковай мэты, 48;
Рэлігійная свабода, важная ў гіста


рычным і культурным плане, 50;
Супольнасць хрысціянаў і свабода,

53;
Цноты, свабода і валадарства праў


ды, 57;
Марыя, дасканалы вобраз свабоды,

59;
Сацыяльнае вучэнне і намеры сва


боды, 63;
Сацыяльнае вучэнне, філасофія і

свабода, 77;
Quadragesimo anno і свабода аб’яднан


няў, 91;
Dignitatis humanae і рэлігійная свабо


да, 97;
Панаванне над светам, свабода і вы


карыстанне, 113;
Грэх і свабода, 116, 117;
Грамадскі грэх і свабода іншага ча


лавека, 118;
Асоба, свабода і акты свабоды, 131;
Чалавек і абмежаванне свабоды, 133;
Чалавек і свабода, 135;
Свабода і залежнасць чалавека ад

Бога, 136;
Свабода і ўмовы эканамічнага па


радку, 137;
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Свабода і падпарадкаванне праўдзе,
138, 139, 155;

Свабода і натуральны маральны за

кон, 140, 142;

Свабода і вызваленне, 143;
Права на рэлігійную свабоду, 155,

553;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння і

свабода, 163;
Агульнае дабро, права і рэлігійная

свабода, 166;
Прыватная ўласнасць і чалавечая

свабода, 176;
Субсідыярнасць і свабода, 186, 187;
Салідарнасць і чалавечая свабода,

194;
Грамадскія каштоўнасці, развіццё і

свабода, 197;
Свабода і годнасць асобы, 199, 200;
Любоў і каштоўнасць свабоды, 205;
Свабодныя саюзы і свабода, 227;
Колькасць дзяцей у сям’і і свабода

сужэнскіх саюзаў, 234;
Выхаванне ў сям’і і свабода, 238, 252;
Бацькі, навучальныя ўстановы і сва


бода, 241;
Сямейная заработная плата, гаран


тыя свабоды, 250;
Шабатовы адпачынак і свабода, 258;
Рэлігійная свабода і выходныя дні,

286;
Заробак, справядлівасць і свабода

дамоў, 302;
Эканамічная няроўнасць і свабода

народаў, 321;
Эканоміка і поўная свабода, 326;
Капіталізм і свабодныя ініцыятывы,

335, 336;
Рынак, закон і свабода, 350, 352;
Эканоміка, асабістая свабода і дзей


насць грамадзянскіх улад, 354;
Глабалізацыя і свабодны абмен, 366;
Хрысціяне, улада і свабода, 380, 383;
Палітычная супольнасць, народ і сва


бода, 385;

Меншасці і абавязак падтрымліваць
свабоду, 387;

Грамадзянскае сяброўства і прын

цып свабоды, 390;

Несправядлівыя законы, удзел і сва

бода, 399;

Кантроль грамадзян і свабода вы

браных, 409;

Інфармацыя і свабода, 415;
Права на сацыяльную і грамадзян


скую свабоду, 421, 423, 424;
Свабода сумлення і рэлігійная сва


бода, 422;
Касцёл, прызнанне і свабода, 426;
Стварэнне чалавека і свабода, 428;
Адзінства чалавечай сям’і і свабода,

432;
Суіснаванне народаў і свабода, 433;
Нацыянальная незалежнасць і сва


бода, 435;
Міжнародны парадак і свабода кож


най нацыі, 438;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

свабода народаў, 440;
Апостальская Сталіца і свабода, 445;
Беднасць і адсутнасць свабоды, 447;
Навукоўцы, біятэхналогіі і свабода,

477;
Насілле і свабода, 496;
Абарона, узброеныя сілы і свабода

дзяржавы, 502;
Збаўленне і межы чалавечай свабо


ды, 526;
Упарадкаванае суіснаванне і свабо


да, 527;
Сацыяльная катэхізацыя і свабода,

530;
Культура, свабода і сродкі камуніка


цыі, 557;
Палітычная ўлада і сіла свабоды, 567;
«Свецкасць» і свабода, 571;
Евангелле Хрыста і свабода чалаве


ка, 576.
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СВЕТ

Сацыяльнае вучэнне, любоў Бога да
свету, 3;

Хрыстус, свет і сведчанне аб праў

дзе, 13;

Касцёл жыве ў свеце, 18, 53;
Асоба і іншыя людзі ў свеце, 20;
Непаслухмянасць Богу і жаданне са


мастойна кіраваць сваім жыццём
у свеце, 27;

Езус, пасланы ў свет Айцом, 29;
Асоба і яе дзейнасць у свеце, 35, 37;
Дзейнасць чалавека ў свеце і грэх, 41;
Чалавек і сапраўднае валоданне све


там, 44;
Свет і поўная праўда пра сябе, 45;
Адносіны паміж Богам, чалавекам і

светам, 46;
Чалавек, свет і іх прызначэнне ў Богу,

48;
Касцёл, Божае Валадарства, свет і

«евангельскія каштоўнасці», 50;
Касцёл у свеце і эсхаталагічная мэта,

51;
Закон перамены свету і любоў, 54,

55, 580;
Імкненне людзей да паляпшэння све


ту, 58;
Касцёл у свеце, таямніца Божай лю


бові, 60;
Езус Хрыстус, свет і першапачатко


вая сувязь, 64, 262;
Права евангелізаваць сацыяльную

сферу і свет працы, 70;
Сацыяльнае вучэнне і сітуацыі ў све


це, 73;
Несправядлівасць і рэгіёны свету, 81;
Gaudium et spes і дыялог са светам, 96;
Sollicitudo rei socialis і свет, 102;
Стварэнні бачнага свету і чалавек,

здольны прыняць Бога, 109;
Чалавек у Эдэме і раслінны свет, 110;
Панаванне над светам і адказнасць,

113;

Грэх і свет, 115, 116, 117*, 120;
Бог жадае справядлівасці, свабоды і

спакою ў свеце, 118;
Цялеснасць і матэрыяльны свет, 128;
Багацце і справядлівы і салідарны

свет, 174;
Уклад у будаўніцтва больш чалавеч


нага свету, 175;
Ідэалагічныя пазіцыі і свет беднасці,

183;
Свет і няроўнасць, 192;
Салідарнасць і спакой ва ўсім свеце,

194, 194*;
Будаваць лепшы свет, 203;
Любоў і спакой у свеце, 207;
Хрысціянская сям’я, знак для свету,

220, 225;
Краіны свету і новыя пакаленні, 244;
Становішча дзяцей у свеце, 245;
Мінае вобраз гэтага свету, 264;
Чалавек, праца і панаванне над све


там, 275;
Сучасны свет і эміграцыя людзей, 297;
Глабальнае развіццё і рэгіёны свету,

321;
Новае чалавецтва і свет апошніх ча


соў, 326;
Эканамічныя праекты і больш гу


манны свет, 333;
Развіццё і ўсе рэгіёны свету, 342;
Урады краін і фінансавы свет, 370;
Бог, кіраванне светам і чалавечая

свабода, 383;
Свет сродкаў грамадскай камуніка


цыі, 416;
Божае благаслаўленне і свет, 428;
Ізраэль і адзіны Бог, Пан усяго све


ту, 430;
Справядлівасць, свабода і сучасны

свет, 435;
Універсальны маральны закон і бу


дучыня свету, 436;
Юрыдычная ўлада і з’яднаны свет,

439;
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Узаемазалежнасць і адносіны ў су

часным свеце, 442;

Супрацоўніцтва ў развіцці і бакі све

ту, 446;

Бедныя, больш чалавечная будучы

ня свету, 449;

Вера Ізраэля і прастора гэтага свету,
451;

Свет і адказнае кіраўніцтва чалаве

ка, 451;

Сувязь чалавека са светам, 452;
Грэх, канчатковае збаўленне і свет,

453;
Езус і паяднанне свету з Богам, 454;
Любоў, свет і першапачатковы на


мер, 455;
Кіраваць светам у святасці, 456;
Чалавек, здольны стварыць свет, і

праца, 460;
Рэдукцыйная канцэпцыя і свет, 462;
Разарванне сувязі паміж светам і

Богам, 464;
Бэнэдыктынская духоўнасць і свет,

464;
Свет, сведчанне аб Богу, 487, 488;
Новы свет і месіянскія часы, 490;
Свет і няўзброеныя прарокі, 496;
Дзяржавы і спакой ва ўсім свеце, 500;
Вайскоўцы і справядлівасць у све


це, 502;
Касцёл, інструмент спакою ў свеце,

516;
Малітва аб спакоі ў свеце, 519*;
Свет і разрыў паміж Евангеллем і

культурай, 523;
Дыялог паміж вызнаннямі розных

рэлігій свету, 537;
Хрысціяне і дзейнасць у свеце, 538,

541, 543, 578;
Кансэкраваныя асобы, любоў Хры


ста і свет, 540;
Хрыстус і збаўленне свету, 542;
Свецкая духоўнасць і асвячэнне све


ту, 545;

Касцёл, свет і годнасць чалавека, 551;
Культура, чалавек і веды пра свет,

556;
Культурнае пытанне і несправядлі


васць у свеце, 577;
Божае абяцанне і свет, 578, 579.

СВЕЦКАСЦЬ

Палітычная дзейнасць католікаў і
свецкасць, 571;

Сацыяльнае вучэнне і свецкасць, 571;
Свецкасць і Настаўніцкі Інстытут

Касцёла, які жадае выхоўваць сум

ленне, 571;

Прынцып свецкасці і духоўныя тра

дыцыі, 572.

СВЕЦКIЯ ВЕРНIКI

Кампендый і свецкія вернікі, 11;
Сацыяльнае вучэнне і свецкія вернікі,

79, 83;
Пій XI і свецкія вернікі, 92;
Сужэнства і пакліканне свецкіх, 220;
Свецкія вернікі і знаёмства з сацы


яльным вучэннем, 528;
Сацыяльныя тыдні і свецкія вернікі,

532;
Евангелізацыя, біскуп і свецкія вер


нікі, 539;
Свецкія вернікі і свецкі характар іх

наследавання Хрыста, 541;
Тоеснасць свецкага верніка і сакра


мэнты, 542;
Свецкі вернік і эсхаталагічны гары


зонт, 544;
Свецкія вернікі і свецкая духоўнасць,

545;
Свецкія вернікі і кампетэнтнасць,

546;
Свецкія вернікі і асабістая малітва,

546;
Свецкія вернікі і касцёльныя свец


кія аб’яднанні, 549;
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Свецкія вернікі ў сацыяльнай сфе

ры і служэнне, 551;

Свецкія вернікі і служэнне чалаве

чай асобе, 552;

Свецкія вернікі і культура, натхнё

ная Евангеллем, 555;

Свецкія вернікі і этычнае вымярэнне
культуры, 556;

Свецкія вернікі і права на гуманную
і цывілізаваную культуру, 557;

Свецкія вернікі, культура і праўда,
558;

Свецкія вернікі і сродкі камунікацыі,
560, 561;

Свецкія вернікі і сучасны эканаміч

ны кантэкст, 563;

Свецкія вернікі і палітычная дзей

насць, 565;

Свецкія вернікі і ажыццяўленне ўла

ды, 567;

Свецкі вернік і метад адрознення, 568;
Свецкія вернікі, свецкасць і мараль


ны абавязак вернасці вучэнню,
571, 572;

Свецкія вернікі і выбар палітычных
інструментаў, 573, 574.

СВЯДОМАСЦЬ

Чалавечая асоба і свядомасць, 131;
Прафсаюзы, выхаванне і грамадская

свядомасць, 307.

СВЯТА, СВЯТОЧНЫ

Вечны Шабат, свята і чалавек, 261;
Права на адпачынак, святочныя дні,

284;
Прызнаць нядзелю святочным днём,

286.

СВЯТАР, СВЯТАРСКI

Кампендый і пастырскае служэнне
святароў, 11;

Сацыяльнае вучэнне, супольнасць і
святары, 79;

Сацыяльнае вучэнне, свецкія вернікі
і святары, 83;

Mit brennender Sorge, святары і суп

раціўленне, 92;

Сацыяльнае вучэнне і фармацыя свя

тароў, 533;

Свецкія вернікі і святарская місія Хры

ста, 541.

СВЯТАСЦЬ

Валадарства жыцця і святасці, 57;
Першародны грэх, Адам і святасць,

115;
Хрысціянскія сужэнцы і святасць,

220;
Чалавек і кіраванне светам у свя


тасці, 456;
Хрысціянства і жыццё ў святасці, 530;
Кансэкраваныя асобы і каштоўнасць

святасці, 540.

СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА,
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ

Ян XXIII, сельская гаспадарка і зна

кі часу, 94;

Краіны, якія развіваюцца, і сельска

гаспадарчыя рэгіёны, 180;

Rerum novarum і сельскагаспадарчыя
банкі, 268;

Змены ў сельскай гаспадарцы і сель

скагаспадарчая праца, 299;

Сельская гаспадарка і аграрная рэ

форма, 300;

Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы
сямейнага тыпу, 339;

Навука, тэхніка і сельская гаспадар

ка, 458, 459;

Біятэхналогіі і сельская гаспадарка,
472;

Сельскагаспадарчая вытворчасць і
першачарговыя патрэбы, 486.
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СIСТЭМА

Касцёл не звязаны ні з адной палі

тычнай сістэмай, 50;

Сацыяльнае вучэнне і сістэмы, 68;
Сацыяльнае вучэнне і сістэма, 72, 85;
Rerum novarum і грамадска
палітыч


ная сістэма, 89;
Рэлігійная свабода і юрыдычная сіс


тэма, 97;
Centesimus annus і савецкая сістэма,

103;
Асоба і яе роля ўнутры сістэмы, 125;
Чалавечая асоба і сістэмы ўлады, 131;
Права на рэлігійную свабоду ў лю


бой сістэме, 155;
Агульнае дабро і прававая сістэма,

166;
Выкарыстанне дабротаў, прыярытэт

у адносінах да любой сістэмы,
172;

Краіны, якія выйшлі з калектыўных
сістэм, 180;

Структуры граху, салідарнасць і пра

вавыя сістэмы, 193;

Сістэма правілаў і заклік любові, 207;
Любоў, абнаўленне і прававыя сістэ


мы, 207;
Правы дзяцей і юрыдычная сістэма,

244;
Палітычная сістэма і новыя пака


ленні, 244;
Праца і арганізацыя сістэм, 270;
Эканамічныя сістэмы, праца і капі


тал, 277, 306;
Эканамічная сістэма і служэнне ча


лавеку, 283;
Праца і састарэлыя сістэмы асветы,

289;
Захаванне працы і сістэма адукацыі,

290;
Сельскагаспадарчая праца і экана


мічныя сістэмы, 299;
Правы працоўных і юрыдычныя сіс


тэмы, 301;

Працоўныя і сістэмы сацыяльнага
забеспячэння, 309;

Новая праца і сістэма аховы працы,
311;

Эканамічныя сістэмы найбольш раз

вітых краін, 313;

Праца і сістэмы сацыяльнага забес

пячэння, 314;

Капіталізм як сістэма, 335;
Прадпрыемства і сацыяльна
куль


турная сістэма, 340;
Менш развітыя краіны і фінансавыя

сістэмы, 341;
Прынцып эканоміі і эканамічная сіс


тэма, 346;
Рынак і рэгуляванне эканамічнай сіс


тэмы, 349;
Фінансавая сістэма і сістэма сацы


яльнага забеспячэння, 355;
Эканамічная сістэма, дзяржаўная і

прыватная дзейнасць, 356;
Спажыўцы і эканамічная сістэма,

358;
Глабалізацыя і сістэма адносін, 361,

362;
Фінансавая сістэма і эканамічнае

развіццё, 368, 369, 371;
Эканамічная сістэма і грамадска


культурная сістэма, 375;
Суверэнітэт, народ і сістэма дэмак


ратыі, 395;
Дэмакратычная сістэма, 406;
Дэмакратыя, сістэма, 407;
Дэмакратычная сістэма і палітыч


ная ўлада, 408;
Дэмакратычная сістэма і палітыч


ная карупцыя, 411;
Дэмакратычная сістэма і кантроль

у руках нямногіх людзей ці груп,
414;

Інфармацыйная сістэма і асоба, 415;
Сродкі камунікацыі і сістэмныя пы


танні, 416;
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Апостальская Сталіца і сістэма Аб’

яднаных Нацый, 444;

Адміністрацыя і сістэма адукацыі,
447;

Прырода кожнай істоты і ўпарадка

ваная сістэма, 459, 466;

Сродкі камунікацыі і эканамічныя
сістэмы, 561;

Свецкія вернікі і сістэма дэмакратыі,
567;

Адрозненне і дэмакратычная сістэ

ма, 569.

СМЯРОТНАЕ ПАКАРАННЕ

Грамадская думка і смяротнае пака

ранне, 405;

Краіны, меры і смяротнае пакаран

не, 405.

СПАЖЫВАННЕ, СПАЖЫЎЦЫ,
СПАЖЫВЕЦКI

Грамадства і формы спажывання, 47;
Прадпрыемствы і спажывецкія рын


кі, 310;
Эканоміка і спажыванне матэрыяль


ных дабротаў, 331;
Якасць спажывецкіх тавараў, 345;
Прыватныя і грамадскія спажыўцы,

346;
Патрабаванні спажыўцоў і справяд


лівасць, 347;
Чалавек як спажывец, 350;
Спажыўцы і пакупная здольнасць,

358;
Спажыўцы і вытворцы, 359;
Будучыя пакаленні і неўпарадкава


нае спажыванне, 360;
Людзі і механізм спажывання, 374,

375;
Спажыванне і выхаваўчая і культур


ная праца, 376;
Прадукцыя біятэхналогій і спажыў


цы, 480.

СПАЖЫВЕЦТВА

Багацце, развіццё і спажывецтва, 334;
З’ява спажывецтва, 360;
Стылі жыцця і выбар у сферы спа


жывецтва, 360, 486;
Развіццё ў спажывецкім святле, 462;
Навакольнае асяроддзе і спажывец


тва, 470;
Экалагічныя праблемы і спажывец


тва, 486;
Хрысціяне і спажывецкі стыль жыц


ця, 554;
Сродкі камунікацыі і спажывецкія

рашэнні, 560.

СПАКОЙ

Касцёл, чалавек і патрабаванні спа

кою, 3, 63;

Людзі, любоў і спакой, 4, 5;
Рэлігіі, культуры і спакой, 12;
Касцёл, касцёльныя супольнасці і

спакой, 12;
Новы грамадскі лад і спакой, 19;
Хрыстус, валадарства спакою і ча


лавек, 57;
Адносіны, чалавечая дзейнасць і спа


кой, 58;
Дух і намеры спакою, 63;
Спакой і евангелізацыя, 66;
Евангелле, навіна спакою, Касцёл і

чалавек, 86;
Пій XII, грамадскі лад і спакой, 93;
Pacem in terris і тэма спакою, 95;
Gaudium et spes і тэмы спакою, 96;
Populorum progressio, развіццё і спа


кой, 98, 498;
Пій XII і спакой, плод справядлівас


ці, 102;
Sollicitudo rei socialis і спакой, 102,

203;
Бог, Яго намер і спакой, 118;
Спакой, правы чалавека і правы на


родаў, 157;
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Дух Пана, чалавечыя сэрцы, Касцёл
і спакой, 159;

Агульнае дабро і ўсталяванне спа

кою, 166;

Сацыяльная несправядлівасць і ўмо

вы для спакою, 188;

Сувязь паміж салідарнасцю і спако

ем, 194, 194*, 203;

Спакой і ажыццяўленне справядлі

васці, 203;

Любоў, грамадскае дзеянне і спакой,
207;

Сям’я, Хрыстовы спакой, 220;
Тыя, хто пасля разводу заключыў но


вы сужэнскі саюз, і ініцыятывы
дзеля ўмацавання спакою, 226;

Прывучванне дзяцей да спакою, 242;
Права на працу і грамадскі спакой,

288;
Праца чалавека і грамадзянскі спа


кой, 292;
Міжнародная грамадская ўлада і спа


кой, 365;
Кароль, месіянскія прароцтвы і спа


кой народам, 378;
Праўда, справядлівасць, свабода,

салідарнасць і спакой, 383;
Дыялог, перамовы і спакой, 387;
Грамадскі спакой і суіснаванне ў

справядлівасці, 422;
Прарокі і спакой паміж нацыямі, 430;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і

спакой, 440;
Міжнародная палітыка, спакой і гла


балізацыя, 442;
Спакой і няўрадавыя арганізацыі,

443;
Спакой і дыялог паміж Касцёлам і

грамадзянскімі ўладамі, 445;
Чалавек, Божая любоў і спакой, 454;
Біблійнае Аб’яўленне і спакой, 488,

489, 490, 491, 492, 493;
Спакой, каштоўнасць і абавязак,

494;

Спакой, інтэлектуальны і маральны
грамадскі парадак, 494;

Спакой і адсутнасць вайны, 494;
Спакой і разуменне чалавечай асо


бы, 494;
Спакой і парадак на аснове справяд


лівасці і любові, 494;
Спакой, Божы парадак і адказнасць,

495;
Культура спакою, 495;
Праз спакой мы нічога не губляем,

497;
Міжнародныя арганізацыі і спакой,

499;
Абавязак дзяржаў і спакой, 500;
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый,

Савет Бяспекі і спакой, 501;
Узброеныя сілы і спакой, 502;
Гуманітарныя місіі і спакой, 502;
Зброя, гонка ўзбраенняў і спакой,

508, 511;
Спакой у свеце і місія Касцёла, 516;
Спакой, прабачэнне і прымірэнне,

517;
Права на спакой, 518;
Касцёл і малітва аб спакоі, 519;
Здзяйсненне Эўхарыстыі і спакой,

519, 519*;
Сусветныя дні спакою, 520;
Катэхізацыя і змаганне за спакой,

529;
Сацыяльнае вучэнне і выхаванне ў

спакоі, 532;
Экуменічнае супрацоўніцтва і спа


кой, 535;
Рэлігіі свету і спакой, 537;
Спакой, хрысціяне і палітычная дзей


насць, 565;
Цывілізацыя любові і трывалы спа


кой, 582.

СПРАВЯДЛIВАСЦЬ

Касцёл і патрабаванні справядлівас

ці, 3, 63;
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Справядлівасць і эксплуатацыя, 4;
Прыгнечаныя і справядлівасць, 5;
Рэлігіі, культуры і справядлівасць, 12;
Касцёл, касцёльныя супольнасці і

справядлівасць, 12;
Бог і план справядлівасці, 17;
Новы грамадскі лад і справядлівасць,

19;
Сінайскі Запавет, Дэкалог і справяд


лівасць, 23;
Форма бескарыслівай і справядлі


вай шчодрасці, 24;
Прынцып справядлівасці і Ізраэль,

25;
Справядлівасць у эканамічным жыц


ці і грэх, 27;
Асоба і адносіны справядлівасці, 35;
Чалавек і імкненне да справядлівас


ці, 40;
Інстытуты і нормы справядлівасці,

42;
Чалавек, справядлівасць і салідар


насць, 51;
Новае і вечнае жыллё і справядлі


васць, 56;
Цноты і валадарства справядлівас


ці, 57;
Асоба, чалавечая дзейнасць і спра


вядлівасць, 58;
Дух Божы і патрабаванні справяд


лівасці, 63;
Справядлівасць і евангелізацыя, 66,

67;
Справядлівасць, сацыяльнае вучэн


не і філасофія, 77;
Сацыяльнае вучэнне і сацыяльная

справядлівасць, 81, 82;
Абавязак справядлівасці і грамад


скае жыццё, 83;
Праўда, шляхі справядлівасці і но


выя абставіны, 86;
Евангелле, навіна справядлівасці, 86;
Прамысловая рэвалюцыя і прабле


мы справядлівасці, 88;

Rerum novarum, справядлівасць і лю

боў, 89;

Маральны закон, сацыяльны пара

дак, заснаваны на справядлівасці,
91;

Раны, нанесеныя камунізмам, і пат

рабаванні справядлівасці, 92;

Касцёл, справядлівасць і супрацоў

ніцтва, 94;

Адносіны на падставе справядлівас

ці, 95;

Развіццё, спакой і справядлівасць у
сусветным маштабе, 98;

Справядлівасць і ўсеагульны гума

нізм, 98;

Каталікі і сацыяльная справядлі

васць паміж народамі, 99;

Спакой — плод справядлівасці, 102,
203, 494;

Адам, Божы загад і справядлівасць,
115;

Грамадскі грэх і справядлівасць, 118;
Збаўленне, зямля і справядлівасць,

123;
Справядлівасць, маральная якасць,

134;
Справядлівасць і адносіны паміж

народамі і дзяржавамі, 145, 433;
Касцёл, правы чалавека і справяд


лівасць, 159;
Прынцыпы, запаведзь любові і спра


вядлівасць, 160;
Агульнае дабро і нормы грамадскай

справядлівасці, 167, 171;
Агульнае дабро, справядлівасць і ін


тарэсы сектараў, 169;
Міласціна, практыка справядлівас


ці, 184;
Бедныя, любоў і справядлівасць, 184;
Несправядлівасць, дзяржаўнае ўмя


шанне і справядлівасць, 188;
Салідарнасць, справядлівасць і агуль


нае дабро, 193;
Справядлівасць, сацыяльная каш


тоўнасць, 197;
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Свабода, узаемасувязі і справядлі

васць, 199;

Справядлівасць, каштоўнасць і кар

дынальная маральная цнота, 201;

Камутатыўная, размеркавальная і
юрыдычная справядлівасць, 201;

Грамадская справядлівасць і агуль

ная справядлівасць, 201;

Справядлівасць і агульны кантэкст,
202;

Справядлівасць і хрысціянская ан

трапалогія, 202;

Справядлівасць, любоў і салідар

насць, 203;

Свет і грамадская і міжнародная спра

вядлівасць, 203;

Справядлівасць і любоў, 205, 206,
391, 582, 583;

Сям’я і дух справядлівасці, 215;
Сям’я, грамадскія адносіны і спра


вядлівасць, 221;
Тыя, хто пасля разводу заключыў но


вы сужэнскі саюз, ініцыятывы і
справядлівасць, 226;

Дэмаграфічны рост і справядлівасць,
234;

Дзяржава, манаполія ў адукацый

най сферы і справядлівасць, 241;

Справядлівасць і цэласнае выхаван

не, 242;

Праца і патрабаванне справядлівас

ці, 257;

Чалавек, Божае Валадарства і Яго
праўда, 260;

Выкарыстанне рэсурсаў і крытэрыі
справядлівасці, 283;

Новыя тэхналогіі і крытэрыі спра

вядлівасці, 283;

Занятасць і справядлівасць, 288;
Праца чалавека і сацыяльная спра


вядлівасць, 292;
Міграцыйныя патокі і крытэрыі спра


вядлівасці, 298;
Прыбытак, камутатыўная і сацыяль


ная справядлівасць, 303;

Прафсаюзы і сацыяльная справяд

лівасць, 306;

Глабалізацыя справядлівасці, 310;
Новы Давід, які ўмацоўвае справяд


лівасць, 324;
Езус і суіснаванне ў справядлівасці,

325;
Добрае карыстанне дарамі — спра


вядлівая справа, 326;
Маральнасць, натхнёная справяд


лівасцю, і эканоміка, 332;
Дух справядлівасці і структуры гра


ху, 332;
Эканамічнае развіццё і абавязак спра


вядлівасці, 333;
Культурныя сістэмы і сацыяльная

справядлівасць, 340;
Канкурэнтны рынак і справядлі


васць, 347;
Эканоміка, дзяржаўнае ўмяшанне і

справядлівасць, 354;
Справядлівасць і ўстанаўленне па


даткаў, 355;
Пакупная здольнасць і справядлі


васць, 359;
Справядлівасць і камерцыйныя ад


носіны, 364;
Свабода абмену і сацыяльная спра


вядлівасць, 366;
Кароль, выбраны Богам, і справяд


лівасць, 377, 378;
Кароль, бедныя і справядлівасць, 378;
Падпарадкаванне ўладзе і справяд


лівасць, 380;
Створаны Богам парадак і справяд


лівасць, 383;
Справядлівасць, даброты і правы,

391;
Унутранае пачуццё справядлівасці і

суіснаванне, 392;
Маральны парадак і закон справяд


лівасці, 396;
Падпарадкаванне і справядлівасць,

400;
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Пакаранне і справядлівасць прымі

рэння, 403;

Справядлівасць, пакаранне і злачын

нае дзеянне, 403;

Палітычная карупцыя і сацыяльная
справядлівасць, 411;

Грамадства, інфармацыя і справяд

лівасць, 415;

Дэмакратыя і прынцып справядлі

васці, 417;

Грамадскі спакой і сапраўдная спра

вядлівасць, 422;

Справядлівасць, нацыі і людзі, 433;
Правы Нацый і справядлівасць, 435;
Справядлівасць і вайна, 438;
Сусветная супольнасць і справядлі


васць, 441;
Апостальская Сталіца, грамадскі лад

і справядлівасць, 445;
Касцёл, улады і прагрэс у справяд


лівасці, 445;
Супрацоўніцтва і ўсеагульная сацы


яльная справядлівасць, 448;
Беднасць, праблема справядлівасці,

449;
Новае стварэнне і справядлівасць,

452;
Чалавек і кіраванне светам у спра


вядлівасці, 456;
Крытэрый справядлівасці і біятэхна


логіі, 474;
Зямныя даброты, справядлівасць і

любоў, 481;
Справядлівасць і свет, 490;
Справядлівасць, культура спакою і

парадак, 495;
Вайна як сродак усталявання спра


вядлівасці, 497;
Узброеныя сілы і справядлівасць у

свеце, 502;
Прабачэнне і патрабаванні справяд


лівасці, 518;
Спакой і патрабаванні справядлі


васці, 520;

Справядлівасць і ўпарадкаванае су

існаванне, 527;

Катэхізацыя і змаганне за справяд

лівасць, 529;

Сацыяльнае вучэнне і выхаванне ў
справядлівасці, 532;

Касцёл, браты юдэі і справядлівая
будучыня, 536;

Грамадства, Касцёл і справядлівасць,
552;

Справядлівасць і сродкі камуніка

цыі, 562;

Эканамічная эфектыўнасць і сацы

яльная справядлівасць, 564;

Развіццё справядлівасці і палітыч

ная дзейнасць, 565;

Справядлівасць, маральныя праўды
і грамадскае жыццё, 571;

Асабовае і грамадскае абнаўленне і
справядлівасць, 577.

СРОДКI КАМУНIКАЦЫI

Octogesima adveniens і сродкі камуні

кацыі, 100;

Салідарнасць і сродкі камунікацыі,
192;

Сродкі камунікацыі і чалавечая су

польнасць, 415;

Каштоўнасці, прынцыпы і сродкі ка

мунікацыі, 416;

Гуманная культура і сродкі камуні

кацыі, 557;

Свецкія вернікі і сродкі камунікацыі,
560, 561;

Сродкі камунікацыі і адказнасць,
562.

СТАРАСЦЬ, СТАРЭННЕ

(гл. таксама ПАЖЫЛЫ ЧАЛАВЕК)

Права на забеспячэнне ў старасці,
301;

Поўнач і старэнне насельніцтва, 483.
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СТВАРЫЦЕЛЬ

Намер Бога Стварыцеля і зямныя
справы, 11;

Бог Стварыцель і бескарыслівае дзе

янне Бога, 26;

Бог Стварыцель і сэнс стварэння, 27;
Стварыцель і чалавек, вянец ства


рэння, 36;
Стварыцель і стан чалавека, 39;
Сэрца, Стварыцель і чалавек, 40, 114;
Зямныя справы і воля Стварыцеля,

45;
Стварыцель і стварэнне, 46;
Натуральны закон і Бог Ствары


цель, 53;
Бог Стварыцель і канчатковая мэта

чалавека, 84;
Чалавек і запавет са Стварыцелем,

108;
Жанчына і дух Бога Стварыцеля, 110;
Хрысціянская вера, ідэалогія і Бог

Стварыцель, 126;
Цялеснасць чалавека і Стварыцель,

128;
Воля чалавека і Стварыцель, 135;
Правы чалавека і Бог Стварыцель,

152, 153;
Агульнае дабро і Бог Стварыцель,

181;
Заданне размнажацца і Стварыцель,

209;
Сям’я і Стварыцель, 215;
Гомасэксуальныя саюзы і Ствары


цель, 228;
Бог Стварыцель, чалавек, зямля, 255;
Намер Стварыцеля, чалавек і ство


раная рэальнасць, 255;
Грэх Адама і Евы і воля Стварыце


ля, 256;
Праца, чалавек і Стварыцель, 263,

274, 275;
Эканамічная дзейнасць і Ствары


цель, 326, 330;

Разнастайнасць народаў і Ствары

цель, 429;

Запавет, чалавечая сям’я і Ствары

цель, 430;

Сусветная супольнасць і Ствары

цель, 432;

Чалавек і Бог, Стварыцель усіх рэчаў,
456;

Навука і тэхніка, стварэнне і Ства

рыцель, 457;

Стварэнне, дар, пра які трэба клапа

ціцца, і Стварыцель, 464;

Навакольнае асяроддзе, універсаль

ны парадак і Стварыцель, 466;

Прырода, дар Стварыцеля, 473;
Жывы матэрыял, дар Стварыцеля,

477;
Прырода і Бог Стварыцель, 487;
Чалавек з’яўляецца вобразам Ства


рыцеля, 578.

СТВАРЭННЕ

Прынцып cтварэння, 26;
Дзеянне Бога і сэнс cтварэння, 27;
Першародны грэх, людзі і іншыя

стварэнні, 27;
Чалавек, стварэнне, якое Бог пажа


даў, 96, 133, 451;
Стварэнне і тоеснасць чалавечай асо


бы, 36;
Мужчына і жанчына, вянец стварэн


ня, 36;
Збаўленне, уваскрасенне, cтварэнне,

38, 44;
Вучань Хрыста, новае стварэнне, 41;
Чалавек, новае стварэнне, 44;
Стварыцель і стварэнне, 46;
Тэалагічная адноснасць і стварэнне,

48;
Натуральны закон і стварэнне, 53;
Хрыстус, чалавек і стварэнне, 58;
План стварэння і адкуплення, 66;
Вера, розум, Божы намер і стварэн


не, 75;



565Тэматычны паказальнік

Чалавечая асоба, Божае стварэнне,
108;

Чалавек і стварэнні бачнага свету,
109;

Мужчына і жанчына перад іншымі
стварэннямі, 113;

Стварэнне, каштоўнасць, 113;
Першародны грэх і стварэнне чала


века, 115, 429;
Стварэнне чалавека і першародны

грэх, 115;
Стварэнне і вызваленне з няволі

тлення, 123;
Чалавек, створаны Богам, душа і

цела, 127;
Свабода і чалавек, як стварэнне Бога,

136;
Жыццё ў супольнасці, чалавек і зям


ныя стварэнні, 149;
Чалавечая годнасць, Стварыцель і

стварэнне, 152;
Агульнае дабро, Бог і мэта стварэн


няў, 170;
Прыватная ўласнасць і даброты ства


рэння, 177;
Сям’я і стварэнне чалавека, 209;
Шабатовы адпачынак і стварэнне,

258;
Вечны Шабат і новае стварэнне, 261;
Сусвет і стварэнне, 262, 327;
Трынітарнае вымярэнне стварэння,

262;
Праца, багацце Хрыстова і стварэн


не, 262;
Праца, удзел і стварэнне, 263, 266,

317;
Бедната і парадак стварэння, 324;
Валадарства і першапачатковая якасць

стварэнняў, 325;
Эканамічнае развіццё і стварэнне,

333;
Чалавек і ўсё стварэнне, 428;
Запавет, чалавецтва і стварэнне, 429;
Хрыстус і рэальнасць стварэння, 431;

Дыялог з Богам і стварэнне, 452;
Стварэнне і малітва Ізраэля, 452;
Чалавек у Хрысце, новае стварэнне,

454;
Пасха Пана і стварэнне, 455;
Чалавек, Бог і стварэнне, 460;
Трансцэндэнтнае вымярэнне ства


рэння, 462;
Навакольнае асяроддзе і стварэнне,

464;
Чалавек, паняцце стварэння, 464;
Хрысціянскае бачанне стварэння,

473;
Выкарыстанне рэсурсаў і парадак

стварэння, 481;
Зямныя даброты, парадак стварэн


ня, 481;
Экалагічныя праблемы, стылі жыц


ця і парадак стварэння, 486;
Прырода ў вымярэнні стварэння,

487;
Стварэнне і ўдзячнасць, 487;
Спакой і стварэнне, 488;
Свецкі вернік, Хрыстус, Дух і ства


рэнне, 542.

СТРАХАВАННЕ

Rerum novarum, ініцыятывы і стра

хаванне, 268.

СТЭРЫЛIЗАЦЫЯ

Стэрылізацыя, маральна незакон

ная, 233;

Эканамічная дапамога і кампаніі па
стэрылізацыі, 234.

СУБСIДЫЯРНАСЦЬ

Субсідыярнасць і сацыяльнае ву

чэнне, 77, 160, 185;

Дзяржава, субсідыярнасць і прыват

ны сектар, 91;

Quadragesimo anno і прынцып суб

сідыярнасці, 91, 186;
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Прынцып субсідыярнасці, 186, 187,
188;

Прынцып субсідыярнасці і грамад

скі арганізм, 186;

Субсідыярнасць і вышэйшыя фор

мы сацыяльнасці, 186;

Субсідыярнасць і патрабаванне апе

каваць праявы сацыяльнасці, 186;

Субсідыярнасць і прамежкавыя гру

пы, 187;

Удзел і субсідыярнасць, 189;
Дзяржава, сям’я і субсідыярнасць,

214, 252;
Дзяржава, субсідыярнасць і салідар


насць, 351;
Субсідыярнасць, грамадзянскія ўла


ды і ініцыятыва, 354, 449;
Салідарнасць і субсідыярнасць, 356;
Дзяржава, субсідыярнасць і прыват


ныя арганізацыі, 357, 418;
Дэмакратыя і прынцып субсідыяр


насці, 417;
Палітычная і грамадзянская суполь


насць і субсідыярнасць, 419;
Міжнародная палітычная ўлада і

субсідыярнасць, 441;
Салідарнасць, бедната і субсідыяр


насць, 449;
Субсідыярнасць, свецкія вернікі і

палітычная дзейнасць, 565.

СУЖЭНСТВА, СУЖЭНСКI САЮЗ

Gaudium et spes і тэмы сужэнства, 96;
Езус і годнасць інстытута сужэнства,

210;
Сям’я, заснаваная на сужэнскім са


юзе, 211;
Сям’я, асоба і сужэнства, 212;
Сужэнства і свабодны намер сужэн


цаў, 215;
Сужэнства і ўзаемная згода, 215;
Натуральнае права на сужэнства,

216;
Рысы сужэнства, 216, 217;

Палігамія і сужэнства, 217;
Cужэнства і дзеці, 218;
Сакрамэнтальны характар сужэн


ства, 219;
Cужэнства і чалавечая рэальнасць

любові, 220;
Сужэнцы і сэнс сужэнства, 220;
Любоў і сужэнства, 221;
Сэксуальная тоеснасць і карысць

сужэнства, 224;
Непарыўнасць сужэнскага саюзу,

225;
Тыя, хто пасля разводу заключыў

новы сужэнскі саюз, 226, 226*;
Свабодныя саюзы і сужэнства, 227;
Свабодныя і гомасэксуальныя саю


зы і сужэнства, 228;
Заканадаўства і сужэнства, 229;
Сям’я, сужэнства і жыццё, 231;
Дзіця, сям’я і сужэнства, 235;
Сужэнствы з дзяўчынкамі, 245;
Палітыка адносна сям’і, сям’я і су


жэнства, 253;
Абарона сужэнства і сям’я, 553;
Адрозненне, сям’я і сужэнства, 569.

СУМЛЕННЕ

Кампендый, чалавек у яго адзінстве
і сумленне, 13;

Сумленне і вымярэнне бескарыслі

васці, 20;

Сумленне, Касцёл і Евангелле, 71;
Сацыяльнае вучэнне, свет і хрысці


янскае сумленне, 73;
Сумленне, паняцце сацыяльнага ву


чэння, 77;
Заданне Касцёла, вера і сумленне, 78;
Сацыяльнае вучэнне, фарміраванне

і сумленне, 81;
Сумленне і абавязак справядлівасці

і любові, 83;
Сумленне і нормы паводзін, 84;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла, Пій

XII і ўсеагульнае сумленне, 93;
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Быць пільным сумленнем грамад

ства, 134;

Практычнае суджэнне сумлення,
139;

Дэкларацыя правоў і чалавечае сум

ленне, 152*;

Сумленне і праўда пра грамадства,
163;

Працоўныя, асоба і сумленне, 301;
Айцы Касцёла і перамена сумлен


ня, 328;
Сродкі, мэты і індывідуальнае сум


ленне, 348;
Парадак, створаны Богам, і сумлен


не, 383, 384;
Грамадзяне, сумленне і ўлада, 394;
Скептыцызм і калектыўнае сумлен


не, 397;
Несправядлівыя законы і праблемы

сумлення, 399;
Права на пратэст сумлення, 399;
Несправядлівыя законы і пратэст

сумлення, 399;
Грамадства, дзяржава і дзеянні суп


раць сумлення, 421;
Свабода сумлення, 422;
Універсальны закон і сумленне ча


лавецтва, 436;
Беднасць і чалавечае і хрысціянскае

сумленне, 449;
Навукоўцы і чыстае сумленне, 477;
Вайсковая служба і пратэст сумлен


ня, 503;
Той, хто адмаўляецца з наказу сум


лення, 503;
Прынцып гуманнасці і сумленне, 505;
Грамадзяне і хрысціянскае сумлен


не, 550;
Вырашэнне праблем і сумленне ча


лавека, 550;
Свабода сумлення і дабро грамад


ства, 553;
Чалавечая асоба і каштоўнасці сум


лення, 558;

Хрысціянскае сумленне і палітыч

ная дзейнасць 570, 571, 572, 574;

Евангелле і годнасць сумлення, 576.

СУПОЛЬНАСЦЬ

Гуманізм і супольнасці людзей, 19;
Выйсце чалавека за межы і суполь


насць, 47;
Агульнае дабро і грамадская суполь


насць, 61;
Евангелізацыя, развіццё і суполь


насць, 66;
Mater еt magistra і супольнасць, 94;
Расеm in terris і сусветная суполь


насць, 95;
Gaudium et spes і супольнасць Божа


га народу, 96;
Gaudium et spes і супольнасць верні


каў, 96;
Рэлігійная свабода і супольнасць, 97,

421;
Грэх, асоба і супольнасць, 117;
Грамадскі грэх і супольнасць, 118;
Чалавек як асоба і супольнасць, 133;
Натуральны закон і чалавечая су


польнасць, 142;
Чалавечая годнасць і супольнасць,

145;
Прынцыпы сацыяльнага вучэння і

супольнасць, 161;
Агульнае дабро і супольнасць наро


даў, 165;
Чалавечая супольнасць і справа мі


ласэрнасці, 184;
Грамадская супольнасць і суполь


насць асоб, 185, 187;
Прынцып субсідыярнасці і суполь


насць, 186;
Супольнасць і ўдзел, 189;
Праўда, грамадскія адносіны і су


польнасць, 198;
Любоў і дабро супольнасці, 208;
Грамадская і палітычная міласэрнасць

і грамадская супольнасць, 208;
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Сям’я і супольнасць, 213;
Сям’я і развіццё супольнасці, 221;
Тоеснасць полу, супольнасць і асо


ба, 224;
Перавага сям’і над супольнасцю, 254;
Праца і прыналежнасць да суполь


насці, 264;
Адчужанасць на працы і салідарная

супольнасць, 280;
Удзел працоўных і супольнасць, 281;
Праца ў сельскай гаспадарцы і гра


мадская супольнасць, 299;
Новая арганізацыя працы і жыццё

супольнасці, 311;
Праца на малых прадпрыемствах і

супольнасць, 315;
Прадпрымальніцкае спаборніцтва і

супольнасць, 343;
Салідарнасць, абавязак супольнас


ці, 367;
Салідарнасць пакаленняў і ўся су


польнасць, 367;
Эканоміка і чалавечая супольнасць,

369;
Кіраванне і чалавечыя супольнасці,

383;
Супольнасць, асоба і агульнае даб


ро, 391;
Палітычная супольнасць, каштоў


насць супольнасці, 392;
Палітычная ўлада і супольнасць,

394;
Супольнасць, улада і маральны па


радак, 394;
Сродкі камунікацыі і супольнасць,

415, 416, 562;
Валанцёрства і дабро супольнасці,

420;
Кніга Быцця, чалавек і супольнасць,

428;
Запавет і чалавечая супольнасць,

429;
Касцёл, грамадзянская ўлада і чала


вечая супольнасць, 445;

Развіццё, супольнасць і чалавечая
сям’я, 446;

Прырода, Стварыцель і чалавечая
супольнасць, 473;

Сіла і супольнасць народаў, 500;
Навучанне Касцёла і супольнасць,

521;
Сацыяльнае вучэнне, свецкія хрыс


ціяне і супольнасць, у якой яны
жывуць, 531;

Свецкія вернікі, свецкая духоўнасць
і супольнасць, 545;

Свецкія аб’яднанні вернікаў і суполь

насці, 549;

Маральныя праўды і грамадская су

польнасць, 571.

СУПОЛЬНАСЦЬ ГРАМАДЗЯНСКАЯ I
ПАЛIТЫЧНАЯ

Касцёл і палітычная супольнасць,
50, 424, 425, 427;

Gaudium et spes і палітычная суполь

насць, 96;

Асоба і грамадзянская супольнасць,
133;

Грамадскі плюралізм і грамадзян

ская супольнасць, 151;

Дзяржава і грамадзянская суполь

насць, 168;

Большасць і даброты грамадзянскай
супольнасці, 169;

Грамадзянская супольнасць, сукуп

насць адносін, 185, 417;

Удзел і грамадзянская супольнасць,
189;

Дэмакратыя і грамадзянская суполь

насць, 190;

Грамадская і палітычная міласэр

насць і палітычная супольнасць,
208;

Сямейнае ядро і грамадзянская су

польнасць, 229;

Недзяржаўныя школы, паслуга гра

мадзянскай супольнасці, 241;
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Хрысціяне, традыцыі і чалавечая су

польнасць, 286;

Дзяржаўныя выдаткі і грамадзянская
і палітычная супольнасць, 355;

Грамадзянская супольнасць, дзяр

жава і рынак, 356;

Грамадзянская супольнасць і экана

мічная дэмакратыя, 356;

Салідарнасць і нацыянальныя палі

тычныя супольнасці, 367;

Развіццё чалавечай супольнасці і
адчуванне Бога, 375;

Палітычная супольнасць і сутнасць
асоб, 384;

Палітычная супольнасць і народ,
385;

Палітычная супольнасць і правы
чалавека, 388, 389;

Прынцып братэрства і палітычныя
супольнасці, 390;

Асоба, сям’я і палітычная суполь

насць, 391;

Палітычная супольнасць і суполь

насныя адносіны, 392;

Палітычная супольнасць і каштоў

насць супольнасці, 392;

Палітычныя партыі і грамадзянская
супольнасць, 413;

Палітычная супольнасць і дэмакра

тычны ўдзел, 414;

Палітычная і грамадзянская суполь

насць, 417, 418, 419;

Грамадзянская супольнасць і гра

мадская этыка, 420;

Адносіны паміж палітычнымі су

польнасцямі, 433;

Палітычныя супольнасці і міжна

родны парадак, 434;

Канфлікты, палітычныя супольнас

ці і вайна, 438;

Сусветная супольнасць і палітыч

ныя супольнасці, 441;

Грамадзянская супольнасць і гра

мадская думка, 443.

Супрацоўніцтва палітычных суполь

насцяў, 446;

Спакой і палітычная супольнасць,
495;

Хрысціянская супольнасць, грама

дзянская і палітычная супольнас

ці, 534;

Маральныя праўды і палітычная су

польнасць, 571.

СУПРАЦОЎНIЦТВА

Капітал, праца і супрацоўніцтва, 91;
Сусветнае эканамічнае супрацоў


ніцтва, 94;
Міжнароднае права і супрацоўніц


тва паміж народамі, 157;
Нацыя і міжнароднае супрацоўніц


тва, 166;
Супрацоўніцтва з Сынам і праца,

263;
Самаарганізацыя грамадства і су


працоўніцтва, 293;
Прадпрыемства і супрацоўніцтва

паміж рознымі групамі, 339;
Супрацоўніцтва і прадпрымальніц


кае спаборніцтва, 343;
Бедныя і палітыка міжнароднага су


працоўніцтва, 364;
Супрацоўніцтва і грамадзянская су


польнасць, 419;
Супрацоўніцтва і логіка канкурэн


цыі, 420;
Народы і супрацоўніцтва, 432;
Развіццё і супрацоўніцтва, 446, 447;
Дух міжнароднага супрацоўніцтва,

448;
Бог, гонар супрацоўнічаць з Ім і ства


рэнне, 460;
Міжнароднае супрацоўніцтва і эка


лагічныя праблемы, 481;
Раззбраенне, міжнародная суполь


насць і супрацоўніцтва, 510;
Экуменічнае супрацоўніцтва і дыя


лог, 535.
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СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ МIРУ

Павел VI і Сусветны дзень міру, 99;
Сусветныя дні міру, 520.

СЭКСУАЛЬНАСЦЬ

(гл. таксама ПОЛ)

Чалавек з абмежаванымі магчымас

цямі і сэксуальнае вымярэнне,
148;

Дзеці і распараджэнне сэксуальнас

цю, 155;

Любоў і яе сэксуальнае праяўленне,
223;

Кантрацэптыўныя сродкі і сэксуаль

насць чалавека, 233;

Кланаванне, асэксуальная рэпрадук

цыя, 236;

Бацькі і сэксуальнае выхаванне дзя

цей, 243;

Хлопчыкі, дзяўчынкі і сэксуальная
эксплуатацыя, 245.

СЭРЦА

Чалавек у яго адзінстве, сэрца, 13;
Пошук праўды і сэрца, 17;
Сэрцы і бедны брат, 23;
Божы Дух і сэрца чалавека, 25, 31,

63;
Езус і сэрца Божага жыцця, 29;
Любіць Бога ўсім сэрцам, 40;
Чалавечае сэрца і Бог, 40;
Першынство навяртання сэрца, 42;
Сэрца Марыі, 59;
Сацыяльнае вучэнне, сэрца служэн


ня, 67;
Чалавек, сэрца сацыяльнай думкі,

107;
Неспакойнае нашае сэрца, 114;
Вымярэнне і схільнасці сэрца, 128;
Натуральны закон і чалавечае сэр


ца, 141, 397;
Сужэнства і жорсткасць сэрца, 217;

Езус Хрыстус і жорсткасць сэрца,
219;

Прывязанасць сэрца, 260;
Давід, новы закон і сэрцы вернікаў,

324;
Кароль, прыяцель чалавека, мае чы


стае сэрца, 378;
Універсальны маральны закон запі


саны ў сэрцы чалавека, 436;
Малітва, сэрца, Бог і бліжні, 519;
Сэрца і дар новай чалавечнасці, 540;
Навяртанне сэрца і чалавек, 552;
Бог і жаданні чалавечага сэрца, 576.

СЯБРОЎСТВА

Прынцып салідарнасці, «сяброў

ства», 103, 194*;

Сяброўства, чалавечая сям’я і «пер

шы грэх», 116;

Грамадзянскае сяброўства і палітыч

нае суіснаванне, 390;

Сяброўства паміж народамі і рэлігі

ямі, 515.

СЯМЕЙНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

Сямейная супольнасць і «чалавечая
экалогія», 212;

Сям’я, натуральная супольнасць,
213;

Сям’я, супольнасць асоб, 221;
Сям’я, супольнасць любові, 229, 238;
Сям’я, супольнасць жыцця, 230;
Сямейная супольнасць і дзеці, 230;
Дзеці і сям’я, супольнасць асоб, 244.

СЯМ’Я

Сацыяльныя пытанні і чалавечая
сям’я, 9;

Другі Ватыканскі Сабор і чалавечая
сям’я, 18;

Шабатовы год і сям’я, з якой пахо

дзіць чалавек, 24;
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Чалавечая сям’я і ўзаемазалежнасць,
33;

Касцёл і сям’я людзей, 51;
Заработная плата і сям’я работніка,

91;
Касцёл, грамадства і Божая сям’я,

96;
Gaudium et spes і тэма сям’і, 96;
Разрыў з Богам, грэх і сям’я, 116;
Жыццё сям’і і «адзінства дваіх», 147;
Права жыць у сям’і, 155;
Права ствараць сям’ю, 155;
Сям’я і агульнае дабро, 165;
Сям’я і паўната развіцця, 168;
Вартасць асобы і сям’я, 185;
Сям’я і прынцып субсідыярнасці,

187;
Сям’я і гуманізацыя, 209;
Сям’я, «калыска жыцця і любові»,

209;
Сям’я, любоў і вернасць Пана, 210;
Езус і трываласць сям’і, 210;
Святая Сям’я, прыклад сямейнага

жыцця, 210*;
Сям’я, першае натуральнае грамад


ства, 211;
Сям’я і асоба, 212;
Сям’я і «чалавечая экалогія», 212;
Сям’я і адхіленне ў бок калектывіз


му, 213;
Сям’я і грамадства, 213;
Першасная роля сям’і ў грамадстве і

дзяржаве, 214;
Сям’я і сужэнства, 215;
Дзеці, дар для сям’і, 218, 230;
Сям’я, хатні Касцёл, 220;
Сям’я, любоў і супольнасць, 221;
Пажылыя людзі і сям’я, 222;
Падтрымка сям’і і ўсё грамадства,

225;
Свабодныя саюзы і сям’я, 227;
Саюз паміж людзьмі аднаго полу і

сям’я, 228;
Манагамнае сужэнства і сям’я, 229;

Сям’я, супольнасць любові і салідар

насці, 229, 238;

Сям’я, супольнасць жыцця, 230, 244;
Сям’я, санктуарый жыцця, 231;
Сям’я і культура жыцця, 231, 237;
Хрысціянскія сем’і і Евангелле жыц


ця, 231;
Сем’і, заканадаўства, інстытуты і

права на жыццё, 231;
Сям’я, адказнае бацькоўства і маця


рынства, 232;
Сям’я і кампаніі па стэрылізацыі, 234;
Дзіця, якое павінна нарадзіцца, і ста


більная сям’я, 235;
Сем’і і «сувязі пакаленняў», 237;
Дэкларацыя правоў чалавека і сям’я,

237*;
Працэс выхавання, сям’я і чалавек,

238;
Сям’я і выхаванне дзяцей, 239;
Сям’я і адукацыйныя ўстановы, 240;
Сям’я і цэласнае выхаванне, 242;
Сям’я і правы дзіцяці, 244;
Суб’ектыўнасць сем’яў, 246;
Салідарнасць і сям’я, 246;
Салідарнасць сям’і і клопат, 246;
Сем’і і палітычнае дзеянне, 247;
Сям’я і аб’яднанне сем’яў, 247;
Сям’я і эканамічнае жыццё, 248;
Сям’я і праца, 249, 269, 284, 287, 294;
Сям’я, праца і сямейная заработная

плата, 250;
Праца жанчыны ў сям’і, 251, 295;
Адносіны паміж сям’ёй і грамад


ствам, 252;
Умацаванне правоў сям’і, 253;
Тоеснасць сям’і і іншыя формы су


жыцця, 253;
Перавага сям’і над усякай іншай су


польнасцю, 254;
Праца, нацыя і члены сям’і, 274;
Нядзеля і сям’я, 285;
Праца і агульнае дабро чалавечай

сям’і, 287;
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Абнаўленне і чалавечая сям’я, 317;
Навукоўцы, змены і чалавечая сям’я,

320;
Чалавечая сям’я і глабалізацыя, 322;
Развіццё і чалавечая сям’я, 333;
Прадпрыемства, маці і сям’я, 345;
Салідарнасць пакаленняў і сям’я,

367;
Эканамічная сістэма і чалавечая ся


м’я, 371;
Міжнародныя ўстановы і чалавечая

сям’я, 371;
Эканамічнае развіццё і чалавечая

сям’я, 372;
Бог і чалавечая сям’я, 428, 430;
Адзінства чалавечай сям’і, 431, 432;
Яднанне чалавечай сям’і і ідэалогіі,

433;
Нацыя і дабро чалавечай сям’і, 434;
Нацыі ўсведамляюць, што ствара


юць адну сям’ю, 435;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і су


існаванне чалавечай сям’і, 441;
Апостальская Сталіца і чалавечая

сям’я, 444;
Чалавечая сям’я і права на развіццё,

446;
Супрацоўніцтва і чалавечая сям’я,

448;
Будучыя пакаленні і чалавечая ся


м’я, 467;
Святая Імша і спакой для ўсёй Бо


жай сям’і, 519*;
Каштоўнасці, агульныя для ўсёй ча


лавечай сям’і, 537;
Свецкія хрысціяне і жыццё ў сям’і,

543;
Свецкае жыццё, жыццё ў сям’і, 546;
Асоба, Касцёл і чалавечая сям’я, 552;
Абарона сям’і і суіснаванне, 553;
Умацаванне сям’і і маральны пара


дак, 569.

Т

ТАТАЛIТАРЫЗМ

Таталітарнае бачанне грамадства і
дзяржава, 48;

Касцёл і спакуса таталітарызму, 51;
Quadragesimo anno і таталітарныя

рэжымы, 91;
Пій XI і таталітарныя рэжымы, 92;
Удзел і краіны з таталітарным рэжы


мам, 191;
Дзяржава, рынак і таталітарны пры


мус, 352;
Дэмакратыя без каштоўнасцяў і та


талітарызм, 407;
Палітычная супольнасць і таталі


тарныя ідэалогіі, 417.

ТАЯМНIЦА

Таямніца і суіснаванне людзей, 14;
Рэлігійны досвед і Таямніца, 20;
Аб’яўленне ў Хрысце таямніцы Бога,

34;
Вучань і Пасхальная таямніца Езу


са, 41;
Таямніца блізкасці Бога, 45;
Таямніца Бога і годнасць асобы, 54;
Езус Хрыстус, чалавек і паўната та


ямніцы, 58;
Марыя, Magnificat і Таямніца Збаў


лення, 59;
Сацыяльнае вучэнне і таямніца збаў


лення, 67;
Сацыяльнае вучэнне і таямніца Хры


ста, 75;
Таямніца Хрыста і таямніца чалаве


ка, 75, 105;
Таямніца граху, 116, 117;
Таямніца Айца, Хрыстус і чалавек,

121;
Сацыяльнае вучэнне і таямніца асо


бы, 124, 126;
Неўпарадкаваная любоў да сябе і

Пасхальная таямніца, 143;
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Хрысціянскія сужэнцы і Пасхаль

ная таямніца, 220;

Таямніца чалавечай велічы, 255;
Таямніца збаўлення і рэальнасць

стварэння, 431;
Свет і таямніца Бога, 487;
Прырода і таямніца, 487;
Таямніца Крыжа і дабравесце спа


кою, 493;
Святар, сацыяльная сфера і збавен


ная Таямніца, 539;
Кансэкраваныя асобы і таямніца лю


бові Хрыста, 540;
Свецкая духоўнасць і таямніца Бога,

545;
Літургічная цэлебрацыя хрысціян


скай Таямніцы, 546;
Культура, таямніца жыцця і таямні


ца Бога, 559;
Касцёл і таямніца беззаконня, 578.

ТРАДЫЦЫЯ

Пажылыя людзі і перадача каштоў

насцяў і традыцый, 222;

Хрысціяне і абарона сваіх трады

цый, 286;

Езус і старазапаветная традыцыя,
325;

Месіянская традыцыя і здрада Да

віда, 378;

Каталіцкі Касцёл і традыцыі Ста

рога Запавету, 536;

Багацце каталіцкай традыцыі, яе
каштоўнасць, 555;

Шматвяковая традыцыя мудрасці і
Божае Аб’яўленне, 560;

Культурнае пытанне, Евангелле і
жывая Традыцыя, 577.

ТУРМА

(гл. таксама ВЯЗЕНЬ)

Турэмныя капеланы, 403.

ТЭРАРЫЗМ, ТЭРАРЫСТ

Меншасці і тэрарысты, 387;
Тэрарызм, жорсткая форма насілля,

513;
Права на абарону ад тэрарызму, 514;
Тэрарызм, рэлігія і пакутніцтва, 515.

ТЭХНАЛОГIЯ, ТЭХНIКА

Хрысціянскае збаўленне і тэхніка, 1;
Чалавецтва і тэхніка, 6;
Суадносіны паміж прыродай, тэхні


кай і маральнасцю, 16;
Сацыяльнае вучэнне і тэхнічныя пы


танні, 68;
Цэласнае развіццё і тэхнічныя рамкі,

98;
Багацце і працэс тэхнічнай распра


цоўкі рэсурсаў, 174;
Новыя даброты і тэхнічны прагрэс,

179;
Салідарнасць і тэхналогіі, 195;
Каштоўнасці і рэформы тэхналагіч


ных структур, 197;
Рэпрадукцыйныя тэхнікі, 235;
Кланаванне і розныя з тэхнічнага

пункту гледжання працэдуры, 236;
Правы дзяцей і генныя тэхналогіі,

244;
Касцёл, прамысловая рэвалюцыя і

тэхніка, 267;
Праца, сукупнасць тэхналогій, 270,

271;
Чалавечы капітал і тэхнічныя аспек


ты працы, 278;
Праца, капітал і тэхнічны прагрэс,

279;
Праца, уласнасць і даброты, улас


цівыя сферы тэхналогій, 282;
Прызначэнне дабротаў і новыя тэх


налогіі, 283;
Новыя тэхналогіі і сацыяльны праг


рэс, 283;
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Захаванне працы і тэхнічная фарма

цыя, 290;

Праца і тэхналагічныя новаўвядзен

ні, 313, 314, 319;

Глабалізацыя, тэхніка і новыя тэх

налогіі, 322, 362;

Прадпрымальнікі, прадпрымальніц

тва і тэхнічныя сувязі, 344;

Няроўнасць і навукова
тэхнічныя
веды, 363;

Гандаль і перамяшчэнне тэхналогій,
364;

Правы і тэхналагічна развітыя гра

мадствы, 365;

Тэхнічны прагрэс і выхаваўчая пра

ца, 376;

Новыя тэхналогіі ў камунікацыі, 415;
Грамадскія камунікацыі і тэхналогіі,

416, 561;
Пазіцыя хрысціянаў, навука і тэхні


ка, 456, 457;
Тэхніка, асяроддзе і сельская гаспа


дарка, 458;
Тэхніка, хвароба і лекі, 458;
Выкарыстанне дасягненняў тэхнікі

і павага да чалавека, 459;
Чалавек, навука і тэхніка, 461, 462;
Тэхналогія, якая забруджвае і ачы


шчае, 465;
Асяроддзе, дзяржава і тэхналагічныя

адкрыцці, 468;
Біятэхналогіі і тэхнічныя веды, 475;
Тэхнікі, біятэхналогіі, харчаванне і

здароўе, 477;
Экалагічны крызіс, беднасць і тэх


налагічныя сродкі, 482;
Раззбраенне і тэхнічнае навучанне,

510;
Тэрарызм і вытанчаныя тэхнічныя

сродкі, 513;
Культура, Касцёл і тэхналогія як са


мамэта, 554;
Развіццё і тэхнічны аспект, 563;
Патрэба сэнсу і тэхнічны прагрэс, 575.

У

УБОСТВА

(гл. таксама БЕДНАСЦЬ)

Езус і добрая навіна убогім, 28;
Ва ўбостве карыстацца створаным,

44.

УДЗЕЛ

Касцёл, удзел і свецкае вымярэнне,
10;

Удзел ва ўваскрасенні Хрыста, 38;
Удзел у сыноўскім жыцці Хрыста, 45;
Удзел у бясконцай любові Бога, 55;
Удзел у збаўчым дары, 70;
Чалавечая пара і ўдзел у творчай

справе Бога, 111;
Хрыстус і ўдзел у прыродзе Бога, 122;
Цела і ўдзел у славе, 127;
Чалавек і ўдзел у святле боскага ро


зуму, 129, 456;
Натуральны закон і ўдзел у вечным

законе Бога, 140;
Людзі з абмежаванымі магчымас


цямі і ўдзел, 148;
Удзел і грамадскае жыццё, 151;
Права на ўдзел, праца і зямныя рэ


сурсы, 155;
Нацыі і ўдзел у развіцці, 179;
Субсідыярнасць і ўдзел, 189;
Удзел і жыццё грамадзянскай су


польнасці, 189;
Удзел і дэмакратыя, 190;
Удзел, грамадзянін і ўстановы, 191;
Удзел дзіцяці і бацькі, 230;
Удзел сем’яў і аб’яднанні, 231;
Сужэнцы і ўдзел у творчай справе

Бога, 232;
Сем’і і ўдзел у палітычным жыцці,

246;
Шабатовы адпачынак і ўдзел у Бо


жым кульце, 258;
Праца і ўдзел, 263;
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Праца, капітал, удзел і працоўны,
281;

Самаарганізацыя грамадства і ўдзел,
293;

Удзел, этычная гарантыя і народы,
321;

Удзел у паўнаце, якая ёсць у Богу,
327;

Права ўдзельнічаць у эканамічным
жыцці, 333;

Агульнае дабро і ўдзел, 354;
Дэмакратыя і ўдзел грамадзян, 406,

567;
Грамадства і структуры ўдзелу, 406;
Палітычныя партыі і ўдзел, 413;
Рэферэндум і ўдзел, 413;
Інфармацыя і дэмакратычны ўдзел,

414;
Удзел у сферы камунікацый, 416;
Роўнасць і ўдзел, 442;
Апостальская Сталіца і ўдзел у ар


ганізацыях, 444;
Свецкія вернікі і ўдзел у жыцці Кас


цёла, 549;
Эканамічная эфектыўнасць і палі


тычны ўдзел, 564;
Членства ў партыі і ўдзел, 573.

УЗАЕМАЗАЛЕЖНАСЦЬ

Узаемазалежнасць, узор еднасці і
чалавечы род, 33;

Касцёл і ўзаемазалежнасць, 65;
Узаемазалежнасць і няроўнасць, 192;
Узаемазалежнасць і салідарнасць,

193;
Узаемазалежнасць людзей працы,

319;
Эканоміка і ўзаемазалежнасць, 373;
Палітычная і грамадзянская суполь


насці ўзаемазалежныя, 418;
Узаемазалежнасць і маральнае вы


мярэнне, 442;
Узаемазалежнасць і экалагічныя пра


блемы, 486;

Узаемазалежнасць і працэсы глаба

лізацыі, 564;

Узаемазалежныя міжнародныя адно

сіны, 575.

УЗБРОЕНАЯ СIЛА

Чалавечая сям’я і ўзброеная сіла, 432;
Міжнародная легітымацыя і ўзброе


ная сіла, 501;
Неабходная абарона і ўзброеныя сі


лы, 502;
Узброеныя сілы і права народаў, 503.

УЗНАГАРОДА, УЗНАГАРОДЖВАННЕ

Узнагароджванне за хатнюю працу,
250;

Працоўныя і справядлівая ўзнагаро

да, 301;

Дамова, справядлівасць і ўзнагаро

да, 302.

УЛАДА

Настаўніцкі Інстытут Касцёла і ўла

да, атрыманая ад Хрыста, 79;

Расеm in terris і грамадскія ўлады, 95;
Структуры граху і прага ўлады, 119;
Чалавек і сістэмы ўлады, 131;
Асоба і планы, навязаныя ўладай,

133;
Чалавек, улада, дабро і зло, 136;
Крыніца правоў чалавека і грамад


скія ўлады, 153;
Агульнае дабро і дзяржаўная ўлада,

166;
Агульнае дабро і палітычная ўлада,

168;
Прыватныя даброты і функцыі гра


мадзянскай улады, 169;
Дэмакратычны ўрад, народ і ўлада,

190;
Субсідыярнасць, улады і сям’я, 214;
Улада і натуральнае права на сужэн


ства, 216;
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Улады і важнасць сужэнства, 229;
Грамадзянскія ўлады і дэмаграфіч


ная галіна, 234;
Улады, бацькі і метады выхавання,

240;
Улады, субсідыі і адукацыйная сфе


ра, 241;
Бацькі і выкарыстанне ўлады, 242;
Улады і абарона правоў дзяцей, 245;
Прамежкавыя групы і грамадскія

ўлады, 281;
Улады, адпачынак і Божы культ, 286;
Прафсаюзы і палітычная ўлада, 307;
Эканамічныя законы і чалавечая

ўлада, 330;
Грамадскія ўлады, субсідыярнасць і

салідарнасць, 351;
Улады і прадпрымальніцкія сілы, 354;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і між


народная грамадская ўлада, 365;
Улады і выхаваўчая і культурная пра


ца, 376;
Каралеўская ўлада, дар Бога, 377;
Езус і ўлада, 379;
Св. Павел, абавязкі хрысціянаў і

ўлады, 380;
Хрысціяне і ўлада, 380;
Улада, служэнне Богу і дабро асобы,

380;
Улада і спакойнае і мірнае жыццё,

381;
Улада і спроба д’ябла кіраваць лю


дзьмі, 382;
Чалавечая ўлада, панаванне і слу


жэнне, 383;
Найвышэйшая ўлада Бога і карыс


танне ўладай, 383;
Грамадзянскія ўлады і правы асобы,

389;
Межы грамадскай улады, 392;
Улада і сацыяльная сутнасць асо


бы, 393;
Палітычная ўлада і грамадзянскае

суіснаванне, 393;

Улада і свабодная дзейнасць асоб

ных людзей, 394;

Палітычная ўлада і народ, 395;
Улада і маральны закон, 396;
Улада і чалавечыя і маральныя каш


тоўнасці, 397;
Улада і справядлівыя законы, 398;
Сумленне і прадпісанні ўлады, 399;
Супраціўленне ўладзе, 400;
Супраціўленне прыгнёту з боку ўла


ды, 401;
Узброеннае супраціўленне ўлады,

401;
Грамадзянская ўлада і пакаранні, 402;
Прававая дзяржава і ўлада вызна


чаць пакаранні, 402;
Заканадаўчая, выканаўчая і судовая

ўлада, 402;
Судовая ўлада і незалежнасць, 402;
Дэмакратыя і дзяржаўная ўлада, 406,

407;
Прынцып раздзялення ўлады ў дзяр


жаве, 408;
Дэмакратычная сістэма, улада і на


род, 408;
Палітычная ўлада і функцыя інтэг


рацыі, 409;
Улада і зварот да цнотаў, 410;
Ажыццяўленне ўлады ў духу слу


жэння, 410;
Фінансавыя ўлады і інфармацыя,

414;
Межы рэлігійнай свабода і ўлада,

422;
Юрыдычная ўлада і міжнароднае

права, 439;
Настаўніцкі Інстытут Касцёла і ўла


да, 441;
Апостальская Сталіца, незалежная

ўлада, 444;
Улады дзяржаў і легаты Папы, 445;
Дыялог паміж Касцёлам і грамадзян


скімі ўладамі, 445;
Улады і «прынцып абачлівасці», 469;
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Грамадзянскія ўлады і біятэхналогіі,
479;

Свецкія хрысціяне і ажыццяўленне
палітычнай улады, 531, 567;

Улады і сацыяльнае вучэнне, 534;
Ажыццяўленне ўлады і служэнне,

567;
Сацыяльнае вучэнне і палітычная

ўлада, 571.

УЛАСНАСЦЬ

Шабатовы год і ўласнасць, 24;
Rerum novarum і права на ўласнасць,

89;
Quadragesimo anno і каштоўнасць

уласнасці, 91;
Прызначэнне дабротаў і права на

ўласнасць, 172, 177, 282, 346*;
Праца і прыватная ўласнасць, 176,

287;
Права на прыватную ўласнасць, 177;
Прызначэнне дабротаў і ўласнасць

на новыя даброты, 179;
Індывідуальная ўласнасць і суполь


ная ўласнасць, 180;
Першабытныя народы і супольная

ўласнасць, 180;
Уласнасць і спакуслівыя абяцанні,

181;
Перавага бедным і ўласнасць, 182;
Сямейная заработная плата і сямей


ная ўласнасць, 250;
Шабатовы адпачынак і правы ўлас


насці, 258;
Rerum novarum і права ўласнасці, 268;
Удзел працоўных ва ўласнасці, 281;
Інстытут прыватнай уласнасці, 282;
Прыватная і грамадская ўласнасць,

283;
Уласнасць на новыя тэхналогіі, 283;
Аграрная рэформа і ўласнасць на

зямлю, 300;
Аграрная рэформа і права ўласнасці,

300;

Праца, глабалізацыя і ўласнасць, 310;
Адноснасць дабротаў і права ўлас


насці, 324;
Рынкавая эканоміка, капіталізм і

ўласнасць, 335;
Дзяржава і гарантыі ўласнасці, 352.

УМАЦАВАННЕ

Каталіцкі Касцёл і ўмацаванне спра

вядлівасці, 12;

Пасланне кардынала Руа і ўмацаван

не спакою, 95;

Субсідыярнасць і ўмацаванне менш
развітых супольнасцяў, 186;

Субсідыярнасць і ўмацаванне сям’і,
187;

Умацаванне правоў сям’і, 253;
Праца і ўмацаванне сацыяльнай

справядлівасці, 292;
Дзяржава і ўмацаванне годнасці су


б’екта, які прымае субсідыю, 357;
Палітычная супольнасць і ўмаца


ванне правоў, 388;
Касцёл і ўмацаванне рэлігійнай сва


боды, 421;
Адказнасць і ўмацаванне спакою,

495;
Экуменічнае супрацоўніцтва і ўма


цаванне спакою, 535;
Дэмакратычная сістэма і ўмацаван


не сям’і, 569.

УРАД

Агульнае дабро, інтарэсы сектараў і
ўрад, 169;

Дэмакратычны ўрад і ўдзел, 190;
Глабалізацыя і дзейнасць урадаў, 370;
Санкцыі і ўрад дзяржавы, 507.

УСТАНОВА

(гл. таксама ІНСТЫТУТЫ)

Чалавечая супольнасць і ўстановы,
134;
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Установы і ўдзел у грамадскім жыц

ці, 151;

Адносіны паміж грамадзянінам і
ўстановамі, 191;

Сям’я і адукацыйныя ўстановы, 240;
Бацькі і навучальныя ўстановы, 241,

243;
Сям’я, цяжкая сітуацыя і ўстановы,

246;
Дзяржаўныя ўстановы і сям’я, 247;
Дзяржаўныя ўстановы і перавага

сям’і, 252;
Пасрэднік
працадаўца, установа,

288;
Установы і замежная працоўная сі


ла, 298;
Вартасць пасадаў і фінансавыя ўста


новы, 369;
Міжнародныя эканамічныя і фінан


савыя ўстановы, 371;
Палітычная ўлада, установы і ма


ральны парадак, 394;
Вязні, установы і хрысціянскі кло


пат, 403;
Бюракратызацыя і ўстановы, 412;
Каталіцкія навучальныя ўстановы,

532.
Сацыяльнае вучэнне і навучальныя

ўстановы, 532.

УСЫНАЎЛЕННЕ

Касцёл, народы і нацыі, Божае ўсы

наўленне, 1;

Усынаўленне дзяцей і сям’я, 212, 246.

Ф

ФАРМIРАВАННЕ, ФАРМАЦЫЯ

(гл. таксама АДУКАЦЫЯ, ВЫХАВАННЕ)

Кампендый і адказныя за фарма

цыю, 11;

Сацыяльнае вучэнне, фарміраванне
сумлення, 81;

Сацыяльнае вучэнне і фармацыя, 83;
Бацькі і маральная фармацыя дзя


цей, 239;
Сям’я і фарміраванне асобы, 242;
Спажывецтва і фарміраванне асобы,

360;
Прагрэс і фарміраванне пачуцця ад


казнасці ў вытворцаў, 376;
Партыі і фарміраванне палітычных

рашэнняў, 413;
Сацыяльнае вучэнне і фармацыя,

528;
Сацыяльнае вучэнне і фармацыя

свецкіх хрысціянаў, 531;
Сацыяльнае вучэнне і фармацыя

прэзбітэраў, 533;
Касцёльныя свецкія аб’яднанні і

фармацыя, 549;
Фарміраванне культуры і асоба, 556;
Сацыяльная дзейнасць і фарміра


ванне асобы, 557;
Несправядлівыя законы і сфарміра


ванае хрысціянскае сумленне, 570.

ФIНАНСЫ, ФIНАНСАВЫ

Евангелізацыя сацыяльнай сферы і
фінансы, 70;

Qudragesimo anno і фінансавыя гру

пы, 91;

Фінансаванне кампаній па стэры

лізацыі, 234;

Праца, капітал і фінансавыя рэсур

сы, 276;

Праца і даброты, уласцівыя сферы
фінансаў, 282;

Уласнасць, праца і сфера фінансаў,
282;

Супрацоўніцтва паміж дзяржавамі і
фінансавыя адносіны, 292;

Прафсаюзы і фінансавая глабаліза

цыя, 308;

Абарона працаўніка і фінансавыя
патокі, 314;
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Дэмакратыя і глабалізацыя фінан

саў, 321;

Фінансавая дзейнасць і ліхвярства,
341;

Прадпрыемствы і міжнародныя фі

нансавыя адносіны, 342;

Прадпрымальнік і фінансавыя су

вязі, 344;

Збор падаткаў і фінансавая сістэма,
355;

Фінансавая сістэма і агульнае даб

ро, 355;

Спажыўцы і фінансавыя рэсурсы,
358;

Эканамічна
фінансавая глабаліза

цыя, 361, 362;

Новаўвядзенні і фінансавыя рэсур

сы, 363;

Глабалізацыя, грамадзянская су

польнасць і фінансы, 366;

Фінансавыя рынкі і вытворчая дзей

насць, 368;

Капітал і фінансавыя рынкі, 368;
Фінансавая эканоміка і рэальная

эканоміка, 369;
Міжнародная супольнасць і фінан


савае кіраванне, 370;
Сусветная фінансавая сістэма і агуль


нае дабро, 371;
Інфармацыя, дэмакратыя і фінанса


выя ўлады, 414;
Адставанне ў развіцці і фінансавыя

механізмы, 446;
Пазыковы крызіс і фінансавыя спе


куляцыі, 450;
Навакольнае асяроддзе, эканоміка і

фінансавы падлік, 470.
Тэрарызм і фінансавыя рэсурсы, 513.

Х

ХАРЧАВАННЕ

Права на харчаванне, 166;

Адсутнасць належнага харчавання,
245;

Навукоўцы, біятэхналогіі і харчаван

не, 477;

Агульнае дабро і харчаванне, 478.

ХВАРОБА, ХВОРЫ

Новыя формы беднасці і хвароба, 5;
Хрыстус: «Я... быў хворы, і вы адве


далі Мяне», 57;
Людзі з абмежаванымі магчымас


цямі і хворыя, 148;
Сем’і і ўвага да хворых, 246;
Езус і вызваленне ад хваробы, 261;
Нядзеля і ўвага да хворых, 285;
Працоўныя і забеспячэнне падчас

хваробы, 301;
Цяжкасці, уласцівыя камунікацыі, і

сацыяльныя хваробы, 416;
Тэхніка і праблема хваробы, 458;
Біятэхналогіі і барацьба з хваробамі,

478;
Доступ да пітной вады і хваробы,

484.

ХЛУСНЯ

Любоў і няволя хлусні, 43;
Д’ябал, дух і хлусня, 382;
Насілле — гэта хлусня, 496;
Адкінуць хлусню, 562.

ХРЫСЦIЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ,
ХРЫСЦIЯНЕ

Кампендый і хрысціянская суполь

насць, 11;

Касцёл і новыя хрысціянскія суполь

насці, 50;

Хрысціянская супольнасць і грамад

скія адносіны, 53;

Mater et magistra і хрысціянская су

польнасць, 94;

Сацыяльнае вучэнне і супольнасць
хрысціянаў, 104;
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Хрысціянскія супольнасці і сям’я,
229;

Дух Святы і чыны хрысціянаў, 525;
Сацыяльнае вучэнне і выхаванне

свецкіх хрысціянаў, 531;
Хрысціянскія супольнасць і грама


дзянская і палітычная суполь

насць, 534;

Сучасныя хрысціяне і таварыствы,
538;

Прэзбітэры і хрысціянская суполь

насць, 539;

Задача свецкага хрысціяніна і пра

паведаванне Евангелля, 543;

Свецкія хрысціяне і разважлівасць,
547;

Сацыяльна
палітычныя рашэнні і
хрысціянская супольнасць, 574.

Ц

ЦЕЛА, ЦЯЛЕСНАСЦЬ

Зямныя справы і Хрыстова цела, 11;
Чалавек і цэласнасць цела і душы,

13;
Касцёл, цела Хрыстова, 32, 327;
Збаўленне, цялеснае вымярэнне і

асоба, 38, 65;
Асоба, духоўная і цялесная істота,

75;
Сацыяльнае вучэнне і цела Касцё


ла, 79;
Чалавек і адзінства душы і цела, 127;
Цялеснасць і матэрыяльны свет, 128,

129;
Інваліды і абмежаванасць цела, 148;
Чалавецтва, злучанае з Богам як Яго

цела, 219;
Праца і цела, 265;
Эканамічныя законы і прырода цела,

330;
Сіла Хрыста і цела чалавека, 455;
Антрапалогія, дух і цела, 522.

ЦНОТА

Гуманізм, маральныя і грамадскія
цноты, 19;

Салідарнасць як маральная цнота,
193, 194*;

Салідарнасць як хрысціянская цно

та, 196*;

Сацыяльныя прынцыпы і практы

ка цнотаў, 197;

Справядлівасць і адпаведная карды

нальная цнота, 201;

Спакой, справядлівасць і практыка
цнотаў, 203;

Сувязь паміж цнотамі, грамадскія
каштоўнасці і любоў, 204;

Дзеці ў сям’і і цноты, 210;
Сям’я, першая школа грамадскіх

цнотаў, 238;
Выхаванне і асноўныя цноты, 242;
Багацце і цнота салідарнасці, 332;
Эканамічная ініцыятыва як цнота,

343;
Улада, цнота і служэнне, 410;
Свецкія вернікі і практыка грамадскіх

цнотаў, 546;
Свецкі хрысціянін і разважлівасць

як цнота, 547, 548;
Любоў — уладарка і каралева цно


таў, 581;
Звышпрыродная цнота любові і спра


вядлівасць, 583.

ЦЫВIЛIЗАЦЫЯ

Месца чалавека ў цывілізацыі, 14;
Сям’я, культура жыцця і анты
цы


вілізацыя, 231;
Глабальнае развіццё і цывілізацыя

спажывання, 334;
Тэхналагічная цывілізацыя, чалавек

і прыроднае асяроддзе, 461;
Свецкасць і цывілізацыя, 571;
Хрысціянства і асновы цывілізацыі,

572.
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ЦЫВIЛIЗАЦЫЯ ЛЮБОВI

Прынцып салідарнасці і цывіліза

цыя любові, 103;

Справядлівасць і цывілізацыя лю

бові, 391;

Любоў, цывілізацыя любові і спакой,
582.

Ч

ЧАЛАВЕК

(гл. таксама АСОБА, ЛЮДЗI)

Збаўленне, якое ахоплівае ўсяго ча

лавека, 1;

Касцёл, чалавек і яго пакліканне да
супольнасці, 3, 63;

Касцёл, чалавек, справядлівасць і
спакой, 3, 63;

Любоў Бога, чалавек і трансцэндэн

тная годнасць, 4;

Сацыяльнае вучэнне, чалавек і лю

дзі, 5;

Евангелле і праблемы чалавека, 8;
Хрысціянская антрапалогія і чала


век, 9;
Касцёл, Кампендый, дабро і чалавек,

10;
Кампендый, Касцёл і месца чалаве


ка ў прыродзе, 14;
Кампендый і сэнс існавання чала


века, 15;
Бог і дыялог з чалавекам, 17;
Выклікі і праўда пра тое, што зна


чыць быць чалавекам, 16;
Бог і ўздзеянне на сумленне чалаве


ка, 20;
Любоў Бога да чалавека і гістарыч


ныя падзеі, 21;
Дзесяць запаведзяў, чалавек і чала


вецтва, 22;
Божы Дух, чалавек, справядлівасць

і міласэрнасць, 25;
Дзеянне Пана і чалавек, 26, 326;

Разрыў еднасці з Богам, сітуацыя
бязладдзя і чалавек, 27;

Езус, добразычлівасць і міласэрнасць,
чалавек, 28;

Быць чалавекам азначае быць па

кліканым да міжаасабовых адно

сін, 33;

Чалавек і самаадданасць, 34;
Трынітарная Любоў і сацыяльнасць

чалавека, 34;
Чалавек, адзінае стварэнне, якое Бог

хацеў стварыць дзеля яго самога,
34, 133;

Уласцівая чалавеку сацыяльнасць,
37;

Збаўленне для ўсіх людзей і ўсяго
чалавека, 38;

Памылка і прэтэнзіі чалавека на са

мазбаўленне, 38;

Вера, чалавек і адданне сябе Богу, 39;
Вера, чалавек, любоў Бога і любоў

да братоў, 39;
План збаўлення і чалавек, 39;
Вучань Хрыста, чалавек, як новае

стварэнне, 41;
Чалавек і сапраўдныя адносіны, 43;
Чалавек і адносіны да стварэння,

44;
Чалавек і эгаістычная любоў, 44;
Чалавек, чалавечая прырода і Божы

намер, 45;
Чалавек, законы і каштоўнасці ўсяго

створанага, 45;
Бог, чалавек, адносіны любові, 46;
Чалавек і Бог як канчатковая мэта,

47, 48;
Касцёл і цэласнае пакліканне чала


века, 51;
Уваскрасенне, чалавек і вечнае жыл


лё, 56;
Чалавек і стварэнне, вызваленае з

няволі граху, 56;
Цноты, годнасць чалавека і Вала


дарства, 57;
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Чалавек, стварэнне, жаданае Богам
і выбранае Ім, 58;

Чалавек і адкупленчая любоў Хрыс

та, 60;

Касцёл, чалавек і сетка адносін, 61;
Касцёл, чалавек, сацыяльнае вучэн


не і грамадства, 62;
Сацыяльнае вучэнне, Евангелле, якое

сёння гучыць для чалавека, 63;
Чалавек, звышпрыроднае і прырод


нае, 64;
Чалавек, чалавек
Адам і чалавек


Хрыстус, 64;
Цэласнасць чалавека і эканомія Еван


гелля, 65;
Чалавек і эканомія Евангелля, 66;
Сацыяльнае вучэнне, збаўленне і

чалавек, 67, 81;
Рэлігійная місія Касцёла і чалавек,

68;
Касцёл, настаўнік праўд веры для

чалавека, 70;
Сацыяльнае вучэнне і евангельскае

вучэнне пра чалавека, 72;
Сацыяльнае вучэнне, Божы намер

чалавека, 74;
Таямніца Хрыста і таямніца чалаве


ка, 75;
Сацыяльнае вучэнне, дысцыпліны і

праўда пра чалавека, 76;
Касцёл, чалавек і гуманітарныя і гра


мадскія навукі, 78;
Касцёл і універсальнае бачанне ча


лавека, 81;
Збаўчая місія Касцёла і чалавек, 82;
Касцёл і развіццё ўсяго чалавека, 82;
Сацыяльнае вучэнне адрасавана

ўсім людзям у імя чалавека, 84;
Касцёл, чалавек і збаўленне, 86;
Касцёл, спадчына і чалавек у гра


мадстве, 87;
Абязлічванне чалавека, 93*;
Populorum progressio і развіццё чала


века, 98;

Sollicitudo rei socialis і развіццё чала

века, 102;

Centesimus annus, чалавечае развіццё
і чалавек, 103;

Касцёл і годнасць чалавека, 105;
Чалавек, суб’ект і сацыяльнае жыц


цё, 106;
Чалавек, мэта ўсіх праяў грамадства,

107;
Чалавек, створаны паводле Божага

вобраза, 108;
Чалавек, вяршыня стварэння, 108;
Жыццё чалавека і пошук Бога, 109;
Чалавек, сацыяльнае вымярэнне і

прырода чалавека, 110;
Жыццё чалавека, святое і недаты


кальнае, 112;
Чалавек і каштоўнасць стварэння,

113;
Чалавек і адносіны з самім сабой,

114;
Стварэнне чалавека і першародны

грэх, 115;
Першародны грэх, чалавечая нату


ра і праведнасць, 115;
Чалавек, грэх і асабовыя і сацыяль


ныя падзелы, 116;
Грэх, праяўленне свабоды асобнага

чалавека, 117;
Структуры граху і дзеянні людзей,

119, 193;
Першародны грэх і дасягненні чала


века, 120;
Чалавек, грэх і хрысціянская надзея,

121;
Рэдукцыйная канцэпцыя чалавека,

124;
Праўда пра чалавека і ўвага Касцё


ла, 125;
Стварыцель, які звяртаецца да ча


лавека, 126;
Чалавек і яго сацыяльнае існаван


не, 126;
Чалавек, адзінства душы і цела, 127;
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Чалавек, цялеснасць і матэрыяльны
свет, 128;

Чалавек і духоўная і несмяротная
душа, 128;

Чалавек, матэрыяльная істота і ду

хоўная істота, 129;

Чалавек, адкрытасць, бясконцасць
і створаныя істоты, 130;

Чалавек, адзіная і непаўторная істо

та, 131;

Чалавек, духоўнае вымярэнне і свет,
133;

Бачанне чалавека як асобы, 133;
Адказнасць і годнае чалавека суіс


наванне, 134;
Чалавек і свабода, 135, 199;
Чалавек — бацька свайго быцця, 135;
Свабода і залежнасць чалавека ад

Бога, 136;
Свабода, маральны закон і чалавек,

136, 137;
Чалавек, маральна добрыя ўчынкі і

праўда, 138;
Практычнае суджэнне сумлення і

чалавек, 139;
Натуральны закон і сэрца чалавека,

141;
Чалавек, свабода і адмова ад Бога,

143;
Езус, чалавек і супольнасць з Богам,

143;
Свабода, чалавек і праведнасць, 143;
Роўная годнасць кожнага чалавека,

145;
Чалавек з абмежаванымі магчымас


цямі, 148;
Чалавек і парасткі асацыяльнасці,

150;
Грамадства, адносіны і служэнне

чалавеку, 150;
Грамадства і прырода чалавека, 151;
Абвяшчэнне правоў чалавека, 152;
Пазбавіць чалавека правоў — гэта

гвалт яго сутнасці, 153;

Натуральнае права чалавека, 156, 157;
Пастаянныя прынцыпы і праўда пра

чалавека, 160;
Чалавек і сэнс грамадскага жыцця,

163;
Агульнае дабро і істотныя для чала


века патрэбы, 166;
Права чалавека на жыллё, 166;
Асобны чалавек і развіццё, 168;
Чалавек і матэрыяльныя даброты,

171;
Чалавек, дабрабыт і развіццё, 172;
Агульнае выкарыстанне дабротаў і

прырода чалавека, 172;
Усеагульнае прызначэнне дабротаў

і чалавек, 182;
Праца, чалавек і зямля, 176;
Даброты створанага свету і развіццё

ўсяго чалавека, 177;
Чалавек і агульныя рэчы, 178;
Чалавек і выкарыстанне сваёй маё


масці, 178;
Новыя веды і патрэбы чалавека, 179;
Чалавек, уласнасць і рабства, 181;
Чалавечая бяда і слабасць чалаве


ка, 183;
Езус з Назарэта, новы Чалавек, 196;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

годнае чалавека, 197;
Чалавек і ўяўленне пра справядлі


васць як пра «дамову», 203;
Суіснаванне, годнасць чалавека і

каштоўнасці, 205;
Любоў і чалавек, 206, 582;
Стварэнне чалавека, 209;
Сям’я і чалавек, 212;
Сацыяльная мадэль, дабро чалаве


ка і сям’я, 214;
Сужэнства, чалавек і Бог, 215;
Езус Хрыстус, Жаніх, і чалавек, 219;
Любоў, чалавек і бескарыслівы дар з

сябе, 221;
Праўда пра чалавека і гомасэксуаль


ныя саюзы, 228;
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Чалавек з гомасэксуальнай арыен

тацыяй, 228;

Бацькоўства і генеалогія чалавека,
237;

Выхаванне і чалавек, 238, 240, 242;
Сям’я, чалавек, свабода і адказнасць,

238;
Праца і першапачатковы стан чала


века, 256;
Бог, праца і мэта чалавека, 257;
Чалавек, праца і адпачынак, 258;
Езус, велічныя справы, чалавек і ша


бат, 261;
Чалавек і парадак сусвету, 262;
Чалавек, праца і асвячэнне, 263;
Айцы Касцёла, чалавек і праца, 265;
Працавітасць чалавека, 266;
Прынцыпы, якія маюць моц для ўсіх,

і чалавек, які працуе, 267;
Праца і жыццё чалавека, 269;
Праца ў аб’ектыўным сэнсе і чала


век, 270, 272;
Праца ў суб’ектыўным сэнсе і чала


век, 270, 271;
Мэта працы і чалавек, 272;
Праца як абавязак, доўг чалавека,

274;
Праца і тоеснасць чалавека, 275;
Праца, капітал і чалавек, 277, 278;
Праца, адчужанасць і чалавек, 280;
Эканоміка, якая служыць чалавеку,

283;
Праца, права і дабро чалавека, 287;
Сямейнае жыццё, права і паклікан


не чалавека, 294;
Сям’я, праца і чалавек, 294;
Праца, узнагарода і чалавек, 302;
Глабалізацыя і чалавек, 310;
Праца і паслугі чалавеку, 313;
Праца, змены і чалавек, 317;
Праца, сусветнае вымярэнне і чала


век, 322;
Гуманізм працы і чалавек, 322;
Матэрыяльныя, эканамічныя дабро


ты і чалавек, 323, 324, 325, 328, 329;

Эканамічная дзейнасць, Бог і чала

век, 326;

Маральнасць, эканоміка і чалавек,
330, 331, 332, 333;

Эканамічная ініцыятыва і чалавек,
336, 337, 343;

Прадпрыемства, эканоміка і служэн

не чалавеку, 339;

Прадпрыемства, чалавек і якасць,
345;

Рынак і інтэгральнае развіццё чала

века, 348;

Палітыка і павага да годнасці чала

века, 372;

Міжнародная эканоміка і развіццё
чалавека, 373;

Багатыя краіны, дабрабыт і чалавек,
374;

Жыццё чалавека і матэрыяльнае вы

мярэнне, 375;

Новыя патрэбы і цэласнае ўяўленне
пра чалавека, 376;

Езус, зямная ўлада і чалавек, 379;
Дух і гаротны стан чалавека, 381;
Чалавек, істота сацыяльная і палі


тычная, 384;
Чалавек, асоба і індывідуум, 391;
Улада, грамадзянін і чалавек, 398;
Дэмакратыя і чалавек, 406;
Касцёл, бачанне чалавека і ідэалогіі,

417;
Свабода сумлення, рэлігіі і чалавек,

422;
Касцёл, палітычная супольнасць і

служэнне чалавеку, 425, 445;
Бог і чалавек, створаны паводле воб


раза і падабенства Бога, 428, 576;
Маральны закон і сэрца чалавека,

436;
Чалавек і няўрадавыя арганізацыі,

443;
Чалавек і дыялог паміж Касцёлам і

грамадзянскімі ўладамі, 445;
Стварыцель, стварэнне і чалавек, 451;
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Чалавек, свет і чалавечая тоеснасць,
452;

Дыялог з Богам і чалавек як ства

рэнне, 452;

Парушэнне раўнавагі паміж чалаве

кам і прыродай, 454;

Хрыстус і ўнутраны свет чалавека,
455;

Чалавек, навука і тэхніка, 456;
Дясягненні чалавека і Божая ўлада,

457;
Тэхніка і прагрэс чалавека, 458;
Тэхніка і павага да чалавека, 459;
Бог, чалавек і прырода, 460, 473;
Чалавек, прырода і асяроддзе, 461,

462, 463, 465;
Стварэнне, чалавек і трансцэндэн


цыя, 464;
Біятэхналогіі і чалавек, 472;
Умяшанне чалавека і прырода, 473;
Чалавек, стварэнне і ўдзячнасць, 487;
Спакой, дар Божы для чалавека, 488;
Спакой і годнасць чалавека, 494;
Насілле нявартае чалавека, 496;
Шоа і злачынствы супраць Бога і ча


лавека, 506;
Тэрарызм і чалавек як мэта, 514;
Тэрарысты ў імя Бога і чалавек, 515;
Касцёл, чалавек і свет, 516;
Сацыяльнае вучэнне і цэласнае ба


чанне чалавека, 522;
Антрапалогія і годнасць кожнага ча


лавека, 522;
Інкультурацыя і спосаб жыцця ча


лавека, 523;
Сацыяльнае пастырства і чалавек,

524, 526, 527;
Катэхізацыя і дзейнасць чалавека,

529;
Улады і пакліканне чалавека, 534;
Свет і цэласнае развіццё чалавека,

537;
Кансэкраваныя асобы, любоў Хры


ста і чалавек, 540;

Прадуктыўнасць і рэалізацыя чала

века, 544;

Свецкія вернікі, навяртанне сэрца і
чалавек, 552;

Рэлігійнае вымярэнне чалавека, 553;
Культура і чалавек, 554, 556, 558, 559;
Свецкія вернікі, чалавек і сродкі ка


мунікацыі, 560, 561, 562;
Пытанне развіцця і годнасць чала


века, 563;
Вернікі, гістарычнае вымярэнне і

чалавек, 568;
Свецкасць і прыродныя веды пра

чалавека, 571;
Хрысціянін, палітычная платформа

і мэта чалавека, 573;
Выбар і сумленне кожнага чалаве


ка, 574;
Чалавек і сэнс жыцця, 575;
Формы несправядлівасці і бачанне

чалавека, 577;
Касцёл, чалавек, зло і дабро, 578;
Сацыяльнае вучэнне і грамадства,

годнае чалавека, 580;
Чалавек, матэрыяльныя даброты і

здольнасць да самаахвярнасці,
581;

Бог, любоў і чалавек, 582, 583.

ЧАЛАВЕЦТВА

Новы закон любові і чалавецтва, 3;
Чалавецтва і салідарны гуманізм, 6;
Касцёл і лёс чалавецтва, 8, 18;
Мудрасць чалавецтва, цывілізацыі

і культуры, 14;
Шматлікія выклікі і чалавецтва сён


ня, 16;
Чалавецтва і план збаўлення, 17;
Маральныя і грамадскія цноты і но


вае чалавецтва, 19;
Прынцып стварэння і чалавецтва, 26;
Падзенне прабацькоў і чалавецтва,

27;
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Бескарыслівая любоў Бога да чала

вецтва, 31, 54;

Натуральны закон і чалавецтва, 37;
Прызначэнне чалавецтва і Божы дар,

48;
Валадарства, Касцёл і ўсё чалавец


тва, 50, 53;
Узаемная любоў, мэта чалавецтва,

55;
Марыя і чалавецтва, 59;
Марыя, вобраз свабоднага чалавец


тва, 59;
Касцёл і чалавецтва, 60, 96;
Касцёл і універсальнае бачанне ча


лавецтва, 81;
Populorum progressio, развіццё і чала


вецтва, 98;
Першародны грэх і чалавецтва, 115;
Стварэнне, Адкупіцель і чалавецтва,

123;
Чалавечая годнасць і ўсё чалавец


тва, 145;
Міжнароднае права і дабро чалавец


тва, 157;
Міжнароднае супрацоўніцтва і даб


ро чалавецтва, 166;
Пасха Езуса і сапраўднае дабро ча


лавецтва, 170;
Універсальнае прызначэнне дабро


таў і чалавецтва, 177;
Веды, спадчына чалавецтва, 179;
Гісторыя чалавецтва і адносіны, 192;
Езус і чалавецтва, 196, 219, 453;
Жніво Пана — чалавецтва, якое па


трабуе евангелізацыі, 259;
Праца і чалавецтва, 261;
Эканоміка і новае чалавецтва, 326;
Эканоміка і салідарнае развіццё ча


лавецтва, 332, 333, 373;
Прадпрыемствы і развіццё чалавец


тва, 342;
Глабалізацыя і чалавецтва, 362;
Этычна
рэлігійны парадак і чала


вецтва, 384;

Запавет Бога з Ноем і чалавецтва,
429;

Езус, правобраз новага чалавецтва,
431;

Чалавецтва і сусветная супольнасць,
432;

Універсальны маральны закон і ча

лавецтва, 436;

Вайна і чалавецтва, 438;
Касцёл, грамадзянскія ўлады і чала


вецтва, 445;
Чалавецтва і веліч Бога, 457;
Навукоўцы і служэнне чалавецтву,

458;
Чалавецтва і навакольнае асяроддзе,

465, 466;
Карэнныя народы, багацце чалавец


тва, 471;
Біятэхналогіі і матэрыял, які нале


жыць чалавецтву, 477;
Вайна, параза чалавецтва, 497;
Знішчэнне народаў, злачынства суп


раць чалавецтва, 506;
Міжнародны крымінальны суд і зла


чынствы супраць чалавецтва, 506;
Зброя масавага знішчэння і чалавец


тва, 509;
Тэрарызм, абраза ўсяго чалавецтва,

514;
Маральнасць грамадскага дзеяння і

дабро чалавецтва, 522;
Кансэкраваныя асобы і новае чала


вецтва, 540;
Гісторыя чалавецтва і свабодная дзей


насць, 552;
Этычнае вымярэнне культуры і ча


лавецтва, 556;
Чалавецтва і цывілізацыя любові, 582.

Ш

ШКОЛА

Сям’я, першая школа сацыяльнасці,
221;
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Пажылыя людзі і важная школа жыц

ця, 222;

Сям’я, першая школа грамадскіх цно

таў, 238;

Прыватныя школы і эканамічная
падтрымка, 241;

Права на свабодную і адкрытую шко

лу, 557.

Э

ЭКАНОМIКА, ЭКАНАМIЧНЫ

Хрысціянскае збаўленне і эканомі

ка, 1;

Лёс чалавека і эканоміка, 6;
Глабалізацыя і яе эканамічнае зна


чэнне, 16;
Гуманізм і новы эканамічны лад, 19;
Шабатовы год і эканамічнае жыццё

Ізраэля, 24;
Еднасць з Богам і эканамічнае жыц


цё, 27;
Эканамічная з’ява ўзаемазалежнас


ці, 33;
Чалавек і эканамічнае жыццё, 40;
Асоба і эканамічнае дасягненне, 48;
Божае Валадарства і эканамічная

арганізацыя, 51;
Грамадства, эканамічныя структуры

і агульнае дабро, 61;
Эканоміка, свецкае асяроддзе і збаў


ленне, 62;
Евангелізаваны чалавек і эканаміч


ныя праблемы, 66;
Місія Касцёла і эканамічны харак


тар, 68;
Сацыяльнае вучэнне і эканамічныя

адносіны, 72;
Праўда пра чалавека і эканамічныя

ўмовы, 76;
Сацыяльнае вучэнне, свецкія вернікі

і эканамічныя абавязкі, 83;
Падзеі эканамічнага характару і пра


мысловая рэвалюцыя, 88;

Quadragesimo anno і эканамічная сіту

ацыя, 91;

Ян XXIII і эканамічнае супрацоўні

цтва, 94;

Эканамічныя праблемы і універсаль

нае агульнае дабро, 95;

Gaudium et spes і тэмы эканамічнага
жыцця, 96;

Populorum progressio і эканамічнае
жыццё, 98;

Праца і эканамічная дзейнасць, 101;
Свабодная эканоміка і салідарнасць,

103;
Асоба і эканамічныя планы, 133;
Свабода і ўмовы эканамічнага па


радку, 137;
Установы і эканамічная дзейнасць,

151;
Прынцыпы і адносіны, абумоўленыя

эканомікай, 161;
Эканамічнае прадпрыемства і агуль


нае дабро, 165;
Агульнае дабро і сацыяльна
экана


мічны дабрабыт, 170;
Прызначэнне дабротаў і эканоміка,

174, 179;
Супольная ўласнасць і эканамічнае

жыццё, 180;
Субсідыярнасць, эканамічная дапа


мога і сацыяльныя ўтварэнні, 186;
Субсідыярнасць і эканамічная іні


цыятыва, 187;
Дзяржава, якая развівае эканоміку,

188;
Удзел і эканамічнае жыццё, 189;
Адказнасць і эканамічныя структу


ры, 197;
Праўда, эканоміка і выкарыстанне

грошай, 198;
Грамадская справядлівасць і экана


мічныя аспекты, 201;
Каштоўнасці і эканамічныя тэрміны,

222;
Сям’я, эканамічная адзінка, 229;
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Адказнае бацькоўства і эканамічныя
ўмовы, 232;

Стэрылізацыя і эканамічная дапамо

га, 234;

Эканамічная дапамога і недзяржаў

ныя школы, 241;

Эканамічны план і роля сем’яў, 247;
Сям’я і эканамічнае жыццё, 248;
Вядзенне хатняй гаспадаркі і экана


мічнае ўзнагароджванне, 251;
Праца і эканамічнае развіццё, 269;
Вартасць працы і эканамічныя сіс


тэмы, 270;
Капітал, праца і эканамічныя сістэ


мы, 277,
Праца, капітал і эканамічныя меха


нізмы, 279;
Прамежкавыя групы з эканамічнымі

мэтамі, 281;
Эканоміка, якая служыць чалавеку,

283;
Адпачынак, Божы культ і эканаміч


на
вытворчыя меркаванні, 286;
Занятасць і эканамічная палітыка,

288;
Моладзь і зменлівы эканамічны кан


тэкст, 290;
Дзяржава і эканамічнае жыццё, 291;
Трэці сектар і развіццё эканомікі, 293;
Эканамічныя вынікі працы непаўна


летніх, 296;
Эміграцыя, краіны і эканамічны рост,

297;
Сельская гаспадарка і эканоміка, 299;
Латыфундыі і эканамічнае развіццё,

300;
Эканамічны дабрабыт, створаныя

даброты і прыбытак, 303
Прафсаюзы і эканамічнае развіццё,

307;
Прафсаюзы і сацыяльна
эканаміч


ная сітуацыя 308;
Глабалізацыя, праца і эканоміка, 312,

313, 314, 316, 318, 319;

Дзеячы культуры і эканамічная па

літыка, 320;

Эканамічная няроўнасць і каштоў

насці, 321;

Стары Запавет і эканамічныя даб

роты, 323, 324;

Аб’яўленне і эканамічная дзейнасць,
326;

Айцы Касцёла і эканамічная дзей

насць, 328;

Эканоміка і маральнасць, 330, 331,
474;

Эканамічная эфектыўнасць і салі

дарнае развіццё, 332;

Удзел, салідарнасць і эканамічнае
жыццё, 333;

Эканоміка і фарміраванне багацця,
334;

Маральная якасць, рынкавая экано

міка і капіталізм, 335;

Права на эканамічную ініцыятыву,
336;

Прадпрымальніцтва і эканамічнае
вымярэнне, 338;

Эканоміка, якая служыць чалавеку,
і прадпрыемства, 339;

Эканамічныя рахункі, прадпрыем

ства і людзі, 340;

Эканамічная дзейнасць і ліхвярства,
341;

Прадпрымальніцтва і эканамічныя
межы, 342;

Эканамічная ініцыятыва і адказ

насць, 343;

Прадпрымальніцтва і эканамічныя
мэты, 344;

Укладанне капіталу і эканамічныя
ўмовы, 345;

Выкарыстанне рэсурсаў і эканоміка,
346;

Прынцып эканоміі, 346;
Рынак і эканамічнае развіццё, 347;
Індывідуальная выгада і эканаміч


ны суб’ект, 348;
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Рынак і эканамічная сістэма, 349;
Эканамічная свабода і закон, 350;
Дзяржава і эканамічная дзейнасць,

351, 352;
Дзяржава павінна кіраваць экана


мічнай палітыкай, 352;
Дзяржава, эканамічнае развіццё і

рынак, 353;
Дзяржава, эканамічная палітыка і

ўдзел, 354;
Асабістая свабода, дзейнасць гра


мадзянскіх улад і эканоміка, 354;
Збор падаткаў, дзяржаўныя выдаткі

і эканоміка, 355;
Эканамічныя ініцыятывы і прамеж


кавыя групы, 356;
Грамадзянская супольнасць і экана


мічная дэмакратыя, 356;
Некамерцыйныя арганізацыі і эка


номіка, 357;
Спажыўцы і эканамічная рэчаіс


насць, 358;
Эканамічна
фінансавая глабаліза


цыя, 361, 362;
Глабалізацыя і глабальная эканомі


ка, 362;
Глабалізацыя і эканамічнае развіццё,

363;
Гандаль і міжнародныя эканамічныя

адносіны, 364;
Этычныя крытэрыі і міжнародныя

эканамічныя адносіны, 364;
Рост эканомікі ў сусветным машта


бе і правы чалавека, 366;
Культурныя адрозненні і эканаміч


ныя працэсы, 366;
Эканамічная нявыгада і будучыя па


каленні, 367;
Фінансавая сістэма і эканамічнае

развіццё, 368;
Фінансавая эканоміка і рэальная эка


номіка, 369;
Міжнародная супольнасць і экана


мічнае кіраванне, 370;

Міжнародныя эканамічныя ўстано

вы і змены, 371;

Эканоміка і маральныя прынцыпы,
372;

Міжнародная эканоміка і салідарнае
развіццё, 373;

Эканоміка і грамадска
культурная
сістэма, 375;

Эканамічны прагрэс і культурная
праца, 376;

Духоўныя каштоўнасці і эканаміч

нае жыццё, 386;

Грамадзянскія ўлады і эканамічная
няроўнасць, 389;

Пратэст сумлення і эканамічная сфе

ра, 399;

Сродкі камунікацыі і эканамічны
сектар, 415;

Грамадзянская супольнасць і экано

міка, 417;

Адзінства чалавечай сям’і і экана

мічныя праекты, 432;

Нацыянальная незалежнасць у эка

намічным сэнсе, 435;

Узаемазалежнасць і эканамічныя ад

носіны, 442;

Міжурадавыя структуры і эканомі

ка, 442;

Адставанне ў развіцці і эканамічныя
механізмы, 446;

Беднасць і эканамічная ініцыятыва,
447;

Эканамічны неакаланіялізм і даўга

вы крызіс, 450;

Веліч Бога і эканамічны прагрэс, 457;
Эканамічная дзейнасць і наваколь


нае асяроддзе, 470;
Эканоміка і біятэхналогіі, 472, 474;
Агульнае дабро і эканамічная дзей


насць, 478;
Бедныя, бедствы і эканамічныя срод


кі, 482;
Дэмаграфічная палітыка, наваколь


нае асяроддзе і эканамічныя ра

шэнні, 483;
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Вада як эканамічнае дабро, 485;
Эканамічныя санкцыі і эмбарга, 507;
Хрысціянская антрапалогія і экано


міка, 522:
Сацыяльнае пастырства і эканаміч


ная сфера, 524;
Свецкія хрысціяне і эканамічная сфе


ра, 531;
Свецкі хрысціянін і эканамічныя аба


вязкі, 543;
Эканамічная прадуктыўнасць і ча


лавек, 544;
Свецкі хрысціянін, любоў і экана


мічнае жыццё, 551;
Сродкі камунікацыі і эканамічныя

сістэмы, 561;
Сацыяльнае вучэнне і эканамічная

дзейнасць, 563;
Мадэлі эканамічнага развіцця, 563;
Рэарганізацыя эканомікі, 564;
Адрозненне і эканамічныя рашэнні,

569;
Любоў у грамадскім жыцці і экана


мічны ўзровень, 582.

ЭКАСIСТЭМА

Зямныя рэсурсы і адзіная экасістэ

ма, 367;

Умяшанне і экасістэма, 459;
Экасістэма і будучыя пакаленні, 459;
Юрыдычная рэгламентацыя і эка


сістэмы, 468;
Функцыі асобных істот і экалагіч


ная сістэма, 473;
Біятэхналогіі і ахова экасістэмы, 478.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Эксплуатацыя чалавека чалавекам,
4;

Правы і эксплуатацыя працоўных,
158;

Багацце, дабрабыт і эксплуатацыя,
174;

Узаемазалежнасць і формы эксплу

атацыі, 192;

Салідарнасць і эксплуатацыя, 193;
Дзеці і сэксуальная эксплуатацыя,

245;
Шабатовы адпачынак і эксплуата


цыя, 258;
Прамысловая рэвалюцыя і эксплу


атацыя, 267;
Праца, капітал і эксплуатацыя пра


цоўных, 279;
Адчужанасць і выпадкі эксплуата


цыі, 280;
Сродкі вытворчасці і недапушчаль


ная эксплуатацыя, 282;
Жанчына, праца і эксплуатацыя,

295;
Праца непаўналетніх і эксплуата


цыя, 296;
Матэрыяльныя даброты і эксплуа


тацыя, 323;
Прадпрыемства і эксплуатацыя,

340;
Бедныя краіны і эксплуатацыя пры


родных рэсурсаў, 447;
Культурны працэс і эксплуатацыя

рэсурсаў, 461;
Навакольнае асяроддзе і эксплуата


цыя, 463;
Развіццё і эксплуатацыя рэсурсаў,

470;
Гандаль і эксплуатацыя навакольна


га асяроддзя, 482;
Міжнародныя канфлікты і сітуацыі

эксплуатацыі, 498;
Абнаўленне і формы эксплуатацыі,

577.

ЭКУМЕНIЗМ

Экуменізм і змаганне з заганамі на

шага часу, 535.

Экуменічнае супрацоўніцтва і зага

ны нашага часу, 535.
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ЭМIГРАЦЫЯ

Octogesima adveniens і эміграцыя, 100;
Эміграцыя, рэгуляванне міграцый


ных патокаў, 298.

ЭТЫКА, ЭТЫЧНЫ

Сацыяльнае вучэнне, філасофія і эты

ка, 77;

Laborem exercens і этыка працы, 101;
Свабода і этычныя нормы, 138;
Карыстанне дабротамі і этычна
са


цыяльны парадак, 172;
Узаемазалежнасць і намаганні на

этычна
сацыяльным узроўні, 192,
193;

Любоў, крытэрый усёй сацыяльнай
этыкі, 204;

Хрысціянская супольнасць, сям’я і
этычныя каштоўнасці, 229;

Выхаваўчая місія сям’і і этычныя
каштоўнасці, 238;

Бацькі, сэксуальнае выхаванне і этыч

ныя каштоўнасці, 243;

Сям’я і грамадска
этычны парадак
працы, 249;

Суб’ектыўнае вымярэнне працы і
этычная каштоўнасць, 271;

Занятасць, грамадства і этычнае
апраўданне, 288;

Час, праца і этычны выклік, 311;
Ценявая эканоміка і этычныя праб


лемы, 316;
Няроўнасць і неабходная этычная

гарантыя, 321;
Міжнародныя эканамічныя адносі


ны і этычныя крытэрыі, 364;
Фінансавая сістэма і занепакое


насць этычнага характару, 369;
Эканоміка, грамадска
культурная

сістэма і этычнае вымярэнне, 375;
Палітычная супольнасць і этычна


рэлігійны парадак, 384;
Дэмакратыя і этычны рэлятывізм,

407;

Сродкі камунікацыі і этычнае вымя

рэнне, 416;

Супрацоўніцтва, валанцёрства і гра

мадская этыка, 420;

Цэласнае асяроддзе і этычная пазі

цыя, 465;

Біялагічныя метады і этычная праб

лема, 473;

Біятэхналогіі і этычныя крытэрыі,
474;

Эканамічныя санкцыі і этычныя
крытэрыі, 507;

Свецкія вернікі і этычнае вымярэнне
культуры, 556;

Сродкі камунікацыі і этычнае патра

баванне, 562;

Кожная праблема мае этычнае вы

мярэнне, 569;

Рашэнні заканадаўцаў і этычныя па

трабаванні, 570;

Свецкасць, свецкая нецярпімасць і
натуральная этыка, 572;

Свецкія вернікі, палітычныя інстру

менты і этычныя патрабаванні,
573.

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ЭФЕКТЫЎНЫ

Сям’я, грамадства і крытэрыі эфек

тыўнасці, 221;

Арганізацыя працы і эфектыўнасць,
311;

Ценявая эканоміка і прадуктыўнасць
працы, 316;

Эканамічная эфектыўнасць і салі

дарнае развіццё, 332;

Прадпрыемствы і прынцыпы эфек

тыўнасці, 338;

Прадпрымальнікі і крытэрыі эфек

тыўнасці, 344;

Эканомія і эфектыўнасць сістэмы,
346;

Эканоміка і эфектыўнасць паслуг,
352;
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Дзяржава, рынак і эфектыўнасць,
352;

Дзяржаўнае ўмяшанне павінна быць
эфектыўным, 354;

Развіццё, салідарнасць і эфектыўная
сістэма фінансаў, 355;

Некамерцыйныя арганізацыі і эфек

тыўнасць, 357;

Фінансавая эканоміка і эфектыў

насць, 369;

Канфлікты і эфектыўная юрыдыч

ная ўлада, 439;

Рэарганізацыя эканомікі і эфектыў

насць, 564.

ЮБIЛЕЙ

Хрыстус і Вялікі Юбілей 2000 Года,
1;

Езус і прароцкае значэнне юбілею,
28.



ЗМЕСТ

Скарачэнні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Скарачэнні назваў кніг Святога Пісання . . . . . . . . . . . . . . 9
Ліст кард. Анджэла Садана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Прадмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Уступнае слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

УВОДЗІНЫ

ЦЭЛАСНЫ І САЛІДАРНЫ ГУМАНІЗМ

а) На парозе трэцяга тысячагоддзя . . . . . . . . . . . . . . . . 21
б) Значэнне дакумента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
в) У служэнні поўнай праўдзе пра чалавека . . . . . . . 27
г) У знак салідарнасці, павагі і любові . . . . . . . . . . . . . 30

ЧАСТКА ПЕРШАЯ

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

НАМЕР БОЖАЙ ЛЮБОВІ АДНОСНА ЧАЛАВЕЦТВА

I. ВЫЗВАЛЕНЧАЕ ДЗЕЯННЕ БОГА Ў ГІСТОРЫІ
ІЗРАЭЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

а) Бескарыслівая блізкасць Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
б) Прынцып стварэння і бескарыслівае дзеянне

Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



594 Змест

ІІ. ЕЗУС ХРЫСТУС. ВЫКАНАННЕ АЙЦОЎСКАГА
НАМЕРУ ЛЮБОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

а) У Езусе Хрысце адбываецца вырашальная падзея
ў гісторыі Бога з людзьмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

б) Аб’яўленне трынітарнай Любові . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ІІІ. АСОБА ЧАЛАВЕКА Ў БОЖЫМ НАМЕРЫ
ЛЮБОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

а) Трынітарная Любоў — пачатак і мэта
чалавечай асобы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

б) Хрысціянскае збаўленне: для ўсіх людзей
і ўсяго чалавека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

в) Вучань Хрыста як новае стварэнне . . . . . . . . . . . . . 47
г) Трансцэндэнтнасць збаўлення і аўтаномія

зямных спраў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

IV. БОЖЫ НАМЕР І МІСІЯ КАСЦЁЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
а) Касцёл — знак і абарона трансцэндэнтнасці

чалавечай асобы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
б) Касцёл, Божае Валадарства і аднаўленне

грамадскіх адносін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
в) Новае неба і новая зямля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
г) Марыя і Яе «fiat» у намеры Божай любові . . . . . . 57

РАЗДЗЕЛ ДРУГІ

МІСІЯ КАСЦЁЛА І САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ

I. ЕВАНГЕЛІЗАЦЫЯ І САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ . . . . . .  58
а) Касцёл — скінія Бога з людзьмі . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
б) Узбагачаць і напаўняць грамадства

Евангеллем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



595Змест

в) Сацыяльнае вучэнне, евангелізацыя і развіццё
чалавека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

г) Правы і абавязкі Касцёла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

II. СУТНАСЦЬ САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ . . . . . . . . . . . . . 65
а) Веды, асветленыя верай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
б) У сяброўскім дыялогу з кожнай галіной ведаў . . . 68
в) Выяўленне настаўніцкай паслугі Касцёла . . . . . . . 70
г) Грамадства, з’яднанае ў справядлівасці

і любові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
д) Пасланне дзецям Касцёла і ўсяму чалавецтву . . . 74
е) Пад знакам пераемнасці і аднаўлення . . . . . . . . . . . 75

III. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ Ў НАШ ЧАС:
ГІСТАРЫЧНЫ НАРЫС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

а) Пачатак новага шляху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
б) Ад «Rerum novarum» да нашых дзён . . . . . . . . . . . . 78
в) У святле і пад уздзеяннем Евангелля . . . . . . . . . . . 89

РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ

ЧАЛАВЕЧАЯ АСОБА І ЯЕ ПРАВЫ

I. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ І ПЕРСАНАЛІСТЫЧНЫ
ПРЫНЦЫП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

II. ЧАЛАВЕЧАЯ АСОБА — «IMAGO DEI» . . . . . . . . . . . . . . .  93
а) Стварэнне паводле Божага вобраза . . . . . . . . . . . . . 93
б) Драматызм граху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
в) Універсальнасць граху і універсальнасць

збаўлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100



596 Змест

III. АСОБА ЧАЛАВЕКА І ЯЕ РОЗНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . .  101
А) АДЗIНСТВА АСОБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Б) АДКРЫТАСЦЬ НА ТРАНСЦЭНДЭНТНАСЦЬ

I НЕПАЎТОРНАСЦЬ АСОБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
а) Адкрытасць на трансцэндэнтнасць . . . . . . . . . 105
б) Адзіная і непаўторная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
в) Павага да чалавечай годнасці . . . . . . . . . . . . . . . 106

В) СВАБОДА АСОБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
а) Каштоўнасць і межы свабоды . . . . . . . . . . . . . . 108
б) Сувязь свабоды з праўдай і натуральным
      законам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Г) РОЎНАЯ ГОДНАСЦЬ УСIХ ЛЮДЗЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Д) САЦЫЯЛЬНАСЦЬ ЧАЛАВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

IV. ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
а) Каштоўнасць правоў чалавека . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
б) Спецыфікацыя правоў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
в) Правы і абавязкі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
г) Правы народаў і нацый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
д) Зменшыць разыходжанне паміж «літарай»

і «духам» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЁРТЫ

ПРЫНЦЫПЫ САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ КАСЦЁЛА

I. ЗНАЧЭННЕ І АДЗІНСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

II. ПРЫНЦЫП АГУЛЬНАГА ДАБРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
а) Значэнне і галоўныя вынікі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
б) Адказнасць усіх за агульнае дабро . . . . . . . . . . . . . . 129
в) Задачы палітычнай супольнасці . . . . . . . . . . . . . . . . 131



597Змест

III. УСЕАГУЛЬНАЕ ПРЫЗНАЧЭННЕ ДАБРОТАЎ . . . . . . . . 132
а) Паходжанне і значэнне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
б) Усеагульнае прызначэнне дабротаў і прыватная

ўласнасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
в) Усеагульнае прызначэнне дабротаў і перавага,

якая аддаецца бедным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

IV. ПРЫНЦЫП СУБСІДЫЯРНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
а) Паходжанне і значэнне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
б) Канкрэтныя ўказанні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

V. УДЗЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
а) Значэнне і каштоўнасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
б) Удзел і дэмакратыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

VI. ПРЫНЦЫП САЛІДАРНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
а) Значэнне і каштоўнасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
б) Салідарнасць як сацыяльны прынцып

і маральная цнота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
в) Салідарнасць і сумеснае ўзрастанне людзей . . . . . 149
г) Салідарнасць у жыцці і місіі Езуса Хрыста . . . . . . 151

VII. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ
ГРАМАДСКАГА ЖЫЦЦЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

а) Адносіны паміж прынцыпамі і каштоўнасцямі . . . 152
б) Праўда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
в) Свабода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
г) Справядлівасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

VIII. ШЛЯХ ЛЮБОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157



598 Змест

ЧАСТКА ДРУГАЯ

РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ

СЯМ’Я — ЖЫЦЦЁВА ВАЖНАЯ ЯЧЭЙКА ГРАМАДСТВА

I. СЯМ’Я — ПЕРШАЕ НАТУРАЛЬНАЕ ГРАМАДСТВА . . .  163
а) Важнасць сям’і для асобы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
б) Важнасць сям’і для грамадства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

II. СУЖЭНСТВА — ФУНДАМЕНТ СЯМ’І . . . . . . . . . . . . . . .  167
а) Каштоўнасць сужэнства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
б) Сакрамэнт сужэнства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

III. САЦЫЯЛЬНАЯ СУБ’ЕКТЫЎНАСЦЬ СЯМ’І . . . . . . . . . .  171
а) Любоў і фарміраванне супольнасці асоб . . . . . . . . 171
б) Сям’я — санктуарый жыцця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
в) Задача выхавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
г) Годнасць і правы дзяцей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

IV. СЯМ’Я — АКТЫЎНЫ ЎДЗЕЛЬНІК
ГРАМАДСКАГА ЖЫЦЦЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189

а) Сямейная салідарнасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
б) Сям’я, эканамічнае жыццё і праца . . . . . . . . . . . . . . . 190

V. СЛУЖЭННЕ ГРАМАДСТВА СЯМ’І . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192

РАЗДЗЕЛ ШОСТЫ

ПРАЦА ЧАЛАВЕКА

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
а) Абавязак апрацоўваць і берагчы зямлю . . . . . . . . . 194



599Змест

б) Езус — чалавек працы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
в) Абавязак працаваць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

II. ПРАРОЧАЕ ЗНАЧЭННЕ ЭНЦЫКЛІКІ «RERUM
NOVARUM» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

III. ГОДНАСЦЬ ПРАЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
а) Аб’ектыўнае і суб’ектыўнае вымярэнне

працы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
б) Адносіны паміж працай і капіталам . . . . . . . . . . . . . 206
в) Праца, права на ўдзел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
г) Адносіны паміж працай і прыватнай

уласнасцю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
д) Святочны адпачынак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

IV. ПРАВА НА ПРАЦУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
а) Неабходнасць працы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
б) Роля дзяржавы і грамадзянскай супольнасці

ў замацаванні права на працу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
в) Сям’я і права на працу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
г) Жанчыны і права на працу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
д) Праца непаўналетніх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
е) Эміграцыя і праца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
ж) Сельская гаспадарка і права на працу . . . . . . . . . . . 220

V. ПРАВЫ ПРАЦОЎНЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
а) Годнасць працоўных і захаванне іх правоў . . . . . . 221
б) Права на справядлівы заробак

і размеркаванне даходаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
в) Права на забастоўку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223



600 Змест

IV. САЛІДАРНАСЦЬ ПРАЦОЎНЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
а) Значэнне прафсаюзаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
б) Новыя формы салідарнасці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

VII. «RES NOVAE» Ў СВЕЦЕ ПРАЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
а) Перыяд эпахальнага пераходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
б) Сацыяльнае вучэнне і «res novae» . . . . . . . . . . . . . . . 231

РАЗДЗЕЛ СЁМЫ

ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235
а) Чалавек, беднасць і багацце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
б) Багацце існуе дзеля таго, каб ім дзяліцца . . . . . . . . 238

II. МАРАЛЬНАСЦЬ І ЭКАНОМІКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239

III. АСАБІСТАЯ ІНІЦЫЯТЫВА
І ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243

а) Прадпрымальніцтва і яго мэты. . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
б) Роля прадпрымальніка і кіраўніка

прадпрыемства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

IV. СЛУЖЭННЕ ЭКАНАМІЧНЫХ ІНСТЫТУТАЎ
ЧАЛАВЕКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

а) Роля свабоднага рынку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
б) Дзеянні дзяржавы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
в) Роля прамежкавых груп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
г) Назапашванне і спажыванне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257



601Змест

V. «RES NOVAE» Ў ЭКАНОМІЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258
а) Глабалізацыя: магчымасці і рызыка . . . . . . . . . . . . . 258
б) Міжнародная фінансавая сістэма . . . . . . . . . . . . . . . 263
в) Роля міжнароднай супольнасці

ў эпоху глабальнай эканомікі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
г) Салідарнае і цэласнае развіццё . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
д) Неабходнасць вялікай выхаваўчай

і культурнай працы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

РАЗДЗЕЛ ВОСЬМЫ

ПАЛІТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
а) Панаванне Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
б) Езус і палітычная ўлада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
в) Першыя хрысціянскія супольнасці . . . . . . . . . . . . . 271

II. АСНОВА І МЭТА ПАЛІТЫЧНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ . . . .  274
а) Палітычная супольнасць, чалавечая асоба

і народ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
б) Абарона і ўмацаванне правоў чалавека. . . . . . . . . . 276
в) Суіснаванне, заснаванае на грамадзянскім

сяброўстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

III. ПАЛІТЫЧНАЯ ЎЛАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280
а) Аснова палітычнай улады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
б) Улада як маральная сіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
в) Права на пратэст сумлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
г) Права на супраціўленне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
д) Вызначэнне пакаранняў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285



602 Змест

IV. СІСТЭМА ДЭМАКРАТЫІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
а) Каштоўнасці і дэмакратыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
б) Інстытуты і дэмакратыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
в) Маральныя элементы палітычнага

прадстаўніцтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
г) Інструменты палітычнага ўдзелу . . . . . . . . . . . . . . . 292
д) Інфармацыя і дэмакратыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

V. ПАЛІТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ У СЛУЖЭННІ
ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . .  295

а) Каштоўнасць грамадзянскай супольнасці . . . . . . . 295
б) Першынство грамадзянскай супольнасці . . . . . . . 296
в) Выкарыстанне прынцыпу субсідыярнасці . . . . . . 296

VI. ДЗЯРЖАВА І РЭЛІГІЙНЫЯ СУПОЛЬНАСЦІ . . . . . . . .  298

А) РЭЛIГIЙНАЯ СВАБОДА — АДНО З АСНОЎНЫХ ПРАВОЎ

ЧАЛАВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Б) КАТАЛIЦКI КАСЦЁЛ I ПАЛIТЫЧНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ . . . . . . . 299
а) Аўтаномія і незалежнасць . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
б) Супрацоўніцтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

РАЗДЗЕЛ ДЗЕВЯТЫ

МІЖНАРОДНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302
а) Адзінства чалавечай сям’і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
б) Езус Хрыстус — правобраз і аснова новага

чалавецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
в) Універсальнае пакліканне хрысціянства . . . . . . . . 304



603Змест

II. АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ МІЖНАРОДНАЙ
СУПОЛЬНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305

а) Міжнародная супольнасць і каштоўнасці . . . . . . . 305
б) Адносіны, заснаваныя на гармоніі паміж

юрыдычным і маральным парадкам . . . . . . . . . . . . . 307

III. АРГАНІЗАЦЫЯ МІЖНАРОДНАЙ
СУПОЛЬНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

а) Значэнне міжнародных арганізацый . . . . . . . . . . . . 310
б) Юрыдычны статус Апостальскай Сталіцы . . . . . . 313

IV. МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
ДЗЕЛЯ РАЗВІЦЦЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314

а) Супрацоўніцтва дзеля гарантавання права
на развіццё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

б) Барацьба з беднасцю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
в) Знешні доўг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

РАЗДЗЕЛ ДЗЕСЯТЫ

АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319

II. ЧАЛАВЕК І СВЕТ РЭЧАЎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321

III. КРЫЗІС У АДНОСІНАХ ПАМІЖ ЧАЛАВЕКАМ
І НАВАКОЛЬНЫМ АСЯРОДДЗЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325

IV. АГУЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
а) Навакольнае асяроддзе — калектыўнае дабро . . . 328
б) Выкарыстанне біятэхналогій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334



604 Змест

в) Навакольнае асяроддзе і неабходнасць падзелу
дабротаў. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

г) Новыя стылі жыцця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

РАЗДЗЕЛ АДЗІНАЦЦАТЫ

УМАЦАВАННЕ СПАКОЮ

I. БІБЛІЙНЫЯ АСПЕКТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342

II. СПАКОЙ — ПЛЁН СПРАВЯДЛІВАСЦІ І ЛЮБОВІ . . . .  345

III. КРАХ СПАКОЮ: ВАЙНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347
а) Неабходная абарона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
б) Абарона спакою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
в) Абавязак абараняць бязвінных . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
г) Меры супраць тых, хто пагражае спакою . . . . . . . . 354
д) Раззбраенне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
е) Асуджэнне тэрарызму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

IV. УКЛАД КАСЦЁЛА ВА ЎМАЦАВАННЕ СПАКОЮ . . . . .  360

ЧАСТКА ТРЭЦЯЯ

РАЗДЗЕЛ ДВАНАЦЦАТЫ

САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ КАСЦЁЛА

I. ПАСТЫРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У САЦЫЯЛЬНАЙ
СФЕРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366

а) Cацыяльнае вучэнне і інкультурацыя веры . . . . . 366
б) Сацыяльнае вучэнне і сацыяльнае пастырства . . . 368



605Змест

в) Сацыяльнае вучэнне і фармацыя . . . . . . . . . . . . . . . 370
г) Падтрымка дыялогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
д) Суб’екты сацыяльнага пастырства . . . . . . . . . . . . . . 375

II. САЦЫЯЛЬНАЕ ВУЧЭННЕ І АДКАЗНАСЦЬ СВЕЦКІХ
ВЕРНІКАЎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  376

а) Свецкія вернікі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
б) Духоўнасць свецкага верніка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
в) Разважлівае дзеянне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
г) Сацыяльнае вучэнне і свецкія аб’яднанні . . . . . . . 381
д) Служэнне ў розных сферах грамадскага

жыцця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
1. Служэнне чалавечай асобе . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
2. Служэнне культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
3. Служэнне эканоміцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
4. Служэнне палітыцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

ЗАКАНЧЭННЕ

ДА ЦЫВІЛІЗАЦЫІ ЛЮБОВІ

а) Дапамога Касцёла сучаснаму чалавеку . . . . . . . . . . 399
б) Распачаць нанова ад веры ў Хрыста . . . . . . . . . . . . . 400
в) Цвёрдая надзея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
г) Будаваць «цывілізацыю любові» . . . . . . . . . . . . . . . 402

ПАКАЗАЛЬНІК

Паказальнік тэкстаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Тэматычны паказальнік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437



К 18 Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла. — Мінск : Про Хры

сто, 2011. — 608 с.

ISBN 978
985
6825
51
7.

Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла з’яўляецца сінтэзам сацы

яльнай дактрыны Каталіцкага Касцёла. Ён складаецца з уводзінаў, трох
частак і заканчэння. У ім прадстаўлены галоўныя прынцыпы сацыяльнага
вучэння, а менавіта: годнасць чалавечай асобы, агульнае дабро, прынцып
субсідыярнасці і салідарнасці.

Галоўная мэта Кампендыя — дапамагчы ў маральным і пастырскім
пазнаванні складаных з’яваў сучаснасці і прадставіць вернікам сацыяль

ную дактрыну ў галіне грамадскай маральнасці.

УДК 272
1
ББК 86.375



Духоўна
асветніцкае выданне

КАМПЕНДЫЙ
САЦЫЯЛЬНАГА ВУЧЭННЯ КАСЦЁЛА

Адказны за выпуск кс. д
р Ян Крэміс
Тэхнічны рэдактар А. Глекаў

Камп’ютэрная вёрстка А. Глекаў, Э. Палінеўская
Карэктары М. Барткова, М. Пашук

Падпісана да друку 1.06.2011
Фармат 60x84 1/16. Папера афсетная. Друк афсетны.

Ум. друк. арк. 35,34. Ул.
выд. арк. 29,43
Наклад 1000 асобнікаў.

УП «Выдавецтва „Про Хрысто“».
ЛИ № 02330/0494355 от 16.03.2009.

Пл. Свабоды, 9, п. 2, 220030 г. Мінск
http://pro
christo.catholic.by; e
mail: pro
christo@catholic.by

Надрукавана ў друкарні Сандамерскай дыяцэзіі ў Польшчы.


	Untitled


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




