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УВОДЗІНЫ 

 

 

Развіццё беларускага грамадства на сучасным этапе характарызуецца 
мірнымі формамі грамадскіх узаемаадносін, адсутнасцю міжэтнічных і 
міжканфесійных канфліктаў. Дадзены фактар, абумоўлены спецыфікай 
гістарычнага развіцця, мае глыбокае адлюстраванне ў духоўнай культуры 
беларускага народа. Цярпімасць да «іншага» выступае адной з 
фундаментальных рыс нацыянальнага менталітэту. У сувязі з гэтым паўстае 
неабходнасць пошуку крыніц феномена талеранцыі ў беларускай культуры. 
Гэта прадугледжвае зварот да адлюстравання дадзенага феномена ў 
тэарэтычна-рэфлексіўным выглядзе ў філасофскай думцы Беларусі. З’яўленне ў 
яе межах праблемы талеранцыі ўзыходзіць да XVI–XVII стст. У гэты перыяд 
філасофская і сацыяльна-палітычная думка Беларусі развівалася ў межах 
геакультурнай прасторы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, часткай якой 
з’яўляліся землі сучаснай Беларусі. Указаная прастора ў вялікай ступені 
характарызавалася агульнасцю духоўнай культуры ў межах федэратыўнай 
дзяржавы – Рэчы Паспалітай. Таму для поўнага і цэласнага вывучэння вытокаў 
праблемы талеранцыі ў айчыннай філасофскай традыцыі неабходна 
комплекснае даследаванне філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі на 
названай гістарычнай геакультурнай прасторы. Яе набыткі з’яўляюцца 
спадчынай беларускай культуры і культур іншых народаў, якія сфаміраваліся 
на тэрыторыі дадзенай прасторы. 

Храналагічныя межы вывучаемага аб’екта – XVI–XVII стст. У гэты 
перыяд адбываецца станаўленне ідэй талеранцыі ў еўрапейскай філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думцы. У адзначаным кантэксце фарміруюцца і 
канцэптуальныя падыходы да праблемы талеранцыі ў грамадскай думцы ВКЛ і 
Польшчы. Спецыфічным фактарам, што характарызуе названы перыяд, 
з’яўляецца палітыка рэлігійнай цярпімасці, што праводзілася дзяржаўнымі 
ўладамі Рэчы Паспалітай да сярэдзіны XVII ст. і мела вызначальны ўплыў на 
тэарэтычную рэфлексію праблемы талеранцыі. Ніжняя храналагічная мяжа 
даследуемага аб’екта – першая палова XVI ст., калі феномен талеранцыі 
ўпершыню становіцца прадметам разгляду ў грамадскай думцы ВКЛ і 
Польшчы. Верхняй храналагічнай мяжой выступае сярэдзіна XVII ст., калі ў 
выніку вострага ўнутры- і знешнепалітычнага крызісу Рэчы Паспалітай 1648-

1667 гг. істотна дэфармуецца палітыка рэлігійнай цярпімасці на дзяржаўным 
ўзроўні, што прыводзіць да новых гістарычных ўмоў рэфлексіі талеранцыі ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы. 

Праблема талеранцыі мае важнае філасофскае значэнне ў сучаснай 
культуры. На працягу гістарычнага развіцця ў якасці сродку вырашэння 
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грамадскіх супярэчнасцяў панавала насілле, заснаванае на светапогляднай 
нецярпімасці. Аднак яго выкарыстанне ў працэсе ўзмацнення тэхналагічнай 
магутнасці чалавецтва прыводзіла да ўсё больш разбуральных вынікаў. У 
сучаснай грамадскай думцы пачынае ўсё часцей асэнсоўвацца адмоўная роля 
светапогляднай арыентацыі, у аснове якой знаходзіцца нецярпімасць, і набывае 
прызнанне ідэя талеранцыі, якая прадугледжвае зняцце сацыяльнага, 
палітычнага, псіхалагічнага адчужэння ад «іншага» і прыняцце дыялогу як 
сродку вырашэння сацыяльных супярэчнасцяў. 

Істотнай навуковай праблемай з’яўляецца вызначэнне паняцця 
«талеранцыя». У сувязі з гістарычна абумоўленымі сацыяльнымі, палітычнымі і 
ідэалагічнымі трансфармацыямі разуменне дадзенага паняцця змяняецца. 
Паходжанне тэрміну «талеранцыя» ўзыходзіць да лацінскага слова «tolerare» – 

«цярпець, зносіць». Дадзенае значэнне ўказвае на першапачатковы сэнс 
тэрміну, пад якім разумеецца паблажлівасць да чужых адносна суб’екта 
поглядаў і паводзін, з якімі нельга пагадзіцца. З указанага сэнсу вынікае 
разуменне негатыўнай талеранцыі, якое прадугледжвае наяўнасць двух 
фактараў: з’явы, якая ацэньваецца адмоўна, і адсутнасці ўмяшання ў 
функцыянаванне гэтай з’явы з мэтай яе змянення або ліквідацыі. У гэтай сувязі 
вылучаюць талеранцыю інтэлектуальную, рэлігійную, этычную, 
праксеалагічную і г. д. У XIX–XX стст. узнікае канцэпцыя пазітыўнай 
талеранцыі, паводле якой разглядаемае паняцце ўключае ў сябе не толькі 
адмаўленне ад умяшання, але таксама павагу і нават падтрымку адрознасці 
«іншага». Крайні варыянт указанай канцэпцыі прадугледжвае прызнанне 
роўнай вартасці ўсіх сістэм перакананняў, каштоўнасцяў, тыпаў паводзін і г. д.  

У сучасных філасофскіх даследаваннях існуюць рознабаковыя спробы 
вызначэння талеранцыі. Паводле брытанскага філосафа К.Р. Попера, 
талеранцыя прадугледжвае цярпімасць да тых, хто цярпімы сам і не 
прапагандуе нецярпімасць [98, с.293]. Амерыканскі філосаф Дж. Ролз 
сцвярджае, што катэгорыя талеранцыі засноўваецца на канцэпцыі 
справядлівасці і вынікае з прынцыпу роўнай свабоды [104, c.192-193]. Паводле 
польскага філосафа І. Лазары-Паўлоўскай, талеранцыя выступае як адсутнасць 
прымусу пры ўздзеянні на партнёраў інтэракцыі, што прадугледжвае дазвол на 
выкарыстанне сродкаў, накіраваных на змяненне прадмету, пры ўмове, што яны 
не маюць прымусовага характару [246, s.115-117]. Расійскі даследчык А.А. 
Гусейнаў выяўляе сувязь катэгорый «ненасілле» і «талеранцыя» у тым, што 
апошняя гістарычна з’яўляецца альтэрнатывай насіллю, замяшчае насілле ў 
канфліктах, уяўляючы з сябе негвалтоўны спосаб іх вырашэння [120, с.235].  

Пры даследаванні дадзенай тэмы тэрмін «талеранцыя» выкарыстоўваецца 
ў вузкім і шырокім значэнні. Пад талеранцыяй у вузкім сэнсе разумеецца 
пастуліраваная або актуальна існуючая і санкцыянаваная правам ці грамадскай 
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думкай сістэма міжасабістых адносін, якая робіць магчымым у межах пэўнага 
грамадства плюралізм думак і перакананняў. У шырокім сэнсе талеранцыя 
разглядаецца як прынцып, які абвяшчае адмаўленне сілы ў сацыяльных 
канфліктах. У дадзеным кантэксце яна ўяўляе з сябе праект, акцэнтаваны як 
альтэрнатыва феномену сацыяльнага насілля. У XVI–XVII стст. названы тэрмін 
разглядаецца пераважна ў вузкім сэнсе, перадусім ў якасці вызначэння 
феномена рэлігійнай цярпімасці.  

Актуальнасць тэмы дысертацыйнага даследавання таксама тлумачыцца 
тым, што ў айчыннай гісторыка-філасофскай навуцы пры даследаванні 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі XVI–XVII стст. практычна не 
закраналася праблема талеранцыі. Аналіз дадзенай праблемы абмяжоўваўся 
заўвагамі агульнага характару або асвятленнем пазіцыі асобных дзеячоў у 
сувязі з разглядам іншых праблем і не станавіўся аб’ектам асноўнага 
навуковага інтарэсу. Нягледзячы на тое, што ў апошнія гады адбываецца пэўнае 
ўзрастанне зацікаўленасці ў адносінах да праблематыкі талеранцыі ў 
гістарычнай рэтраспектыве, дагэтуль адсутнічаюць прысвечаныя ёй 
спецыяльныя комплексныя даследаванні. Гэты факт асабліва кантрастуе на 
фоне шырокага асвятлення розных аспектаў названай праблемы ў польскай 
гістарычнай і філасофскай навуцы. Аднак у межах апошняй таксама існуюць 
значныя недахопы: істотныя дыспрапорцыі пры вывучэнні асобных 
канцэптуальных падыходаў, адсутнасць агульнапрынятага разумення паняцця 
талеранцыі, што патрабуе далейшых даследаванняў.  

Таму праблема талеранцыі з’яўляецца актуальнай, яе раскрыццё 
неабходна для аб’ектыўнага і поўнага аналізу айчыннай філасофскай думкі 
XVI–XVII стст., а таксама яе месца ў еўрапейскай культурнай традыцыі. 
Даследаванне названай праблемы дазваляе прасачыць крыніцы феномена 
талеранцыі ў беларускай духоўнай культуры на ўзроўні філасофскага аналізу. 
Дадзеная праблема мае істотнае тэарэтычнае значэнне для вывучэння агульных 
старонак культурнай спадчыны народаў Беларусі, Польшчы, Літвы і Украіны. 
Актуальнасць тэмы абумоўлена таксама канцэптуальным аналізам ідэй 
мысліцеляў, раней не даследаваных у айчыннай літаратуры. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 

Сувязь працы з буйнымі навуковымі праграмамі, тэмамі  
Тэма дысертацыі адпавядае «Пераліку прыярытэтных накірункаў 

фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь 
на 2006–2010 гады» (Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 
17.05.2005 г.) 10.2. «Філасофска-светапоглядныя і логіка-метадалагічныя 
асновы даследавання праблем прыродазнаўчай і гуманітарнай скіраванасці, 
гісторыя філасофскага, грамадска-палітычнага і духоўнага жыцця беларускага 
грамадства». Дысертацыйнае даследаванне выканана на кафедры філасофіі 
культуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў кантэксце ДКПНД 
«Эканоміка і грамадства» (2006–2010) па тэме «Беларуская філасофская 
традыцыя ў кантэксце цывілізацыйных парадыгм Захаду і Усходу» 
(рэгістрацыйны нумар 20061146).  

 

Мэта і задачы даследавання  
Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца эксплікацыя і сістэмны 

аналіз сутнасці канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі і спецыфікі 
іх тэарэтычнай рэпрэзентацыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы 
Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI–XVII стст. 

Рэалізацыя ўказанай мэты ажыццяўляецца на аснове вырашэння 
наступных задач: 

1. Вызначэнне ідэйна-тэарэтычных і сацыякультурных фактараў, якія 
абумовілі актуалізацыю праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст.  
2. Даследаванне сутнасці і спецыфічных рыс канцэптуальных падыходаў 

пры аналізе праблемы талеранцыі ў межах асноўных накірункаў філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы пазначанага перыяду 
(«хрысціянска-гуманістычны», контррэфармацыйны, пратэстанцкі, 
праваслаўны). 

3. Вывучэнне спецыфікі ідэй талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы радыкальна-рэфармацыйнага руху, прадстаўленых у межах 
двух канцэптуальных падыходаў, якія адлюстроўваюць розныя ўзроўні 
разумення паняцця талеранцыі. 

Аб'ектам дысертацыйнага даследавання з'яўляецца філасофская і 
сацыяльна-палітычная думка Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI–XVII 

стст. Прадметам даследавання выступаюць канцэптуальныя падыходы да 
праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і 
Польшчы XVI–XVII стст.  
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Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстаны наступныя метады: 
1. Метад гісторыка-філасофскай рэканструкцыі, які дазваляе раскрыць 

гісторыю ўзнікнення, асноўныя этапы фарміравання і развіцця канцэптуальных 
падыходаў да праблемы талеранцыі. 

2. Метад кампаратыўнага аналізу, які з’яўляецца базавым метадам пры 
супастаўленні і параўнанні розных ідэйна-тэарэтычных падыходаў і канцэпцый. 
У межах дадзенай працы кампаратывістыка выступае метадам пры вызначэнні 
спецыфікі як асобных падыходаў да праблемы талеранцыі, так і філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы, якая датычыць дадзенага 
прадмету, у цэлым. 

3. Сістэмны метад, які дазваляе праінтэрпрэтаваць асобныя тэндэнцыі ў 
развіцці філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі Вялікага княства 
Літоўскага і Польшчы XVI–XVII стст. у якасці цэласнага феномена гісторыка-

філасофскай традыцыі. 
 

Асноўныя палажэнні дысертацыі, якія выносяцца на абарону 

1. Фарміраванне канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст., 
было выклікана, з аднаго боку, уздзеяннем заходнееўрапейскай рэлігійна-

філасофскай і грамадска-палітычнай думкі, з другога, уплывам спецыфічнай 
сацыякультурнай сітуацыі на геакультурнай прасторы ВКЛ і Польшчы, якая 
характарызавалася высокім узроўнем рэлігійнай цярпімасці. Менавіта гэты 
фактар абумовіў адсутнасць радыкальных канцэпцый нецярпімасці ў 
грамадскай думцы ВКЛ і Польшчы, тэндэнцыю да прызнання больш 
пазітыўнай ацэнкі феномена талеранцыі ў межах розных ідэйных плыняў у 
кантэксце кампаратыўнага суаднясення з агульнаеўрапейскай думкай. 

2. Асноўнай спецыфічнай рысай канцэптуальнага падыходу рэнесанснага 
«хрысціянскага гуманізму» да праблемы талеранцыі з’яўляецца утапічны 
экуменічны праект, што прадугледжвае канвергенцыю дактрынальных сістэм 
усіх хрысціянскіх канфесій і іх структурную кансалідацыю на аснове 
кампрамісу, знойдзенага ў свабоднай дыскусіі. Забяспячэнне міжканфесійнай 
цярпімасці ў грамадстве разглядалася як умова рэалізацыі дадзенага праекту. 

3. Контррэфармацыйны рух ВКЛ і Польшчы рэпрэзентуе падыход, у 
аснове якога знаходзіцца крытычная рэфлексія феномену талеранцыі, 
заснаваная на рэцэпцыі посттрыдэнцкай каталіцкай дактрыны. Галоўным 
накірункам выступае крытыка прававой легітымацыі рэлігійнай цярпімасці з 
дапамогай тэакратычнай ідэі «капланскага каралеўства». Разам з тым для 
дадзенага падыходу характэрны адсутнасць радыкальных рыс агрэсіўнасці ў 
параўнанні з контррэфармацыйнай думкай на заходнееўрапейскай культурнай 
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прасторы, а таксама неафіцыйнае прызнанне адноснай талеранцыі як часовай 
дадзенасці.  

4. У межах пратэстанцкай грамадскай думкі канцэптуальны падыход да 
праблемы талеранцыі эвалюцыянуе ад інструментальнага выкарыстання 
прынцыпу рэлігійнай цярпімасці ў кантэксце спадзяванняў на дасягненне 
пануючага становішча ў грамадстве з дапамогай механізмаў дзяржаўнай улады 
да прыняцця пазітыўнай вартасці феномена талеранцыі, асабліва ў палітыка-

прагматычным аспекце, пры захаванні тэалагічнай нецярпімасці. У цэлым 
названая эвалюцыя мае прагматычны характар.  

5. Канцэптуальны падыход праваслаўнай палемічнай думкі да праблемы 
талеранцыі характарызуе перакананне аб зменлівай вартасці дадзенага 
феномену як фактару, што спрыяе або перашкаджае развіццю ўласнай канфесіі. 
Канкрэтныя падыходы, нягледзячы на іх адрозненні, змяняліся ў залежнасці ад 
сацыяльна-палітычнай сітуацыі, што мела адлюстраванне ў большай або 
меншай ступені цярпімасці да прадстаўнікоў асобных вызнанняў. Таму 
падыход праваслаўнай думкі да праблемы талеранцыі выступае як сітуацыйны. 

6. Ідэі талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і 
Польшчы XVI–XVII стст. знайшлі найбольш паслядоўнае сцвярджэнне ў межах 
вучэння «Польскіх і Літоўскіх братоў». Спецыфікай дадзенага накірунку 
з’яўляецца рэпрэзентацыя двух канцэптуальных падыходаў да талеранцыі: 
ненасілля, што экспліцыравалася з разуменнем талеранцыі ў шырокім значэнні, 
і верацярпімасці – у вузкім значэнні. Першы падыход эвалюцыянуе ад этычна-

абсалютысцкага і сектанцкага варыянту ў раннім антытрынітарызме да 
сацыніянскага варыянту, які прадугледжвае спалучэнне асуджэння насілля з 
прагматычным стаўленнем да сацыяльнай рэальнасці і сітуацыйнай этыкай. 
Другі падыход ўключае ў сябе ідэю аб незалежнасці талеранцыі ад прыняцця 
пэўнай светапогляднай пазіцыі, а таксама ідэю падзелу функцый дзяржаўных і 
рэлігійных інстытутаў.  

 

Асабісты ўклад суіскальніка  
Даследаванне выканана аўтарам цалкам самастойна. Праведзена праца па 

выяўленні, зборы, сістэматызацыі і аналізе матэрыялаў. Крытычна асэнсаваны 
матэрыял крыніц і навуковай літаратуры. Вынікі даследавання, якія ўвайшлі ў 
дысертацыю, зафіксаваны ў аўтарскіх друкаваных працах. 

Апрабацыя вынікаў дысертацыі  
Вынікі дысертацыйнага даследавання былі апрабіраваны на 6 

міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях і форумах: «VII Республиканская 
научная конференция студентов и аспирантов (НИРС–2002)» (г. Наваполацк, 
21–21 лістапада 2002 г.); «Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Рэфармацыя і грамадства: XVI стагоддзе» (г. Мінск, 29–30 лістапада 2003 г.); 
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«XXI век: Актуальные проблемы исторической науки. Международная научная 
конференция, посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ» (г. Мінск, 15–16 красавіка 
2004 г.); «IX Республиканская научная конференция студентов и аспирантов 
Республики Беларусь (НИРС–2004)» (г. Гродна, 26–27 мая 2004 г.); 
«Международный научный форум «Европа–2004» (г. Мінск, 8–9 чэрвеня 
2004 г.); «Международная конференция молодых ученых «Молодежь в науке – 

2005» (г. Мінск, 14–18 лістапада 2005 г.); «Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына» (в. Гальшаны – 

г. Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г.). 
 

Апублікаванасць вынікаў  
Па тэме дысертацыі аўтар апублікаваў 8 прац, у тым ліку 4 – у 

рэцэнзаваных навуковых часопісах аб’ёмам 3.62 аўтарскія лісты, а таксама 4 – у 
зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый аб’ёмам 1.4 аўтарскія лісты. 

 

Структура і аб’ём дысертацыі  
Дысертацыя складаецца з уводзін, агульнай характарыстыкі працы, пяці 

глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса (423 найменнi). Поўны памер 
дысертацыі складае 141 старонку (у тым ліку бібліяграфічны спіс – 34 стар.). 
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ГЛАВА 1 

АНАЛІЗ БІБЛІЯГРАФІІ 

 

 

Праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ 
і Польшчы XVI–XVII стст. на працягу доўгага часу выклікала значную 
цікавасць даследчыкаў. Першыя спробы рэфлексіі дадзенай праблемы 
з'яўляюцца ў рэлігійнай палеміцы XVI–XVII стст. у кантэксце ілюстрацыі 
поглядаў прыхільнікаў і апанентаў у якасці сродку ідэйнай барацьбы. Аднак 
яны мелі не навуковы, а прапагандысцкі характар. 

Пачатак навуковага аналізу праблемы можна аднесці да XIX – пачатку 
XX стст., калі асобныя аспекты ідэй талеранцыі пачалі разглядацца ў расійскай 
і польскай навуцы ў межах канфесійнай гісторыі або аналізу рэлігійнай 
палемікі Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст. Даследаванні дадзенага перыяду мелі 
пераважна суб’ектывісцкі характар; зробленыя ў іх высновы былі абумоўлены 
галоўным чынам рэлігійнымі і грамадска-палітычнымі пазіцыямі аўтараў.  

У працах расійскіх гісторыкаў А. Архангельскага, С. Вілінскага, С. 
Голубева, П. Жуковіча, В. Завітневіча, М. Каяловіча, М. Кіпрыяновіча, Н. 
Любовіча [11; 22; 29; 30; 37; 38; 49; 52; 64; 65] выступае характэрнай 
інтэрпрэтацыя контррэфармацыйнага руху і Брэсцкай царкоўнай уніі як 
выяўлення жорсткага рэлігійнага насілля. Контррэфармацыйнай інталеранцыі 
проціпастаўляецца праваслаўная традыцыя, якая нібыта цалкам адмаўляла 
рэлігійны прымус і засяроджвалася выключна на абароне аўтэнтычнасці веры.  

У польскай гістарычнай і філасофскай навуцы гэтага перыяду ідэі 
талеранцыі закраналіся ў даследаваннях Ю. Барташэвіча, А. Брукнера, Т. 
Грабоўскага, С. Заленскага, Э. Лікоўскага, В. Сабескага, С. Тарноўскага, А. 
Халецкага [140; 154; 192-195; 204; 250; 347; 348; 372; 414]. У кантэксце 
фарміравання нацыянальнай канцэпцыі гісторыі ўзнікае міф аб «польскай 
талеранцыі» як выключным феномене ў еўрапейскай культуры, абумоўленым 
асаблівасцямі польскага нацыянальнага характару. У творах большасці 
польскіх аўтараў дадзенага перыяду пераважае апалагетычная тэндэнцыя пры 
даследаванні творчасці дзеячоў контррэфармацыйнага руху, дэзавуіруюцца 
ўласцівыя ім інталерантныя погляды. У той жа час акцэнтуецца ўвага на 
праявах нецярпімасці ў вучэнні і практыцы праваслаўнай царквы.  

Новы этап у даследаванні праблемы талеранцыі ў філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы звязаны з міжваеным перыядам 
(1920–1930-я гг.). У першую чаргу ён звязаны з працамі польскіх навукоўцаў, у 
большасці з якіх працягваецца папулярызацыя ідэі «польскай талеранцыі» як 
спецыфічнай рысы культуры Рэчы Паспалітай XVI–XVII cтст. Разам з тым у 
адрозненне ад даследаванняў папярэдняга перыяду заўважаецца адыход ад 
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крайняга суб’ектывізму і разгляд падыходаў да феномену талеранцыі ў 
кантэксце шырокага аналізу розных накірункаў рэлігійна-філасофскай і 
грамадска-палітычнай думкі. У гэтай сувязі неабходна адзначыць творы, 
звязаныя з вывучэннем польскага пратэстантызму (Э. Буршэ) [155], 

праваслаўнай царквы (К. Хадыніцкі, К. Лявіцкі, Я. Валіньскі) [165; 249; 406], 

творчасці асобных дзеячоў контррэфармацыйнага руху (С. Бодняк, С. 
Віндакевіч) [152; 398], акту Варшаўскай канфедэрацыі (В. Сабескі, Ю. 
Сяменьскі) [324; 325; 346]. Вялікае значэнне маюць працы К. Гурскага, С. Кота, 
Я. Плокажа, Л. Хмая, С. Эстрайхера, прысвечаныя ідэалогіі «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» [161; 163; 164; 191; 230; 298]. Л. Хмай і С. Кот упершыню 
зрабілі спробу разгляду вучэння «Польскіх і Літоўскіх братоў», у тым ліку ідэй 
талеранцыі, у агульнаеўрапейскім кантэксце, што выявіла тэндэнцыю да 
гіпербалізацыі ролі апошніх у фарміраванні заходнееўрапейскіх ідэй Новага 
часу [162; 231; 232]. Галоўным недахопам названых прац выступаюць 
пераважна дэскрыптыўны характар даследаванняў, адсутнасць аналізу самога 
паняцця талеранцыі.  

Некаторыя аспекты праблемы талеранцыі ўскосна разглядаліся ў працах, 
звязаных з разлядам гісторыі духоўнай культуры ВКЛ і Польшчы XVI–XVII 

стст., украінскіх аўтараў M. Вазняка, M. Грушэўскага, A. Савіча [25; 31;106], а 
таксама беларускіх – І. Дварчаніна, У. Ігнатоўскага [30; 42]. Дадзеныя 
даследаванні былі выкліканы пошукам крыніц беларускай і украінскай 
нацыянальнай самасвядомасці. У сувязі з гэтым увага была скіравана на 
праваслаўны брацкі рух канца XVI – пачатку XVII стст., барацьба якога 
супраць контррэфармацыйнага руху разглядалася як абарона культурнай 
аўтаноміі украінскага і беларускага народаў па аналогіі з Рэфармацыяй у 
Заходняй Еўропе.  

Пэўныя аспекты ідэй талеранцыі закранаюцца ў творах нямецкага 
даследчыка К. Фёлькера, прысвечаных пераважна вывучэнню польскага 
пратэстантызму [386; 387].  

Разам з тым ў міжваенны перыяд адсутнічаюць даследаванні, спецыяльна 
прысвечаныя праблеме талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII cтст. 

Наступны этап у вывучэнні разглядаемай праблемы пачынаецца пасля 
Другой сусветнай вайны. На яго працягу выяўляецца адрозненне ў падыходах 
беларускай і украінскай навукі, з аднаго боку, і польскай, з другой. У савецкі 
перыяд у гістарычнай і філасофскай навуцы вывучэнню разглядаемай тэмы не 
спрыялі панаванне вузкакласавага падыходу, у рэчышчы якога праблема 
талеранцыі не ўваходзіла ў лік актуальных, а таксама недасягальнасць значнай 
колькасці першакрыніц. Дадзеныя акалічнасці абумовілі характар 
даследаванняў беларускіх і украінскіх навукоўцаў. Вывучэнню сацыяльна-
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палітычнай думкі Беларусі і сумежных з ёй краін ў XVI–XVII стст. прысвечаны 
творы беларускіх гісторыкаў і філосафаў 1950-1980-х гг. М.А. Алексютовіча, 
У.М. Конана, Я.І. Мараша, С.А. Падокшына, Я.І. Парэцкага, Е.С. Пракошынай, 
С.Ф. Сокала, В.Ф. Шалькевіча [8; 51; 69; 95; 96; 99; 103; 110; 111; 128]. Было 
выдадзена некалькі абагульняючых твораў па гісторыі філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі [43; 44; 85]. Галоўную ролю ў іх мела 
даследаванне прагрэсіўных ідэй у кантэксце гуманістычнага і рэфармацыйнага 
руху. З распаўсюджаннем гуманізму звязвалася станаўленне ідэй талеранцыі ў 
творчасці шэрагу рэнесансных, рэфармацыйных і праваслаўных дзеячоў. 
Блізкія падыходы маюцца ў працах украінскіх навукоўцаў I.Н. Галянішчава-

Кутузава, П.К. Загайка, Я.Д. Ісаевіча, I.В. Паслаўскага [28; 39; 45; 91].  

З канца 1980-х гг. пачынаецца новы этап у развіцці беларускай гісторыка-

філасофскай навукі, які звязаны са станаўленнем дзяржаўнай незалежнасці. 
Новыя дасягненні ў вывучэнні філасофскай думкі ВКЛ і Польшчы XVI–XVII 

стст. звязаны з працамі Г.Я. Галенчанкі, Э.К. Дарашэвіча, У.М. Конана, Н.А, 
Кутузавай, Г.М. Лебедзева, І.А. Марзалюка, С.В. Марозавай, С.А. Падокшына, 
І.В. Саверчанкі, С.Ф. Сокала, В.Ф. Шалькевіча [27; 33; 36; 50;55; 56; 58; 70; 71; 

86-89; 94; 105; 127]. Для дадзеных прац характэрна павышэнне навуковага 
інтарэсу да ідэй талеранцыі. Агульнапрынятым становіцца вызначэнне 
высокага ўзроўню рэлігійнай цярпімасці на землях ВКЛ і Польшчы, што 
тлумачыцца, як правіла, іх геапалітычным станам на сумежжы заходняй і 
ўсходнееўрапейскай культур.  

У сучаснай украінскай навуцы пэўныя аспекты разлядаемай праблемы 
знайшлі адлюстраванне ў працах В. Літвінава, В. Нічык, І. Шэўчэнка, Н. 
Якавенка [60; 76; 129; 134]. Генэзіс ідэй талеранцыі ўглядаецца ў іх, як правіла, 
у распаўсюджанні рэфармацыйных і гуманістычных ідэй.  

Аднак аналіз праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. на працягу ўсяго 
пасляваеннага перыяду не станавіўся прадметам непасрэднага даследавання ў 
беларускай і украінскай навуцы. Яна разглядалася выключна эскізна на фоне 
іншых гісторыка-філасофскіх пытанняў. 

У пасляваеннай польскай гістарычнай і філасофскай навуцы з’яўляецца 
значная колькасць прац, прысвечаных разглядаемай праблеме. Даследаванні 
польскіх навукоўцаў гэтага перыяду пры ўказанні, як правіла, на вялікае 
значэнне феномена «польскай талеранцыі» характарызуюцца адыходам ад 
ранейшай гіпербалізацыі яе ролі ў еўрапейскай духоўнай культуры і 
засяроджваюцца на дэталёвым аналізе розных аспектаў рэлігійна-філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думкі Рэчы Паспалітай. Былі ўведзены ў навуковы 
зварот шматлікія крыніцы, звязаныя з ідэямі талеранцыі ў грамадскай думцы 
ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. Ідэі талеранцыі сталі прадметам разгляду ў 
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творах З. Аганоўскага, Т. Войка, Л. Калакоўскага, М. Каролька, М. Космана, Р. 
Касцельнага, Я. Тазбіра, Л. Шчуцкага [220; 223; 224-227; 280-284; 366; 373-379; 

405]. Неабходна ўзгадаць таксама даследаванні, прысвечаныя праблеме 
талеранцыі ў межах асобных плыняў рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы: рэнесанснай – Т. Фіялкоўскага [184], 

пратэстанцкай – У. Аўгустыняк, Г. Кавальскай, В. Крыгсайзэна, В. 
Сабаціньскага, С. Тынца, [139; 233; 234; 236; 296; 349; 350; 384], праваслаўнай 
– М. Бендзы, В. Грыневіча, Т. Кемпы, М. Мельныка [143; 209; 216; 217; 259]; 

«Польскіх і Літоўскіх братоў» – Ю. Вальчэўскага, Я. Тазбіра, С. Творка [380; 

383; 393]. Істотныя дасягненні набыла польская навука пры аналізе акту 
Варшаўскай канфедэрацыі (С. Грушэцкі, Я. Мацюшка, С. Салмановіч, Я. 
Тазбір) [199; 256; 317; 375], пытання рэлігійнай цярпімасці на соймах і сойміках 
(Э. Апаліньскі, Г. Візнер, Я. Дзенгелеўскі, К. Лепшы, С. Охман) [179; 248; 279; 

286; 287; 399-402]. Важнай акалічнасцю ў пасляваеннай польскай гісторыка-

філасофскай навуцы з’яўляецца адсутнасць агульнапрынятага вызначэння 
паняцця талеранцыі, што выклікала ўзнікненне шматлікіх падыходаў. У цэлым 
можна адзначыць, што ў яе межах маюць месца істотныя дыспрапорцыі пры 
вывучэнні асобных канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі.  

Неабходна адзначыць таксама разгляд пэўных аспектаў, звязаных з 
пытаннем талеранцыі ў працах другой паловы ХХ ст., прысвечаных гісторыі 
духоўнай культуры ВКЛ і Польшчы, расійскага гісторыка М.В. Дзмітрыева 

[35], прадстаўнікоў літоўскай гісторыка-філасофскай навукі І. Лукшайтэ, Р. 
Плечкайціса [93; 253; 297]. Элементы разглядаемай праблемы станавіліся 
прадметам навуковага інтарэсу ў дадзены перыяд у працах нямецкіх 
даследчыкаў М.Г. Мюлера, Г. Шрама [268; 319; 320], англійскіх – П. Брока, Д. 
Маклахлана [19; 258], французкіх – Ю. Леклера, А. Жобера, Ж. Берэнджэра 
[144; 211; 247], чэшскіх – Е. Бідло, Ю. Тыхега [149; 381].  

У дадзенай працы з мэтай комплекснага аналізу праблемы талеранцыі ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы выкарыстаны 
шматлікія пісьмовыя друкаваныя крыніцы. Сярод іх можна вылучыць дзве 
групы: 

1) Рэлігійна-філасофскія і сацыяльна-палітычныя творы XVІ–XVII стст. 
Дадзеная група крыніц мае непасрэднае інфарматыўнае значэнне для 
даследавання канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі.  

2) Зборнікі дакументаў па гісторыі ВКЛ і Польшчы XVІ–XVII стст., 
прысвечаныя розным бакам сацыяльна-эканамічнага і сацыяльна-палітычнага 
жыцця, заканадаўчыя акты, дакументы арганізацыйных мерапрыемстваў 
рэлігійных супольнасцяў, дыярыюшы соймаў Рэчы Паспалітай. Дадзеная група 
крыніц дае звесткі аб канкрэтным праяўленні феномена талеранцыі на ўзроўні 
грамадскай практыкі. 
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У дысертацыйнай працы выкарыстоўваюцца таксама рукапісныя 
архіўныя крыніцы з Бібліятэкі ім. Э. Рачыньскага (Г. Познань, Польшча) [257]. 

Такім чынам, праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVІ–XVII ст. разглядалася прадстаўнікамі 
розных нацыянальных гісторыка-філасофскіх школ. У беларускай, украінскай, 
расійскай і заходнееўрапейскай навуцы адсутнічае прысвечаны ёй комплексны 
аналіз, асобныя аспекты праблемы закраналіся фрагментарна ў сувязі з 
разглядам іншых пытанняў. Даследаванні польскіх навукоўцаў разам з 
наяўнасцю істотных дасягненняў характарызуюцца дыспрапорцыямі пры 
вывучэнні асобных канцэптуальных падыходаў, а таксама адсутнасцю адзінага 
разумення паняцця талеранцыі.  

Але ў цэлым праблема патрабуе далейшага вывучэння на ўзроўні 
комплекснага даследавання, на што прэтэндуе дадзеная дысертацыя. Сістэмны 
канцэптуальны аналіз прадугледжвае разгляд праблемы ў межах трох 
кампанентаў: рэлігійна-філасофскага, сацыяльна-палітычнага і правазнаўчага. 
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ГЛАВА 2 

ГЕНЭЗІС І ФАРМІРАВАННЕ КАНЦЭПЦЫЙ ТАЛЕРАНЦЫІ Ў 
ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ ГРАМАДСКАЙ ДУМЦЫ 

 

2.1. Вытокі ідэй талеранцыі ў заходнееўрапейскай грамадскай 
думцы 

 

 

У дадзеным раздзеле разглядаюцца вытокі ідэй талеранцыі ў 
заходнееўрапейскай грамадскай думцы ва ўмовах пераходу ад сярэднявечнага 
да новаеўрапейскага грамадства. Выяўляюцца ідэалагічныя перадумовы 
феномена талеранцыі, звязаныя з рэнесансным і рэфармацыйным рухам. 

Асноўнымі рысамі сярэднявечнага мыслення з’яўляюцца універсалізм, 
дагматызм і аўтарытарызм. У гэтым кантэксце кожны індывід абавязаны 
прызнаваць наяўную іерархічную сістэму каштоўнасцяў, правіл і норм, 
санкцыянаваную аўтарытэтам традыцыі. Сярэднявечны чалавек разглядаў сябе 
як частку пэўнай групы, што нівеліравала яго індывідуальнасць. Індывід 
ацэньваўся з пункту гледжання той функцыі, якую ён выконваў ў межах 
статычнай карпаратыўнай структуры. Свабода разумелася ў якасці 
гарантаванага статусу, прывілею. Кожная група або індывід, што знаходзіліся 
па-за межамі некаторай супольнасці, выклікалі недавер, варожасць і праявы 
насілля ў розных формах.  

Сярэднявечнае мысленне наклала адбітак на вучэнне і практыку 
каталіцкай царквы. Апошняя пастуліравалася ў ролі містычнага пасярэдніка 
паміж Богам і людзьмі, а кадыфікаваная ёю сістэма дагматыкі і культу 
паўставала ў якасці безумоўнага аўтарытэту (цэрквацэнтрызм). Мэта чалавечага 
жыцця – яднанне з Богам (выратаванне) – абвяшчалася магчымай толькі ў 
межах царкоўнага адзінства. Сцвярджэнне царкоўнага універсалізму выклікала 
варожасць у дачыненні да тых, хто тым ці іншым чынам знаходзіўся па-за 
межамі традыцыйнай сістэмы сацыяльных і духоўных адносін. Найбольш 
нецярпімым было стаўленне да апазіцыйных адносна афіцыйнай царквы 
вучэнняў у межах хрысціянства. Згодна з царкоўнымі ўяўленнямі, памылка ў 
справах веры – гэта найбольш небяспечны грэх, паколькі ён адлюстроўвае 
свядомы бунт супраць волі Бога, зямной маніфестацыяй якой з’яўляецца 

царква, а таксама выяўляе інспірацыю дэманічных сіл. Паводле «Сумы» Угуччо 

(каля 1188 г.), ерась характарызавалася як найцягчэйшае злачынства, 
накіраванае супраць «агульнага дабра царквы» і «парадку ўсяго хрысціянскага 
грамадства» [57, c.292]. Праяўленне цярпімасці адносна «ерасі» разглядалася як 

зло, што выступае ферментам рэлятывізацыі рэлігійных ісцін і фактарам 
сацыяльнай дэстабілізацыі. Буйнейшы сярэднявечны тэолаг Фама Аквінскі, 
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нягледзячы на прызнанне цярпімасці адносна нехрысціян, апраўдвае пакаранне 
смерцю «упартых ератыкоў» з дапамогай інструментаў свецкай улады [383, 

s.148]. У якасці небяспечных для сярэднявечнай супольнасці, акрамя 
«ератыкоў», разглядаліся таксама прадстаўнікі нехрысціянскіх веравызнанняў і 
некаторыя маргінальныя сацыяльныя групы.  

Рэалізацыя ўстановак сярэднявечнай інталеранцыі знаходзілася ў цеснай 
сувязі з ідэяй «двух мячоў», якая прадугледжвала цеснае ўзаемадзеянне 
царкоўнай і свецкай улады пры прыярытэце першай. Важнейшай функцыяй 
дзяржавы выступае забяспячэнне з дапамогай механізмаў прымусу 
манапольнага становішча санкцыянаванага царквой светапогляду. Апраўданне 
сацыяльнага насілля знайшло таксама сваё адлюстраванне ў дактрыне 
«справядлівай вайны». Паводле яе, вайна разумелася спірытуалістычна, як 
рэалізацыя боскага права для пакарання «няверных» і выпрабавання пабожных, 

а таксама як умова міру, мадэль якога разглядаецца ў сэнсе светапогляднай 
гамагеннасці. Дадзены аспект сярэднявечнай тэалогіі вайны яскрава праявіўся ў 
выказванні Аўгусціна: «Міра не шукаюць для таго, каб тварыць вайну, але 
твораць вайну для таго, каб дамагчыся міра» [1, c.1023]. Ступень 
«справядлівасці» пэўнага выкарыстання насілля ўваходзіла ў кампетэнцыю 

царквы, якая разглядалася як змясцілішча боскай справядлівасці. 
Практыка цярпімасці да прадстаўнікоў альтэрнатыўных поглядаў, аднак, 

не была поўнасцю невядомай у сярэднія вякі. Яе рэалізацыя абапіралася на 
прагматычныя меркаванні дзяржаўных і царкоўных улад, разглядалася як 
часовы тактычны крок. Элементы ідэй талеранцыі праглядаюцца ў асобных 
вучэннях антычнасці і раннім хрысціянстве. Крытыка фарысейства ў Новым 
Запавеце дэманстравала негатыўнае стаўленне да аўтарытарызму ў сферы 
сумлення. Евангельскія тэксты актуалізуюць радыкальнае адмаўленне 
сацыяльнага насілля, што выяўлялася ў патрабаванні ўсеагульнай любові да 
ўсіх людзей, у тым ліку ворагаў. Дадзеная тэндэнцыя мела працяг у 

апалагетычнай літаратуры. Так, Тэртуліян адстойваў прынцып мірнага 
суіснавання з іншаверцамі пры захаванні ўласнай пазіцыі [119, c.261,266].  

Перадумовы ідэй талеранцыі змяшчаюцца ў межах двух асноўных 
накірункаў сярэднявечнай думкі ва ўмовах крызісу традыцыйнага 
светапогляду: схаластыцы і містыцы. Паглыбленне дыферэнцыяцыі 
тэалагічных і філасофскіх ісцін у позняй схаластыцы найбольш яскрава 
выявілася ў вучэнні Уільяма Окама, згодна з якім «заключэнне, у якім 
суб’ектам з’яўляецца паняцце Бога ці [тэрмін] «Бог» (...), у адпаведнасці з якім 
Ён ёсць нешта, што лепш за ўсё тое, што ад Яго адрозніваецца (...), мае доказ не 
ў розных навуках, а толькі ў тэалогіі» [81, c.148-149]. Дадзенае сцвярджэнне 
экспліцыравалася з акрэсленнем гарызонтаў аўтаномнага адносна дагматычных 
схем навукова-філасофскага дыскурсу. Яшчэ больш радыкальную рэвізію меў 
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традыцыйны светапогляд у познесярэднявечным містыцызме (Мейстэр Экхарт, 
Іаган Таулер). У межах дадзенага накірунку інтэрыорызаваны свет асобы не 
толькі разглядаецца падобным Богу, але фактычна атаясамліваецца з ім, 
з’яўляецца той сутнасцю, праз якую трансцэндэнтнае становіцца іманентным 
[118, c.131-132; 130, c.37]. З дадзенай устаноўкі лагічна вынікае думка аб 
бессэнсоўнасці «знешніх» аўтарытарных імператываў, а таксама па сутнасці 
адмаўляецца неабходнасць інстытуту царквы як арганізацыі, што валодае 
манапольным правам тлумачэння ісціны. Напрыканцы сярэднявечча 
актывізуюцца рухі, якія неслі ідэі прынцыповага адмаўлення насілля. Секты 
катараў і вальдэнсаў, абапіраючыся на новазапаветныя тэксты, рашуча асуджалі 
войны і практыку смяротнай кары. Францыск Асізкі сцвярджаў братэрскую 
сувязь усіх людзей, якая фундуецца на феномене любові, што яднае ўсю 
рэчаіснасць і канструіруе свет ісціны, свабодны ад насілля [126, с.26]. Дадзеныя 
погляды мелі непасрэдную генетычную сувязь са станаўленнем ідэй талеранцыі 
ў грамадскай думцы XVI–XVII стст. 

Канцэптуалізацыя ідэй талеранцыі была выклікана рэвалюцыйнымі 
зменамі ў заходнееўрапейскім грамадстве ва ўмовах пераходу ад сярэднявечча 
да Новага часу, якія інспіравалі новыя тэндэнцыі ў светапоглядзе адукаванай 
часткі супольнасці. Вызначальнае ўздзеянне пры гэтым мелі 
агульнаеўрапейскія ідэйныя грамадскія рухі: Рэнесанс і Рэфармацыя. Галоўнай 
рысай рэнесанснага мыслення выступае антропацэнтрызм, які сцвярджае 
інтэлектуальную і маральную аўтаномію індывіда. Ідэалам Адраджэння 
з’яўляецца асоба, вольная ад некрытычнага падпарадкавання аўтарытарным 
нормам. Згодна з вучэннем Ларэнца Валы, «не заўсёды варта верыць 
аўтарытэтам, якія нават калі і сказалі многія рэчы добра, іншы раз, аднак, як 
гэта ўласціва людзям, памыляліся» [21, c.200-201]. Акцэнт на аўтаноміі 
чалавечай асобы, крытыка кагнітыўнага і этычнага аўтарытарызму фундзіравалі 
суб’ектывізм ў пытаннях сумлення і тым самым дэмантавалі аснову ідэалогіі 
нецярпімасці. У поглядах фларэнтыйскіх платонікаў фармуліруецца ідэя аб 
«невыкрышталізаванасці» ісціны ў існуючых веравызнаннях, якія змяшчаюць у 
сабе яе складовыя часткі як этапы на шляху да абсалютнага пазнання. Так, 
Марсіліо Фічына, супастаўляючы хрысціянства з іншымі гістарычнымі 
рэлігіямі, прыходзіць да высновы аб іх падабенстве, што сведчыць як аб 
адзінстве рэлігійнага вопыту чалавецтва, так і аб блізкасці хрысціянства да 
спрадвечнай усеагульнай рэлігіі, апісанне якой дадзена ў «Платонаўскім 
багаслоўі» [124, c.148]. Пры такім разуменні ісціны практычна не застаецца 
месца для вузкаканфесійных абвінавачванняў у ерасі.  

Яшчэ большы ўклад у працэс канструявання ідэй талеранцыі зрабіла 
філасофская думка Паўночнага Адраджэння, якая рэпрэзентавала 
антропацэнтрычныя ўстаноўкі ў форме надканфесійнага «хрысціянскага 
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гуманізму». У яе межах выбітная роля належыць Эразму Ратэрдамскаму, які 
абгрунтоўвае прынцып этычнага рацыяналізму, згодна з якім чалавек здольны 
пазнаць самога сябе і рэалізаваць сваю сапраўдную сутнасць, з якой вынікаюць 
любоў і іншыя хрысціянскія дабрадзейнасці. У гэтай сувязі ў сістэме 
хрысціянскага веравучэння асаблівая ўвага надаецца евангельскай Нагорнай 
пропаведзі. Светапоглядныя і этнакультурныя адрозненні не маюць, паводле 
Эразма, істотнага значэння ў гарызонце хрысціянскай любові: «Дзе ж любоў, 
якая шануе ворага, калі іншая назва, некалькі адрозны колер адзення (…) 
робяць мяне ненавісным для цябе?» [132, c.177]. Эразм крытыкуе на аснове 
рацыяналістычна-прагматычнай аргументацыі любыя формы сацыяльнага 
насілля, найперш вайну. Ён падкрэслівае іррацыянальны характар войн, 
выкліканых славалюбствам і карыслівасцю правіцеляў, і іх негатыўныя 
сацыяльныя вынікі [131]. Паслядоўна крытыкуецца сакралізацыя «войн супраць 
ворагаў веры»; распаўсюджанне хрысціянскага веравучэння магчыма, на яго 
думку, толькі шляхам пераканання [133, c.72-74].

1
 Магчымасць практычнай 

рэалізацыі прынцыпаў «хрысціянскага гуманізму» звязвалася з ідэалам 
асвечанага манарха-рэфарматара. Эразміянскія ідэі аказалі значны ўплыў на 
канструяванне мадэлі утапічнай дзяржавы Томаса Мора, якая ўключае ў сябе 
верацярпімасць (выключэннем з’яўляецца забарона публічнага адмаўлення 
правідэнцыялізму і бессмяротнасці душы), што разглядаецца ў якасці фактара 
сацыяльнай інтэграцыі [74, c.94-96]. 

Вучэнне Рэфармацыі развіваецца ў сваёй аснове з прынцыпаў, 
процілеглых рэнесансным устаноўкам. У дыскурсе дадзенага рэлігійнага руху 
пастуліруецца бяссілле чалавечых інтэлектуальна-валявых намаганняў у 
сатэрыялагічным аспекце, несувымяральнасць быцця чалавека з Богам. У 
супрацьвагу сярэднявечнаму каталіцкаму вучэнню аб сатэрыялагічнай функцыі 
царквы максімальна радыкалізуецца персаналісцкая інтэрпрэтацыя 
камунікатыўных адносін Бога і чалавека, згодна з якой толькі вера, што 
індывідуальна надаецца супранатуралістычным шляхам, з’яўляецца шляхам да 
апраўдання і выратавання грэшніка. Рэлігійны вопыт уяўляецца ў якасці 
максімальна індывідуалізаванага і фактычна прыводзіць да атаясамлення веры і 
сумлення, паколькі змест першай не можа быць рэгламентаваны ніякім знешнім 
аўтарытэтам. Адзінай фармальнай крыніцай веры ў рэфармацыйным вучэнні 
з’яўляецца Біблія. Абсалютная несумненнасць надаецца свяшчэннаму тэксту 
дзякуючы сведчанню Святога Духа, які разглядаецца па сутнасці як маральная 
інтуіцыя чалавека. Развіццё пазначанага падыходу дае падставу для свабоднай 
дыскусіі ў кантэксце экзэгетыкі ў сувязі з фактычным ураўнаваннем 

                                                 
1
 Неабходна адзначыць, што ў пэўнай ступені Эразм рабіў саступкі дактрыне «справядлівай вайны»: «(...) трэба, 

каб яны [правіцелі] праводзілі вайну не сабе на патрэбу, а за дзяржаву (...)» [133, c.77], аднак не ўказваў пры 
гэтым ніякіх прыкладаў з актуальнай эмпірычнай рэчаіснасці. 
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перакананняў усіх людзей, асэнсаваных пры ўмове індывідуальнага разумення 
веры. З гэтага вынікае прынцып усеагульнага святарства, які дэкларуе новую 
канцэпцыю царквы як неінстытуцыяналізаванай супольнасці вернікаў. Такім 
чынам, можна сцвярджаць, што рэфармацыйная думка парадаксальным чынам 
фарміруе светапоглядныя перадумовы феномена талеранцыі, характэрныя для 
рэнесанснага дыскурсу.  

Абапіраючыся на ідэю аб апраўданні асабістай верай, М. Лютэр 
фармулюе ідэі рэлігійнай цярпімасці. Прызнанне ісціны, на яго думку, 
залежыць выключна ад інтэрналізаванага асабістага рашэння. Веравызнанне, 
прынятае пад прымусам, з’яўляецца імітацыяй сапраўднай веры і сведчаннем 
дэградацыі і фармалізацыі рэлігійнага жыцця. У сферы «унутранага чалавека» 
дзейнічае толькі сіла «духоўнага мяча»: «Тут павінна змагацца Слова Божае, 
калі яно ў дадзеным выпадку нічога не вырашыць, то не вырашыць гэтага і 
свецкая ўлада, нават калі яна напоўніць свет крывёю» [66, c.147-149,152]. У 
гэтай сувязі М. Лютэр у якасці адзінага дапушчальнага сродку рэлігійнага 
навяртання абвяшчае прапагандысцкую дзейнасць. У 1520-я гг. ён заклікаў да 
цярпімасці не толькі ў дачыненні да «ератыкоў», але і да іудзеяў і мусульман 
[123, c. 20-21,28]. У вучэнні М. Лютэра рэінтэрпрэтуецца сярэднявечная ідэя 
«двух мячоў» шляхам адмаўлення тэакратычных амбіцый каталіцкай царквы і 
сцвярджэння аўтарытэту дзяржаўнай улады. Дзяржава, на яго думку, 
з’яўляецца галоўным элементам грамадскай сістэмы, што рэгулюе сацыяльныя 
адносіны і не дапускае сацыяльнай энтрапіі. Нягледзячы на тое, што для 
«сапраўдных хрысціян», якія кіруюцца правіламі евангельскай этыкі, дзяржава і 
права «(...) не патрэбныя і не ўяўляюць (...) ніякай каштоўнасці», яны абавязаны 
падпарадкоўвацца распараджэнням свецкай улады і па магчымасці прымаць 
удзел у іх ажыццяўленні для забеспячэння стабільнасці ў соцыуме, дзе 
пераважаюць індывіды з эгаістычнымі памкненнямі [66, c.137-142; 68, c.47-48]. 

Акты дзяржаўнага насілля ў тым выпадку, калі яны садзейнічаюць грамадскай 
карысці, не асуджаюцца, нягледзячы на іх супярэчнасць з новазапаветнай 
этыкай. У той жа час насілле, накіраванае супраць свецкай улады, М. Лютэр 
адназначна адмаўляе [66, c.133,145,159-160; 67, c.123-124; 254, s.305-307]. Тым 
не менш тэарэтычнае абгрунтаванне этатызму ў яго істотна абмяжоўваецца 
дэклараваннем мяжы, якую не можа перасягнуць ніякая зямная ўлада: «Свецкае 
праўленне мае законы, якія распаўсюджваюцца не далей за цела і маёмасць і 
тое, што з’яўляецца знешнім на зямлі. Над душой жа Бог не можа і не хоча 
дазволіць уладарыць нікому, акрамя Сябе Самога» [66, c.146-147]. З гэтага 
вынікае некалькі наступстваў: аўтаномнае існаванне рэлігійных інстытутаў у 
дзяржаве; свабода інтэрпрэтацыі Святога Пісьма, яго публічнага тлумачэння і 
абмеркавання ў межах хрысціянскай абшчыны; права і нават абавязак 
непадпарадкавання дзяржаўнай уладзе ў асобных выпадках, што можна 
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разглядаць як праект негвалтоўнага супраціўлення. Адначасова М. Лютэр 
звяртаецца да сумлення свецкіх князёў, прэзентуючы бачанне ідэальнага 
правіцеля, які добраахвотна абмяжоўвае свае прэрагатывы этычнымі 
імператывамі [66, c.155-161].  

Праціўнікам ідэалагічнай нецярпімасці быў у ранні перыяд сваёй 
дзейнасці і Ж. Кальвін. У яго творчасці дэсакралізацыя сярэднявечнай царквы 
інспіруе неабходнасць свабоды веравызнання. У працы «Навучанне ў 
хрысціянскай веры» ён пастуліруе прынцып свабоды сумлення, незалежнага ад 
прыняцця знешніх рытуалаў [48, c.294]. Ж. Кальвін актуалізуе нават 
радыкальнае адмаўленне насілля як сацыяльнай з’явы: «(...) Нам увогуле 
забаронены ўсялякае насілле, замах і шкода, што выклікаюць цялесныя пакуты 
бліжняга» [47, c.403]. 

Такім чынам, генэзіс ідэй талеранцыі ў заходнееўрапейскай грамадскай 
думцы звязаны з рэвалюцыйнымі светапогляднымі зменамі ва ўмовах пераходу 
ад сярэднявечнага да новаеўрапейскага грамадства. Вызначальны ўплыў пры 
гэтым мелі ідэйныя ўстаноўкі Рэнесанса і Рэфармацыі, якія абумовілі 
тэарэтычныя перадумовы ідэй талеранцыі: акцэнтаванне ролі адзінкавага ў 
дачыненні агульнага, кагнітыўны і этычны персаналізм, адагматызм і 
антыаўтарытарызм. Дадзеныя ўстаноўкі вызначылі фарміраванне класічных 
канцэпцый талеранцыі ў дыскурсе Новага часу. 

 

 

2.2. Станаўленне класічных канцэпцый талеранцыі ў 
заходнееўрапейскай філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы 
Новага часу 

 

 

У дадзеным раздзеле разглядаецца працэс станаўлення канцэпцый 
талеранцыі ў заходнееўрапейскай думцы на працягу XVI–XVIІ стст. На аснове 
кароткага аналізу вызначаюцца спецыфічныя рысы ранніх канцэпцый 
талеранцыі XVI ст. і класічных канцэпцый Новага часу. 

Фарміраванне элементаў ідэй талеранцыі ў межах рэнесанснага і 
рэфармацыйнага рухаў не суправаджалася іх увасабленнем у рэчаіснасць, што 
было абумоўлена сацыякультурнай сітуацыяй XVI–XVIІ стст. у Заходняй 
Еўропе. Асаблівасцю дадзенай сітуацыі з’яўлялася панаванне рэлігійнага 
фанатызму, які знайшоў сваё найбольш трагічнае адлюстраванне ў рэлігійных 
войнах, выкліканых расколам «хрысціянскага свету» на канфліктуючыя 
канфесійныя супольнасці. Устаноўка рэлігійнай інталеранцыі паслядоўна 

рэалізавалася ў дыскурсе посттрыдэнцкага контррэфармацыйнага руху, які быў 
накіраваны на рэстаўрацыю пазіцый папства, непрымірымую барацьбу супраць 
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ідэй, што супярэчылі каталіцкай традыцыі. Да гэтага руху далучыліся 
некаторыя гуманісты, занепакоеныя сацыяльнымі вынікамі Рэфармацыі. Так, Т. 
Мор рашуча падтрымаў неабходнасць рэпрэсій супраць рэлігійных іншадумцаў 
[82, c.364-366]. Стратэгіі адносін да носьбітаў іншых перакананняў вагаліся ў 
контррэфармацыйнай грамадскай думцы ад безумоўнай апалогіі інквізіцыйнага 
тэрору (Р. Белармін) да артыкуляцыі магчымасці часовага прымірэння з 
«ератыкамі», улічваючы знешнія абставіны (М. Беканус, Ж. Маліна). 

У працэсе канфесіяналізацыі лідэры пратэстантызму таксама адмовіліся 
ад прынцыпаў талеранцыі, іманентных духу раннерэфармацыйнага вучэння, 
абаранялі практыку нецярпімасці. Дадзеную эвалюцыю можна прасачыць на 
прыкладзе М. Лютэра, які ў 1528 г. абураўся жорсткім пераследам 
анабаптыстаў, а ўжо ў 1530 г. дапускаў пакаранне «ератыкоў» аж да смяротнай 
кары [387, s.81-94]. У 1540-1550 я гг. ён выдае шэраг прац супраць іудзеяў, 
прасякнутых духам крайняга фанатызму, далучаецца да прыхільнікаў ідэі 
«справядлівай вайны» супраць мусульман. М. Лютэр фактычна адмовіўся ад 
ранейшых перакананняў адносна спецыфікі духоўнай і свецкай супольнасцяў і 
заклікаў дзяржаўныя улады да дэпартацыі прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх 
канфесій. Адыход ад прынцыпаў цярпімасці меў месца і ў кальвінізме. Ж. 
Кальвін у 1554 г. вылучае некалькі тэзісаў на карысць светапогляднай 
інталеранцыі:  

– цярпімасць адносна памылкі ў справах веры раўназначна прызнанню 
таго, што ў ёй могуць быць засяроджаны элементы ісціны, што немагчыма;  

– цярпімасць дэстабілізуе асновы рэлігіі, ставіць пад сумненне яе 
аўтарытэт;  

– бяспека рэлігіі і гонар Бога патрабуюць радыкальнага ўціску «ерасі». 
Каталіцкая царква, на яго погляд, памыляецца не ў тым, што лічыць слушнай 
ідэю пакарання «ератыкоў», а ў тым, што карае як ератыкоў «прававерных» 
[284, s.189-190].  

Свабода веравызнання рэінтэрпрэтавалася ў дыскурсе пратэстантызму ў 
ідэю «прыватнай свабоды рэлігіі», згодна з якой прадстаўнікі альтэрнатыўных 
поглядаў мелі права прыватна прытрымлівацца свайго вызнання без яго 
публічнай дэманстрацыі пры ўмове абавязковага ўдзелу ў кульце пануючай 
«ісціннай» канфесіі. Дадзеная ідэя выступае як форма памяркоўнай 
інталеранцыі ў адносінах да праекту татальнай фізічнай ліквідацыі іншадумцаў. 
У той жа час яна азначае рэгрэс у параўнанні з устаноўкамі ранняй Рэфармацыі 
і «хрысціянскага гуманізму». Характэрным з’яўляецца ў гэты перыяд 
сітуацыйнае разуменне талеранцыі: пераследуемыя ў пэўных краінах 
канфесійныя групы выказваліся на карысць цярпімасці, у той час як іх 
аднадумцы ў тых краінах, дзе яны мелі пануючае становішча, прытрымліваліся 
інталерантных пазіцый. 
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Выбух насілля падчас рэлігійных войн, з аднаго боку, каталізаваў 

працэсы нарастання рэлігійнага пратэізму і светапогляднага індыферэнтызму, з 
другога, садзейнічаў пошуку шляхоў да кампрамісу. У еўрапейскіх дзяржавах 
XVI ст. з’яўляюцца прававыя акты, што ў той ці іншай ступені заканадаўча 
легімымізуюць феномен талеранцыі.1 Усе яны, аднак, указвалі толькі на 
цярпімасць да асобных выбраных канфесій. Дадзеныя працэсы, а таксама 
ўзнікненне шматлікіх інтэрпрэтацый рэлігійных ісцін садзейнічалі тэндэнцыі да 
прызнання плюралізму ў сферы сумлення ў грамадскай думцы. Галоўным 
тэарэтычным фактарам фарміравання ідэй талеранцыі выступае патэнцыял 
рэнесансна-гуманістычных і раннерэфармацыйных вучэнняў. Аналіз 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі сярэдзіны – другой паловы XVI ст. 
дазваляе вылучыць некалькі адметных канцэпцый талеранцыі: 

1. Ліберальна-рацыяналістычная канцэпцыя (С. Кастэліо, Я. Аконціус, Л. 
Соцын, Б. Ахіна, К.С. Курыён). У яе аснове знаходзяцца рацыяналізацыя веры і 
звязаны з ёй метадычны скептыцызм, а таксама гуманістычная этызацыя рэлігіі. 
Памылка ў сферы рэлігіі звязваецца пераважна з недахопамі чалавечага розуму. 
На аснове рэфармацыйнага тэзісу аб Святым Пісьме як адзінай крыніцы веры 

канстатуецца адсутнасць адназначнага сэнсу ў значнай частцы яго тэкстаў і 
робіцца выснова аб адноснасці ўсіх экзэгетычных інтэрпрэтацый. 
Абвінавачванні ў ерасі ў большасці выпадкаў абвяшчаюцца неабгрунтаванымі, 
«(...) паколькі ератыком мы называем кожнага, хто не згодны з нашай думкай» 
[160, s.44-45]. У гэтай сувязі Я. Аконціус прапануе новую мадэль артадоксіі на 
аснове прызнання сістэмы фундаментальных ісцін (найбольш агульных 
дагматаў, якія прызнаюцца ўсімі хрысціянамі). Разам з тым комплекс дадзеных 
ісцін стварае мяжу прызнання светапогляднай пазіцыі іншага (С. Кастэліо і Я. 
Аконціус абвяшчаюць злачынцамі атэістаў і нават заяўляюць аб неабходнасці 
пэўных карных санкцый адносна «сапраўдных ератыкоў», пад якімі 
разумеюцца тыя, хто не прызнаюць фундаментальных ісцін) [160, s.10-11,18; 

366, s.18-19]. Аднак абарона рэлігійных прынцыпаў не павінна ажыццяўляцца 
шляхам насілля. Забойства вераадступніка асуджаецца як забойства чалавека, 
што з’яўляецца найгоршым відам маральнага зла. 

2. Містыка-спірытуалістычная канцэпцыя (С. Франк, Г. Швенкфельд, І. 
Дэнк, Я. Бёме, В. Вайгель). У яе межах у традыцыі познесярэднявечнага 
містыцызму развіваецца персаналісцкае вучэнне аб «унутраным свеце» як 

                                                 
1
 Першым крокам у гэтым накірунку стаў Аугсбургскі мір 1555 г. у Свяшчэннай Рымскай імперыі, які 

санкцыянаваў існаванне ў краіне дзвюх канфесій: каталіцкай і лютэранскай. Адначасова ён сфармуляваў 
прынцып, паводле якога на тэрыторыі аўтаномнай адзінкі імперыі можа існаваць толькі адно веравызнанне 
(cuius regio, eius religio). Упершыню права на дзейнасць некалькіх канфесій на адной тэрыторыі санкцыянаваў 
акт германскага імператара Максіміліяна ІІ 1568 г., які датычыў Габсбургскіх уладанняў. Паводле Нанцкага 
эдыкту 1598 г. у Францыі гарантавалася абмежаваная свабода кальвінісцкага культу. У Трансільваніі ў выніку 
актаў 1564, 1568 і 1576 гг. атрымалі афіцыйнае прызнанне чатыры хрысціянскія канфесіі: каталіцызм, 
лютэранства, кальвінізм і унітарыянства. 
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галоўнай крыніцы веры. Паводле С. Франка, знешні аўтарытэт не можа 
вызначыць «унутраны свет», таму любая тэалагічная дактрына павінна быць 
дапасавана да суб’ектыўнай ісціны [185, s. 17,96-97]. У выніку нават біблейскія 
тэксты абвяшчаюцца другаснымі ў параўнанні з іманентным богаадкрыццём. 
Абмежаванне рэлігіі экзістэнцыяльным вымярэннем чалавечай душы выклікае 
тэзіс аб непатрэбнасці знешняй інстытуцыяналізацыі духоўнай супольнасці 
хрысціян. Дадзеныя ідэі прыводзілі да дыскрэдытацыі ўсялякіх форм прымусу 
ў сферы сумлення і прызнання верацярпімасці атрыбутам сапраўднай рэлігіі. 

3. Скептыцызм і цесна звязаная з ім канцэпцыя «палітыкаў» (М. Мантэнь, 
Ж. Бадэн, П. Шарон). Фундаментальнай асновай вучэння з’яўляюцца 
гнасеалагічны агнастыцызм і тэзіс аб абсалютнай трансцэндэнтнасці Бога. Усе 
рэлігійныя вераванні кваліфікуюцца як сацыяльныя канвенцыі, што маюць на 
мэце духоўную інтэграцыю пэўнай супольнасці і наданне індывіду некаторай 
карціны свету і сістэмы арыентацыі [73, c.610-611,628-636,692-695]. Рэлігійнае 
насілле характарызуецца як фактар сацыяльнай дэстабілізацыі. У якасці 
альтэрнатывы яму прапануецца верацярпімасць як сродак грамадска-

палітычнай кансалідацыі, што прадугледжвае канцэпцыя «палітыкаў». 
Апошняя абвяшчае мірнае суіснаванне паміж рознымі канфесіямі ў грамадстве 
на аснове кампрамісу, гарантаванага моцнай дзяржаўнай уладай. Ж. Бадэн 
падкрэслівае прагматычныя аргументы на карысць талеранцыі: «(...) чым больш 
падвяргаецца насіллю воля людзей, тым больш яна непахісная (...)» [18, c. 306]. 

4. Радыкальна-рэфармацыйная канцэпцыя, рэпрэзентаваная ў вучэннях 
«Чэшскіх братоў» на чале з П. Хельчыцкім, швейцарска-германскага 
анабаптызму, мараўскага гутэрызму, нідэрландскага менанізму. Яе асаблівасцю 
з’яўляецца тое, што талеранцыя разглядаецца не толькі ў вузкім сэнсе 
міжканфесійных адносін, але і ў шырокім сацыяльна-анталагічным гарызонце 
як модус хрысціянскай любові, што выключае любое насілле ў дачыненні 
асобы. На гэтай аснове адмаўлялася ўся заснаваная на прымусе сацыяльная 
рэчаіснасць, якой супрацьпастаўляўся «свет сапраўдных хрысціян», што 
кіруецца ў сваёй жыццядзейнасці евангельскімі нормамі маралі. Безумоўна 
асуджаюцца войны і выкарыстанне смяротнай кары. У Шляхтхаймскім сімвале 
веры швейцарскіх анабаптыстаў 1527 г. сцвярджалася, што прынцып ненасілля 
абавязковы для ўсіх, хто імкнецца быць сапраўдным хрысціянінам [187, s.191]. 

Песімізм адносна ажыццяўлення ідэалу ў сацыяльнай рэальнасці суадносіцца з 
заданнем пасіўнага негвалтоўнага супраціўлення як жыцця ў прасторы 
евангельскай этыкі.  

Канцэпцыі XVI ст. пазначылі першы крок у накірунку станаўлення 
парадыгмы талеранцыі Новага часу. Яны характарызаваліся пэўнай 
схематычнасцю, незавершанасцю ідэйна-тэарэтычных канструкцый, 
недастатковым аналізам феномену талеранцыі, захаваннем рэлігійнай 
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заангажаванасці. У XVII ст. развіццё ідэй талеранцыі атрымала імпульс у 
кантэксце дыскурсу эпохі Новага часу. Апошні адлюстроўваў новую 
сацыякультурную сітуацыю ў Еўропе, што звязана з хуткім развіццём 
капіталістычных адносін і значным прагрэсам у навуковай сферы, вынікам чаго 
стала станаўленне новага светапогляду. У філасофскай думцы пануючай стала 
ўстаноўка, якая тлумачыць рэчаіснасць на аснове сканструяваных прынцыпаў 
«натуральнага розуму». Гэта выклікала ўздзеянне і на інтэрпрэтацыю ідэй 
талеранцыі. Падыходы філосафаў Новага часу фарміраваліся на аснове 
творчага развіцця канцэпцый талеранцыі XVI ст. Істотную ролю мела таксама 
асэнсаванне практычнага вопыту выкарыстання розных стратэгій у сферы 
міжканфесійных адносін у еўрапейскіх краінах. Найбольш тэарэтычна 
аргументаваны характар мелі канцэпцыі талеранцыі, прадстаўленыя ў вучэннях 
Б. Спінозы, Д. Лока, П, Бейля, якія можна назваць класічнымі. У адрозненне ад 
канцэпцый папярэдняга перыяду яны разглядалі прадмет пераважна не з 
канфесійных, а з агульнакультурных і грамадска-палітычных пазіцый. У аснове 
абгрунтавання прынцыпаў талеранцыі ў іх межах знаходзіўся шэраг агульных 
рыс, якія развівалі тэндэнцыі, што праявіліся ўжо ў філасофскай думцы 
папярэдняга перыяду: 

– рацыяналізацыя рэлігіі і звязаны з ёй метадычны скептыцызм, які 
прыводзіць да рэлятывізацыі тэалагічных дактрын. На аснове гэтага развіваецца 
вучэнне аб натуральнай рэлігіі і натуральным адкрыцці. У дадзеным святле 
інспіруецца новае разуменне памылкі ў справах веры як аднароднай з 
памылкамі, уласцівымі людзям у прафанным жыцці, або як натуральнай з’явы 
на шляху пазнання. Пры такім падыходзе яна не можа лічыцца грахом і быць 
аб’ектам пераследаванняў [15, c.333-335; 62, c.43]; 

– паслядоўная этызацыя рэлігіі. Згодна з думкай Б. Спінозы, сутнасць 
рэлігіі вызначае боскі закон, засяроджаны ў этычных імператывах, якія 
адкрываюцца з дапамогай «натуральнага свету» [113, c. 57-59,91]. П. Бейль 
развівае дадзеную ўстаноўку да сцвярджэння секулярызацыі маралі, што 
дазваляе пашырыць прынцыпы талеранцыі на прадстаўнікоў нерэлігійнага 
светапогляду. Рэінтэрпрэтуецца паняцце граха, пад якім разумеецца «усё, што 
здзяйсняецца насуперак голасу сумлення» [15, c.323-326];  

– абгрунтаванне неэфектыўнасці і іррацыянальнасці рэлігійнай 
нецярпімасці ў палітыка-прагматычным аспекце: указанне на практыку 
інталеранцыі як фактар сацыяльнай дэстабілізацыі і канфліктнасці, а таксама 
крыніцу рэлігійнага пратэізму і індыферэнтызму. 

У межах класічных канцэпцый талеранцыі Новага часу распрацоўваюцца 
плюралістычныя мадэлі духоўнага жыцця, якія канкрэтызавалі праблему 
ўзаемаадносін дзяржавы і рэлігійных інстытутаў. Асноўнымі выступаюць 
мадэлі, прадстаўленыя Б Спінозам і Д. Локам: 
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– Мадэль Б. Спінозы. У яе межах абгрунтоўваецца распаўсюджанне 
дзяржаўнай улады на ўсе галіны грамадскага жыцця, у тым ліку права на 
ўстанаўленне афіцыйнай канфесіі. У той жа час свабода мыслення разглядаецца 
як неад’емнае права чалавечай асобы. Дзяржаўныя ўлады маюць права 
санкцыянаваць падданым удзел у цырымоніях пануючай канфесіі; у той жа час 
яны павінны легалізаваць крытыку гэтай канфесіі пры ўмове адсутнасці намеру 
дыскрэдытацыі ўлады [113, c.176-232]. 

– Мадэль Д. Лока. Згодна з ёй паслядоўна размяжоўваюцца феномены 
духоўнай і свецкай улады, што з’яўляюцца цалкам адрознымі ў генетычным, 
прадметным, функцыянальным і інструментальным аспекце. Мэты дзяржавы 
засяроджаны ў матэрыяльным, мэты царквы – у духоўным жыцці. З гэтага 
вынікае, што ўсе рэлігійныя арганізацыі павінны мець роўныя правы; 
далучэнне да той ці іншай канфесіі – добраахвотная прыватная справа. 
Выключэнне ў гэтай сувязі складае рэпрэзентацыя безрэлігійных поглядаў і 
ідэй, накіраваных супраць дзяржаўнага парадку [62, c.31-49,65-67]. 

Канцэпцыя талеранцыі, якая характарызавалася адмаўленнем 
сацыяльнага насілля наогул, працягвала ў дадзены перыяд існаваць у межах 
радыкальна-рэфармацыйных плыняў. Найбольшае пашырэнне яна атрымала ў 
грамадска-палітычнай думцы квакераў. Аднак новых форм тэарэтычнай 
аргументацыі ў параўнанні з ідэямі XVI ст. знойдзена не было. 

Такім чынам, на працягу XVI–XVII стст. адбываўся працэс станаўлення 
канцэпцый талеранцыі ў заходнееўрапейскай філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы. Першым крокам у дадзеным накірунку сталі канцэпцыі XVI 

ст., сфарміраваныя пад уплывам рэнесансных і рэфармацыйных ідэй. У 
далейшым развіццё ідэй талеранцыі эвалюцыянавала ў накірунку класічных 
канцэпцый, якія фарміруюцца ў кантэксце філасофскіх і сацыяльна-палітычных 
ідэй Новага часу. Асноўнымі ідэйнымі фактарамі дадзеных канцэпцый 
выступаюць рацыяналізацыя веры і метадычны скептыцызм, этызацыя рэлігіі, 
прагматычна-палітычная аргументацыя. У межах названых канцэпцый 
фарміруюцца плюралістычныя мадэлі ўзаемаадносін дзяржавы і рэлігійных 
інстытутаў. Ідэйныя набыткі заходнееўрапейскай думкі з’яўляюцца важным 
фактарам станаўлення канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. 
Але разам з імі істотным фактарам пры гэтым выступае таксама спецыфіка 
сацыякультурнай сітуацыі на геакультурнай прасторы ВКЛ і Польшчы, што 
разглядаецца ў главе 3. 
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ГЛАВА 3. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў ВЯЛІКІМ 
КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ І ПОЛЬШЧЫ XVI–XVII СТСТ. ЯК ФАКТАР 

ПРАБЛЕМАТЫЗАЦЫІ ФЕНОМЕНА ТАЛЕРАНЦЫІ Ў ФІЛАСОФСКАЙ 
І САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАЙ ДУМЦЫ 

 

У дадзенай главе разглядаецца спецыфіка сацыякультурнай сітуацыі ў 
Вялікім княстве Літоўскім і Польшчы XVI–XVII стст. Дадзеная сітуацыя 
актуалізавала галоўныя сацыякультурныя фактары, якія паўплывалі на 
фарміраванне адметных канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы.  

На працягу XVI–XVII стст. на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы да найбольш 
істотных сацыякультурных працэсаў трэба залічыць: 

1. Значнае паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця, што знайшло 
адлюстраванне ў такіх з’явах як станаўленне фальваркавай сельскай гаспадаркі, 
рост гарадоў, паглыбленне спецыялізацыі і дыферэнцыяцыі ў рамесна-

прамысловай вытворчасці, развіццё гандлю і таварна-грашовых адносін, 

зараджэнне элементаў раннекапіталістычных адносін. 

2. Фарміраванне спецыфічнай формы грамадска-палітычнага ладу – 

шляхецкай дэмакратыі. 
3. Палітычная інтэграцыя ВКЛ і Польшчы і ўзнікненне ў выніку 

федэратыўнай дзяржавы – Рэчы Паспалітай. 
4. Паскарэнне этнічных працэсаў і складванне беларускай, літоўскай, 

польскай і украінскай народнасцяў. 
5. Уздым у сферы духоўнай культуры, што асабліва праявілася ва 

ўзнікненні кнігадрукавання, росце колькасці адукацыйных устаноў.  
У рэчышчы дадзеных працэсаў неабходна разглядаць феномен 

талеранцыі. Галоўным сацыякультурным фактарам фарміравання дадзенага 
феномена з’яўляецца правядзенне талерантнай палітыкі ў сістэме міжэтнічных і 
міжканфесійных адносін на дзяржаўным узроўні на тэрыторыі Вялікага княства 
Літоўскага і Польшчы. Палітыка ўлад ВКЛ на працягу доўгага часу была 
накіравана на захаванне мірных ўзаемаадносін паміж рознымі этнакультурнымі 
групамі. Вялікія князі літоўскія нярэдка з прагматычных меркаванняў змянялі 
сваё веравызнанне. Хрысціянізацыя язычніцкага насельніцтва пасля Крэўскай 
уніі 1385 г., хаця і суправаджалася прымусовымі мерамі, не мела, аднак, 
радыкальнага рэпрэсіўнага характару. Згодна з граматамі Аляксандра 
Ягелончыка 1499 г. і Жыгімонта І Старога 1511 г. пацвярджаліся судова-

адміністрацыйныя паўнамоцтвы праваслаўнай іерархіі на аснове «Світку 
Яраслава», а таксама недатыкальнасць цэркваў усходняга абраду як у 
дзяржаўных, так і ў прыватных уладаннях [16, c.4-6,9-15]. Праваслаўныя 
феадалы ў выніку прывілеяў 1432 і 1434 гг. карысталіся большасцю правоў, 
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нададзеных каталіцкай шляхце. Праваслаўныя мелі роўныя правы з каталікамі 
на заняцце гарадскіх адміністрацыйных пасад. 

Палітыка дзяржаўных улад ў Каралеўстве Польскім у сярэднявеччы 
некалькі адрознівалася ад палітыкі ў ВКЛ. Працэс хрысціянізацыі меў тут 
больш агрэсіўны характар, чаму спрыялі экспансіянісцкая пазіцыя пануючай 
каталіцкай царквы і выкарыстанне рэлігійных спрэчак ва ўнутрыпалітычнай 
барацьбе. Так, Хроніка Дзітмара ўзгадвае аб цялесных пакараннях за 
невыкананне царкоўных прадпісанняў [238, s.253]. У XIV–XV стст. у Польшчы 
адбываліся пераследы прадстаўнікоў заходнееўрапейскіх «ератычных» рухаў 
(флагелантаў, вальдэнсаў, пазней гусітаў).1 У першай палове XV ст прымаюцца 
прававыя акты рэпрэсіўнага характару супраць гусіцкага руху (Вэлюньскі 
эдыкт 1424 г., акт Карчынскай канфедэрацыі 1438 г.), згодна з якімі гусіцкая 
«ерась» кваліфікуецца як дзяржаўнае злачынства, што павінна карацца смерцю 
[388, p.38,63-64]. Аднак пераследаванні гусітаў не набылі масавага характару. 
Фактычна на працягу XV ст. у Польшчы праводзілася палітыка неафіцыйнай 
цярпімасці ў дачыненні да апазіцыйных адносна каталіцкай царквы рэлігійных 
груп, у тым выпадку, калі іх дзейнасць не набывала палітычнага характару. 
Пасля далучэння да Польшчы Галіччыны была заканадаўча санкцыянавана 
рэлігійная талеранцыя ў адносінах да праваслаўнай царквы; з 1340 г. 
праваслаўная шляхта ўраўноўвалася ў правах з каталіцкай [14, с.89].  

На тэрыторыі ВКЛ і Польшчы дзяржаўныя ўлады практыкавалі 
рэлігійную цярпімасць ў дачыненні да этнакультурных груп іншаземнага 
паходжання: іудзеяў, караімаў, татараў-мусульман, армян-монафізітаў. Усе яны 
былі абаронены спецыяльнымі правамі. Так, згодна з каралеўскім прывілеямі, 
іудзеям гарантаваліся асабістая недатыкальнасць, унутраная рэлігійна-

культурная аўтаномія, забараняліся абвінавачванні ў рытуальных забойствах 
хрысціян [3, с.454-457; 5, с.202-203; 63, c.117-118,135]. Акрамя таго выдаваліся 
спецыяльныя прывілеі для яўрэйскіх абшчын асобных гарадоў.2 

Вялікае значэнне на фарміраванне дзяржаўнай палітыкі ў рэлігійнай 
сферы мела распаўсюджанне ў ВКЛ і Польшчы рэфармацыйных ідэй, у першую 
чаргу ў шляхецкім асяроддзі. Дзяржаўныя ўлады першапачаткова спрабавалі не 
дапусціць пашырэння Рэфармацыі. Аб гэтым сведчылі каралеўскія дэкрэты 
1520, 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1535, 1550 гг, згодна з якімі патрабавалася 
выкарыстанне суровых кар супраць «ератыкоў» аж да пакарання смерцю; 
забаранялася пад страхам канфіскацыі маёмасці і выгнання за межы краіны 
                                                 
1
 У 1318 i 1327 гг. папа Ян ХХІІ санкцыянаваў стварэнне для Польшчы інквізіцыйнага трыбуналу, складзенага з 

дамініканцаў, які час ад часу практыкаваў рэпрэсіі адносна «ератыкоў». Тым не менш у адрозненне ад Заходняй 
Еўропы пакаранне смерцю выкарыстоўвалася рэдка і зводзілася да адзінкавых фактаў. Пераважнай формай 
санкцый супраць іншадумцаў былі турэмнае зняволенне і канфіскацыя маёмасці [178, s.172,178-183,186]. 
2
 Прыкладам можа быць прывілей Уладыслава Вазы 1633 г. яўрэям Віцебска, паводле якога гарантаваліся 

правы свабоднага гандлю, набыцця нерухомасці, распараджэння іудзейскімі малітоўнымі школамі і могілкамі 
[23, с. 277]. 
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ўвозіць, прадаваць і захоўваць кнігі М. Лютэра і іншых рэфарматараў; 
забараняўся выезд на вучобу ў пратэстанцкія універсітэты [168, p.316; 169, p.3; 

389, p.179-180]. Аднак практычная рэалізацыя антырэфармацыйных эдыктаў 
мела месца рэдка. У палітыцы Жыгімонта І Старога (1506-1548) палітычныя 
разлікі дамінавалі над рэлігійнай заангажаванасцю. Так, ён падпісаў пагадненне 
з васальна залежнай ад Польшчы Прусіяй у маі 1525 г., згодна з якім 
лютэранства станавілася ў яе межах афіцыйнай канфесіяй [389, p.214-219]. 

Рэпрэсіі мелі месца толькі тады, калі каралеўская ўлада адчувала небяспеку 
палітычных патрабаванняў у форме рэлігійных ідэй.1

 Падчас каралявання 
Жыгімонта ІІ Аўгуста (1548-1572) адбываецца канчатковае станаўленне 
шляхецкай дэмакратыі, што стала галоўным фактарам фактычнай дэнансацыі 
«антыератычнага» заканадаўства. На сойме 1552 г., нягледзячы на прызнанне 
ўсіх ранейшых правоў каталіцкага духавенства, былі прыпынены на адзін год 
судовыя разгляды па справах «ерасі» адносна прадстаўнікоў шляхты. У 1563 г. 
яны былі афіцыйна адменены [322, s.49-50]. У асяроддзі шляхты і нават часткі 
духавенства былі папулярныя праекты нацыянальнага сабору з мэтай 
правядзення царкоўнай рэформы, якія пэўны час мелі падтрымку з боку 
караля.2 У ВКЛ згодна з Віленскім прывілеем 1563 г., трансляваным у Статут 
ВКЛ 1566 г., уся шляхта «веры Хрестіянское» заканадаўча атрымала роўныя 
палітычныя правы [4, с.118-12; 115, c.38-39].  

Канчаткова прынцып рэлігійнай талеранцыі быў замацаваны на 
заканадаўчым узроўні падчас першага бескаралеўя ў Рэчы Паспалітай (1572-

1573) у выніку прыняцця акту Варшаўскай канфедэрацыі на каранацыйным 
сойме 28 студзеня 1573 г. Тэкст акту канфедэрацыі быў распрацаваны асобнай 
камісіяй у складзе трох каталікоў і трох пратэстантаў. Галоўнымі матывамі яго 
прыняцця з’яўляліся салідарнасць шляхты ў абароне сваіх грамадзянскіх і 
палітычных прывілеяў ва ўмовах нарастання контррэфармацыйнага руху, боязь 
пратэстантаў перад магчымымі рэлігійнымі рэпрэсіямі з боку новага караля 
Генрыха Валуа, крах спадзяванняў на скліканне нацыянальнага сабору.3

 

Названы акт абвяшчаў сваёй задачай «мір паміж сабой захоўваць, а ў сувязі з 
розніцай веры і адрозненнем у цэрквах крыві не праліваць і не караць 
адсуджэннем маёмасці, пазбаўленнем гонару, турэмным зняволеннем і 
                                                 
1
 Так, у 1525-1526 гг. у Гданьску адбылося выступленне мяшчан пад лозунгамі Рэфармацыі, якія ўтрымлівалі ў 

сабе таксама палітычныя і эканамічныя патрабаванні. Вясной 1526 г. падчас разгрому руху было пакарана 
смерцю 15 і дэпартавана каля 35 чалавек. Былі выдадзены спецыяльныя акты для гараджан, што забаранялі 
прапаганду рэфармацыйных поглядаў пад страхам смерці і канфіскацыі маёмасці [374, s.27]. Аднак ужо ў 1530-

я гг. рэфармацыйны рух адраджаецца ў Гданьску і іншых гарадах Каралеўскай Прусіі, не сустракаючы істотных 
рэпрэсій з прычыны адсутнасці палітычнай заангажаванасці. 
2
 У 1555 г. Жыгімонт Аўгуст накіраваў у Рым дэлегацыю з інструкцыямі, што змяшчалі патрабаванні ўвядзення 

народнай мовы ў літургіі, камуніі пад двума відамі для міран, адмены цэлібату; у выпадку адхілення дадзеных 
прапаноў на Усяленскім саборы рэкамендавалася скліканне нацыянальнага сабору [186, s.267-268] 
3
 У самім акце ўказвалася прычына яго прыняцця: «(...) Паколькі ў Рэчы Паспалітай існуе розніца немалая ў 

адносінах веры хрысціянскай, папярэджваючы тое, каб з гэтай прычыны паміж людзьмі сутыкненні нейкія 
шкодныя не пачаліся, якія ў іншых каралеўствах ясна бачылі» [389, s.124]. 
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выгнаннем, і ніякаму вяршэнству, ані ўраду, да такога ўчынку ніякім чынам не 
дапамагаць, і наадварот, дзе б яе хто праліваць хацеў з той прычыны будзем 
бараніцца, аб тым усе будзем абавязаны хаця б таксама пад страхам асуджэння 
або за якім судовым дзеяннем хто б тое хацеў учыніць» [389, s.124]. Частка 
вышэйшага каталіцкага духавенства пайшла на падпісанне акту на элекцыйным 
сойме толькі пры ўмове ўвядзення ў яго тэкст істотных змен, якія забяспечвалі 
гарантыі захавання пасад і маёмасці каталіцкага кліру (у тэксце ішла размова 
таксама пра гарантыі маёмасці праваслаўнай царквы), а таксама абяцання 
вырашыць існуючыя спрэчкі паміж духавенствам і шляхтай, што захапіла 
царкоўную маёмасць, на наступным сойме [389, s.124]. 

Пастановы акту канфедэрацыі датычылі фактычна толькі асоб 
шляхецкага саслоўя. Адносіны да ажыццяўлення прынцыпу рэлігійнай 
цярпімасці ў дачыненні да феадальна залежнага насельніцтва былі 
неадназначна артыкуляваны ў тэксце: «Праз тую канфедэрацыю нашу ніякага 
вяршэнства над падданымі іх як чыноў духоўных, так і свецкіх не змяншаем і 
ніколькі паслушэнства ніякага падданых супраць іх паноў не псуём. А 
наадварот, калі б такія беспарадкі пад відам набажэнства адбыліся, тады, як 
заўсёды было, будзе можна і цяпер кожнаму пану падданага свайго 
непаслухмянага як у духоўных, так і ў свецкіх справах пакараць» [389, s.124]. 

Інтэрпрэтацыя дадзенай фармулёўкі, як правіла, зводзілася да прызнання 
сістэмы «cuius regio, eius religio» («чыя ўлада, таго і рэлігія»), хаця ў 
гістарычнай літаратуры маюцца розныя падыходы паводле дадзенай праблемы 

[325, s.100-102; 346, s.61-62]. 

Акт Варшаўскай канфедэрацыі мае пераважна дэкларатыўны характар, не 
змяшчае ў сабе канкрэтных норм забеспячэння рэлігійнага міру. Тым не менш 

ён меў вялікае значэнне ў развіцці ідэй талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы. Паводле яго было юрыдычна замацавана раўнапраўе 
шляхты ў межах хрысціянскай рэлігіі. Тэкст акту канфедэрацыі быў 
трансляваны ў Статут ВКЛ 1588 г. [116, c.43], дзякуючы чаму рэлігійная 
цярпімасць у ВКЛ атрымала больш моцныя юрыдычныя падставы ў параўнанні 
з Польшчай. Палажэнні канфедэрацыі рэгулярна ўключаліся ў пакта канвента 
пры ўступленні на трон каралёў Рэчы Паспалітай ў другой палове XVI–XVII 

стст. [229, s.248; 388, s.363; 389, s.93-94; 390, s.14,139-140]. Акт Варшаўскай 

канфедэрацыі быў першай у Еўропе дэкларацыяй палітычнай роўнасці шляхты 
ўсіх, а не асобных хрысціянскіх канфесій. Прыняцце дадзенага дакументу 
з’яўляецца найвышэйшым дасягненнем дзяржаўнай палітыкі рэлігійнай 
цярпімасці, праводзімай уладамі ВКЛ і Польшчы. 

У выніку на геакультурнай прасторы ВКЛ і Польшчы у XVI ст. 

сфарміравалася своеасаблівая культура талеранцыі. Першай прычынай 
дадзенага феномену трэба лічыць складаную геапалітычную сітуацыю на 
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сумежжы розных культур. Ва ўмовах перманентнай знешняй небяспекі 
паўставала неабходнасць інтэграцыі розных частак полікультурнага грамадства 
на аснове кампрамісу. У гэтым кантэксце больш высокі ўзровень талеранцыі ў 
ВКЛ тлумачыцца вышэйшай ступенню знешнепалітычнай напружанасці. 
Другой прычынай фарміравання культуры талеранцыі трэба разглядаць 
зацікаўленасць правячых колаў ВКЛ і Польшчы ў гаспадарчым развіцці з 
дапамогай эканамічна актыўных іншаэтнічных груп насельніцтва. Але 
вызначальную ролю ў працэсе забяспячэння рэлігійнай цярпімасці мела 
станаўленне шляхецкай дэмакратыі. Паводле Чэрвеньскага прывілею 1422 г. 
забараняліся арышт і канфіскацыя маёмасці шляхціца без судовага прысуду на 
тэрыторыі Польшчы, што рабіла праблематычнай практычную рэалізацыю 
Вэлюньскага эдыкту [388, p.36-38]. У выніку актаў 1432, 1434, 1447 гг. 
дадзеныя правы былі пашыраны на шляхту ВКЛ.  

Пасля прыняцця Варшаўскай канфедэрацыі, на працягу апошняй чвэрці 
XVI – першай паловы XVII стст. у палітыцы дзяржаўных улад Рэчы Паспалітай 
адлюстроўваліся дзве тэндэнцыі: з аднаго боку, імкненне забяспечыць 
пануючае становішча каталіцкай царквы ў грамадскім жыцці, з чым звязана 
ўсебаковая падтрымка контррэфармацыйнага руху; з другога, імкненне 
захаваць міжканфесійны мір як умову грамадскага міру. Дадзеная палітыка 
мела супярэчлівы характар і ў выніку прывяла да згортвання практыкі 
талеранцыі ў Рэчы Паспалітай па меры ўмацавання пазіцый Контррэфармацыі. 
Аднак да сярэдзіны XVII стст. яна заставалася галоўным фактарам захавання ў 
грамадстве юрыдычна санкцыянаванай рэлігійнай цярпімасці. У гэты перыяд 
шляхта ў ВКЛ і Польшчы валодала поўнай свабодай веравызнання. У той жа 
час узровень рэлігійнай цярпімасці адносна нешляхецкага насельніцтва 
знаходзіўся ў залежнасці ад пазіцыі дзяржаўных органаў, якія ажыццяўлялі 
ўладу ў тым ці іншым населеным пункце, а таксама фактычнай сацыяльнай 
сілы іншаверцаў на пэўнай тэрыторыі. Гарады, падпарадкаваныя непасрэдна 
каралю, атрымлівалі спецыяльныя прывілеі. У 1557-1558 гг. Гданьск, Торунь і 
Эльблонг, а потым і іншыя гарады Каралеўскай Прусіі, дзе большасць 
насельніцтва далучылася да Рэфармацыі, атрымалі каралеўскія прывілеі, што 
гарантавалі свабоду лютэранскага культу. У гэтых гарадах нават забаранялася 

публічнае правядзенне культавых мерапрыемстваў каталіцкай царквы. У 
буйнейшых каралеўскіх і вялікакняскіх гарадах (Кракаў, Вільня, Познань, 
Люблін), дзе пратэстанты мелі моцныя пазіцыі, з дазволу ўлад былі пабудаваны 
зборы. Пратэстанцкае насельніцтва гэтых гарадоў карысталася свабодай культу 
і ўдзельнічала ў дзейнасці мясцовага самакіравання. У той жа час у гарадах, дзе 
пазіцыі іншаверцаў былі хісткія, а таксама функцыі ўлады выконвалі 
інталерантна настроеныя каталікі, рэфармацыйныя абшчыны дзейнічалі па 
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сутнасці ў падпольных умовах.1 У некаторых гарадах каталіцкі клір вымушаў 
мяшчан-пратэстантаў плаціць штрафы за ігнараванне рыма-каталіцкага 
набажэнства.  

Да канца XVI ст. высокая ступень цярпімасці захоўвалася ў дачыненні 
праваслаўнай супольнасці на тэрыторыі Беларусі і Украіны. Яна забяспечвалася 
спецыяльнымі каралеўскімі прывілеямі, а таксама даравальнымі граматамі 
цэрквам, манастырам, брацтвам. Каралі і вялікія князі неаднаразова выдавалі 
акты, адрасаваныя дзяржаўным чыноўнікам з прадпісаннем неўмяшання ва 
ўнутраныя справы праваслаўнай царквы [4, с.292-293,315-316; 12, с.19-21,35-

37]. Пасля ўвядзення ў каталіцкім свеце грыгарыянскага календара ўлады Рэчы 
Паспалітай, нягледзячы на супраціўленне каталіцкага духавенства, дазволілі 
праваслаўным адзначаць святы згодна з юліянскім календаром [4, с.280; 6, 
с.179-180; 16, с. 39-40].  

У канцы XVI – пачатку XVII стст. істотнай акалічнасцю міжканфесійных 
адносін становяцца т. зв. «тумульты» – пагромы, абумоўленыя рэлігійным 
супрацьстаяннем. Найбольшую вядомасць набылі пагромы пратэстантаў, 
інспіраваныя каталіцкім духавенствам.2

 Мелі месца акты насілля і з боку 
пратэстантаў.3 Істотным фактарам росту рэлігійнай нецярпімасці становіцца ў 
гэты час Брэсцкая царкоўная унія 1596 г., паводле якой іерархія праваслаўнай 
царквы прызнавала вяршэнства рымскага папы. Пераход праваслаўных ва 
уніяцтва ў вялікай ступені, асабліва ў першыя дзесяцігоддзі, адбываўся з 
выкарыстаннем прымусовых метадаў. Супрацьстаянне паміж праваслаўнымі і 
уніятамі мела агрэсіўны характар.4

 Праявай нарастання нецярпімасці могуць 
быць пагромы нехрысціянскіх меншасцяў, напрыклад, яўрэйскія пагромы ў 

                                                 
1
 Так, у 1577 г. кароль Стэфан Баторый загадаў зруйнаваць кальвінісцкі збор у Варшаве, будаўніцтва якога 

пачалося самавольна, а саміх пратэстантаў выдаліць з горада [211, s.139]. 
2
 Найбольшая колькасць пагромаў была зафіксавана ў Кракаве (1551, 1568, 1573, 1575, 1578, 1587, 1588, 1591, 

1597, 1633 гг.); падчас «тумультаў» 1573, 1575 і 1591 гг. былі цалкам разбураны кальвінісцкія зборы, у 1591 г. – 

арыянскі збор [347, s.24,29-32,33-34,36,41-45,55-58,86,168-169]. У 1599, 1602, 1606, 1607, 1616 гг. адбыліся 
пагромы ў Познані, вынікам якіх стаў разгром мясцовага кальвінісцкага збору [347, s.109,115,133,152-154]. 

Шырокі размах мелі «тумульты» ў Любліне 1611, 1614, 1620, 1627 гг., якія прывялі да спынення дзейнасці у 
горадзе кальвінісцкага і антытрынітарнага збораў [347, s.155]. У 1620 і 1623 гг. адбываліся напады атрадаў 
лісоўчыкаў на м. Ракаў – цэнтр «Польскіх і Літоўскіх братоў» у Рэчы Паспалітай [380, s.192-193]. У 1581 г. пры 
намове біскупа Юрыя Радзівіла ў Вільні была спалена на рынку пратэстанцкая літаратура і адбыўся напад на 
кальвіністаў [226, s. 113]. У выніку езуіцкай агітацыі былі ажыццёўлены напады на Віленскі евангелічна-

рэфармацкі збор у 1591, 1611, 1639 і 1682 гг. [226, s.90; 347, s.38,58-59; 414, s.647-648]. У 1617 г. у Наваградку 
быў гвалтоўна разагнаны правінцыйны сінод антытрынітарыяў ВКЛ [380, s.188]. 
3
 Так, у 1605 і 1611 гг. адбыліся масавыя выступленні супраць дзейнасці манаскіх ордэнаў брыгітак і езуітаў у 

Гданьску. У Торуні натоўп у 1605 г. спаліў езуіцкую школу, а ў 1606 г. езуіты былі выдалены з горада згодна з 

рашэннем магістрата [347, s.71-72]. 
4
 У 1596-1598 гг. шырокі рэзананс выклікала барацьба за перадачу Жыдзічанскага манастыра, што знаходзіўся 

пад юрысдыкцыяй Львоўскай праваслаўнай епархіі, пад уладу уніяцкага Луцкага епіскапа [13, с.116-118,128-

207,212-218]. На працягу 1608-1612 гг. у Вільні існавала напружаная сітуацыя, што пагражала кровапраліццем, 
выкліканая спрэчкамі з-за культавых будынкаў [6, с.42-52; 12, с.112-157,172-174]. З боку праваслаўных 
найбольш вядомым актам насілля было забойства Полацкага уніяцкага архіепіскапа Іазафата Кунцэвіча ў 
Віцебску ў 1623 г. У XVII ст. абарона праваслаўя стала лозунгам украінскага казацтва, якое ў сваёй барацьбе 
супраць Контррэфармацыі і уніі выкарыстоўвала гвалтоўныя метады. Прыкладам можа быць забойства 
казакамі кіеўскага уніяцкага святара Яна Юзэфовіча [29, c. 214]. 
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Вільні 1592, 1634, 1635 гг., пагром мусульманскай мячэці ў Троках 1609 г. [2, 

с.42,136,141-147,150; 153, s.57]. Аднак выступленні супраць нехрысціян не 
набылі ў ВКЛ і Польшчы значнага маштабу. 

Улады Рэчы Паспалітай імкнуліся не дапусціць выбуху рэлігійнага 
фанатызму з улікам палітычных фактараў, хаця пры правядзенні дадзенай 
палітыкі праяўлялася непаслядоўнасць, выкліканая імкненнем захаваць саюз з 
каталіцкай царквой. Так, пасля «тумультаў» у Кракаве 1578 г. і Вільні ў 1581 г. 
каралём Стэфанам Баторыем былі прыняты пастановы, якія прадугледжвалі 
пакаранне смерцю за ўдзел у пагромах [347, s.36-39]. Соймавыя канстытуцыі 
1593, 1596, 1598 гг. былі накіраваны супраць «тумультаў» і прадугледжвалі 
адказнасць у дачыненні іх удзельнікаў, тым не менш тэрмін іх дзеяння 
абмяжоўваўся некалькімі месяцамі [347, s.102-103; 390, s.343,366]. У 1631 і 
1632 гг. былі прынятыя соймавыя пастановы супраць «тумультаў», не 
абмежаваныя часавымі межамі [390, s.326,346]. Разам з тым у некаторых 
выпадках дзеянні пагромшчыкаў заставаліся беспакаранымі, што асабліва 
характэрна для перыяду каралявання Жыгімонта Вазы. Мелі месца адзінкавыя 
выпадкі выкарыстання рэпрэсій супраць іншаверцаў нешляхецкага паходжання, 
санкцыянаваных дзяржаўнымі органамі ўлады. У канцы 1620-х гг. органы 
судовай улады вынеслі шэраг інталерантных рашэнняў па канкрэтных 
пытаннях.1 

Супярэчлівы характар меда дзяржаўная палітыка ў сферы рэгуляцыі 
адносін паміж праваслаўнымі і уніятамі. З аднаго боку, галоўнай яе лініяй 
з’яўлялася падтрымка уніі і заахвочванне насельніцтва да яе прыняцця. Для 
паскарэння дадзенага працэсу быў выдадзены шэраг дзяржаўных пастаноў, 
накіраваных на падпарадкаванне праваслаўнага насельніцтва уніяцкаму 

духавенству.2 Звычайнай практыкай былі закрыццё і перадача уніятам 
праваслаўных цэркваў. Пасля абвяшчэння ў Кіеве новай праваслаўнай іерархіі ў 
1620 г. яе епіскапы паводле каралеўскага універсалу 1621 г. былі прызнаны 
шпіёнамі і бунтаўнікамі [121, с.190-191]. У той жа час у першай палове XVII ст. 
прымаліся захады па легалізацыі праваслаўнай царквы. Паводле канстытуцый 

                                                 
1
 Так, у 1627 г. пасля разбурэння кальвінісцкага і арыянскага збораў у Любліне падчас «тумульту», Малапольскі 

трыбунал забараніў іх аднаўленне і адначасова арганізацыю сходаў і адпраўленне культу іншаверцаў нават у 
прыватных будынках. За парушэнне пастановы прадугледжвалася пазбаўленне гонару для шляхты, смяротная 
кара – для плебеяў. У тым жа годзе той жа трыбунал асудзіў на выплату штрафу і 6 месяцаў турмы шляхціца 
Самуэля Балестрашыцкага, які пераклаў на польскую мову і выдаў працу французкага пратэстанта П’ера дэ 
Маліна [383, s.162-163]. 
2
 Паводле граматы Жыгімонта Вазы ад 12 верасня 1596 г. праваслаўнай супольнасці Вільні выносілася строгае 

папярэджанне супраць любых дзеянняў, накіраваных супраць уніяцкіх духоўных асоб [5, с.138-139]. Згодна з 
каралеўскай граматай ад 7 жніўня 1601 г., адрасаванай магістрату і праваслаўнаму брацтву Магілёва, 
прадугледжвалася судовая адказнасць за непаслушэнства уніяцкаму мітрапаліту [121, с.154-155]. Неаднаразова 
ажыццяўляліся адміністрацыйныя захады ў сувязі з несанкцыянаваным правядзеннем праваслаўных 
набажэнстваў. У той жа час пратэкцыя уніі мела пэўныя межы; згодна з універсалам Жыгімонта Вазы ад 22 
сакавіка 1598 г. былі пацверджаны ранейшыя правы і статус епіскапаў, якія не далучыліся да уніі, нягледзячы 
на супраціўленне дадзенаму акту прадстаўнікоў каталіцкага духавенства [165, s. 372]. 
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1607 і 1609 гг. былі афіцыйна прызнаны яе правы [389, s.439,465], што, аднак, 
не вырашала канкрэтных праблем, звязаных з суіснаваннем праваслаўнай і 
уніяцкай канфесій. Пытанне аб «супакаенні грэцкай рэлігіі» зацягвалася, пра 
што сведчаць соймавыя канстытуцыі 1618, 1623, 1627, 1631 гг. [390, 

s.158,217,263,320]. Аднак у 1632-1635 гг. былі прыняты пастановы, якія 
паляпшалі прававое становішча праваслаўнай царквы і былі накіраваны на 
ўрэгуляванне яе адносін з уніятамі.1  

У цэлым можна сцвярджаць, што палітыка дзяржаўных улад ВКЛ і 
Польшчы разглядаемага перыяду, нягледзячы на непаслядоўнасць, была 
накіравана на забяспячэнне рэлігійнай цярпімасці ў грамадстве, што выклікана 
шэрагам фактараў. Заканадаўчае замацаванне талеранцыі ў акце Варшаўскай 
канфедэрацыі рабіла практычна немагчымым выкарыстанне рэлігійных 
рэпрэсій для прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя і абмяжоўвала іх ужыванне ў 
грамадстве ў цэлым. Гэта мела істотны ўплыў на фарміраванне канцэптуальных 
падыходаў да праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы. Па першае, заклікі да адкрытага рэлігійнага насілля маглі разглядацца 
як дзяржаўнае злачынства, а таму канцэпты радыкальнай нецярпімасці 
адсутнічалі нават у межах найбольш інталерантных ідэйных накірункаў. Па 
другое, усе плыні рэлігійна-філасофскай і грамадска-палітычнай думкі 
вымушаны былі лічыцца ў той ці іншай ступені з фактычнасцю рэлігійнай 
цярпімасці на геакультурнай прасторы ВКЛ і Польшчы, што выяўлялася ў 
прызнанні больш пазітыўнай ацэнкі феномена талеранцыі ў межах розных 
ідэйных накірункаў пры параўнальным суаднясенні з агульнаеўрапейскай 
думкай. Па трэцяе, пасля 1573 г. адносіны да Варшаўскай канфедэрацыі 
становяцца галоўным элементам палемікі вакол праблемы талеранцыі: асноўнае 
пытанне датычыцца дапушчальнасці прававой легітымацыі талеранцыі або яе 
неафіцыйнага прызнання як часовай дадзенасці. 

Другім істотным сацыякультурным фактарам, які паўплываў на 
спецыфіку праблематызацыі феномена талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы, становіцца саслоўная салідарнасць шляхты, на аснове якой 
фарміруецца адметная шляхецкая ідэалогія. Галоўнымі элементамі дадзенай 
ідэалогіі выступаюць абвяшчэнне палітычнай свабоды і роўнасці атрыбутамі 
шляхты як «народу палітычнага». Яе дзяржаўна-прававой асновай выступаюць 
заканадаўчае замацаванне пануючай ролі шляхты ў грамадска-палітычным 
жыцці і гарантыя асабістых грамадзянскіх правоў яе прадстаўнікоў. У дадзеным 
                                                 
1
 На элекцыйным сойме 1632 г. былі ўхвалены пункты «заспакаення грэчаскай веры», паводле якіх 

дэкларавалася раўнапраўе праваслаўнай і уніяцкай канфесій, праваслаўнай царкве надавалася права на выбар 
уласнай іерархіі на чале з мітрапалітам, легалізаваліся яе школы і друкарні; праваслаўныя атрымлівалі права на 
займанне грамадскіх пасад; ім перадавалася па некалькі цэркваў у вялікіх гарадах [24, с.130-134; 29, с.522-528]. 

Пункты «заспакаення грэчаскай веры» былі ўключаны ў «пакта канвента» пры каранацыі Уладыслава Вазы 
[388, s.363]. У 1635 г. соймавая канстытуцыя пацвердзіла распрацаваныя ўмовы падзелу епархій і культавых 
будынкаў паміж праваслаўнымі і уніятамі, для рэалізацыі якіх была створана спецыяльная камісія [23, с.115]. 
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кантэксце свабода веравызнання разглядалася як неад’емнае права шляхціца, 
парушэнне якога ацэньвалася як замах на аснову шляхецкіх свабод і прывілеяў, 
як маніфестацыя «тыраніі». У другой палове XVI – пачатку XVIІ стст. 
большасць прадстаўнікоў каталіцкай шляхты, зыходзячы з прынцыпу 
саслоўнай салідарнасці, выступала на соймах у падтрымку некаталіцкай 
шляхты супраць інталерантных ініцыятыў каталіцкага духавенства. Адмена 
правамоцнасці прысудаў духоўных судоў па справах «ерасі» для шляхты і 
прыняцце акту Варшаўскай канфедэрацыі сталі магчымымі дзякуючы 
салідарнасці прадстаўнікоў пануючага саслоўя усіх веравызнанняў. Рэлігійныя 

адрозненні неістотна ўплывалі на сістэму міжасабістых адносін у шляхецкім 
асяродддзі. Звычайнай з'явай былі змешаныя шлюбы паміж прадстаўнікамі 
розных веравызнанняў. Гэта ўказвае на прыярытэт саслоўнай салідарнасці 
перад канфесійнай. 

Вялікую ролю саслоўная салідарнасць шляхты мела ў прыпыненні 
наступу контррэфармацыйнай інталеранцыі і адначасова крышталізацыі 
памяркоўнага характару апошняй. Ва ўмовах эскалацыі «тумультаў» у колах 
некаталіцкай шляхты, а таксама партыі «палітыкаў» (шляхецкай групоўкі 
каталіцкага вызнання, якая, зыходзячы з палітычных прычын, імкнулася да 
захавання верацярпімасці ў дзяржаве), узнікае ідэя дадатковага заканадаўчага 
замацавання Варшаўскай канфедэрацыі шляхам прыняцця палажэнняў, якія б 
канкрэтызавалі яе прынцыпы, рэгламентуючы адказнасць за парушэнне 
рэлігійнага міру. Упершыню падобны праект «працэсу канфедэрацыі» быў 
вынесены на абмеркаванне на сойме 1587 г.1 Барацьба за прыняцце «працэсу 
канфедэрацыі» працягвалася на соймах у наступныя гады (найбольшы рэзананс 

мелі праекты 1606 і 1632 гг.). Значную ролю ў ходзе барацьбы за захаванне 
Варшаўскай канфедэрацыі адыграў палітычны саюз праваслаўнай і 
пратэстанцкай шляхты, пацверджаны актам Віленскай канфедэрацыі 18 мая 
1599 г. Неабходнасць далейшай заканадаўчай легітымізацыі рэлігійнай 
цярпімасці часта гучала ў пастановах правінцыйных соймікаў. Так, у 1611 г. 
віленскі, ашмянскі, рускі (галіцкі), жмудскі і полацкі соймікі патрабавалі ад 
сваіх паслоў дамагацца нармалізацыі адносін паміж праваслаўнымі і уніятамі на 
аснове кампрамісу [288, s.22-23,29].  

Тым не менш прыняцця «дысідэнцкіх» праектаў «працэсу канфедэрацыі» 
не адбылося. Гэта тлумачыцца ўзмацненнем палітычнай актыўнасці вышэйшага 
каталіцкага духавенства, што адкрыта выступала супраць Варшаўскай 
канфедэрацыі, адсутнасцю адзінства сярод прыхільнікаў рэлігійнай цярпімасці.  

                                                 
1
 Гэты праект прадугледжваў віды адказнасці за арганізацыю і правядзенне «тумультаў», а таксама увядзенне ў 

каралеўскіх гарадах поўнай свабоды адпраўлення культу і роўных правоў на заняцце службовых пасад для ўсіх 
хрысціян, права для «дысідэнтаў» на адкрыццё школ і выплату дзесяціны духоўным асобам. Аднак праект быў 
адхілены з-за процідзеяння каталіцкага духавенства [248, s.120,125,128-129; 348, s.47]. 
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Неабходна адзначыць, што прыняцце каштоўнасці прынцыпу 
верацярпімасці ў шляхецкім асяроддзі, як правіла, не суправаджалася яго 
экстрапаляцыяй на прадстаўнікоў іншых саслоўяў. У прыватных уладаннях 
ВКЛ і Польшчы з другой паловы XVI ст. фактычна ўсталяваўся прынцып «cuius 

regio, eius religio». Уладальнікі, як правіла, надавалі ў сваіх маёнтках прывілеі 
для ўласнай канфесіі, уводзілі санкцыі супраць «чужых» 
свяшчэннаслужыцеляў. Нярэдка сялян прымушалі сілай прымаць удзел у 
набажэнствах пануючага ў пэўным уладанні веравызнання. Трэба адзначыць, 
што актыўныя прыхільнікі шляхецкай верацярпімасці нярэдка практыкавалі 
прымус у дачыненні падданых.1 У той жа час частка прадстаўнікоў пануючага 
саслоўя прытрымлівалася ў сваіх уладаннях па розных прычынах прынцыпу 
поўнай рэлігійнай цярпімасці.2.  

Спецыфіка шляхецкай ідэалогіі мела непасрэдны ўплыў на 
праблематызацыю феномена талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы. Прадстаўнікі ўсіх яе накірункаў прызнавалі фактычнасць рэлігійнай 
талеранцыі ў ВКЛ і Польшчы як своеасаблівага шляхецкага прывілею. 
Палеміка пераважна адбывалася вакол пытання аб прававым статусе дадзенага 
прывілею. Панаванне шляхецкай салідарнасці рабіла немагчымым прапаганду 
ідэй радыкальнай інталеранцыі. Разам з тым ўплыў шляхецкай ідэалогіі на 
фарміраванне ідэй талеранцыі ў грамадскай думцы абумовіў іх пераважна 
саслоўны характар. 

Неабходна ўказаць таксама на адносіны да феномену талеранцыі на 
ўзроўні сялянскага і мяшчанскага насельніцтва. З яго боку канфесійныя 
адрозненні ўспрымаліся пераважна індыферэнтна, што тлумачыцца 

даследчыкамі захаваннем рэшткаў традыцыйнага дахрысціянскага 
светапогляду, сінтэзаванага з павярхоўна ўспрынятымі элементамі 
хрысціянскай дагматыкі і культу. Характэрным выступае адсутнасць істотных 
міжканфесійных канфліктаў у сялянскім асяроддзі. У той жа час прадстаўнікі 
«нізоў», як правіла, трымаліся «свайго» веравызнання як светапогляднага 
арыенціру, вызначанага традыцыяй. Носьбіты іншых традыцый успрымаліся 

нярэдка як патэнцыйная пагроза культурнай самабытнасці пэўнай групы. Так, у 

                                                 
1
 Характэрным прыкладам нецярпімасці можа быць загад кальвінісцкага магната Анджэя Шафранца аб 

публічным бічаванні і шасцімесячным зняволенні падданага з м. Сецемін Анджэя Гроцкага за прыняцце 
езуіцкага навіцыяту ў Кракаве ў 1606 г. [211, s.137]. Неадназначную палітыку ў гэтым сэнсе праводзіў ва 
ўласных уладаннях паслядоўны прыхільнік Варшаўскай канфедэрацыі каронны канцлер Ян Замойскі: у м. 
Сквіжын ён гвалтоўна насаджаў каталіцызм сярод прыхільнікаў Рэфармацыі, але надаваў у той жа час прывілеі 
на будаўніцтва праваслаўных і армянскіх цэркваў, а таксама сінагог [374, s.126]. 
2
 Прыкладам можа стаць практыка паслядоўнай верацярпімасці ў м. Ракаў або м. Любартаў у Польшчы. У 1550-

1560-я гг. ва ўладаннях сандамірскага ваяводы Станіслава Шафранца, галоўнага апекуна польскіх кальвіністаў, 
была захавана свабода каталіцкага культу [234, s.103]. Цікавым выступае факт заключэння дамовы паміж 
буйнейшым кальвінісцкім магнатам ВКЛ Крыштофам Радзівілам і віленскім біскупам Еўстахieм Валовічам 28 
жніўня 1627 г. аб вяртанні каталікам касцёлу ў Кейданах, якая гарантавала ўсім кейданскім падданым 
(мяшчанам і сялянам) не толькі свабоднае вызнанне каталіцкай або евангеліцкай веры, але нават права 
свабоднага пераходу з аднаго вызнання на другое [323, s.103-106]. 



 36 

масавай свядомасці каталікоў пратэстантызм разглядаўся як «нямецкая вера», 
аналагічным чынам праваслаўныя ўспрымалі каталіцызм як «ляцкую» веру. 
Дадзены аспект быў выкарыстаны ў канфесійнай прапагандзе на мяжы XVI–

XVII стст. і станавіўся прычынай удзелу часткі плебейскіх мас у «тумультах». 
Тым не менш у адрозненне ад іншых еўрапейскіх краін выпадкі адкрытага 
насілля адносна іншаверцаў былі менш распаўсюджанай з’явай, што было 
абумоўлена адпаведнай дзяржаўнай палітыкай і працяглай традыцыяй мірнага 
суіснавання розных канфесійных і этнакультурных груп. 

Практыка рэлігійнай цярпімасці выступала ў якасці характарыстыкі 
сацыякультурнай сітуацыі ў ВКЛ і Польшчы да сярэдзіны XVIІ ст. Аднак у 
далейшым яна зведала істотныя дэфармацыі, што прывялі да спробы 
ўстанаўлення абмежаванай моноканфесійнасці. Асноўнымі перадумовамі 
дадзенай трансфармацыі сталі, па першае, умацаванне пазіцый 
контррэфармацыйнага руху, які аказваў усё большы ўплыў на рэалізацыю 
дзяржаўнай палітыкі; па другое, паступовая эвалюцыя масавай свядомасці 
шляхты і шляхецкай ідэалогіі ў накірунку контррэфармацыйнага фанатызму. 
Апошняя акалічнасць тлумачыцца даследчыкамі ўстанаўленнем палітычнага 
саюзу паміж шляхтай і каталіцкім духавенствам, якое ў 1610–1620-я гг. прымае 
праграму падтрымкі «шляхецкіх вольнасцяў», а таксама ўплывам адукацыі ў 
езуіцкіх і іншых каталіцкіх установах. Поспехам контррэфармацыйнай 
прапаганды можа лічыцца пераход пераважнай большасці пратэстанцкіх і 
праваслаўных феадалаў у каталіцызм.1 Ужо на сойме 1632 г. галоўнымі 
праціўнікамі «працэсу канфедэрацыі» выступаюць свецкія каталіцкія магнаты. 
На працягу XVII ст. фарміруецца ідэя, якая рэпрэзентуе вызнанне каталіцызму 
як вызначальную рысу шляхціца Рэчы Паспалітай; абарона каталіцкай веры 
разглядаецца як саслоўны абавязак. Каталізатарам дадзенага працэсу стаў 
востры знешне- і ўнутрыпалітычны крызіс 1648–1667 гг. Згортванне палітыкі 
рэлігійнай цярпімасці праявілася на прыкладзе дыскрымінацыі «Польскіх і 
Літоўскіх братоў», што скончылася дэпартацыяй прадстаўнікоў дадзенага 
веравызнання за межы дзяржавы у 1658–1662 гг.

2
 У наступныя гады адбывалася 

паступовае абмежаванне ў правах прадстаўнікоў іншых канфесій. Паводле 
канстытуцыі 1668 г. быў забаронены пераход рыма-каталікоў і уніятаў у іншыя 
                                                 
1
 Гэтаму спрыяла дзяржаўная палітыка прызначэння на сенатарскія пасады з улікам канфесійнага фактару, што 

пачала праводзіцца з 1590-х гг. Калі ў 1588 г. на сенатарскія пасады былі намінаваныя 25 некатолікаў і 13 
католікаў, у 1589 г. – 8 некаталікаў і 3 каталікі, то ў 1591 г. – 4 некаталікі і 6 каталікоў [141, s.54-55]. У 1632 г. у 
Сенаце налічвалася ўсяго 6 асоб некаталіцкага веравызнання [211, s.153]. 
2
 На сойме 1648 г. «Польскія і Літоўскія браты» былі выключаны з-пад апекі акту Варшаўскай канфедэрацыі 

[389, s.75]. Падчас польска-шведскай вайны 1655–1660 гг., контррэфармацыйная прапаганда, выкарыстаўшы 
факт супрацоўніцтва часткі арыян са шведамі, стварыла вобраз антытрынітарыяў як варожай агентуры. У 
пазначаных умовах Варшаўскі сойм 1658 г. прымае канстытуцыю, якая ўхваляе праект дэпартацыі «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» за межы Рэчы Паспалітай, на рэалізацыю чаго прадуглежваўся трохгадовы тэрмін, скарочаны 
на сойме 1659 г. да двух гадоў. Застацца на тэрыторыі дзяржавы пасля вызначанага тэрміну прадстаўнікам 
дадзенага веравызнання можна было толькі пры ўмове прыняцця каталіцызму, у адваротным выпадку ім 
пагражала пакаранне смерцю [391, s.238-239,272]. 
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веравызнанні. Роля «дысідэнцкай» шляхты ў палітычным жыцці дзяржавы 
стала неістотнай. Дадзеныя працэсы азначалі пачатак новага перыяду ў гісторыі 
міжканфесійных адносін у Рэчы Паспалітай, які характарызаваўся згортваннем 
культуры талеранцыі. Разам з тым для пабудовы аднаканфесійнай дзяржавы не 
выкарыстоўваліся радыкальныя сродкі. Юрыдычная правамоцнасць акту 
Варшаўскай канфедэрацыі захоўвалася да канца існавання Рэчы Паспалітай. 
Працягвалі прымацца прававыя пастановы па забеспячэнню за праваслаўнымі і 
пратэстантамі статусу цярпімых канфесій. Захоўваліся правы і прывілеі 
іншаэтнічных этнаканфесійных груп. Дадзеныя з’явы сведчылі аб ўздзеянні 
традыцыі талеранцыі на геакультурнай прасторы ВКЛ і Польшчы. 

Такім чынам, рэлігійная цярпімасць на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы мела 
працяглую гістарычную традыцыю. Асноўнымі сацыякультурнымі фактарамі 
дадзенага феномена з'яўляюцца правядзенне талерантнай дзяржаўнай палітыкі 
ў сферы міжканфесійных адносін, якая была выклікана імкненнем да 
забяспячэння ўнутрыпалітычнай стабільнасці ў складаных геапалітычных 
умовах і спецыфікай грамадска-палітычнага ладу, а таксама саслоўная 
салідарнасць шляхты, на аснове якой фарміруецца адметная шляхецкая 
ідэалогія, што разглядае талеранцыю як спецыфічны шляхецкі прывілей. 

Найвышэйшага ўзроўню практыка талеранцыі дасягнула ў другой палове XVI 

ст., калі адбылася прававая легітымацыя рэлігійнай цярпімасці ў акце 
Варшаўскай канфедэрацыі. Адзначаныя сацыякультурныя фактары аказалі 
істотны ўплыў на спецыфіку розных накірункаў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. у кантэксце 
праблематызацыі феномена талеранцыі. Гэта праявілася ў адсутнасці 
радыкальных інталерантных падыходаў, а таксама ў тэндэнцыі да прызнання 
больш пазітыўнай ацэнкі феномена талеранцыі ў межах розных ідэйных плыняў 
у кантэксце кампаратыўнага суаднясення з агульнаеўрапейскай думкай. 
Канцэптуальныя падыходы да праблемы талеранцыі, выпрацаваныя ў межах 
дадзеных накірункаў, разглядаюцца ў наступнай главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

ГЛАВА 4 

КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ПРАБЛЕМЫ 
ТАЛЕРАНЦЫІ Ў РЭЛІГІЙНА-ФІЛАСОФСКАЙ І ГРАМАДСКА-

ПАЛІТЫЧНАЙ ДУМЦЫ ВКЛ І ПОЛЬШЧЫ 

 

 

У дадзенай главе разглядаюцца асноўныя канцэптуальныя падыходы да 
праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага 
княства Літоўскага і Польшчы, даследуюцца іх сутнасць і спецыфічныя рысы. 
У якасці асобных падыходаў вылучаюцца рэнесансна-гуманістычны, 
контррэфармацыйны, пратэстанцкі, праваслаўны. 

 

 

4.1. Талеранцыя ў межах рэнесанснага «хрысціянскага 
гуманізму» 

 

 

Дадзены раздзел прысвечаны аналізу праблемы талеранцыі ў межах 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі рэнесанснага «хрысціянскага» 
гуманізму. Разглядаюцца перадумовы і асноўныя элементы рэнесансна-

гуманістычнага канцэптуальнага падыходу.  
У першай палове XVІ стст. Адраджэнне становіцца найбольш ўплывовым 

грамадска-культурным рухам на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы. Яго развіццё 
звязана з паглыбленнем культурных кантактаў з краінамі Заходняй Еўропы. 
Пачатак рэцэпцыі рэнесансных ідэй у грамадскай думцы Польшчы ўзыходзіць 
да XV ст. У 1470–1490-я гг. цэнтрам іх распаўсюджання стала Надвіслянскае 
літаратурна-навуковае таварыства ў Кракаве на чале з італьянскім эмігрантам 
Буонакорсі Калімахам. Станаўленне гуртка адбывалася пад пратэкцыяй 
гуманістычна настроенага львоўскага арцыбіскупа Гжэгажа з Санака. Б. 
Калімах у сваёй працы ў апалагетычным стылі аналізуе светапогляд Гжэгажа. У 
ёй выказваецца сумненне ў беспамылковасці афіцыйных тэалагічных схем: 
«Іншы раз ён [Гжэгаж з Санака] нават жартаваў з тых рэчаў, якія, відавочна, 
маюць дачыненне да рэлігіі, і з тонкім гумарам высмейваў тых, якія ці 
вышуквалі ці старанна адкідвалі супярэчнасці і неадпаведнасці» [159, s.58-61]. 

Тым самым ствараліся перадумовы да прызнання плюралізму ў сферы 
сумлення.  

Пад уплывам агульнаеўрапейскай гуманістычнай традыцыі 
сфарміравалася ідэйная плынь канцылярыстаў – рэнесансна настроеных 
тэолагаў і юрыстаў Кракаўскай Акадэміі. Яе прадстаўнікі Павел Владковіц, 
Станіслаў са Скарбімежа, Ян з Людзіска, Анджэй Галка з Добчына, Якуб з 
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Парадыжа ставілі пад сумненне права рэлігійнага навяртання язычнікаў з 
дапамогай узброенай сілы. Значную ролю ў гісторыі канцылярызму меў твор 
польскага гуманіста другой паловы XV ст. Яна Астрарога [293]. У ім жорсткая 
крытыка каталіцкага духавенства спалучалася з праграмай царкоўных рэформ, 
якая ўключала ў сябе патрабаванні аўтаноміі польскай царквы, незалежнасці 
каралеўскай улады ад папскай, ліквідацыі пабораў з боку рымскай курыі [293, 

s.9-10,18-24]. У гэтым кантэксце фарміраваліся перадумовы ідэі падзелу 
функцый духоўнай і свецкай улады, якая прадугледжвае рэлігійную цярпімасць 
грамадстве.  

Паскарэнне працэсаў, звязаных са станаўленнем ідэй талеранцыі ў 
грамадскай думцы ВКЛ і Польшчы, было звязана з распаўсюджаннем ідэйных 
установак Паўночнага Адраджэння, рэалізаваных у форме «хрысціянскага 
гуманізму». Многія дзеячы духоўнай культуры ВКЛ і Польшчы падтрымлівалі 
сталыя кантакты з Эразмам Ратэрдамскім. Вялася інтэнсіўная перапіска паміж 
ім і рэнесансна настроенымі польскімі біскупамі Пятром Таміцкім і Анджэем 
Кжыцкім. На тэрыторыі Польшчы былі выдадзены многія творы Эразма. Са 
свайго боку Эразм добра арыентаваўся ў ходзе працэсаў, якія адбываліся ў 
грамадскім жыцці Польшчы і ВКЛ, што ўяўляла для яго інтарэс як узор 
практычнай рэалізацыі прынцыпаў рэлігійнай талеранцыі. У 1527 г. ён напісаў 
працу, прысвечаную каралю Польшчы і вялікаму князю літоўскаму Жыгімонту 
І Старому, у якой сутнасць палітыкі дадзенага манарха бачыцца ў захаванні 
міру і цярпімасці [222, s.67-74]. У той жа час звяртаючыся ў адным з лістоў да 
сваіх суразмоўцаў з Польшчы і ВКЛ, ідэолаг «хрысціянскага гуманізму» 
падкрэсліваў прынцыповае стаўленне да праяў рэлігійнага насілля ў гэтых 
краінах: «Мне паведамілі, як моцна польскі кароль ненавідзіць Лютэра, 
дадаючы, што ўся маёмасць вельмі багатага чалавека была канфіскавана ў 
каралеўскі скарб з прычыны адной кнігі Лютэра, знойдзенай у яго. Я даў тады 
выразна адчуць, што не ўхваляю ні насілля, ні такой падставы рабавання 
грамадзян» [211, s.19].  

У 1510–1520-я гг. узнікаюць эразміянскія гурткі ў Кракаве, Пазнані, 
Гнезне [311, s.36-39]. Ідэі «хрысціянскага гуманізму» у гэты перыяд пранікаюць 
у Кракаўскую Акадэмію, дзе канкурыруюць з сярэднявечнай схаластыкай. 
Эразміянства стала важным фактарам далейшага развіцця філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы ў XVI ст., што ў той ці іншай 
ступені закранула ўсе яе асноўныя накірункі. Яго істотны ўплыў адчулі на сабе 
такія розныя мысліцелі як Анджэй Фрыч Маджэўскі, Станіслаў Гозій, 
Станіслаў Ажахоўскі, Якуб Пшылускі, Ян Ласкі. 

У першай чвэрці XVI ст. рэнесансныя ідэі «хрысціянскага гуманізму» 
распаўсюджваюцца на інтэлектуальнай прасторы Вялікага княства Літоўскага. 
Сваё адлюстраванне яны знайшлі ў прадмовах да Бібліі беларускага 
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першадрукара Францыска Скарыны. Само выданне Бібліі на зразумелай народу 
мове па сутнасці рэпрэзентавала персаналісцкую думку аб непасрэдным 
кантакце верніка і Слова Божага без пасярэдніцтва аўтарытарнай інстанцыі. 
Характэрна, што Ф. Скарына нідзе не акцэнтуе свёй канфесійнай 
прыналежнасці. У яго творчасці перавага надаецца маральнаму аспекту рэлігіі, 
«натуральнаму закону», дзякуючы якому чалавек здольны адрозніваць дабро і 
зло [108, c.62]. Пры разглядзе грамадскіх адносін Ф. Скарына сцвярджае ідэю 
«згоды»: «(...) с нея же все доброе всякому граду и всякому собранию приходит, 
незгода бо и найболшие царства разрушаеть» [108, c.111]. На думку С.А. 
Падокшына, з гэтай ідэі ўскосна вынікае тэзіс аб прыярытэце 

агульнаграмадскіх інтарэсаў перад рэлігійнымі, а таму верацярпімасць 
разглядаецца як найбольш разумны спосаб суіснавання людзей розных 
перакананняў [94, c.34]. Погляды Ф. Скарыны ў цэлым блізкія да ідэй этычнага 
рацыяналізму Эразма Ратэрдамскага. Нягледзячы на тое, што Ф. Скарына ў 
сваіх творах не закранаў непасрэдна праблему талеранцыі, элементы 
рэлігійнага персаналізму і акцэнт на этычным аспекце рэлігіі імпліцытна 
садзейнічалі фарміраванню ідэй талеранцыі. 

У сярэдзіне XVI ст. ідэі рэнесанснага «хрысціянскага гуманізму» 

дасягнулі найвышэйшага пункту свайго развіцця ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы Польшчы і ВКЛ. Ён звязаны ў першую чаргу з творчасцю 

выбітнага польскага мысліцеля, а таксама дзяржаўна-палітычнага дзеяча, які 
працяглы час працаваў сакратаром каралеўскай канцылярыі, Анджэя Фрыча 
Маджэўскага. На яго погляды аказалі істотны ўплыў акрамя 
заходнееўрапейскага вучэння «хрысціянскага гуманізму» рэфармацыйныя ідэі, 
якія своеасабліва сінтэзуюцца ў творчай спадчыне дадзенага мысліцеля. Так, 
вядома, з аднаго боку, аб значным уплыве на ідэі А.Ф. Маджэўскага твораў 
Эразма, з другога боку, аб сувязях Фрыча з еўрапейскімі рэфарматарамі, 
асабліва Філіпам Меланхтонам. У творах А.Ф. Маджэўскага знайшоў сваё 
адлюстраванне аналіз праблемы рэлігійнай талеранцыі ў кантэксце вырашэння 
пытанняў аб царкоўнай рэформе і аднаўленні хрысціянскага адзінства.  

Ідэйна-тэарэтычнымі асновамі канцэптуальнага падыходу да феномену 
талеранцыі ў А.Ф. Маджэўскага былі акцэнтуацыя персаналісцкай сутнасці 
хрысціянства, гуманістычная этызацыя рэлігіі, антыаўтарытарызм. Пры 
разглядзе праблемы веры і розуму ўказваецца перавага веры, сутнасць якой 
крышталізуецца ў Святым Пісьме. А.Ф. Маджэўскі адаптуе да свайго вучэння 
рэфармацыйны тэзіс аб Бібліі як адзінай крыніцы ісціны, што не можа быць 
дапоўнена ніякімі інстытуцыянальна інспіраванымі палажэннямі, асвечанымі 
традыцыяй [263, s.62-63]. Пры вырашэнні пытання інтэрпрэтацыі Святога 
Пісьма ўзнаўляецца рэфармацыйная думка аб тым, што біблейскія тэксты 
павінны тлумачыцца самі праз сябе, а незразумелыя фрагменты трэба 
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тлумачыць праз іншыя, думка якіх выяўлена яскрава [263, s.411]. Дадзены 
падыход сведчыць аб прыярытэце персаналісцкага аспекту хрысціянства, які 
імпліцытна інспіруе суб’ектывісцкі тэзіс аб роўнай вартасці ўсіх экзэгетычных 
інтэрпрэтацый. Сам А.Ф. Маджэўскі, аднак, не даходзіў да фармулявання такіх 
радыкальных высноў. 

А.Ф. Маджэўскі выкарыстоўвае ў традыцыйным значэнні тэрмін «ерась» і 
нават сцвярджае аб тым, што «ератыкі» прынеслі больш шкоды рэлігіі, чым 
тыранічныя ўлады [261, s.406]. Аднак разам з тым памылковыя погляды ў 
рэлігійнай сферы тлумачацца пераважна не дзеяннем сатанінскіх сіл або 
дэструктыўнымі схільнасцямі пэўных асоб, а спецыфікай умоў і крыніц 
фарміравання перакананняў, якія складваюцца суб’ектыўна [261, s.361,541]. 

А.Ф. Маджэўскі жорстка крытыкуе вузкі рэлігійны дактрыналізм. Ён спрабуе 
знайсці яго матэрыяльную, прагматычную аснову ў неабходнасці сакральнай 
легітымізацыі пэўнага грамадскага парадку [263, s.49]. А.Ф. Маджэўскі ўказвае 
на прынцыповую недасканаласць любой канфесійнай дактрыны, што a priori не 
можа рэпрэзентаваць абсалютную ісціну: «Не заўсёды памятаюць аб тым, што 
кожны чалавек памыляецца, але толькі нямудры застаецца ўпартым, 
памыляючыся» [264, s.63]. У гэтай сувязі станоўча ацэньваецца дзейнасць 
рэфарматараў у разбурэнні традыцыйных стэрэатыпаў, замацаваных у 
калектыўным мысленні як непахісныя ісціны. Аднак у адрозненне ад 
рэфармацыйных дзеячоў, якія ў канчатковым выніку прынялі пастулаты 
дактрынальнага аўтарытарызму, А.Ф. Маджэўскі не аддае абсалютнай перавагі 
ніякаму канкрэтнаму веравызнанню, знаходзячыся на надканфесійных 
пазіцыях. У творчасці польскага гуманіста можна нават прасачыць элементы 
гістарызму. На яго думку, ідэі, што лічыліся абсалютна ісціннымі ў пэўнай 
канкрэтна-гістарычнай сітуацыі, у ходзе далейшага гістарычнага развіцця 
паказвалі сваю адноснасць і траплялі ў катэгорыю забабонаў [265, s.45-46]. 

Часам А.Ф. Маджэўскі нават проціпастаўляе аўтарытарным веравучэнням 
іманентную рэлігійнасць, якая натуральным чынам уласцівая чалавечай 
свядомасці ў выглядзе прыроджаных ідэй [261, s.588]. Дадзенае сцвярджэнне 
прыводзіць да фактычнага прызнання натуральнага і рацыянальнага характару 
веры, што ўваходзіць у супярэчнасць з тэзісам А.Ф. Маджэўскага аб Святым 
Пісьме як крыніцы веры. Разам з тым рэлігійны скептыцызм А.Ф. Маджэўскага 
не быў радыкальным. Крытыка канфесіяналізму спалучалася з пастуліраваннем 
магчымасці адзінай царквы, што нясе ў сабе ісціну: паколькі ёсць адзін Бог, то 
павінна быць адна вера і адзіная царква, якая павінна ўключаць у сябе ўсіх 
хрысціян. У аснове яе канструявання павінна знаходзіцца тое, што аб’ядноўвае 
ўсе хрысціянскія вучэнні, найперш евангельская этыка. 

З гэтым цесна звязана этызацыя рэлігіі ў творах А.Ф. Маджэўскага. 
Указваецца на тое, што сутнасць хрысціянства засяроджваецца ў вучэнні аб 
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маральнай дасканаласці [262, s.61; 265, s.146,213-214,256]. А.Ф. Маджэўскі 
падтрымлівае ідэю Эразма Ратэрдамскага аб прыярытэце феномену любові да 
бліжняга ў сатэрыялагічным аспекце. Польскі мысліцель нават ставіць веру ў 
залежнасць ад этычных дабрадзейнасцяў: «Хто не мае любові да бліжняга, той 
адпаведна павінен быць пазбаўлены і ісціннай веры» [261, s.164]. Значэнне 
Святога Пісьма ў гэтай сувязі бачыцца ў яго здольнасці навучаць 
высокамаральнаму ладу жыцця.  

Рэлігійны персаналізм, элементы скептыцызму, перанос цэнтрацыі 
рэлігійнага дыскурсу з дактрынальных праблем на этычныя ствараюць 
перадумовы ідэй рэлігійнай цярпімасці. Абапіраючыся на іх, А.Ф. Маджэўскі 
сцвярджае каштоўнасць феномена талеранцыі, выкарыстоўваючы маральна-

рэлігійны і прагматычны аспект. У межах маральна-рэлігійнага аспекту можна 
вылучыць некалькі асноўных аргументаў: 

1. Паколькі ў хрысціянскім вучэнні галоўным з’яўляюцца этычныя 
дабрадзейнасці, рэлігійная нецярпімасць сведчыць аб іх адсутнасці. 
Канфесійныя рознагалоссі маюць маргінальнае значэнне ў кантэксце 
сцвярджэння агульначалавечай салідарнасці: «Людзі, у якіх ёсць хаця б 
часцінка хрысціянскай любові, не могуць глядзець без найвялікшага жалю на 
закранутых тым [міжканфесійнай барацьбой] братоў і членаў хрысціянскай 
супольнасці» [261, s.373-374].  

2. Паколькі ніводная з існуючых канфесійных дактрын не можа 
прэтэндаваць на валоданне безумоўнай ісцінай, усе яны павінны быць 
прызнаны раўнапраўнымі. Вырашэнне светапоглядных праблем мусіць 
адбывацца ва ўмовах свабоднай дыскусіі, якая прадугледжвае кампраміс. 
Наяўнасць розных падыходаў па той ці іншай праблеме – натуральная з’ява, 
што пацвярджаецца прыкладамі з апостальскіх часоў і ўказаннем на змены 
поглядаў людзьмі на працягу жыцця [261, s.404; 265, s.148]. Таму ў грамадскай 
свядомасці павінна быць прынята ўстаноўка на павагу «да тых, якія трымаюцца 
адрознага пункту гледжання, і ні на якой падставе нельга лічыць іх ворагамі 
хрысціянскай рэлігіі» [265, s.148].  

3. Цярпімасць да іншадумцаў пацвярджаецца прыкладам Хрыста («сам 
Хрыстос, настаўнік наш, не прыцягнуў сваіх вучняў у цялесную бронь (...), але 
ў навуку і знакі цудаў») [261, s.147].  

Значнае месца А.Ф. Маджэўскі прысвяціў прагматычнаму аспекту, мэтай 
якога было ўказанне на іррацыянальнасць стратэгій нецярпімасці. 
Эфектыўнасць фізічнага прымусу можа быць прадэманстравана толькі ў сферы 
матэрыяльнай практыкі. Аднак у сферы сумлення як духоўнага феномену 
удзеянне могуць мець толькі духоўныя сродкі. Прымусовае вызнанне веры не 
можа з’яўляцца шчырым актам свабоднай волі, а выступае спосабам 
самазахавання. А.Ф. Маджэўскі разглядае яго як знявагу Бога і даводзіць 
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неабходнасць арыентацыі на прынцып добраахвотнасці пры прыняцці пэўнай 
канфесійнай дактрыны [261, s.406-408; 263, s.46; 265, s.243]. Рэлігійны мір 
разглядаецца як аснова грамадзянскага адзінства. Фармулююцца рэкамендацыі 
да дзяржаўных улад скіраваць намаганні на тое, каб не дапусціць сацыяльных 
канфліктаў, што могуць быць вынікам рэлігійнай нецярпімасці. Рэлігійныя 
перакананні не павінны станавіцца падставай для рэпрэсіўных дзеянняў [265, 

s.147-150]. Дадзеныя рэкамендацыі ў асноўным былі прадэклараваны ў акце 
Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. 

Аднак ідэя рэлігійнай талеранцыі ў грамадстве разглядаецца ў межах 
канцэптуальнага падыходу «хрысціянскага гуманізму» А.Ф. Маджэўскага як 
своеасаблівая праграма-мінімум, якая павінна карэлявацца з галоўнай ідэяй – 

канструяваннем адзінства сусветнай хрысціянскай царквы (т. зв. ірэнізм). У 
аснове ідэі ірэнізму знаходзіцца перакананне, што людзей добрай волі не 
могуць падзяляць канфесійныя разыходжанні. Дасягненне хрысціянскага 
адзінства меркавалася як ажыццяўленне універсальнай уніі на аснове дыялогу 
пры магчымасці існавання розных падыходаў па канкрэтных дактрынальных і 
абрадава-рытуальных пытаннях. Да яе павінны далучыцца на ўмовах 
раўнапраўя як заходнія цэрквы (каталікі і пратэстанты), так і «грэчаская, 
эфіопская, армянская і руская» [261, s.376-377]. Для ажыццяўлення дыялогу 
неабходныя наступныя ўмовы: 

– удзел у ім усіх сацыяльных груп вернікаў, а не толькі духавенства [261, 

s.379-386; 262, s.197-198]; 

– свабода слова ў вырашэнні ўсіх царкоўна-рэлігійных пытанняў [261, 

s.391; 262, s.199; 265, s.148]. 

А.Ф. Маджэўскі канкрэтызуе спосабы дасягнення кампрамісу ва ўмовах 
свабоднай дыскусіі. Кансенсус прадугледжвае прыняцце да ўвагі ўсіх 
суджэнняў па спрэчных пытаннях, грунтоўнае азнаямленне з імі і знаходжанне 
кампраміснага рашэння з выкарыстаннем лагічных працэдур мыслення. 
Важнымі ўмовамі пры гэтым з’яўляюцца адмова ўдзельнікаў дыялогу ад 
абсалютызацыі ўласнага пункту гледжання і іх інтэнцыя на сумесны пошук 
ісціны [262, s.202; 263, s.240; 264, s.60,63]. У сваіх творах А.Ф. Маджэўскі, 
імкнучыся да кампрамісу па канкрэтных пытаннях, сцвярджаў неістотнасць 
спрэчак па такіх рэлігійных праблемах як апраўданне, неабходнасць добрых 
учынкаў, першародны грэх і асуджэнне грэшнікаў, еўхарыстыя [261, s.427-457; 

265, s.34-155]. На думку польскага гісторыка С. Літака, дадзеная экуменічная 
ідэя з’яўлялася трэцяй, альтэрнатыўнай канцэпцыяй рэформы хрысціянства 
побач з пратэстанцкай і каталіцкай [205, s.126]. Рэалізацыя ірэнічнай ідэі 
ўскладалася ў вучэнні А. Ф. Маджэўскага на нацыянальны сабор, праекты якога 
абмяркоўваліся ў той час, а таксама на сусветны сабор. Вялікая роля надаецца 
пры гэтым дзяржаўнай уладзе. Галоўная функцыя апошняй у рэлігійнай сферы 
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палягае на тым, каб шляхам наяўных прававых сродкаў імкнуцца да 
ўстанаўлення ў дзяржаве царкоўнага адзінства, не выкарыстоўваючы пры 
гэтым гвалтоўных метадаў у дачыненні да прадстаўнікоў асобных канфесій. 
Ідэя аддзялення царквы ад дзяржавы была чужой для экуменічнай канцэпцыі 
А.Ф. Маджэўскага.  

Ірэнічны праект А.Ф. Маджэўскага меў вялікае значэнне ў развіцці ідэй 
талеранцыі ў грамадскай думцы, паколькі сцвярджаў у якасці неабходнай 
умовы рэалізацыі экуменізму рэлігійную цярпімасць у грамадстве, а таксама 
абгрунтоўваў дыялагічную мадэль дасягнення адзінства. Аднак з прычыны 
універсалісцкай скіраванасці ён, па першае, меў утапічны характар ва ўмовах 
працэсаў канфесіяналізацыі, па другое, надаваў талеранцыі другаснае значэнне 
ў перспектыве экуменізму.  

Канцэптуальны падыход «хрысціянскага гуманізму» да талеранцыі ў 
грамадскай думцы ВКЛ і Польшчы, як і Заходняй Еўропы, не прадугледжвае 
магчымасці існавання ў грамадстве нерэлігійнага светапогляду. А.Ф. 
Маджэўскі лічыў рэлігію неабходным фактарам існавання ўсякай супольнасці 
[265, s.150]. Талеранцыя разглядаецца ім пераважна ў вузкім сэнсе. 
Эразміянская ідэя ненасілля мела абмежаваны водгук ў творчасці А.Ф. 
Маджэўскага. Так, ён указвае на негатыўныя сацыяльныя наступствы войн як 
актаў сацыяльнага насілля, жорстка крытыкуе войны, што маюць сваёй мэтай 
тэрытарыяльныя набыткі або задавальненне слалавалюбівых амбіцый 
правіцеляў. Прапануецца мірны варыянт вырашэння міждзяржаўных 
канфліктаў шляхам перамоў і заключэння дагавораў на аснове кампрамісных 
рашэнняў. Акцэнтуецца неабходнасць імкнення да міру не толькі з 
адзінавернымі народамі і дзяржавамі, але і з іншавернымі [266, s.251,253,255]. 

Аднак А.Ф. Маджэўскі не абсалютызуе каштоўнасць міру, сцвярджаючы 
неабходнасць насілля ў пэўных сітуацыях. У гэтай сувязі ім развіваецца амаль 
не заўважная ў творах Эразма Ратэрдамскага сярэднявечная ідэя «справядлівай 
вайны». Паводле А.Ф. Маджэўскага, «справядлівую вайну» праводзіць той, 
«хто ў законным парадку помсціць за нанесеныя яму крыўды, змагаецца за 
дамы і святыні, за жыццё і маёмасць сваіх народаў» [266, s.55]. Меншы 
радыкалізм польска-вялікакняскай гуманістычнай думкі паводле дадзенага 
пытання ў параўнанні з эразміянствам быў абумоўлены спецыфікай 
знешнепалітычнай сітуацыі ВКЛ і Польшчы ў XVI ст.  

Канцэптуальны падыход польска-вялікакняскага «хрысціянскага 
гуманізму» да праблемы талеранцыі мае агульную скіраванасць з ідэямі 
заходнееўрапейскай ліберальна-рацыяналістычнай канцэпцыі, што складвалася 
паралельна ў храналагічным зрэзе на ідэнтычнай тэарэтычнай базе [4-A, c.75]. 

У той жа час у межах падыходу А.Ф. Маджэўскага галоўная ўвага 
канцэнтруецца на экуменічнай ідэі міжканфесійнай канвергенцыі, што можа 
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быць растлумачана спецыфікай міжканфесійных ўзаемаадносін ў Польшчы і 
ВКЛ у XVI ст., якія праходзілі пераважна ў мірных формах у адрозненне ад 
эскалацыі рэлігійнага фанатызму і нецярпімасці ў большасці краін Заходняй 
Еўропы. Ідэі талеранцыі, экспліцыраваныя ў рэнесанснай думцы Польшчы і 
ВКЛ, аказалі істотны ўплыў на далейшую рэфлексію дадзенага феномена ў 
філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы. З крытыкай падыходу А.Ф. 
Маджэўскага выступілі ідэолагі Контррэфармацыі (С. Гозій, С. Ажахоўскі і 
інш.). У той жа час яго тэарэтычная аргументацыя ідэй рэлігійнай цярпімасці 
мела значнае ўздзеянне на канцэптуальныя падыходы пратэстанцкай і 
радыкальна-рэфармацыйнай думкі. Ідэі талеранцыі А.Ф. Маджэўскага аказалі 
ўплыў і на грамадскую думку Заходняй Еўропы. Яны мелі папулярнасць у 
колах кампрамісна настроеных каталіцкіх і пратэстанцкіх дзеячоў.1

  

Такім чынам, у сярэдзіне XVI ст. адбываецца станаўленне 
канцэптуальнага падыходу да праблемы талеранцыі ў межах рэнесанснага 
«хрысціянскага гуманізму» ВКЛ і Польшчы. У яго аснове змяшчаліся рэлігійны 
персаналізм, антыаўтарытарызм, этызацыя рэлігіі. Асноўнай спецыфічнай 
рысай пазначанага канцэптуальнага падыходу з’яўляецца утапічны экуменічны 
праект, што прадугледжвае канвергенцыю дактрын усіх хрысціянскіх канфесій 
і іх структурную кансалідацыю на аснове кампрамісу, знойдзенага ў свабоднай 
дыскусіі. Забеспячэнне рэлігійнай цярпімасці ў грамадстве разглядалася як 
умова рэалізацыі дадзенага праекту. Пазначаны канцэптуальны падыход 
сутыкнуўся з рэакцыяй у дыскурсе контррэфармацыйнага руху, што 
разглядаецца ў наступным раздзеле. 

 

 

4.2. Талеранцыя ў дыскурсе контррэфармацыйнага руху 

 

 

У дадзеным раздзеле разглядаецца канцэптуальны падыход да праблемы 
талеранцыі ў межах контррэфармацыйнай думкі ВКЛ і Польшчы. Аналізуюцца 
яго рэлігійны і палітыка-прагматычны аспекты. Даецца разгляд праблемы 
ўзаемаадносін дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў, а таксама практычных 
адносін да прадстаўнікоў альтэрнатыўных поглядаў, у чым адлюстроўваецца 

                                                 
1
 У 1575 г. аўстрыйскі каталіцкі тэолаг Георг Касандр выдае збор дагматычных канонаў, інтэрпрэтаваных у 

духу, блізкім да ірэнізму А.Ф. Маджэўскага. Пра знаёмства Г. Касандра з творамі А.Ф. Маджэўскага сведчаць 
спасылкі на іх у названым зборы. Актуалізацыя ідэй міжканфесійнага кампрамісу ўзрастае ў час 
Трыццацігадовай вайны, калі група германскіх прыхільнікаў міру спрабуе выдаць дзве кнігі А.Ф. Маджэўскага 
«Аб царкве». Высокая ацэнка дзейнасці і творчасці А.Ф. Маджэўскага была дадзена ў працы французскага 
ліберальнага гугенота Ж. Готмана дэ Вільера «Сілабус». Аналагічная адзнака была рэпрэзентавана вядомым 
нідэрландскім мысліцелем Гуга Гроцыем, які выкарыстоўваў ірэнічныя ідэі польскага гуманіста ва ўласнай 
праграме прымірэння каталікоў і пратэстантаў [26, s. 599-603]. 
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спецыфіка падыходу да талеранцыі ў межах контррэфармацыйнага руху ў ВКЛ 
і Польшчы. 

Контррэфармацыя з’яўлялася найбольш уплывовым рэлігійным і 
грамадскім рухам у другой палове XVI–XVII стст. у ВКЛ і Польшчы, што 
вызначыла вялікую рэпрэзентатыўнасць яе ідэйнай спадчыны ў сістэме 
рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі на разглядаемай 
геакультурнай прасторы. Уплыў контррэфармацыйнага руху абумоўлены 
шэрагам фактараў: шырокая эканамічная, палітычная і маральная падтрымка 
каталіцкіх устаноў з боку дзяржавы; працяглыя традыцыі, у першую чаргу ў 
Польшчы, дзейнасці каталіцызму ў якасці пануючага веравызнання; адсутнасць 
адзінства сярод ідэйных праціўнікаў.  

Фарміраванне контррэфармацыйнага руху ў ВКЛ і Польшчы адбываецца 
ў ходзе палемікі каталіцкіх дзеячоў з рэфармацыйным рухам. У цэлым можна 
сцвярджаць, што большасць каталіцкага духавенства індыферэнтна ўспрыняла 
пачатак Рэфармацыі. Многія іерархі трапілі пад уплыў рэнесансных або нават 
памяркоўных рэфармацыйных ідэй. Толькі некаторая частка каталіцкіх дзеячоў 
праяўляла актыўнасць у барацьбе супраць іншаверства. Некаторыя 
правінцыйныя царкоўныя сіноды, як напрыклад, Ленчыцкі сінод 1523 г., 
паўтарылі суровыя патрабаванні каралеўскіх «антыератычных» дэкрэтаў [311, 

s.41]. Пачатак літаратурнай палемікі з пратэстантамі ў ВКЛ і Польшчы дадзены 
ў 1520–1530-я гг. у працах Мікалая Гусоўскага, Анджэя Кжыцкага, Яна 
Дантышка, Пятра Рыдзыньскага, Станіслава Быліньскага, Тыдэмана Гізэ, 
Валенты Врубеля. Аднак у гэтых творах палеміка не выходзіла за межы 
тэалагічнага дыспуту, а таксама стварэння сатырычных і інвектыўных вобразаў.  

У 1540–1560-я гг. праблема талеранцыі атрымлівае больш глыбокі аналіз 
у творах каталіцкіх дзеячоў Станіслава Ажахоўскага, Станіслава Гозія, Марціна 
Кромера і г. д. Вялікі ўплыў на фарміраванне контррэфармацыйнага падыходу 
да талеранцыі ў ВКЛ і Польшчы мела з’яўленне ўстаноў ордэну езуітаў, які 
пачаў сваю дзейнасць у Польшчы ў 1564 г., у ВКЛ – у 1569 г. Гэты факт 
супадае па часе з прыняццем акту Варшаўскай канфедэрацыі і звязанай з ім 
шырокай палемікай. Значны імпульс мела таксама абмеркаванне праектаў 
аб’яднання з праваслаўнай царквой і заключэння Брэсцкай уніі. Канцэптуальны 
падыход да праблемы талеранцыі ў межах контррэфармацыйнай думкі Рэчы 
Паспалітай абапіраўся на посттрыдэнцкую каталіцкую дактрыну. Вялікую ролю 
мела выкарыстанне прац ідэолагаў заходнееўрапейскай Контррэфармацыі (І. 
Лаёла, Р. Белармін, Ж. Маліна і г. д.). Разам з тым дадзены падыход змяшчае ў 
сабе тэндэнцыю да адаптацыі адносна грамадска-палітычнай сітуацыі ў Рэчы 
Паспалітай, што вызначыла яго спецыфіку ў агульнаеўрапейскім кантэксце.  

Найбольш абгрунтаваны выгляд контррэфармацыйны падыход да 
праблемы талеранцыі знайшоў у творах каталіцкіх тэолагаў канца XVI – 
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першай паловы XVII стст. Пятра Скаргі, Мацея Бембуса, Фабіяна Біркоўскага, 
Шымана Старавольскага, Марціна Бялабжэскага, Яна Дзімітрыя Салікоўскага, 
Станіслава Карнкоўскага, Марціна Сміглецкага, Якуба Вуйка, Гераніма 
Павадоўскага, Станіслава Сакалоўскага, Юзафа Верашчыньскага і іншых.  

Пры разглядзе феномена талеранцыі цэнтральным пунктам 
контррэфармацыйнай думкі з’яўляецца вучэнне аб сутнасці царквы. Ісцінная 
царква згодна з традыцыйным каталіцкім вучэннем павінна быць адзінай, 
святой, усеагульнай і апостальскай. На аснове аналізу гісторыі розных 
веравучэнняў робіцца выснова аб тым, што такой царквой можа быць толькі 
рымска-каталіцкая. Адзінства царквы разглядаецца ў сэнсе яе адзінкавасці і 
нязменнасці. Так, паводле С. Ажахоўскага, «касцёл ёсць адзін, а не два (...). А 
калі ёсць адзін касцёл, тады ў ім той жа парадак, (...) і тая ж улада зараз, якая 
была ў ім і раней у апостальскія часы» [289, s.94]. Сцвярджаецца нязменнае 
адзінства веры, культу і іерархічнай арганізацыі, якое абапіраецца ў першую 
чаргу на паслушэнстве папскай уладзе ў супрацьвагу зменлівасці і ўнутранай 
канфліктнасці ў рэлігійных сістэмах іншых канфесій.1

 У дадзенай ідэі 
знаходзіць сваё выяўленне пастулат аб перавазе агульнага перад адзінкавым. У 
сувязі з ім Ф. Біркоўскі фармуліруе контррэфармацыйную канцэпцыю свабоды, 
якая ўяўляецца не як свабода выбару, а як «свабода жыць, як хто хоча паводле 
Пана Бога і розуму, пазбаўленага памылак» [151, s.508]. У той жа час у межах 
царкоўнага адзінства дапускаюцца культавыя адрозненні, што звязана з 
заахвочваннем праваслаўнага насельніцтва да уніі [17, c.994; 54, c.279-283].  

Усе веравучэнні, якія адмаўляюць аўтарытэт каталіцкай царкоўнай 
іерархіі, абвяшчаюцца фальшывымі, а культавыя збудаванні – «сатанінскімі 
бажніцамі». У гэтым кантэксце даецца вызначэнне ерасі. Паводле C. Гозія, 
ерассю з’яўляецца «не верыць святой усеагульнай царкве, не тое разумець, што 
разумее ўвесь хрысціянскі свет, большы мець давер не да яго ўсеагульнага 
меркавання, а да свайго ўласнага» [206, s.65]. Крыніца ерасі таксама ўглядаецца 
непасрэдна ў дзеянні Антыхрыста. Паводле контррэфармацыйных дзеячоў, усе, 
хто знаходзіцца па-за межамі каталіцкай царквы, не зважаючы на розніцу паміж 
імі, асуджаныя на вечную пагібель [213, s.26; 215, s.112-113; 314, s.53]. 

Выкарыстоўваюцца традыцыйныя прыёмы палемікі таго часу, мэтай якіх 
з’яўляецца дэманізацыя вобразу ідэйнага праціўніка.  

Святасць каталіцкай царквы ўказвае на спецыфіку яе культу. Ісціннасць 
яго гарантавана таінствамі, што здзяйсняюцца прадстаўнікамі царкоўнай 
іерархіі, аўтарытэт якіх непахісна трымаецца на сакральнасці капланскага 
пасвячэння. Адпаведным чынам, тыя ж таінствы, якія ажыццяўляюцца па-за 

                                                 
1
 Абгрунтоўваючы непахіснасць аўтарытэту папы, М. Сміглецкі прыводзіць шэраг аргументаў: улада папы 

ўстаноўлена самім Хрыстом; адзінаўладдзе з’яўляецца найлепшым спосабам ажыццяўлення ўлады; царкоўнае 
адзінства патрабуе адзінкавага «бачнага» кіраўніка [338, s. 1-51]. 
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межамі каталіцкай царквы, не маюць святасці. Так, С. Градзіцкі адмаўляе 
наяўнасць трансцэндэнтнага сэнсу ў еўхарыстыі, якая здзяйсняецца ў 
пратэстанцкіх зборах, паколькі духоўныя асобы ў іх не маюць сапраўднага 
капланскага пасвячэння [197, s.59]. М. Лашч увогуле разглядае пратэстанцкае 
духавенства як пасланцаў д’ябла [243, s.62-69].  

Адметнай рысай ісціннай царквы абвяшчаецца таксама ўсеагульнасць. 
Дадзены феномен разглядаецца ў літаральным сэнсе як прысутнасць каталіцкай 
царквы амаль ва ўсіх рэгіёнах свету. Паводле Я. Вуйка, усеагульнасць 

каталіцкай царквы пацвярджаецца тым, што каталікі ёсць «у Новым свеце, у 
Амерыцы, у Перу, у Мексіцы, у Японіі, у Бразіліі (...) і штодзённа навяртаюць 
яшчэ больш, у тым ліку нямала яўрэяў і туркаў» [410, s.12-13]. Усеагульнасць 
разглядаецца таксама і ў часавым вымярэнні як указанне старажытнасці і 
трываласці каталіцкай царквы. Так, А. Юргіевіч, адмаўляючы прэтэнзіі 
пратэстантаў на вернасць апостальскай традыцыі, ставіць пытанне: «(...) дзе 
былі яго (рэфармацыйныя) зборы да часоў Лютэра» [213, s.7]. 

Ісціннасць царквы гарантуецца таксама яе апостальскім характарам. У 
якасці доказу ўказваецца фармальная іерархічная пераемнасць, якая выводзіцца 
ад апостала Пятра. Яна мае большае значэнне, чым сутнасць рэлігійнага 
вучэння пры доказе апостальскага характару царквы. М. Кромер адкрыта 
дэкларуе: «Не паводле вучэння можна пазнаць Касцёл» [237, s.267]. A. Юнга 
аб’ядноўвае два элементы – вучэнне і пераемнасць, абгрунтоўваючы 
апостальскае паходжанне каталіцкай царквы, і сцвярджае, што іерархія 
выступае гарантам ісціны [212, s.6]. 

З пададзеных вышэй аргументаў вынікае пастулат аб беспамылковасці 
каталіцкай царквы. Памылка з яе боку лічыцца немагчымай таксама як памылка 
з боку Бога. Ісціннасць Святому Пісьму ў адпаведнай інтэрпрэтацыі надае 
толькі аўтарытэт іерархічнай царквы. Святое Пісьмо, якое прапаведуецца па-за 
межамі каталіцкай царквы, не можа разглядацца як носьбіт трансцэндэнтнай 
ісціны і не мае ўвогуле сэнсу.1

 Такім чынам, адзіным ісцінным светапоглядам 
можа быць толькі той, што рэпрэзентуе каталіцкая царква.  

У маральна-рэлігійным аспекце талеранцыя характарызуецца як зло. 
«Ератыкі» разглядаюцца як «забойцы душ», паколькі схіляюць іншых і сябе да 
вечнай пагібелі. Грамадства павінна абараняцца перад імі і адначасова бараніць 
саміх «ератыкоў» ад яго ж самога. Рэлігійная цярпімасць, якая прадугледжвае 
раўнадушнае стаўленне да «пагібелі душ» не суадносіцца, такім чынам, з 
                                                 
1
 Разглядаючы дадзеную праблему, контррэфарматары прыводзяць аргументы на карысць таго, што біблейскія 

тэксты самі праз сябе не могуць быць суддзёй у справах веры; указваецца няпэўнасць іх паходжання, наяўнасць 
унутраных супярэчнасцяў, якія пры спробах вербалісцкай інтэрпрэтацыі, прыводзяць да ўзнікнення самых 
розных варыянтаў веравучэння [147, s.179; 207, k.1; 213, s.20; 244, s.4; 336, s.36; 338, s.34-42; 410, s.133-134]. 

Сцвярджаецца, што ў аснове дадзеных інтэрпрэтацый знаходзіцца чалавечы розум, вырашэнне рэлігійных 
пытанняў на аснове якога немагчыма. Сумненне ў асобных палажэннях царкоўнага вучэння непазбежна 
прыводзіць у далейшым да развіцця новых памылак [206, s.3; 300, s.548; 338, s.5].  
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хрысціянскай этыкай. Паводле П. Скаргі, цярпімасць адносна «ератыкоў», што 
забіваюць душы, параўноўваецца з цярпімасцю да забойцаў [329, k.7]. 

Талеранцыя недапушчальная таксама з пункту гледжання боскага права. 
Даюцца ўказанні на старазапаветны загад караць «фальшывых прарокаў» і 
каменаваць «блюзнерцаў». Адначасова робяцца спасылкі на Новы Запавет: 
характарыстыка «фальшывых прарокаў» як «ваўкоў», на думку П. Скаргі з 
неабходнасцю азначае імператыў іх пакарання [329, k.6-7].  

У кантэксце крытыкі феномену талеранцыі адбываецца зварот да 
катэгорыі «натуральнага розуму». П. Скарга даводзіць, што згодна са здаровым 
сэнсам зло павінна быць пакарана. Наступнай пасылкай яго разважанняў 
выступае канстатацыя таго, што ва ўмовах талеранцыі дзейнічае шмат 
рэлігійных груп, якія знаходзяцца ў стане канфрантацыі. Высновай становіцца 
сафістычнае сцвярджэнне, што з усіх груп, якія процістаяць адно аднаму, 
добрай можа быць толькі адна, якой з’яўляецца каталіцкая царква. А таму 
адпаведна ўсе астатнія рэлігійныя групы вызначаюцца як зло і павінны карацца 
[329, k.6]. 

Вялікую ролю ў контррэфармацыйнай думцы мела таксама крытыка ідэй 
талеранцыі з дапамогай палітыка-прававой аргументацыі. Цэнтральнае месца ў 
яе межах займала паняцце «згоды». Асновы згоды ў грамадстве П. Скарга 
бачыць у гарманічным узаемадзеянні структурных элементаў, сацыяльнай 
няроўнасці, дакладным размежаванні функцый паміж часткамі грамадства, 
наяўнасці калектыўных грамадзянскіх пачуццяў («агульныя весялосць і 
смутак»), моцнай манархічнай уладзе. Выхад пэўнай групы або асобы па-за 
межы так зразумелай «згоды» разглядаўся як супрацьнатуральная з’ява, па 
аналогіі з адарванай ад цела часткай [328, s.39-41]. Фундаментальнай асновай 
арганічнага грамадскага адзінства контррэфарматары абвяшчаюць адзіную 
рэлігію. З дапамогай шматлікіх антычных і біблейскіх сюжэтаў даводзіцца ідэя 
аб тым, што «каралеўствы і рэспублікі без боскай дапамогі фарміравацца, 
узнікаць і абараняцца не могуць». Права пастуліруецца вытворным ад рэлігіі, 
якая забяспечвае з дапамогай апеляцыі да звышнатуральнага пэўныя 
праксеалагічныя схемы [80, с.991; 142, s.468-469; 292, s.1; 328, s.44; 330, s.60].  

У межах дыскурсу контррэфармацыйнага руху наяўнасць розных 
рэлігійных ідэй у грамадстве разглядаецца як непазбежная крыніца сацыяльнай 
напружанасці. Вынікам рэлігійнай цярпімасці абвяшчаецца разлажэнне 
грамадскага адзінства. М. Бембус сцвярджае: «З адрозненняў у рэлігійных 
поглядах вынікаюць жыццёвыя разлады паміж людзьмі. Людзі, якія 
прытрымліваюцца розных веравызнанняў, не могуць заключыць паміж сабой 
трывалага і сапраўднага міру» [142, s.464]. Дзеячы Контррэфармацыі 
экспрэсіўна апісваюць негатыўныя рысы грамадскага жыцця, якія, на іх думку, 
з’яўляюцца вынікам талеранцыі. Паводле П. Скаргі, прыняцце шляхтай 
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пратэстантызму прывяло да аслаблення цэнтральнай улады, ўзрастання 
шляхецкай анархіі, узмацнення феадальнай эксплуатацыі сялянства [328, s.57-

60]. «Ератыкі» разглядаюцца як значная дэструктыўная сіла ў грамадстве. 
Указваецца пры гэтым на вопыт рэлігійных войн і сацыяльных канфліктаў у 
Заходняй Еўропе, крыніцай якіх абвяшчаецца распаўсюджанне рэфармацыйных 
вучэнняў [150, s.9-10; 329, k.15]. Асаблівы націск рабіўся на факт крытыкі 
дзяржаўных інстытутаў у антытрынітарным вучэнні, што інтэрпрэтавалася як 
рэцэпцыя радыкальных ідэй прыхільнікаў Т. Мюнцэра і «крайніх» нямецкіх 
анабаптыстаў часоў Сялянскай вайны ў Германіі 1524–1526 гг. і Мюнстэрскай 
камуны 1534–1535 гг. Дадзеная інтэрпрэтацыя нярэдка экстрапаліравалася на 
адносіны да свецкай улады з боку ўсіх «дысідэнтаў». Сцвярджаецца, што 
адмаўленне аўтарытэту духоўнай улады непазбежна прыводзіць да сумнення ў 
прэрагатывах дзяржаўнай улады [245, s.4; 300, k.b4; 329, k.17; 397, s.33-34]. 

Нярэдка іншаверцы абвінавачваюцца ў дзяржаўнай здрадзе. Так, М. Лашч 
заяўляе аб гатоўнасці арыян падтрымаць у выпадку неабходнасці туркаў [245, 

s.5]. У часе «шведскага патопу» 1655–1660 гг. тэзіс аб «арыянскай здрадзе» 
адыграў значную ролю ў абгрунтаванні дэпартацыі «Польскіх і Літоўскіх 
братоў».  

Вялікае значэнне меў таксама тэзіс, паводле якога магчымасць змены 
веравызнання з’яўляецца крыніцай маральнага рэлятывізму. З’яўленне 
«ератычных» вучэнняў выклікае сумненне ў агульнапрынятых у грамадстве 
каштоўнасцях, абумоўлівае падзенне аўтарытэту духоўнай, а пасля і свецкай 
улады, лагічна прыводзіць да атэізму, які атаясамліваўся з амаралізмам [329, 

k.9,17; 338, s.5-6; 397, s.147-155]. Падобныя высновы падмацоўваюцца 
паклёпніцкімі абвінавачваннямі ў адрас лідэраў Рэфармацыі, якія мусілі 
пахіснуць іх маральную рэпутацыю [151, s.3-4,5-7,10; 213, s.40; 245, s.14-15; 

376, s.52-65; 377, s.73-76; 394, s.313,314,317; 395, s.93]. Падкрэсліваецца таксама 
іншаземнае паходжанне рэфармацыйных вучэнняў. Акцэнтавана ўказваецца на 
«германскі след» ідэй пратэстантызму, іх супярэчнасць з гістарычнымі 
традыцыямі народаў Рэчы Паспалітай. Робіцца націск на той факт, што 
іншаземныя прапагандысты Рэфармацыі з’яўляюцца выгнанцамі са сваіх краін 
[237, s.62; 300, k.b2-b3; 395, s.93-94; 397, s.88]. Нягледзячы на тое, што 
каталіцкія аўтары падкрэслівалі найперш духоўную чужасць «ератыкоў», а не 
этнічную, у масавай свядомасці польскага народа дадзены фактар адыграў 
значную ролю ў якасці крыніцы ксенафобіі.  

Важным аргументам контррэфармацыйнага падыходу з’яўляецца 
абгрунтаванне інталеранцыі саміх іншаверцаў, якія дамагаліся ў ВКЛ і 
Польшчы свабоды веравызнання. Указваюцца шматлікія факты ўціску 
альтэрнатыўных рэлігійных груп, найперш каталікоў, у дзяржавах, дзе 
афіцыйным вызнаннем быў пратэстантызм, а таксама ў гарадах Каралеўскай 
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Прусіі і прыватных уладаннях прыхільнікаў Рэфармацыі ў ВКЛ і Польшчы 
[122, с.147; 142, s.468-469; 177, s.397; 327, s.363,366; 330, k. 10,13-14; 331, s.140-

143]. Таксама шырока асвятляюцца факты рэлігійнага насілля з боку 
праваслаўных. У якасці доказу прыводзіцца таксама імкненне іншаверцаў да 
ўсё новых правоў і прывілеяў, пад чым разумеецца барацьба за юрыдычнае 
гарантаванне прынцыпаў Варшаўскай канфедэрацыі, а таксама невыкананне імі 
ўмоў, складзеных не на іх карысць1

 [177, s.395,397; 326, s.364,366]. Такім 
чынам, лозунгі рэлігійнай свабоды з боку пратэстантаў і праваслаўных 
разглядаюцца як тактычны крок. Акцэнтуецца ўвага на тым, што «ератыкі» не 
могуць пагадзіцца паміж сабой, выкарыстоўваюць гвалтоўныя метады ў 
барацьбе адзін супраць аднаго [150, s.13; 198, s.30; 207, k.15; 212, k.4; 213, s.38; 

237, s.33; 336, s.32,34; 410, s.139-140]. У сувязі з гэтым дэкларавалася 
скептычнае стаўленне да ідэі пратэстанцкага экуменізму. Згода паміж 
іншаверцамі магчымая, на думку М. Бялабжэскага, толькі ва ўмовах 
супрацьстаяння каталікам [147, s.131; 329, k.12]. Адначасова замоўчваюцца 
факты рэлігійных рэпрэсій у каталіцкіх краінах; змяншаецца маштаб і 
значнасць «тумультаў» у Рэчы Паспалітай. П. Скарга проціпастаўляе 
гіпербалізаванай жорсткасці «ератыкоў» мяккасць і міласэрнасць каталікоў 
[326, s.363-364; 328, s.63; 329, k.14].  

Названыя аргументы падпарадкоўваліся галоўнай палітычнай задачы 
контррэфармацыйнага руху Рэчы Паспалітай – прызнанню нелегітымнасці 
Варшаўскай канфедэрацыі. У якасці доказу гэтага падкрэсліваецца сепаратны 
характар дадзенага прававога акту, які не адлюстроўваў думку усяго «народу 
палітычнага» і духавенства. П. Скарга проціпастаўляе Варшаўскай 
канфедэрацыі Карчынскую. Перавага апошняй абгрунтоўваецца 
старажытнасцю, аднагалоссем пры прыняцці, фундаванасцю на адзінай 
каталіцкай веры, а не на шматлікіх вызнаннях [329, k.5-6]. Адначасова 
акцэнтуецца рэлігійная адказнасць тых каталікоў, якія падтрымліваюць 
канфедэрацыю [213, s.39-40; 331, s.116-118; 357, s.182]. У гэтым кантэксце 
езуіты актыўна супрацьстаялі групе «палітыкаў».  

Прынцыпам Варшаўскай канфедэрацыі ў дыскурсе контррэфармацыйнага 
руху ВКЛ і Польшчы проціпастаўляецца тэакратычная ідэя «капланскага 
каралеўства», фундаваная у сярэднявечнай тэалагічнай думцы. У найбольшай 
ступені яна знайшла адлюстраванне ў працах С. Ажахоўскага, С. Гозія, П. 
Скаргі, Я. Вуйка. У межах названай ідэі ўзнаўляецца думка аб арганічным 
адзінстве свецкай і духоўнай улады пры прыярытэце апошняй. Я. Вуек 
галоўнай функцыяй дзяржаўнай улады абвяшчае захаванне спакою і бяспекі 
                                                 
1
 Пад гэтым разумеецца зацягванне на пасяджэннях соймаў пытання аб рэстытуцыі маёмасці каталіцкай 

царквы, захопленай пратэстантамі ў прыватных уладаннях і гарадах Каралеўскай Прусіі (т. зв. кампазіцыі), 
прававое вырашэнне якога дэкларавалася ў акце Варшаўскай канфедэрацыі. Дзеячы Контррэфармацыі 
абвінавачвалі ў гэтым пратэстанцкую шляхту. 
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грамадзян, аднак пры гэтым заўважае, што дадзеная ўлада павінна быць 
«пабожнай», абараняць «ісцінную ўсеагульную царкву» і не мае права прымаць 
рашэнні паводле рэлігійных пытанняў. Абавязак духоўнай улады, на думку Я. 
Вуйка, заключаецца ў пошуку, выяўленні і асуджэнні ератычных вучэнняў, а 
выкарыстанне карных сродкаў супраць «ератыкоў» з’яўляецца абавязкам 
свецкай улады [410, s.213-214]. С. Гозій, акцэнтуючы ўвагу на вернасці 
дзяржаўных кіраўнікоў царкве, сцвярджае, што «каралеўская асоба не павінна 
разважаць аб справах веры, паколькі і сам імператар з’яўляецца сынам царквы і 
знаходзіцца ў царкве, а не над царквой, і павінен слухаць яе як маткі сваёй і 
нічога ёй не загадваць» [207, k.47]. Найбольш радыкальны выгляд дадзеная 
думка атрымала ў С. Ажахоўскага: «Калі Карона Польская з’яўляецца 
каралеўствам, тады яно мае караля; калі мае караля, тады мае каплана, які 
карануе таго караля (...) А калі Польшча не мае каплана, тады не мае і караля; а 
калі Польшча не мае караля, тады Польшча не з’яўляецца каралеўствам» [289, 

s.111]. У тым выпадку, калі свецкая ўлада не выконвае сваіх абавязкаў у сферы 
абароны пануючай рэлігіі, духоўны кіраўнік мае права санкцыянаваць 
непадпарадкаванне падданых манарху, нават дэтранізаваць апошняга і 
выконваць пры пэўных умовах функцыі свецкай улады [289, s. 83-84,96-97].  

Рэпрэзентаваная ў творчасці С. Ажахоўскага перпектыва дэтранізацыі 
манарха ў контррэфармацыйнай думцы другой паловы XVI – першай паловы 
XVII стст. не ўзгадвалася. П. Скарга мяркуе, што калі нават кіруючыя асобы 
«знаходзяцца ў смяротных грахах», пад чым варта разумець іх адступленне ад 
рэлігійнай артадоксіі, падданыя абавязаны захоўваць лаяльнасць адносна 
дзяржаўных інстытутаў і выконваць іх прадпісанні [329, s.61-62]. У дадзеным 
аспекце П. Скарга пазіцыяніруе сябе як апалагет моцнай цэнтралізаванай 
манархіі. Але разам з тым у канечным выпадку ён таксама надае прыярытэт 
царкве перад дзяржавай: «Павінны найперш слухаць Бога, а не людзей. 
Найперш бараніць касцёл, а не айчыну. Найперш клапаціцца аб хвале Бога, а не 
аб свецкім гонары. Найперш набыць вечную айчыну, чым часовую» [328, 

s.367]. На мяжы XVI–XVII стст. падтрымка з боку контррэфарматараў 
абсалютысцкіх ідэй была выклікана супрацьдзеяннем антыклерыкальным 
тэндэнцыям, распаўсюджаным у шляхецкім асяроддзі. У далейшым прыняцце 
большасцю прадстаўнікоў шляхты каталіцызму выклікала пераарыентацыю 
каталіцкіх аўтараў на праслаўленне «шляхецкіх вольнасцяў» пры адначасовым 
ухваленні дзеянняў каталіцкай каралеўскай улады.  

Такім чынам, ідэя «капланскага каралеўства» становіцца вызначальным 
накірункам крытыкі правой легітымацыі рэлігійнай талеранцыі. 

У якасці накірунку контррэфармацыйнага падыходу да талеранцыі можна 
вылучыць рэакцыю на распаўсюджанне ідэй абсалютнага ненасілля ў вучэнні 
антытрынітарыяў. Дадзеныя ідэі, якія прадугледжваюць негацыю рэпрэсіўнага 
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дзяржаўнага апарату, нават у выключна этычным сэнсе, ацэньваюцца як праект 
дэстабілізацыі грамадства [328, s.62]. У палеміцы з антытрынітарыямі 
актуалізуецца ідэя «справядлівай вайны». П. Скарга ў рэчышчы тамісцкай 
традыцыі вылучае ўмовы, пры якіх вайна можа лічыцца справядлівай: санкцыя 
на правядзенне ваенных дзеянняў з боку суверэннай улады; справядлівая 
прычына вайны; справядлівая мэта вайны, якой выступае забеспячэнне міру і 
грамадскага дабрабыту [333, s.123-124].  

Крытыка ідэй талеранцыі адначасова патрабавала выпрацоўкі стратэгіі 
адносін да носьбітаў іншых веравызнанняў. У каталіцкай грамадскай думцы 
заходнееўрапейскіх краін атрымала шырокае распаўсюджанне тэарэтычнае 
абгрунтаванне фізічнага прымусу ў адносінах да «іншадумцаў». Французкі 
езуіт Р. Белармін, акцэнтуючы ўвагу на негатыўных наступствах «ерасяў», 
абгрунтоўвае неабходнасць забіваць «ератыкоў» [260, s.277-278]. Меліся ў 
заходнееўрапейскім каталіцызме і больш памяркоўныя падыходы, у межах якіх 
дапускалася магчымасць часовага прымірэння з «ератыкамі» з улікам знешніх 
абставін. У сaцыякультурных умовах Рэчы Паспалітай адкрытая апалогія 
рэлігійнага насілля не магла быць прынята. Каталіцкае духавенства на дадзенай 

геакультурнай прасторы адаптавалася да факту мірнага суіснавання розных 
канфесійных групп, а таксама ўлічвала палітычную моц некаталіцкай шляхты. 

Ф. Біркоўскі пафасна заяўляе сваім апанентам, што скардзіліся на ўціск з боку 
каталікоў: «Ці ж у вачах вашых паўсталі іспанскія і італьянскія інквізіцыі? 
Знаходзіцеся ў Польшчы і ў Літве, калі зараз не відаць і ценю тых інквізітараў, 
калі з духавенствам братаецеся, кумуецеся, сватаецеся» [150, s.2].  

Аналіз твораў контррэфармацыйных дзеячоў не дае адназначнага адказу 
наконт праблемы канкрэтных мер уздзеяння ў дачыненні іншаверцаў. З аднаго 
боку, пастаянна падкрэсліваецца адказнасць «ератыкоў» і неабходнасць 
пакаранняў адносна іх з боку свецкай улады. Выступаюць характэрнымі 
шкадаванне з прычыны беспакаранасці «ератыкоў», прававой бездапаможнасці 
каталікаў у барацьбе з імі. П. Скарга выказвае шкадаванне, што ёсць пакаранні 
для «грабежнікаў, злодзеяў, для забойцаў», а для «ератыкоў, якія крадуць 
выратаванне, забіваюць душы», ніякіх санкцый не прадугледжана [331, s.119]. 

Пры гэтым часта праводзіцца дыферэнцыраваны падыход у дачыненні да 
актыўных «ератыкоў» («кацэрмістраў») і астатняй масы, якая знаходзіцца пад 
уплывам памылковых поглядаў, з указаннем пераважнай адказнасці першых 
[330, s.64; 378, s.128-129; 394, s.356,429]. Некаторыя аўтары (С. Ажахоўскі, С. 
Гозій, Я. Вуек, Г. Павадоўскі) часам указвалі на магчымасць суровых 
пераследаў іншаверцаў аж да прымянення смяротнай кары [208, k.548,679; 289, 

s.8; 300, k.c2-e3; 411, s.97,411,412]. Аднак пераважна ў контррэфармацыйнай 
літаратуры аб неабходнасці пакарання «ератыкоў» гаворыцца вельмі 
абстрактна. Большасць яе прадстаўнікоў прызнае слушнасць і справядлівасць 
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жорсткіх пакаранняў у дачыненні «ератыкоў» і «блюзнерцаў», аднак, не лічыць 
неабходным іх выкарыстанне ў актуальных умовах. М. Кромер, прызнаючы 
легітымнасць «антыератычнага» заканадаўства XV – першай паловы XVI стст., 
разам з тым падкрэслівае ў звароце да сойму 1555 г. неабходнасць іх лагоднага 
выкарыстання ў сувязі з асаблівасцямі актуальнай гістарычнай сітуацыі. 
Сутнасць гэтай лагоднасці не канкрэтызуецца; на думку польскага гісторыка С. 
Бодняка, маецца на ўвазе адмена пакарання смерцю, а магчыма і іншых карных 
санкцый [152, s.216-217]. Некаторыя контррэфарматары прапануюць сродкі 
пакарання «ератыкоў», якія не прадугледжваюць фізічнага прымусу: выгнанне з 
краіны, недапушчэнне да ўрадавых пасад і іншыя абмежаванні. У творы 
«Засцеражэнне да каталікоў аб паводзінах з ератыкамі» П. Скарга схіляецца да 
прызнання прынцыпу «cuius regio, eius religio», патрабуючы выдалення 
пратэстантаў з каралеўскіх гарадоў, рэстытуцыі захопленай магнатамі-
іншаверцамі падчас Рэфармацыі маёмасці каталіцкай царквы [372, s.32].  

Разам з тым частка дзеячоў контррэфармацыйнага руху ў большай ці 
меншай ступені станоўча ацэньвала факт рэлігійнай цярпімасці ў Рэчы 
Паспалітай. Даследаванні праблемы «каталіцкіх прыхільнікаў талеранцыі» 
належаць Я. Тазбіру і М. Каролька. Яны ўказваюць на тое, што яшчэ падчас 
заключэння акту Варшаўскай канфедэрацыі насуперак негатыўнай пазіцыі 
большасці прадстаўнікоў каталіцкага кліру частка іерархаў выказалася на яе 
карысць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. Узгадваецца індыферэнтызм 
многіх біскупаў у барацьбе з іншаверствам [223, s.62-63; 373, s.83-98]. 

Найбольш яскрава памяркоўная стратэгія праявілася ў М. Бялабжэскага, які 
ўхваляе талерантную палітыку Жыгімонта Аўгуста як праяву дзяржаўнай 
мудрасці, дзякуючы якой Рэч Паспалітая пазбегла істотных сацыяльных 
канфліктаў [145, k.j-j2]. Нават у сярэдзіне XVIІ ст. каталіцкі дзеяч Л. Апаліньскі 
сцвярджаў пазітыўны характар рэлігійнай цярпімасці ў Рэчы Паспалітай як 
асновы міру і стабільнасці ў грамадстве. Некаторыя каталіцкія аўтары (Я. 
Брожэк, Я.Ш. Гербут) крытыкавалі жорсткія метады хрысціянізацыі ў Новым 
свеце, што выкарыстоўвала іспанская інквізіцыя [373, s 96-97]. Многія 
контррэфарматары ўказвалі на барацьбу з «ерассю» у кантэксце барацьбы з 
іншымі грахамі, на разгляд ерасі як выпрабавання для «верных». Нярэдка 
падкрэслівалася розніца ў адносінах да самой «ерасі» і асоб, якія яе 
рэпрэзентуюць. Дадзены падыход прасочваецца ў працы П. Скаргі «Напамін 
евангелікам»: «Ведаем, што дрэнная ерась, але суседзі і браты добрыя, з якімі ў 
нас ўтварылася любоў у адзінай айчыне» [330, s.3].

1
  

У творчасці многіх контррэфармацыйных дзеячоў суіснавалі элементы як 
радыкальнай, так і памяркоўнай стратэгіі ў адносінах да «ерасі». Так, ужо 

                                                 
1
 На аснове дадзенага выказвання даследчык С. Тарноўскі лічыў, што погляды П. Скаргі могуць 

характарызавацца як «дзіўная і вялікая талеранцыя» [372, s.32]. 



 55 

адзначаліся супярэчлівыя выказванні П.Скаргі паводле гэтага пытання. Цікавай 
у гэтым плане выступае інтэрпрэтацыя прытчы аб пшаніцы і плевелах. 
Агульным для ўсіх каталіцкіх аўтараў, якія закраналі дадзеную тэму, з’яўляецца 
тэзіс аб непазбежнасці існавання іншаверства да сканчэння свету. Разам з тым 
інтэрпрэтацыя прытчы выяўляе тры асноўныя падыходы: 1) неабходнасць 
рэпрэсіўнай барацьбы з «ілжывымі вучэннямі»(«плевеламі») як праява доказу 
перавагі «пшаніцы» перад «плевеламі» [410, s.85-87]; 2) выкарыстанне мірных 
сродкаў барацьбы да боскага суду [146, s.253,255; 336, s.21]; 3) захаванне 
цярпімасці да пэўнага часу, калі каталікі не маюць аб’ектыўных магчымасцяў 
ліквідацыі «ерасі» [329, k.7].

1
 

Можна такім чынам зрабіць выснову, што ў межах контррэфармацыйнай 
думкі ВКЛ і Польшчы пры неаднароднасці поглядаў ў кантэксце стратэгіі 
адносін да іншаверцаў панавала непрыняцце радыкальных форм рэлігійнага 
насілля, якія практыкаваліся ў краінах Заходняй Еўропы, і згода на 
неафіцыйнае прызнанне рэлігійнай цярпімасці як часовай дадзенасці. Да 
сярэдзіны XVII ст. патрабаванні контррэфармацыйнага лагеру вызначалася 
пераважна наступнымі накірункамі: наданне пераваг на ўдзел у дзяржаўна-

палітычным жыцці шляхце каталіцкага веравызнання; поўнае аднаўленне 
кампетэнцыі духоўных судоў па справах «ерасі»; ліквідацыя некаталіцкага 
культу ў каралеўскіх гарадах; рэстытуцыя маёмасці каталіцкай царквы.  

У контррэфармацыйнай думцы выкарыстоўваецца дыферэнцыраваны 
падыход да розных рэлігійных накірункаў. Найбольш негатыўнае стаўленне 
праяўляецца ў дачыненні пострэфармацыйных вучэнняў. Сцвярджалася, што 
«ератыкі» заслугоўваюць большай кары з прычыны іх адступніцтва ад ісціннай 
царквы і прэтэнзій на канкурэнцыю з ёй, чым іудзеі і мусульмане. З канца XVI 

ст. галоўным аб’ектам нецярпімасці сярод пострэфармацыйных плыняў 
становяцца «Польскія і Літоўскія браты». Іх крытыцы былі прысвечаны 
спецыяльныя працы П. Скаргі, М. Сміглецкага, Г. Павадоўскага, К. 
Вількоўскага, М. Лашча. Галоўнай ідэяй пры гэтым становіцца адмаўленне 
хрысціянскага характару вучэння «Польскіх і Літоўскіх братоў» [329, k.16; 337, 

s.623-626; 373, s.586-589]. Антытрынітарызм разглядаецца як лагічнае 
завяршэнне «адступніцтва» рэфарматараў, збліжэнне да ісламу і іудаізму, 
крыніца атэізму, антыдзяржаўнае, антысацыяльнае і амаральнае вучэнне. З 
пачатку XVII ст. контррэфармацыйныя дзеячы вядуць барацьбу на соймах за 
пазбаўленне «Польскіх і Літоўскіх братоў» правоў «дысідэнтаў». Асаблівай 

                                                 
1
 Апошні падыход вызначаўся польскімі даследчыкамі З. Аганоўскім і Я. Тазбірам як пануючы ў межах 

польска-вялікакняскай контррэфармацыйнай думкі, набліжаны да памяркоўных заходнееўрапейскіх канцэпцый 
(М. Беканус, Ж. Маліна) [284, s.276-277; 374, s.186; 379, s.180-183]. Р. Касцельны лічыць супярэчнасці ў 
контррэфармацыйнай стратэгіі адносін да іншаверцаў вынікам дыхатаміі, што паўстае з самой сутнасці 
маральна-рэлігійнага вучэння посттрыдэнцкага каталіцызму, які характарызуецца адначасова жорсткім 
асуджэннем іншаверства і ўзмацненнем акцэнту на этычных дабрадзейнасцях [225, s.110-114]. 
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нецярпімасцю ў іх дачыненні вызначаюцца працы М. Ціхоўскага, які 
абвінавачвае арыян у пакланенні д’яблу і дзяржаўнай здрадзе [166, s.574-582]. 

Неадназначны характар мела стаўленне да праваслаўнай царквы. Да 
канца XVI ст. аб адносінах да яе ўзгадваецца эпізадычна; гэта было абумоўлена 
традыцыяй мірных узаемаадносін дзвюх канфесій, а таксама актуальнасцю 
палемікі з пратэстантамі. У дачыненні да праваслаўнай царквы распрацоўваўся 
праект уніі, які змяшчаў у сабе пэўны кампраміс. Да канца XVI ст. вызначыліся 
два падыходы ў гэтай сувязі: С. Ажахоўскага, згодна з якім прызнавалася 
прававернасць праваслаўных і галоўная праблема бачылася ў арганізацыйным 
аб’яднанні з рымскай царквой, і С. Гозія, паводле якога унія разглядалася ў 
сэнсе навяртання «схізматыкаў» па мадэлі навяртання «ератыкоў» [311, s.57,63-

64]. У 1577 г. з’яўляецца праца П. Скаргі «Аб адзінстве царквы» [80], у якой 
падрабязна разглядаецца крызісны стан праваслаўнай царквы, пранікненне ў яе 
вучэнне і культ памылак і прапануецца ў якасці адзінага выйсця далучэнне да 
каталіцкай царквы пры захаванні адметнасці ў абрадавай сферы. Пасля 
заключэння Брэсцкай уніі ўстаноўкі П. Скаргі бяруць на ўзбраенне уніяцкія 
эліты. Няпэўнасць прававога статусу праваслаўнай царквы да 1632 г., 
эскалацыя напружанасці ва ўзаемаадносінах паміж уніятамі і праваслаўнымі 
выклікалі востры характар палемікі паміж імі. Каталіцкія і уніяцкія дзеячы 

абвяшчаюць дзейнасць праваслаўнай царквы нелегітымнай. Уніяцкі палеміст 
К.Т. Скупеньскі даводзіць супярэчнасць з правам адпраўлення праваслаўнага 
культу ў Рэчы Паспалітай [334, c.732]. Супраць праваслаўных выстаўляюцца 
абвінавачванні у распальванні сацыяльнай напружанасці і спрыянні знешнім 
ворагам дзяржавы (асабліва пасля пасвячэння іерусалімскім патрыярхам 
іерархіі ў 1620 г.) [358, s.443,485-486,490-507] Па другое, праваслаўныя 
абвінавачваюцца ў саюзе з «ератыкамі» і перайманні іх поглядаў [9, с.519-520; 

54, с.285-286; 59, с.1007-1010; 121, с.113-118; 334, с.722-723]. Гучыць заклік да 
пераходу «схізматыкаў» на унію.  

Стаўленне да нехрысціянскіх вызнанняў (іудзеяў і мусульман) 
адрознівалася адноснай цярпімасцю. Яны разглядаліся як непазбежнае зло; 
адзначаўся ўстойлівы характар узаемаадносін з нехрысціянамі ў грамадскай 
практыцы ВКЛ і Польшчы на працягу працяглага перыяду. Аднак нарастанне 
элементаў інталеранцыі ў межах контррэфармацыйным руху выклікала 
некаторае пагаршэнне ў дачыненні да іх на пачатку XVIІ ст. Віленскі канонік 
Пётр Чыжэўскі ў працы «Альфуркан татарскі» (1616) крытычна ставіцца да 
палітыкі ўлад Рэчы Паспалітай адносна мусульманскай меншасці і заклікае 
пазбавіць апошнюю прывілеяў і змусіць да пераходу ў каталіцызм [176, s.33-

37]. З’яўляюцца абвінавачванні ў супрацоўніцтве іудзеяў і мусульман з 
«нячыстай сілай». Аднак у цэлым стаўленне да нехрысціян не набыло 
радыкальных агрэсіўных рыс. Адпаведным чынам, «тумульты» супраць іх з 
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боку каталіцкай супольнасці не атрымалі такога маштабу, як пагромы 
пратэстантаў, або сутыкненні уніятаў з праваслаўнымі пасля Брэсцкай уніі. 

Такім чынам, контррэфармацыйны рух ВКЛ і Польшчы рэпрэзентуе 
падыход, для якога характэрна крытычная рэфлексія ідэй талеранцыі. Дадзены 
падыход грунтуецца на рэцэпцыі пастулатаў посттрыдэнцкай каталіцкай 
дактрыны. Галоўным яго накірункам выступае крытыка юрыдычнага 
санкцыянавання рэлігійнай талеранцыі з дапамогай тэакратычнай ідэі 
«капланскага каралеўства». Разам з тым спецыфікай з’яўляецца адсутнасць 
радыкальных рыс агрэсіўнасці ў параўнанні з контррэфармацыйнай думкай на 
заходнееўрапейскай прасторы, а таксама згода на неафіцыйнае прызнанне 
адноснай рэлігійнай цярпімасці як часовай дадзенасці. Разглядаемы падыход 
адлюстроўвае межы тэарэтычнага адмаўлення талеранцыі ва ўмовах яе 
фактычнага, хаця і абмежаванага функцыянавання. У той жа час у апазіцыі да 
яго знаходзіліся канцэптуальныя падыходы, актуалізаваныя ў філасофскай і 
сацыяльна-палітычнай думцы нетытульных канфесій у ВКЛ і Польшчы 
(пратэстантызму, праваслаўя, антытрынітарызму). Найбольш 
рэпрэзентатыўным з’яўляецца падыход да талеранцыі ў пратэстанцкай думцы, 
што разглядаецца ў наступным раздзеле. 

 

 

4.3. Талеранцыя ў грамадскай думцы пратэстантызму 

 

 

У дадзеным раздзеле разглядаюцца асноўныя рысы і эвалюцыя 
канцэптуальнага падыходу да праблемы талеранцыі ў пратэстанцкай 
(евангеліцкай) грамадскай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. Аналізуюцца 
яго палітычныя, прававыя і маральна-рэлігійныя аспекты. Адзначаецца развіццё 
ў межах названага падыходу мадэлі ўзаемаадносін дзяржаўных і рэлігійных 
інстытутаў у грамадстве. 

Пратэстанцкая грамадская думка ў ВКЛ і Польшчы рэпрэзентаваліся 
прадстаўнікамі евангеліцка-аугсбургскай (лютэранскай), евангеліцка-

рэфармаванай (кальвінісцкай) цэркваў і «Супольнасці Чэшскіх братоў». Аналіз 
праблемы талеранцыі ў іх межах знаходзіўся пад уплывам адпаведных 
канцэпцый заходнееўрапейскага пратэстантызму. Аднак рэцэпцыя іх асноўных 
пастулатаў праламлялася праз асэнсаванне спецыфікі сацыякультурнай 
сітуацыі ў ВКЛ і Польшчы. Рэлігійна-філасофская і сацыяльна-палітычная 
думка пратэстантызму, з аднаго боку, зрабіла значную эвалюцыю на працягу 
XVI–XVII стст., з другога, не была аднароднай як у сінхранічным, так і ў 
дыяхранічным зрэзе. У яе развіцці можна вылучыць два асноўныя этапы:  

1) 1540-я гг. – 1573 г.; 
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2) 1573 г. – сярэдзіна XVII ст. 
Спецыфіку першага этапу вызначаюць наступныя рысы: адсутнасць 

вызначанага прававым шляхам статусу рэфармацыйных супольнасцяў у ВКЛ і 
Польшчы; працэс хуткага далучэння да Рэфармацыі буйных магнатаў і шляхты, 
якія ўводзілі пратэстантызм у якасці пануючага культу ў сваіх прыватных 
уладаннях; прагматычная палітыка ў дачыненні да рэфармацыйных абшчын у 
каралеўскіх уладаннях; незавершанасць працэсаў канфесіяналізацыі і 
неакрэсленасць узаемаадносін паміж асобнымі рэфармацыйнымі групамі; 
шырокая грамадская дыскусія вакол плану склікання нацыянальнага сабору ва 
ўмовах крызісу каталіцкай царквы. Пратэстанцкія дзеячы імкнуліся 
выкарыстаць дадзены план у якасці інструмента агульнадзяржаўнай 
Рэфармацыі. У сувязі з гэтым распрацоўваліся праекты будучай «нацыянальнай 
канфесіі». Да ліку буйнейшых пратэстанцкіх аўтараў гэтага перыяду трэба 
залічыць такіх асоб як Ян Секлюцыян, Ян Ласкі, Якуб Пшылускі, Марцін 
Кравіцкі, Станіслаў Лютамірскі, Станіслаў Сарніцкі, Якуб Немаеўскі. 

У 1550–1560-я гг. у пратэстанцкай грамадскай думцы пераважалі 
элементы інталеранцыі. У іх аснове знаходзілася перакананасць у абсалютнай 
ісціннасці рэфармацыйнага вучэння, якое цалкам адпавядае Святому Пісьму і 
аднаўляе традыцыі апостальскай царквы, дэфармаваныя ў сярэднявечным 
каталіцызме. Адпаведна іншыя вучэнні абвяшчаюцца «ератычнымі». 
Асноўнымі аб’ектамі нецярпімасці становяцца каталікі і антытрынітарыі. 
Шырока распаўсюджанай з’явай з’яўляецца абвяшчэнне папы Антыхрыстам, 
што асабліва характэрна для творчасці М. Кравіцкага [240, s.39-79]. Я. Ласкі 
характарызуе каталіцкую царкву як «антыхрыставу папісцкую тыранію» [242, 

s.27,50]. Увядзенне «навінак» у дагматыку з боку антытрынітарыяў 
разглядаецца як працяг каталіцкага адступніцтва ад вучэння апостальскай 
царквы [242, s.31-32; 318, k.а2]. У 1564 г. польская кальвінісцкая шляхта 
выступіла на сойме з ініцыятывай выгнання арыян за межы краіны, указваючы 
на магчымыя небяспечныя вынікі, што вынікаюць з іх вучэння. У кантэксце 
дадзенага праекту С. Сарніцкі заклікаў караля абараніць евангеліцка-

рэфармаваны збор ад «вельмі шкодных памылак і ерасяў Джэнцілевых» [318, 

k.а2]. Кальвінісцкі сінод у Пінчове ў 1559 г. рэкамендаваў прымусовае 
хрышчэнне і выхаванне ў пратэстанцкім духу дзяцей падданых-каталікоў [375, 

s.94]. Выключэнне складала пазіцыя «Чэшскіх братоў». Так, на калоквіуме ў 
Бужаніне, арганізаваным 16 чэрвеня 1561 г. з сумесным удзелам кальвіністаў і 
«Чэшскіх братоў», апошнія асудзілі прымусовае навяртанне на веру і закрыццё 
каталіцкіх культавых будынкаў, абаранялі прынцып добраахвотнага прыняцця 
веры. Гэта тлумачылася тым, што вера з’яўляецца «боскім дарам», а таму не 
можа быць ўведзена гвалтоўным шляхам [135, s.101,104].  
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Складаны характар мелі адносіны паміж рознымі пратэстанцкімі 
плынямі. На працягу 1555–1570 гг. ішлі працяглыя перамовы аб аб’яднанні 
паміж лютэранамі, кальвіністамі і «Чэшскімі братамі», падчас якіх выявіліся як 
цэнтрабежныя, так і цэнтраімклівыя тэндэнцыі. Часам мелі месца выпадкі 
нецярпімых узаемаадносін паміж прадстаўнікамі названых груп. Напрыклад, 
фанатычна настроены лютэранскі прапаведнік у Торуні Б. Моргерштэрн 
выкарыстоўваў у 1560-я гг. адміністрацыйныя сродкі для барацьбы з «Чэшскімі 
братамі», якіх вызначаў як «ворагаў ісціны» [189, s.92]. Аднак перавагу 
атрымалі цэнтраімклівыя тэндэнцыі. Вынікам дадзенага працэсу стала 
заключэнне Сандамірскай уніі 1570 г., паводле якой прызнавалася 
прававернасць усіх трох рэфармацыйных плыняў і свабода культу ў межах уніі. 
Разам з тым падкрэслівалася накіраванасць пагаднення супраць «папістаў» і 
«сектантаў» [221, s.4-6]. Унія ў значнай ступені засталася нерэалізаванай, пра 
што сведчыла шматразовае пацвяржэнне Сандамірскага пагаднення на 
аб’яднаных сінодах 1573, 1578, 1583 і 1595 гг. Паводле А. Халецкага, 
«Сандамірская канфесія» стварала толькі бачнасць дактрынальнага адзінства, 
паколькі яе галоўнай мэтай з’яўлялася арганізацыя палітычнага саюзу 
пратэстанцкай шляхты [204, s.420]. Тым не менш вопыт міжканфесійнага 
дыялогу меў істотнае значэнне для развіцця ідэй талеранцыі.  

У пратэстанцкай думцы дадзенага перыяду супярэчлівы характар мела 
разуменне ролі дзяржаўнай улады ў сістэме міжканфесійных адносін у 
грамадстве. З аднаго боку, у праектах пратэстанцкіх дэпутатаў на польскіх, а 
затым агульных соймах Рэчы Паспалітай у 1555-1570 гг. галоўнай ідэяй 
выступае лозунг «свабоды веры». Так, на каронным сойме 1555 г. былі 
выстаўлены патрабаванні свабоднай пропаведзі Слова Божага, поўнай 
секулярызацыі судовай справы [180, s.14; 205, s.259]. На вальным сойме 1570 г. 
пратэстанцкія дэпутаты прадставілі праект «Спосаб пагаднення паміж 
духоўным і свецкім станамі», паводле якога прадугледжвалася свабода 
веравызнання для прадстаўнікоў рэфармацыйных плыняў, аб’яднаных 
«Сандамірскай уніяй», незалежна ад саслоўнай прыналежнасці; права шляхты 
на ўвядзенне ў сваіх уладаннях культу паводле ўласнага выбару; захаванне 
духоўнай юрысдыкцыі толькі для каталікоў і г. д. [296, s.33-35; 321, s.114-117; 

335, s.284-288]. Дадзеныя праекты змяшчаюць у сабе, з аднаго боку, ідэю 
палітыка-прававога ўраўнавання каталікоў і пратэстантаў, а таксама тэндэнцыю 
да размежавання функцый дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў (секулярызацыя 
судаводства), з другога, ідэю прававога замацавання прынцыпу «cuius regio, 

eius religio» у сферы культу. У той жа час падкрэсліваўся часовы характар 
названых прапаноў, «да склікання сабору».  

З другога боку, некалькі іншы падыход да ролі дзяржавы ў сістэме 
рэлігійных адносін рэпрэзентуецца ў тэалагічных творах. У межах іх асабліва 
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акцэнтуецца тэзіс аб аўтарытэце дзяржаўнай улады, які вынікае з яе боскага 
паходжання. Падкрэсліваецца абавязак падданых падпарадкоўвацца ўсім 

распараджэнням свецкай улады, акрамя тых, што могуць супярэчыць Святому 
Пісьму; асуджаюцца бунты [167, k.90-94; 221, s.239-241; 240, k.[8]; 255, k.d3-

d4]. Дадзены тэзіс скіраваны, з аднаго боку, супраць каталіцкай ідэі 
«капланскага каралеўства», з другога, супраць рэлігійна-этычнай крытыкі 
дзяржаўных інстытутаў у радыкальна-рэфармацыйных вучэннях, а таксама меў 
на мэце абвяржэнне абвінавачванняў у мяцежнай сутнасці пратэстантызму. Па 
другое, указваліся абавязкі дзяржаўнай улады. Галоўнай яе задачай 
абвяшчаецца «захаванне спакою і бяспечнае жыццё для ўсіх грамадзян» [221, 

s.236]. Аднак дадзеная задача становіцца магчымай толькі ў тым выпадку, калі 
дзяржаўная ўлада з’яўляецца «пабожнай». «Пабожнасць» бачыцца ў стварэнні 
прававых умоў для панавання «ісціннай веры», пад якой разумеецца 
рэфармацыйнае вучэнне, і барацьбе з «фальшывымі культамі» і 
«ідалапаклонніцтвам» [148, s.3; 221, s.236-237; 322, s.4]. Я. Пшылускі лічыць 
неабходным захаванне карных санкцый супраць «сапраўдных ератыкоў», 
ажыццяўленне якіх павінна быць прэрагатывай свецкай улады [303, s.209]. 

Абарона «Божай царквы», клопат аб духоўнай асвеце і ліквідацыя 
«ідалапаклонніцтва» разглядаюцца як важнейшыя абавязкі свецкай улады ў 
пастанове Познаньскага сіноду «Чэшскіх братоў» 1573 г. [137, s.25]. Функцыі 
рэлігійных інстытутаў абмяжоўваліся сферай духоўнага навучання [240, k.[4]. 

Аб практычных метадах барацьбы з іншаверцамі, а таксама аб адносінах да 
ўлады, якая не можа лічыцца «пабожнай», у разглядаемых творах указанняў 
няма. Галоўнай ідэяй прадстаўленага падыходу з’яўляецца заклік да караля і 
вялікага князя ўзяць прадстаўнікоў пратэстанцкіх вызнанняў пад сваю абарону. 
На думку аўтараў «Сандамірскай канфесіі», вынікам гэтага павінен стаць 
росквіт Рэчы Паспалітай пад боскай апекай [221, s.13-16].  

Такім чынам, у пратэстанцкай рэлігійна-філасофскай і грамадскай думцы 
ВКЛ і Польшчы на першым этапе яе развіцця акцэнтуецца вырашальная роля 
дзяржаўнай улады ў рэлігійным жыцці грамадства і адначасова змяшчаецца 
імпліцытная магчымасць супраціўлення уладзе, калі яна не выконвае сваіх 
абавязкаў, не з’яўляецца «пабожнай». Названы падыход можа 
характарызавацца як інталерантны. Соймавыя пратэстанцкія праекты «свабоды 
веры» могуць разглядацца ў дадзеным кантэксце як часовая праграма-мінімум, 
у той час як праграмай-максімум выступае прыняцце пратэстанцкай канфесіі ў 
якасці афіцыйнай. На дадзены факт адкрыта ўказвае М. Кравіцкі [239, s.16-17]. 

Гэта сведчыць аб выключна інструментальным разуменні талеранцыі, 
характэрным для большасці пратэстанцкіх супольнасцяў Еўропы.  

На працягу другога разглядаемага этапу (апошняя трэць XVI – першая 
палова XVII стст.) адбываецца паступовае аслабленне пазіцый пратэстантызму 
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ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Рэчы Паспалітай. У той жа час 
правы пратэстанцкай шляхты атрымліваюць юрыдычную абарону паводле 
Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. У выніку адбываецца трансфармацыя 
падыходу да праблемы талеранцыі ў бок ўзрастання пазітыўнай акцэнтуацыі 
феномена рэлігійнай цярпімасці. Істотным фактарам пры гэтым выступаюць 
сумесныя дзеянні кальвіністаў, лютэран, «Чэшскіх братоў» з арыянамі і 
праваслаўнымі супраць контррэфармацыйнага каталіцызму. Агульнымі рысамі 
пратэстанцкай думкі дадзенага перыяду з’яўляюцца асуджэнне каталіцкай 
нецярпімасці; абарона і барацьба за забяспячэнне гарантый функцыянавання 
палітыка-прававых асноў рэлігійнай свабоды ў Рэчы Паспалітай, у першую 
чаргу акту Варшаўскай канфедэрацыі; аргументацыя ўласнай прававернасці. 
Дадзеныя матывы становяцца асноўнай тэмай ананімных твораў, якія паўсталі ў 
пратэстанцкіх колах у апошняй чвэрці XVI – пачатку XVII стст. [138; 241; 276; 

277; 285; 302; 312; 313; 415]. Да іх тэматычна дапасуецца праца лютэранскага 
прапаведніка Эразма Глічнера «Апеляцыя (...)» [190]. Акрамя таго праблема 
талеранцыі станавілася прадметам разгляду ў актах сінодаў пратэстанцкіх 
цэркваў і працах тэалагічнага характару (катэхізісы, пастыллі, тэалагічная 
палеміка, рэлігійная апалагетыка). Сярод аўтараў дадзеных прац трэба 
вылучыць Гжэгажа з Жарноўца, Андрэя Волана, Крыштофа Краіньскага, Паўла 
Гілёўскага, Анджэя Пражмоўскага і інш.  

Пры аналізе канцэптуальнага падыходу да праблемы талеранцыі ў 
пратэстанцкай думцы на дадзеным этапе неабходна ўлічваць тры галоўныя 
аспекты: легітымісцкі (прававы), палітыка-прагматычны і маральна-рэлігійны.  

Легітымісцкі аспект, які прадугледжвае зварот да прававых актаў, што 
заканадаўча замацоўвалі прынцыпы рэлігійнай цярпімасці, меў важнае 
значэнне ва ўмовах крытыкі юрыдычных гарантый талеранцыі ў 
контррэфармацыйнай думцы. Варшаўская канфедэрацыя разглядалася як вынік 
легітымных дзяржаўных рэформ, адлюстраванне волі большасці «народу 
палітычнага» [277, s.270; 285, s.337-338; 302, s.324-325; 313, s.228-229]. У якасці 
важнейшага доказу яе юрыдычнай правамоцнасці разглядаецца прысяга трох 
каралёў аб захаванні міжканфесійнага міру. Карчынская канфедэрацыя, на 
тэзісы якой спасылаліся контррэфармацыйныя аўтары, характарызавалася як 
«дарэмная канстытуцыя», якая не была прадметам асобнай каралеўскай 
прысягі, не ўвайшла ў склад кароннага статуту і не была пацверджана соймамі 
[241, s. 381-382; 277, s.269; 285, s.355; 302, s.324; 312, s.403,410; 313, s.228].  

Асаблівы націск у межах пратэстанцкага канцэптуальнага падыходу да 
праблемы талеранцыі на дадзеным этапе рабіўся на палітыка-прагматычны 
аспект. У яго межах рэлігійная нецярпімасць разглядаецца як безумоўнае зло. 
Яна абвяшчаецца крыніцай сацыяльных канфліктаў, у тым ліку грамадзянскіх 
войнаў: «Дзе сілай і мячом прыводзяць да веры, там дзяржава мусіць згінуць» 
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[415, s.156]. У якасці прыкладу прыводзяцца рэлігійныя войны ў Францыі і 
Нідэрландах і іх разбуральныя вынікі: распальванне жорсткасці, падзенне 
нораваў і г д. [275, s.298; 285, s.355-357]. Рэлігійны мір у гэтай сувязі выступае 
як меншае зло, а таксама непазбежнасць ва ўмовах бесперапыннай 
канфрантацыі. У якасці канструктыўнай альтэрнатывы рэлігійнаму насіллю 
абгрунтоўваецца практыка заключэння «канфедэрацый» тыпу Варшаўскай. Яе 
вытокі ўглядаюцца яшчэ ў біблейскіх пагадненнях патрыярхаў з суседнімі 
народамі. Э. Глічнер праводзіць паралелі паміж «канфедэрацыяй» рымскага 
імператара Канстанціна (Медыяланскі эдыкт 313 г.) і Варшаўскай 
канфедэрацыяй [190, k.17-27]. Рабіліся спасылкі таксама на прыклады 
заключэння рэлігійнага міру ў больш блізкія часы. Высновай падобных 
гістарычных экскурсаў з’яўляецца сцвярджэнне аб тым, што «канфедэрацыя» 
з’яўляецца ўмовай і фактарам грамадскага міру і дабрабыту, а адрозненні ў 
рэлігіі не выклікаюць з неабходнасцю варожыя ўзаемаадносіны.  

Значную ролю ў палітычным аспекце мела ўказанне на свабоду 
веравызнання як на асаблівы шляхецкі прывілей, які быў адным з галоўных 
паказчыкаў спецыфікі статусу пануючага саслоўя ў Рэчы Паспалітай. Крытыка 
Варшаўскай канфедэрацыі разглядалася як замах на асновы шляхецкай 
дэмакратыі, пагроза ўстанаўлення абсалютызму. У пратэстанцкай літаратуры 
падкрэсліваецца ўнікальнасць дзяржаўна-прававога ладу Рэчы Паспалітай. У 
гэтым кантэксце ствараецца яе вобраз як апірышча міру і свабоды ў Еўропе, 
гарантам чаго выступае ў першую чаргу акт Варшаўскай канфедэрацыі [272, 

s.15; 313, s.227,236]. Пры гэтым часам нават спецыфіка польска-вялікакняскай 
свабоды проціпастаўляецца нецярпімасці ў некаторых пратэстанцкіх 
дзяржавах: «(...) Абарані нас, Божа, ад такой няволі, бо мы не ў Жэневе ці ў 
Англіі, а ў вольнай Польшчы» [302, s.323]. У сувязі з апалогіяй шляхецкай 
дэмакратыі контррэфармацыйны рух разглядаецца як іншаземная агентура, якая 
ставіць сваёй мэтай разбурэнне асноў дзяржаўна-палітычнага ладу згодна з 
інтарэсамі папства. Езуіты абвінавачваюцца ў распальванні сацыяльнай 
напружанасці, ініцыіраванні пагромаў, палітычнай беспрынцыпнасці [272, s.31-

32,36-43; 277, s.282-283; 313, s.219-225,239,242]. У якасці апазіцыі 
падкрэсліваецца лаяльнасць адносна свецкай улады, а таксама шчырасць 
імкнення да міжканфесійнага міру, які прадугледжвае грамадскі дабрабыт і 
захаванне прававога парадку, з боку пратэстантаў [138, s. 488; 203, s.28-31; 272, 

s.722-731; 277, s.287; 302, s.326-327; 313, s.233,249].  

Разам з тым у межах пратэстанцкай думкі робяцца спробы абвергнуць 
тэзіс контррэфармацыйнай прапаганды аб сутнаснай нецярпімасці 
пратэстантызму, што праяўляецца ў рэпрэсіўнай рэлігійнай палітыцы ў краінах, 
дзе ў якасці пануючага выступае пэўнае пострэфармацыйнае вызнанне. 
Асноўнымі контртэзісамі выступаюць наступныя:  
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– разгляд пераследаў каталікоў і іншых іншаверцаў у пратэстанцкіх 
дзяржавах не як рэлігійных, а як звязаных з антыўрадавай палітычнай 
дзейнасцю [138, s.486; 272, s.32; 277, s.278; 285, s.352; 313, s.233]; 

– сцвярджэнне адноснасці рэлігійнай нецярпімасці ў пратэстанцкіх 
дзяржавах у параўнанні з рэпрэсіямі ў каталіцкіх краінах: Калі евангеліцкія 
ўлады дапускаюць пераслед толькі за факт публічнага правядзення іншавернага 
культу з захаваннем прыватнай свабоды веры, то каталіцкія караюць менавіта 
за саму наяўнасць іншых рэлігійных поглядаў [241, s.375-376]; 

– указанне на тое, што пратэстанты не абсалютызуюць усіх бакоў 
дзейнасці сваіх аднаверцаў. У гэтай сувязі адны аўтары спрабуюць эклектычна 
спалучыць крытычныя выказванні лідэраў заходнееўрапейскай Рэфармацыі ў 
дачыненні рэлігійнай талеранцыі з ідэямі верацярпімасці [138, s.488-489; 277, 

s.280]; іншыя ўказваюць нязгоду з вышэйназванымі аўтарытэтамі [302, s.315; 

312, s.410]. 

Пратэстанцкія дзеячы адмаўляюць насуперак фактам практыку ўціску 
прадстаўнікоў каталіцызму і іншых веравызнанняў у шляхецкіх уладаннях і 
гарадах Каралеўскай Прусіі. Выгнанне езуітаў з Гданьска тлумачыцца 
дэструктыўнай грамадскай дзейнасцю дзеячоў ордэна [241, s.376; 277, s.278; 

313, s.234; 415, s.156-157]. Разам з тым абгрунтоўваецца права шляхціца на 
ўстанаўленне ў сваіх уладаннях пэўнага культу паводле ўласнага выбару пры 
захаванні свабоды прыватнага вызнання веры [190, k.34; 241, s.376; 313, s.243-

246; 415, s.157]. Пераўтварэнне каталіцкіх касцёлаў у пратэстанцкія зборы ў 
святле названага прынцыпу інтэрпрэтуецца як выкарыстанне законнага права 
рэфармавання царквы, што не супярэчыць Варшаўскай канфедэрацыі, 
разглядаемай у якасці шляхецкага прывілею. 

Разам з тым паступова па меры пагаршэння становішча пратэстантаў у 
Рэчы Паспалітай з’яўляюцца тэндэнцыі да агульнаграмадзянскага разумення 
рэлігійнай цярпімасці. У некаторых творах сцвярджаецца, што Варшаўская 
канфедэрацыя прадугледжвае свабоду веры не толькі для шляхты, але і ўсіх 
«падзеленых паводле веры» [285, s.348; 384, s.214]. Соймавы праект 
евангеліцкай шляхты 1606 г. прадугледжвае забарону прымусу ў сферы 
сумлення адносна плебеяў пад карай грашовага штрафу. У соймавым праекце 
«дысідэнцкай» шляхты 1632 г. прапаноўвалася «свабоднае вызнанне веры ва 
ўсіх шляхецкіх уладаннях і каралеўскіх гарадах» [310, s.126,128]. Аднак з 
улікам узгаданага змянення сацыяльна-палітычных умоў дадзеныя ідэі павінны 
разглядацца ў вялікай ступені ў святле сітуацыйнай абумоўленасці.  

У якасці прагматычнага аргументу на карысць талеранцыі акцэнтуецца 
спецыфіка сумлення як духоўнага феномену. У працы «Абарона супраць 
працэсу канфедэрацыі» даводзіцца, што рэлігійны прымус можа прывесці 
толькі да знешняга канфармізму, але не здольны змяніць сутнасць рэлігійных 
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перакананняў. На думку аўтара твору, калі не ўдаецца пераканаць людзей у 
ісціннасці пэўных ідэй мірным шляхам, «дарэмна чыніш гвалт, толькі заб’еш і 
зняволіш цела, а душу і розум найменш» [277, s.275]. Эфектыўнасць талеранцыі 
праяўляецца ў тым, што яна спрыяе ўзмацненню рэлігійных пачуццяў, паколькі 
прадугледжвае выключна ідэйнае перакананне вернікаў [138, s.487].  

Супярэчлівым выступае разгляд маральна-рэлігійнага аспекту праблемы 
талеранцыі на разглядаемым этапе. З аднаго боку, падкрэсліваецца наяўнасць 
абсалютна ісціннага вучэння, што не можа быць аспрэчана і, адпаведна, 
неабходнасць супрацьдзеяння іншым вучэнням. Галоўнай задачай выступае 
абвяржэнне ярлыка «ератыкоў», які надала пратэстантам контррэфармацыйная 
прапаганда. У супрацьвагу каталіцкаму пастулату аб іерархічнай царкве як 
гаранце ісціннасці веравучэння ў пратэстанцкай думцы ўзнаўляецца ідэя 
Святога Пісьма як адзінай трансцэндэнтнай крыніцы веры. Дадзеная ідэя 
выклікала пэўныя праявы рэлігійнага персаналізму, у першую чаргу ў крытыцы 
некаторых каталіцкіх дагматаў, напрыклад, пастулату аб субстанцыянальнай 
прысутнасці Бога ў элементах прычасця [138, s.477; 415, s.159-160]. У той жа 
час пратэстанцкія дзеячы строга акрэслівалі, што ў вучэнні пра такія рэчы як 
сутнасць Бога і яго атрыбуты не можа быць ніякіх разыходжанняў [138, s.480]. 

Артадаксальнасць евангеліцкіх вучэнняў базіруецца на іх згодзе са Святым 
Пісьмом, а таксама асноўнымі дагматамі, прынятымі хрысціянскай царквой у 
перыяд першых Усяленскіх сабораў. Паводле П. Гілёўскага, «евангелікі 
з’яўляюцца Царквой Божай, святой, усеагульнай, апостальскай» [188, s.44].  

Паняцце ерасі захоўвае традыцыйныя рысы, разглядаецца як 
богаадступніцтва. Якуб Немаеўскі вызначае ерась як фальшывую 
інтэрпрэтацыю Святога Пісьма і адступніцтва ад вучэння апостальскай царквы 
[272, s.73-84]. Галоўнай крыніцай яе узнікнення лічылася, як правіла, 
інспірацыя д’ябла. Да ератыкоў залічваліся антытрынітарыі і ў большай або 
меншай ступені каталікі. Прызнавалася мэтазгоднасць самой з’явы пераследу 
«ератыкоў» як такой. Аўтар «Абароны міру (…)», спасылаючыся на выказванні 
швейцарскага тэолага Т. Безы, падкрэслівае недапушчальнасць пакланення 
Богу «адвольным спосабам» [138, s.488-489]. Ананімны аўтар «Рэспонсу (...)» 
заяўляе: «Не рабіць паблажак, а караць трэба ерасі і ератыкоў» [313, s.225].  

З другога боку, у духу раннерэфармацыйнай традыцыі даводзіцца 
супярэчнасць новазапаветнага вучэння і насілля ў сферы сумлення. 
Рэпрэзентуецца ідэя аб дапушчальнасці ў барацьбе з «ератыкамі» толькі 
«духоўнага мяча», які прадугледжвае пакаранне выключна метадам экскамунікі 
ў супрацьвагу «мячу матэрыяльнаму, урадаваму» [203, s.114; 241, s.384-385; 

277, s.267-268,272-273; 312, s.408-409; 313, s.225-226]. У гэтым кантэксце 

тлумачыцца тэзіс аб тым, што Варшаўская канфедэрацыя не заахвочвае 
беспакаранасць «ерасяў», паколькі не ліквідуе дзейнасць «духоўнага мяча» 
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[277, s.276]. У пацвярджэнне прыярытэту «духоўнага мяча» ўказваюцца 
евангельскія патрабаванні любові да ворагаў, прыклады талерантных адносін да 
іншадумцаў з боку Хрыста і апосталаў. Найбольш паслядоўна прынцып 
хрысціянскай любові да тых, хто памыляецца, выяўлены ў творчасці 
евангеліцка-рэфармацкага дзеяча з Торуня Ульрыка Шобера. На яго думку, калі 
тэолагі пэўнай канфесіі ўпэўненыя ў сваёй дасканаласці, «а іншыя нячыстыя і 
заплямленыя, ці не было б абавязкам змыць той бруд і прывесці іх да 
сапраўднай чысціні» [276, s.299-302].  

Другім аргументам у маральна-рэлігійным аспекце з’яўляецца зварот да 
тэорыі прэдэстынацыі. Падзел людзей на «верных» і «няверных» разглядаецца 
як боскае ўстанаўленне, якое недаступнае разуменню чалавечага розуму. 
Спробы яго карэкцыі шляхам знішчэння «няверных» ацэньваюцца як бунт 
супраць Бога. У гэтай сувязі шырока выкарыстоўвалася прытча аб пшаніцы і 
плевелах, якая інтэрпрэтавалася такім чынам, што «справа знішчэння плевел» 
пакідалася на боскае вырашэнне да Страшнага суда [190, s.15; 203, s.109; 241, 

s.384-385; 277, s.281; 285, s.350].  

Важную ролю мае аналіз праецыравання тэарэтычных схем адносін да 
іншаверцаў на стаўленне да канкрэтных вызнанняў, якое эвалюцыянуе на 
працягу дадзенага перыяду. У пратэстанцкай думцы апошняй трэці XVI ст. 
каталіцызм характарызуецца пераважна як «ерась» і «ідалапаклонніцтва» [188, 

s.19,47; 190, k.34,68,76; 203, s.108; 301, s.10-22]. Нярэдка каталікі 
параўноўваюцца з «фальшывымі прарокамі», якіх прадпісана караць у Старым 
Запавеце [285, s.353; 301, s.4]. У пастановах сінодаў кальвіністаў і «Чэшскіх 
братоў» прадпісвалася не дапускаць каталіцкае духавенства ў прыватныя 
ўладанні. У той жа час рэкамендавалася цярпімасць у дачыненні да прыватнага 
каталіцкага набажэнства; пры гэтым указвалася на магчымае процідзеянне з 
боку каталіцкай улады [136, s.1; 137, s.46-47]. Адназначна ератычным лічылася 
вучэнне «Польскіх і Літоўскіх братоў». У «Рэспонсе» (1592) артыкулюецца 
адмежаванне ад якога-небудзь супрацоўніцтва з арыянамі [313, s.236]  

Аднак з канца XVI ст. рэфармацыйныя ідэолагі, нягледзячы на 
абвінавачванні ў адрас каталіцызму ў дэфармацыі хрысціянскага вучэння, не 
абвяшчаюць яго непасрэдна ерассю, што было выклікана ўзмацненнем пазіцый 
контррэфармацыйнага руху. З'яўляюцца спробы вылучыць агульнае ў 
каталіцкім і пратэстанцкім вучэннях [138, s.477,480-481; 415, s.150-151,160].  

Cацыяльна-палітычныя абставіны першай паловы XVII ст., якія спрыялі 
пагаршэнню становішча ўсіх «дысідэнтаў», вызначылі пераарыентацыю ў 
адносінах да «Польскіх і Літоўскіх братоў». З аднаго боку, захоўваецца 
тэалагічная нецярпімасць да іх як да «ератыкоў», з другога, дапускаецца 
палітычны саюз у мэтах процістаяння Контррэфармацыі. Ужо ў «Кароткім 
рэспонсе на Дыскурс супраць канфедэрацыі» (1607) указваецца на 
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неабходнасць саюзу ўсіх «дысідэнцкіх» груп для абароны заканадаўча 

акрэсленых правоў і свабод [241, s.386]. На элекцыйным сойме 1632 г. 
пратэстанцкая шляхта на чале з Крыштофам Радзівілам не дапусціла прыняцця 
складзенага каталіцкім духавенствам праекту «Маніфестацыі», якая адмаўляла 
за антытрынітарыямі права лічыцца хрысціянамі і карыстацца правамі, 
вызначанымі Варшаўскай канфедэрацыяй [399, s.102-105]. На элекцыйным 
сойме 1648 г. прадстаўнік вялікакняскай кальвінісцкай магнатэрыі Януш 
Радзівіл, дэкларуючы сваё катэгарычнае непрыняцце арыянскай дактрыны, 
разам з тым выступае супраць рэпрэсій адносна яе прадстаўнікоў, 
сцвярджаючы, што абмежаванне свабоды веравызнання з’яўляецца парушэннем 
шляхецкіх свабод [399, s.102]. У той жа час не атрымала шырокага 
распаўсюджання тэндэнцыя да ідэйнага збліжэння з антытрынітарыямі на 
аснове экуменічнага праекту, прапанаванага «Польскімі і Літоўскімі братамі» ў 
першыя дзесяцігоддзі XVII ст.1 Дадзены праект быў асуджаны ў афіцыйных 
заявах евангеліцка-рэфармаванай царквы, а таксама ў творах большасці 
кальвінісцкіх тэолагаў, якія разглядалі перспектыву аб’яднання толькі пры 
ўмове прыняцця арыянамі цалкам евангеліцкага вучэння [136, s.330-331,392; 

202; 267, s.1293; 269, s.53,69; 294, k.а2; 412, k.d3,e2-3].  

Праблема адносін да праваслаўнай царквы амаль не турбавала 
пратэстанцкіх аўтараў да канца XVI ст. з прычыны яе нязначнай актуальнасці ў 
параўнанні з процістаяннем контррэфармацыйнаму каталіцызму і радыкальнай 
Рэфармацыі. Сітуацыя змяняецца пасля Брэсцкай уніі. Неабходнасць 
палітычнага саюзу ў змаганні з Контррэфармацыяй абумоўлівае абарону 
праваслаўнай царквы ў барацьбе супраць уніі з боку пратэстантаў. Часам 
пратэстанты нават выступалі ў якасці антыкаталіцкіх палемістаў ад імя 
праваслаўных. У працы А. Пражмоўскага даводзіцца большая набліжанасць 

праваслаўя да вучэння, выкладзенага ў Святым Пісьме ў параўнанні з 
каталіцызмам, нягледзячы на прызнанне наяўнасці ў яго межах пэўных 
элементаў «ідалапаклонніцтва» [301, s.72-76]. 

Стаўленне да нехрысціянскіх вызнанняў было пераважна 
індыферэнтным. У некаторых творах выказваецца шкадаванне з прычыны 
асаблівых перадузятых адносін каталіцкіх дзеячоў да пратэстанцкіх збораў, у 
той час як у спакоі знаходзяцца мусульманскія і іудзейскія культавыя святыні 
[277, s.270; 302, s.320; 313, s.236,237; 415, s.152]. Аўтар «Кароткага рэспансу на 
Дэкларацыю новага права канфедэрацыі» аддзяляе цярпімасць адносна 
                                                 
1
 Дадзены праект быў прадметам абмеркавання на сінодах малапольскага збору ў 1611-1617 гг. Некаторыя 

прадстаўнікі збору станоўча ўспрынялі яго. Гэта праявілася ў незахаванай да нашага часу працы Анджэя 
Хжанстоўскага «Размова шляхціца евангеліка з евангеліцкім міністрам» (1618), якая выклікала вострую 
дыскусію. У абарону дадзенай працы ў 1619 г. выйшаў твор «Абарона дыялогу Анджэя Хжанстоўскага супраць 
ксяндзоў міністраў евангеліцкіх Люблінскага дыстрыкту (...)» У ім фіксуюцца агульныя элементы ў вучэннях 
памяркоўнай і радыкальнай плыняў Рэфармацыі, якія прызнаюцца рознымі галінамі адзінай Хрыстовай царквы. 
[278, s.152-156].  



 67 

евангелікаў ад цярпімасці адносна іудзеяў, якая павінна разумецца ў 
традыцыйным сэнсе як ўстрыманне ад насілля супраць рэлігійнай меншасці з 
фіксацыяй спецыфічнага для яе прававога статусу [312, s.408].  

Разглядаючы праблему ўнутрыканфесійнай талеранцыі ў межах 
Сандамірскай уніі, амаль усе пратэстанцкія дзеячы падкрэсліваюць пазітыўнае 
значэнне яе прынцыпаў. На фоне пераважна варожых узаемаадносін паміж 
рознымі пострэфармацыйнымі вызнаннямі ў Заходняй Еўропе ў пратэстанцкай 
думцы ВКЛ і Польшчы шырока абмяркоўваліся ідэі універсальнага 
ўнутрыпратэстанцкага дыялогу. Прыкладам можа з’яўляцца план аб’яднання, 
прапанаваны Барталамеем Бытхнерам. Вызначальнай катэгорыяй пры яго 
канструяванні выступае паняцце «згоды», пад якім разумеецца адзінства, 
дасягнутае шляхам кампрамісу. Полем для дыялогу павінен стаць усеагульны 
сабор, складзены з духоўных і свецкіх асоб, рашэнні на прымаюцца калегіяльна 
ў выніку свабоднай дыскусіі з прызнаннем ў якасці адзінай нормы веры і 
найвышэйшага суддзі Святога Пісьма [158, s.610-613,618-619].

1
  

Пасля 1573 г. змяняецца падыход пратэстанцкай думкі да пытання 
ўзаемаадносін рэлігійных і дзяржаўных інстытутаў у грамадскім жыцці. У 
некаторых творах захоўваюцца рэцыдывы падыходу, пануючага на папярэднім 
этапе, напрыклад, у працах лідэра вялікакняскага кальвінізму канца XVI – 

пачатку XVII стст. А. Волана.2 Аднак большасць пратэстанцкіх дзеячоў гэтага 
перыяду галоўнай функцыяй дзяржаўнай улады абвяшчаюць захаванне 
міжканфесійнага міру. Акцэнт робіцца на заканадаўчым устанаўленні 
верацярпімасці паводле Варшаўскай канфедэрацыі як акту дзяржаўнай волі. 
Падкрэсліваецца недапушчальнасць кіравання сумленнем чалавека з боку 
караля [313, s.236]. У некаторых аўтараў прасочваюцца элементы ідэі 
аддзялення царквы ад дзяржавы. У працы У. Шобера «Paranensis (…)» 
сцвярджаецца, што права вырашэння рэлігійных пытанняў свецкімі ўладамі 
выклікае сітуацыю, калі сумленне вялікіх груп людзей знаходзіцца ў залежнасці 
ад «рашэння, а хутчэй нават схільнасцяў гарсткі людзей» [384, s.214]. У 
дадзеным выпадку акцэнтуецца ўвага не толькі на неўмяшанні царквы ў сферу 

дзейнасці свецкай улады, але і дзяржавы ў рэлігійныя справы. Фактычна 

                                                 
1
 Прадстаўленая праграма па свайму характару мела шмат супольнага з ірэнічным праектам А.Ф. Маджэўскага, 

аднак у адрозненне ад апошняга абмяжоўвала свой аб’ект выключна колам пратэстанцкіх канфесій. Польскі 
даследчык Э. Буршэ бачыць у гэтым праекце прыклад універсалісцкага характару евангелізму ў Рэчы 
Паспалітай у супрацьвагу да панавання тэндэнцый канфесіяналізацыі ў заходнееўрапейскім пратэстантызме, 
хаця пры гэтым істотна перабольшвае дадзены характар [157, s.8-13]. 
2
 А. Волан выказвае пажаданне аб панаванні ў грамадскім жыцці «праўдзівай рэлігіі», якую правіцель павінен 

адрозніваць ад «бязбожнай і паганскай рэлігіі», [26, c.337]. У гэтай сувязі ён фармулюе галоўную задачу 
дзяржаўнай улады – «пастаянна шырыць межы царквы і клапаціцца пра тое, каб як мага больш людзей верылі ў 
Бога» [26, c.338]. А. Волан адмаўляе права чалавека на свабодны выбар рэлігіі: «Калі надаць свабоду выбару 
рэлігіі, якую хто пажадае, уражвае, што па меры з’яўлення ўсё новых дактрын і сект у нашым краі ўзнікне 
столькі рэлігій, колькі гарадоў (...) Такая свабода была б д’ябальскай свабодай, у якой кожны мог бы гінуць, 
вызнаючы тое, што яму падабаецца» [218, s.204]. Палітыка нецярпімасці ў дачыненні да пратэстантызму 

асуджаецца менавіта за ўціск ісціны; нецярпімасць адносна іншых веравызнанняў цалкам апраўдваецца. 
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аўтаномнае суіснаванне дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў прапануецца ў 
праекце «дысідэнцкай» шляхты 1632 г. Ён прадугледжваў гарантыі поўнай 
свабоды рэлігійнага культу і прапаганды рэлігійных перакананняў для ўсіх 
хрысціянскіх канфесій, устанаўленне жорсткіх карных санкцый супраць 
парушальнікаў свабоды веравызнання, паслядоўную секулярызацыю 
судаводства, забеспячэнне свабоды рэлігійных перакананняў для ўсіх 
саслоўных груп і г. д. [310, s.125-128]. Разам з тым ідэі, засяроджаныя ў 
дадзеных праектах разглядаліся не як універсальная каштоўнасць, а як праява 
спецыфікі грамадска-палітычнага ладу Рэчы Паспалітай.  

Ва ўмовах крызісу пратэстантызму ў сярэдзіне XVII ст. з’яўляецца ідэя 
ўзаемаадносін свецкай і духоўнай улады, прадстаўленая ў творы Яна Закса 
[316]. Згодна з ёй, рэлігія абвяшчаецца фундаментам дзяржавы, ад якога 
залежыць стабільнасць грамадства. Дзяржаўная ўлада мае права ўстанаўліваць 
афіцыйную канфесію, выкарыстоўваць сродкі для яе распаўсюджання і 
належнай інтэрпрэтацыі шляхам пераканання [316, s.584,589]. У дачыненні да 
«дысідэнтаў» дзяржаўная ўлада павінна кіравацца наступным правілам: тыя 
вызнанні, якія ў сваім светапоглядзе не выступаюць за межы «натуральнай 
рэлігіі», што змяшчае неабходны мінімум рэлігійных ісцін, і не ставяць пад 
пытанне існуючы дзяржаўны парадак, залічваюцца да цярпімых і могуць 
карыстацца свабодай у сваёй дзейнасці [316, s.588-589]. Дадзеная ідэя нясе на 
сабе адбітак некаторых сацыяльна-палітычных ідэй Новага часу, якія 
спрабуюць прымірыць абгрунтаванне этатызму і рэлігійнай цярпімасці. З. 
Аганоўскі знаходзіць падабенства мадэлі Я. Закса са спіназіянскай мадэллю 
ўзаемадносін дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў [283, s. 63]. 

Разглядаючы праблему шляхоў дасягнення прапануемай мадэлі 
рэлігійных адносін, большасць пратэстанцкіх аўтараў падкрэсліваюць 
неабходнасць выкарыстання легальных сродкаў барацьбы. Галоўнымі метадамі 
абвяшчаюцца дзейнасць на соймах, сойміках, у судах і трыбуналах, звароты да 
караля, прыцягненне на свой бок уплывовых магнатаў. Разам з тым часам 
гучаць папярэджанні, што евангеліцкая шляхта здольная аказаць супраціўленне 
ў выпадку парушэння яе правоў [285, s.345-346,349-350; 313, s.249]. Ігнараванне 
патрабаванняў пратэстантаў прыводзіла да артыкуляцыі на пачатку XVII ст. 
больш радыкальных сродкаў барацьбы. У ананімнай рукапіснай працы 
«Пабожнага евангеліка да братоў таго ж вызнання народу польскага і 
літоўскага перасцярога і напамін» (1611)1

 прапануецца выкарыстанне супраць 
контррэфармацыйнай інталеранцыі як традыцыйных, так і новых сродкаў. 
Аўтар не раскрывае дакладна змест гэтых «новых» сродкаў, а заклікае да іх 

                                                 
1
 Аўтарства дадзенага твору, паводле чэшскага даследчыка Ю. Тыхага, належыць брэсцкаму суддзі Пятру 

Кахлеўскаму, які знаходзіўся ў цесных кантактах з прадстаўнікамі біржанскай лініі Радзівілаў, галоўных 
апекуноў пратэстантызму ў Рэчы Паспалітай у першай палове XVII ст. 
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абмеркавання на спецыяльным агульнадзяржаўным з’ездзе пратэстантаў [381, 

s.173-176]. Але ўжо ў ананімнай рукапіснай працы 1615 г. «Думка безыменнага 
евангеліка аб рэлігійнай цярпімасці ў Польшчы» выказваецца расчараванне ў 
мірных метадах і актуалізуецца ідэя ўзброенага супраціўлення для абароны 
прынцыпу рэлігійнай цярпімасці пры ўмове папярэдняй вычарпанасці ўсіх 
іншых сродкаў. Пры гэтым агаворваецца, што ўзброенае выступленне павінна 
быць скіравана супраць духавенства, а не караля і свецкіх каталікоў, што не 
ставяць пад сумненне прынцыпаў Варшаўскай канфедэрацыі [381, s.177-182]. У 
далейшым, аднак, пратэстанцкая грамадская думка канцэнтруецца выключна на 
парламенцкіх метадах барацьбы.2 

Ідэі талеранцыі ў пратэстанцкай думцы разглядаліся выключна як 
пазначэнне феномена рэлігійнай цярпімасці. Разуменне паняцця талеранцыі ў 
шырокім сэнсе не знаходзіла водгуку. У тэксце «Сандамірскай канфесіі» 
абгрунтоўваецца законнасць ужывання «мяча» супраць «усіх злачынцаў, якія 
парушаюць грамадскі спакой, разбойнікаў, забойцаў, гвалтаўнікоў, блюзнерцаў, 
клятвапраступнікаў і ўсіх іншых, каго Пан Бог загадаў караць, у тым ліку 
смерцю». Там жа абараняецца ідэя «справядлівай вайны». Адмаўленне войн, 
смяротнай кары, права хрысціян на займанне дзяржаўных пасад ў радыкальна-

рэфармацыйным дыскурсе разглядаецца як «бязбожжа» [221, s.237-240]. 

Такім чынам, у развіцці канцэптуальнага падыходу да праблемы 
талеранцыі ў пратэстанцкай рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы XVI–XVII стст. можна вылучыць два асноўныя этапы. На першым этапе 
(1540-я гг. – 1573 г.) дадзены падыход характарызуецца выключна 
інстументальным выкарыстаннем прынцыпаў рэлігійнай цярпімасці. У яго 
межах пануе этатысцкая ідэя ўзаемаадносін дзяржаўных і рэлігійных 
інстытутаў, звязаная са спадзяваннямі на дасягненне пануючага становішча ў 
грамадстве з дапамогай механізмаў дзяржаўнай улады. На працягу другога 
этапу (1573 г. – першая палова XVII ст.) разуменне талеранцыі ў асноўным 
эвалюцыянуе ў бок прыняцця пазітыўнай вартасці феномена талеранцыі і 
прызнання рэлігійнай нецярпімасці як зла пры захаванні тэалагічнай 
нецярпімасці. Характэрнымі рысамі пратэстанцкага падыходу названага 
перыяду з’яўляюцца шырокае выкарыстанне палітыка-прагматычнай 
аргументацыі, акцэнтуацыя спецыфікі дзяржаўна-палітычнага ладу Рэчы 
Паспалітай. У цэлым можна сцвярджаць, што эвалюцыя канцэптуальнага 
падыходу мае прагматычны характар. Блізкім да яго з’яўляецца падыход, 
прадстаўлены ў праваслаўнай палемічнай традыцыі. 

 

                                                 
2
 Дадзеная тэндэнцыя выразна прасочваецца ў ананімных рукапісных творах «Голас ананіма евангеліка да 

караля і станаў Рэчы Паспалітай (...)» (1631) і «Развагі аб перасцярозе паноў духоўных супраць бяспекі 
падзеленых паводле веры» (1632), разгляду якіх прысвечаны артыкул У. Аўгустыняк [139]. 
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4.4. Талеранцыя ў праваслаўнай палемічнай традыцыі 
 

 

У дадзеным раздзеле аналізуецца развіццё канцэптуальнага падыходу да 
праблемы талеранцыі ў палемічнай традыцыі праваслаўнай рэлігійна-

філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі ВКЛ і Польшчы XVI–XVIІ стст. Яго 
спецыфіка вызначаецца праз разгляд асаблівасцяў рэфлексіі феномена 
талеранцыі на тэалагічным і грамадска-палітычным узроўні на асобных этапах. 

У развіцці праваслаўнай канфесіі на працягу другой паловы XVI – 

першай паловы XVII стст. можна вылучыць тры этапы: 
1) дауніяцкі (да 1596 г.); 

2) этап 1596-1632 гг., які наступіў пасля ўвядзення Брэсцкай уніі; 
3) этап 1632-1648 гг. – перыяд дзейнасці праваслаўнай царквы, 

санкцыянаванай паводле «Пунктаў заспакаення грэчаскай веры» да выбуху 
казацкай вайны 1648-1651 гг.  

У дауніяцкі перыяд праваслаўная царква функцыянавала ва ўмовах 
сістэмы рэлігійных адносін, якая гарантавала ёй легітымны статус, вызначаны 
дзяржаўнымі прывілеямі. Праблема талеранцыі амаль не станавілася прадметам 
непасрэднага разгляду ў творах праваслаўных аўтараў дадзенага перыяду. 
Асобныя яе аспекты закраналіся ў палеміцы з каталіцкімі і рэфармацыйнымі 
тэолагамі ў сувязі з абгрунтаваннем дагматычных і рытуальна-абрадавых норм, 
замацаваных у праваслаўнай кананічнай традыцыі. У гэтай сувязі праблема 
талеранцыі рэпрэзентавалася амаль выключна як тэалагічная і практычна не 
пераносілася на сацыяльна-палітычнае поле. Да ліку твораў, у якіх мае месца 
артыкуляцыя пэўных аспектаў, звязаных з аналізам праблемы талеранцыі, трэба 
аднесці працы маскоўскіх эмігрантаў Арцемія і Андрэя Курбскага [101; 107], 

шэраг ананімных палемічных прац тэалагічнага характару [97; 100; 114], а 
таксама творы, якія выйшлі з інтэлектуальнага асяродку ў Астрогу ў 1580-я гг.: 
Герасіма Сматрыцкага [109], Васіля Суражскага [79], прадмова да Астрожскай 
Бібліі 1581 г., аўтарства якога прыпісваецца Герасіму Сматрыцкаму [102].  

Асноўнай ідэяй дадзеных прац выступае пастуліраванне абсалютнай 
ісціннасці дактрынальнай сістэмы праваслаўнай царквы. Згодна з прынцыпамі 
тагачаснай агульнахрысціянскай палемічнай традыцыі галоўнымі задачамі на 
шляху фарміравання ідэі ісціннай царквы станавілася абгрунтаванне такіх 
элементаў як адзінства, святасць, усеагульнасць, пераемнасць з апостальскай 
царквой. Сувязь царквы з апостальскай традыцыяй выяўлялася ў пераемнасці 
духоўнай улады, якая транслявалася ад апосталаў у роўнай ступені пяці 
патрыярхам, што забяспечвала адзінства царквы. Так, Г. Сматрыцкі, 
разглядаючы гістарычную рэтраспектыву хрысціянскай царквы, сцвярджае, 
што дадзеная мадэль царкоўнай улады была рэалізавана ў перыяд Усяленскіх 
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сабораў [109, c.245-246]. Дадзеная інтэрпрэтацыя царкоўнага адзінства была 
скіравана супраць каталіцкай канцэпцыі, што абапіралася на ідэі папскага 
адзінаўладдзя. З другога боку, яна была палемічна скіравана супраць 
рэфармацыйнай ідэі ўсеагульнага святарства і даводзіла сакральнае паходжанне 
царкоўнай іерархіі. Так, Арцемій абураўся з прычыны свабоднага тлумачэння 
Святога Пісьма ў рэфармацыйным дыскурсе [101, c.1292]. Усе веравызнанні, 
што адхіляюцца ў сваім вучэнні ад дактрынальных норм праваслаўнай царквы, 
абвяшчаюцца «ератычнымі». Паводле Васіля Суражскага, ідэя, што можа 
«много розмаитых вер быти», з’яўляецца сутнасна абсурднай, паколькі «окром 
единыа истинныа веры иншіе все суть суетные, облудные от лжи сътавленные, 
от самаго діавола через растленных и лукавых человек насеаные на пагубу 
неутверженым скудоумным и сластолюбивым человеком, аниже вместо Бога 
чреву своему поработишася» [79, c.656]. У сувязі з ідэяй святасці царквы 
прадметам нецярпімасці становіцца адмаўленне культу святых, анёлаў, абразоў. 
Дадзеныя з’явы абвяшчаюцца «навінкамі», якія з’яўляюцца вынікам 
непасрэднай сатанінскай інспірацыі або амаралістычнай інтэнцыі. У працах 
праваслаўных тэолагаў утрымліваюцца шматлікія інвектывы ў адрас 
прадстаўнікоў іншых веравызнанняў, што з’яўляецца звычайным атрыбутам 
тагачаснай рэлігійнай палемікі. 

Неабходным з’яўляецца высвятленне праблемы адносін да іншаверцаў у 
грамадскім жыцці. У барацьбе за «чысціню» праваслаўя яна вырашалася 
пераважна з пазіцый ізаляцыянізму. Так, Васіль Суражскі абвяшчае гібельнымі 
наведванне іншаверных святынь і кантакты з неправаслаўнымі [79, c.660]. А. 
Курбскі рашуча адмаўляе магчымасць сумеснага супрацьдзеяння 
контррэфармацыйнаму руху праваслаўных з пратэстантамі і ў гэтай сувязі 
асуджае кантакты з апошнімі некаторых праваслаўных магнатаў [107, c.245-

249]. З другога боку, важнае значэнне надавалася павышэнню адукацыйнага і 
маральнага ўзроўню духавенства, а таксама ўзмацненню вуснай і друкаванай 
прапаганды. Так, у прадмове да Астрожскай Бібліі мэтай яе выдання 
абвяшчаецца ідэйнае абгрунтаванне пазіцый артадаксальнага праваслаўя 
супраць «злохитрых и многоглавных ересей, по-мале по временех вступающих 
злохульно на преданіа церковная» [102, c.51]. У другой палове XVI ст. 
галоўным аб’ектам нецярпімасці выступаюць розныя пострэфармацыйныя 
плыні. У ананімным антыпратэстанцкім творы гэтага часу акцэнтуецца значна 
большая блізкасць да вучэння і практыкі праваслаўнай царквы каталікоў у 
параўнанні з евангелікамі: «(...) римская церква, аще и отлучися от грек, 
однакож закон и уставы предних своих, им положеные, держат» [97, c.18]. Гэта 
было абумоўлена хуткімі поспехамі Рэфармацыі на пачатковым этапе. Аднак у 
апошнія дзесяцігоддзі XVI ст. ва ўмовах наступу контррэфармацыйнага руху, у 
межах якога актыўна распрацоўваўся праект уніі праваслаўнай царквы з 
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каталіцкай, першачарговым аб’ектам інталеранцыі становіцца каталіцызм. У 
палемічных творах прадстаўнікоў Астрожскага гуртка 1580-х гг. Васіля 
Астрожскага і Герасіма Сматрыцкага выступае на першы план акцэнт на 
адыходзе рымскай царквы ад артадоксіі, хаця гэта не азначала змяншэння 
негатыўнага стаўлення да пратэстантызму. Такім чынам, праваслаўная думка 
дадзенага перыяду характарызавалася панаваннем рэлігійнай нецярпімасці 
адносна прадстаўнікоў іншых вызнанняў на тэалагічным узроўні. 

Праблема рэгуляцыі ўзаемаадносін розных рэлігійных груп ва ўмовах 
дзяржаўнай супольнасці амаль не закранаецца праваслаўнымі аўтарамі 
дауніяцкага перыяду. Выключэнне складаюць выказванні Арцемія і ўзгадка ў 
ананімным творы «Посланіе до латин из их же книг». Нягледзячы на 
прынцыпова варожае стаўленне да «ератыкоў» у тэалагічнай палеміцы, 
Арцемій адмаўляе выкарыстанне рэпрэсіўных сродкаў ў іх дачыненні: «(…) 
Неподобно христіаном есть убивати еретичествующих, якоже творят 
ненаученіи, но паче кротостію наказывати противящаяся и молитися о них» 
[101, c.1213]. Аўтар «Посланія до латин (...)», асуджаючы гвалтоўныя сродкі ў 
барацьбе з іншаверцамі, канцэнтруе ўвагу на вобразе Хрыста, які адмаўляе 
ўжыванне насілля, у якасці апазіцыі да вобразу папы, які забівае праціўнікаў і 
заахвочвае да гэтага іншых [100, с.1135]. У выніку ў праваслаўнай думцы, 
нягледзячы на актуалізацыю тэалагічнай нецярпімасці, не ўхваляюцца 
гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні іншых вызнанняў з рэлігійных пазіцый. 
Даследуючы дадзены падыход, трэба мець, аднак, на ўвазе, што ён 
фарміраваўся ва ўмовах, калі праваслаўе не з’яўлялася пануючым 
веравызнаннем у палітыка-прававой сістэме ВКЛ і Польшчы.  

Пад уплывам паглыблення ўнутранага крызісу ў межах праваслаўнай 
царквы сярод яе прадстаўнікоў выяўляюцца тэндэнцыі да пераадолення крызісу 

шляхам збліжэння з іншаверцамі: з каталікамі або з пратэстантамі. У 1580–

1590-я гг. ў колах праваслаўнай эліты ўзрастае папулярнасць ідэі уніі з 
каталіцкай царквой, пачаткам якой стаў праект галоўнага свецкага патрона 
праваслаўя, кіеўскага ваяводы Канстанціна Астрожскага 1583 г. Няўдача 
дадзенага праекту не спыніла далейшых пошукаў да збліжэння з каталіцкай 
царквой у межах праваслаўнай царквы, якія з 1590-х гг. знайшлі падтрымку 
большасці яе іерархаў. Падрабязнае апісанне асноватворных прынцыпаў уніі 
зрабіў у сваёй працы уладзімірска-брэсцкі епіскап Іпацій Пацей [122]. 

Галоўным з іх абвяшчалася ідэя аб сутнасным адзінстве каталіцызму і 
праваслаўя, якія адрозніваюцца толькі асобнымі цырымоніямі. І. Пацей указваў 
на неабходнасць далучэння праваслаўнай царквы да каталіцкай як на адзіны 
шлях выхаду яе з крызісу і пераадолення «ератычных» ідэйных уплываў.  

Адначасова ў канцы XVI ст. узнікае імкненне часткі праваслаўных 
дзеячоў да збліжэння з евангелікамі. Дадзеная тэндэнцыя набывае моц 
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пераважна сярод шляхты на чале з К. Астрожскім, што была не задаволена 
канцэпцыяй уніі з каталіцкай царквой, якая прадугледжвала змяншэнне ролі 
свецкіх асоб у царкоўных справах. Заслугоўвае ўвагі той факт, што К. 
Астрожскі ў лісце да Торуньскага сіноду 1595 г. адзначае дагматычнае 
адзінства праваслаўных і евангелікаў. На думку К. Астрожскага, разыходжанні 
маюць месца толькі ў сферы абрадаў. Галоўнай мэтай збліжэння праваслаўных і 
пратэстантаў абвяшчаецца барацьба супраць контррэфармацыйнай 
інталеранцыі за захаванне прынцыпаў Варшаўскай канфедэрацыі [251, s.596-

597]. Ацэньваючы праекты уніі з каталікамі і евангелікамі ў дачыненні да 
праблемы талеранцыі трэба ўлічваць тое, што яны былі абумоўлены 
канкрэтнымі палітыка-прагматычнымі фактарамі. Трэба падкрэсліць, што 
імкненне да дыялогу з каталікамі суправаджалася абвостранай акцэнтуацыяй 
тэалагічнай нецярпімасці адносна пратэстантаў і наадварот. 

Пасля заключэння Брэсцкай уніі праваслаўе ў Рэчы Паспалітай апынулася 
ў цалкам новых умовах, што ў сваю чаргу абумовіла змены ў дыскурсе 

дадзенага веравызнання. У 1596–1632 гг. праваслаўная царква не мела 
вызначанага прававога статусу; усе яе ранейшыя правы і прывілеі былі 
перададзены уніяцкай царкве. Спецыфіка сітуацыі дадзенага перыяду знайшла 
выяўленне ў выхадзе праблемы талеранцыі ў праваслаўнай думцы са сферы 
выключна тэалагічнай і актуалізацыі яе на ўзроўні грамадска-палітычнай 
праблемы. Тым не менш дадзеная праблема не была галоўным і непасрэдным 
прадметам тэарэтычнай рэфлексіі ў праваслаўных палемічных творах. Яна 
выступала ў кантэксце іншых элементаў, звязаных з абаронай правоў і 
прывілеяў праваслаўнай царквы і абгрунтаваннем нелегітымнасці уніі. 

Неабходна адзначыць, што ў межах антыуніяцкай палемічнай думкі 
дадзенага перыяду не было адзінства. Частка яе прадстаўнікоў рэпрэзентавала 
погляды, уласцівыя для дауніяцкай эпохі. Для гэтай групы былі характэрныя 
ізаляцыянізм, крайні «кансерватызм», абскурантызм. Галоўным прадстаўніком 
дадзенай плыні з’яўляецца Іван Вішэнскі [75; 125]. Да яе таксама неабходна 
залічыць аўтараў шэрагу ананімных прац пачатку XVIІ ст. [42; 55; 77; 78]. 

Іншы, больш «ліберальны» падыход, які выяўляўся ў схільнасці да 
супрацоўніцтва з пратэстантамі і рэцэпцыі некаторых іх ідэй, рэпрэзентуецца ў 
працах Хрыстафора Філалета, Стэфана Зізанія, Клірыка Астрожскага, Мялеція 
Сматрыцкага ранняга перыяду творчасці, Іова Барэцкага, аўтараў ананімных 
твораў «Перестрога», «Юстыфікацыя нявіннасці» [10; 41; 46; 83; 214; 339; 

340;342-345]. Збліжэнне з пратэстантамі мела істотнае значэнне для дадзенай 
плыні. У межах апошняй праблема талеранцыі набывае істотнае значэнне па 
аналогіі з рэфармацыйнай думкай. Разам з тым нельга пагадзіцца з тэзісам, 
распаўсюджаным у межах украінскай гістарыяграфіі, паводле якога 
разглядаемая плынь вызначаецца ў якасці ўсходнееўрапейскага варыянту 
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рэфармацыйнага руху, паколькі нават найбольш радыкальныя яго прадстаўнікі 
рашуча абаранялі прынцыпы артадаксальнага праваслаўя. 

Як і ў дауніяцкі перыяд галоўнай мэтай палемічнай думкі на тэалагічным 
узроўні з’яўлялася абгрунтаванне ісціннасці вучэння праваслаўнай царквы. 
Прынцыпы і характар доказаў засталіся ў асноўным такімі ж як і ў мінулы 
перыяд. Пераўтварэнне чыста тэалагічнай палемікі паміж прыхільнікамі і 
праціўнікамі уніі ў жорсткую сацыяльна-палітычную канфрантацыю абумовіла 
пераход праваслаўных палемістаў у шэрагі прыхільнікаў рэлігійнай цярпімасці 
ў палітычным жыцці. У экспрэсіўным стылі апісваюцца факты ўціску 
праваслаўных з боку уніятаў, падкрэсліваецца жорсткасць і беспрынцыпнасць 
апошніх на фоне цярплівасці і гатоўнасці да пакут з боку праваслаўных.  

Рэфлексія прынцыпаў рэлігійнай цярпімасці ў праваслаўнай думцы, як і ў 
пратэстанцкай, абапіралася на тры віды аргументацыі: легітымісцкую, 
палітыка-прагматычную і маральна-рэлігійную.  

У дыскурсе праваслаўных палемістаў пераважала легітымісцкая 
аргументацыя, якая звярталася да дзяржаўна-прававых актаў і традыцый 
узаемаадносін праваслаўнай царквы з дзяржаўнай уладай. Амаль ва ўсіх творах 
прыводзяцца каралеўскія прывілеі і соймавыя пастановы, у якіх утрымліваюцца 
абяцанні захоўваць правы і свабоды прадстаўнікоў праваслаўнага 
веравызнання. Найбольш поўны іх пералік дадзены ў працах «Сінопсіс» і 
«Суплементум Сінопсіс», спецыяльна падрыхтаваных Віленскім праваслаўным 
брацтвам да сойму 1632 г. [363, с.577-649; 365, c.537-573]. У Х. Філалета 
цэнтральнае месца было нададзена акту Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. і 
абгрунтаванню яе правамоцнасці [10, c.1087-1094]. У працы «Юстыфікацыя 
нявіннасці» мела месца апалогія ідэі свабоды, якая прадугледжвала апалогію 

прававой сістэмы, што абапіралася на саслоўных прывілеях Рэчы Паспалітай 
[214, с.512-516]. Са зваротам да права звязана і падкрэсліванне лаяльнасці 
прадстаўнікоў праваслаўя адносна дзяржаўнай улады. Акцэнтуацыя дадзенага 
тэзісу выступае ў цеснай сувязі з абвінавачваннямі праціўнікаў у 
дэструктыўнай дзейнасці праваслаўных і іх зносінамі са знешнімі ворагамі, 
асабліва пасля пасвячэння новай іерархіі ў 1620 г. іерусалімскім патрыярхам 
Феафанам, якая не была прызнана дзяржаўнай уладай. У 1620-я гг. галоўныя 
намаганні праваслаўных палемістаў былі скіраваны на абгрунтаванне 
правамоцнасці новай іерархіі. У дадзеным кантэксце падкрэсліваецца 
недапушчальнасць атаясамлення яе прадстаўнікоў з «налівайкамі» – рухамі 
мяцежных казакаў [46, c.325-326; 214, s.515-517; 339, s.12-13; 340, s.605-615; 

342, k.[4]; 343, s.39-43; 344, s. 323-326; 364, s.325]. У той жа час даводзіцца 
тэзіс, што агрэсіўныя памкненні дзеячоў контррэфармацыйнага руху 
з’яўляюцца бунтам супраць асноў прававога ладу Рэчы Паспалітай, 
пастуліраваных у якасці гаранту прынцыпаў верацярпімасці. 
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Істотную ролю абаронцы праваслаўнага веравызнання надаюць у сваіх 
творах палітыка-прагматычнай аргументацыі прынцыпаў талеранцыі. 
Хрыстафор Філалет вылучае тры тэзісы ў дадзенай сувязі: 

– неэфектыўнасць механізмаў гвалтоўнага прымусу ў сферы сумлення, 
выкарыстанне якіх цягне за сабой фармалізацыю веры, калі прадстаўнікі 
забароненых вызнанняў з-за боязі рэпрэсій вымушаны маскіраваць свае 
рэлігійныя пачуцці знешнім канфармізмам; 

– рэлігійнае насілле выклікае грамадскую нестабільнасць і грамадзянскія 
войны, якія адрозніваюцца асаблівай бескампраміснасцю з прычыны абароны 

светапоглядных перакананняў; 

– міжканфесійная барацьба негатыўна ўплывае на стан абароназдольнасці 
дзяржавы [10, с. 1797-1802]. 

Клірык Астрожскі падвяргае крытыцы контррэфармацыйную ідэю 

«згоды», пад якой разумелася ўсеагульнае прызнанне адзінага светапогляду. 
Крытыка дадзенай ідэі была скіравана супраць прыняцця уніі пад лозунгам 
«згоды» і метадаў яе ўвядзення. Паводле Клірыка Астрожскага і М. 
Сматрыцкага, стратэгія інталеранцыі прадуцыруе нарастанне сацыяльнай 
канфліктнасці, разлажэнне традыцыйных грамадскіх сувязяў і каштоўнасцяў, 
маральны рэлятывізм, што пацвярджаецца шматлікімі гістарычнымі 
прыкладамі [83, c.405-406; 340, s.12; 344, s.79].  

У межах праваслаўнай думкі маральна-рэлігійны аспект талеранцыі 
трактуецца супярэчліва. У творах праваслаўных палемістаў рэпрэзентуецца, як 
правіла, традыцыйнае разуменне ерасі як сатанінскай інспірацыі і дзейнасці 
розуму, прасякнутага пыхай і няздольнага да шанавання Бога. Кіева-Пячэрскі 
архімандрыт Захарыя Капысценскі, указваючы перавагу праваслаўнага вучэння, 
сувярджае, што лепшай з’яўляецца тая царква, якая дае адпор ерасям [90, 

c.931,1112]. Нецярпімасцю прасякнуты адносіны да каталіцызму. С. Зізаній 
актуалізуе ў сваёй творчасці ідэю пратэстанцкую папы-Антыхрыста, якая была 
прынята ў шэрагу іншых прац [41, с.31-39]. У найбольшай ступені элементы 
рэлігійнага фанатызму ўтрымліваюцца ў творах прадстаўнікоў 
«кансерватыўнай» плыні. На думку І. Вішэнскага, вучэнне праваслаўнай 
царквы прынцыпова адрозніваецца ад усіх іншых, у межах якіх апрыёрна не 
могуць быць засяроджаны элементы ісціны [125, с.207-209,220,254-257]. 

Адносіны да уніі выступаюць у якасці найбольш яскравага 
адлюстравання элементаў інталеранцыі ў праваслаўнай думцы. У яе межах, як 
правіла, выказваюцца пажаданні юрыдычнай ліквідацыі уніі. Галоўнае 
абвінавачванне ў адрас апошняй датычыць «адступніцтва». На думку М. 
Сматрыцкага, якая адлюстравана ў працы «Эленхус», уніяты павінны 
«заставацца руссю рымскага закону цалкам, або цалкам руссю грэчаскага 
закону і ўжываць правы, дадзеныя цалкам той ці іншай русі» [340, s.612-613]. 
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Мова антыуніяцкай літаратуры ў духу тагачаснай палемікі шырока 
выкарыстоўвае абразлівыя эпітэты ў адрас праціўніка, кшталту «праклятая 
унія», «аблудная унія» і г. д. Аднак у творы «Абарона Верыфікацыі» М. 
Сматрыцкі абвяргае абвінавачванні праціўнікаў у імкненні да знішчэння уніі: 
«Не настойваем так моцна на тым, каб унія была ліквідавана: паколькі ў 
дзяржавах гэтых кожнаму вольна верыць, як хто хоча». Далей ён указвае на 
агульнае паходжанне праваслаўнай і уніяцкай цэркваў, асуджаючы толькі 
грэка-каталіцкіх іерархаў [343, с.81,84]. У дадзеных ідэях М. Сматрыцкага 
можна ўбачыць пэўную тэндэнцыю на збліжэнне з уніяй, што ў далейшым 
прывяла іх аўтара да пераходу ў Грэка-каталіцкую царкву.  

Большасць прадстаўнікоў праваслаўнай думкі абыходзіла ў сваіх творах 
палеміку з пратэстантамі, што трэба тлумачыць палітычным саюзам 
праваслаўнай і евангеліцкай шляхты, а таксама імкненнем адвесці ад сябе 
абвінавачванні ў супрацоўніцтве з «ератыкамі» з боку контррэфармацыйнай 
прапаганды. Часам указвалася карысць палітычнага саюзу з пратэстантамі, 
напрыклад, у творы «Перестрога» [92, с.115]. У той жа час прыхільнікі 
ізаляцыянізму, напрыклад, аўтар працы «Краткословный ответ Феодула», 
цалкам падтрымліваюць контррэфармацыйную крытыку пратэстантаў, 
выступаючы толькі супраць атаясамлення з імі праваслаўных [53, с.141-142]. 

Разам з тым у дадзены перыяд у межах праваслаўнай думкі з’яўляецца 
больш «ліберальны» падыход ў кантэксце маральна-рэлігійнага аспекту 
талеранцыі. Найбольш яскрава ён рэпрэзентаваны ў «Апокрисисе» Х. Філалета, 
дзе крытыкуецца павярхоўнае асуджэнне «ератыкоў» з указаннем на тое, што 
«вера каждого же толко самому Господу Богу досконале есть ведома» [10, 

c.1332]. Такім чынам, інспіруецца магчымасць рэінтэрпрэтацыі паняцця ерасі 
як вызначэння іншай рэлігійнай арыентацыі, без традыцыйнага аксіялагічнага 
кампанента. Пры гэтым, аднак, неабходна мець на ўвазе, што аўтарам гэтага 
сцвярджэння з’яўляецца евангелік Марцін Бранеўскі, які абараняе інтарэсы 
праваслаўнай царквы ва ўмовах антыкаталіцкага палітычнага саюзу, а таму пры 
складанні твору відавочна кіраваўся не толькі праваслаўнымі, але і 
пратэстанцкімі інтарэсамі. 

У духу падыходу, пануючага ў пратэстанцкай думцы, праваслаўныя 
дзеячы падкрэсліваюць недапушчальнасць пераследаў менавіта свайго 
вызнання з прычыны яго артадаксальнасці. Асуджэнне ўціску праваслаўных 
суіснавала з абурэннем з прычыны таго, што адносіны да праваслаўнай царквы 
ў Рэчы Паспалітай горшыя, чым да іудзеяў і пратэстантаў [46, с.321; 92, с.216]. 
Праваслаўная думка, як правіла, абыходзіла факты, звязаныя з праявамі 
нецярпімасці з боку саміх праваслаўных у грамадскай практыцы, на што 
ўказвала контррэфармацыйная літаратура. Так, М. Сматрыцкі пасля пераходу 
да уніяцтва пералічвае ў працы «Экзэтэзіс» забойствы прадстаўнікоў уніяцкага 
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духавенства, здзейсненыя ў выніку антыкаталіцкіх праваслаўных «тумультаў» 
на пачатку 1620-х гг. [341, k.4]. Дадзеныя абвінавачванні дэзавуіраваліся 
указаннем на больш высокі ўзровень контррэфармацыйнай інталеранцыі. 
Названы фактар сведчыць аб істотнай інталерантнай тэндэнцыі ў межах 
праваслаўнага падыходу, яго сітуацыйным характары. 

Рашэнні, прынятыя на соймах 1632 і 1635 гг. акрэслілі пачатак новага 
этапу ў дзейнасці праваслаўнай царквы. На элекцыйным сойме 1632 г. быў 
ухвалены праект пагаднення паміж праваслаўнымі і уніятамі, у выніку якога 
прадугледжвалася поўнае прававое ўраўнаванне праваслаўнай і уніяцкай 
цэркваў. Канкрэтызацыя дадзенага пагаднення знайшла адлюстраванне ва 
ўхвале сойму 1635 г. Указаныя змены, выкліканыя палітычнымі абставінамі, 
вызначылі змяншэнне канфліктнага поля ў адносінах паміж праваслаўнымі і 
уніятамі. Аднак да канчатковага рэлігійнага паразумення не дайшло. 

1632–1648 гг. адлюстроўваюць новы этап у дзейнасці праваслаўнай 
царквы. Яе прававая легалізацыя абумовіла паглыбленне ў межах царквы 
працэсаў канфесіяналізацыі і інстытуцыяналізацыі. Змены выклікалі эвалюцыю 
палемічнай думкі. У межах тэалагічных твораў выразна рэпрэзентуецца 
спецыфіка праваслаўнай рэлігійнай дактрыны ў яе дачыненні да каталіцызму і 
пратэстантызму. Адначасова ўвага канцэнтруецца на ролі «Рускай» 
праваслаўнай царквы. Дадзеная тэндэнцыя характэрная для прац, якія паўсталі 
пераважна ў інтэлектуальным асяродку Кіева-Магілянскай Акадэміі. Да іх 
трэба залічыць творы Пятра Магілы, Сільвестра Косава, ананімныя працы 
«Індыцыум», «Ліфос» [61; 72; 210; 228; 229]. Абгрунтаванне ісціннасці вучэння 
праваслаўнай царквы абапіралася на рэцэпцыю тэалагічнай традыцыі, паводле 
якой знакамі ісціннай царквы выступаюць адзінства, святасць, усеагульнасць і 
апостальская пераемнасць. 

У колах царкоўнага кіраўніцтва ў дадзены перыяд становяцца больш 
цярпімымі адносіны да каталіцкай царквы, што выявілася ў памяркоўным 
характары палемікі, змяншэнні інвектыў у адрас рымскіх каталікоў. Знікаюць 
разважанні аб ератычнай сутнасці каталіцкага вучэння, аб папе як Антыхрысце. 
З’яўляюцца ідэі аб падабенстве праваслаўнай і каталіцкай дактрын, з павагай 

узгадваецца каталіцкі культ [61, с.379-381]. Ідэя уніі разглядаецца як 
прынцыпова пазітыўная: «Унія паводле назвы сваёй павінна была быць добрай 
рэччу, якая азначае згоду і з’яднанне, Богу мілыя і прыемныя, прыводзіць да 
якога ўсіх вучыў апосталаў сам Пан Езус» [210, s.790]. Названая ідэя з’яўляецца 
ў кантэксце імкнення Кіеўскай мітраполіі да пагаднення з каталіцкай царквой 
шляхам праекту «новай уніі». Сведчанем гэтага выступае ананімны мемарыял, 
складзены ў колах, блізкіх да мітрапаліта П. Магілы ў 1644 г., які 
прадугледжваў сур’ёзныя саступкі ў справе аб’яднання, сярод якіх прызнанне 
прымату папы. Прычына трансфармацыі адносін да каталіцкай царквы 
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знаходзіцца ў спецыфіцы новых умоў дзейнасці праваслаўнай царквы і 
інструментальным выкарыстанні ідэі уніі.  

Аднак дадзеная трансфармацыя не змяніла негатыўных адносін да 
уніятаў. У працах праваслаўных палемістаў падкрэсліваецца каштоўнасць уніі 
як універсальнай з’явы, заснаванай на роўнасці бакоў. Брэсцкая унія 
ацэньваецца як вопыт аб’яднання, праведзенага пры дапамозе насілля. Уніяцкія 
дзеячы абвінавачваюцца ў спробе гвалтоўнай ліквідацыі праваслаўнай 
традыцыі, якую яны абвясцілі «схізматыцкай» і «ератычнай» [61, с.378; 210, 

с.790-791]. Найбольшай нецярпімасцю вылучаюцца адносіны да тагачасных 
«адступнікаў» – тых, што пакінулі праваслаўе ў пасляуніяцкі перыяд. У 
дачыненні іх праводзіцца татальная дыскрэдытацыя шляхам стварэння 
негатыўнага маральнага аблічча [210, с.794-796]. Крыніца варожага стаўлення 
да уніятаў знаходзіцца ў актуальнай барацьбе за падзел маёмасці пасля 
пастановы 1635 г. і канкурэнцыі сярод вернікаў. 

У адрозненне ад папярэдняга этапу ўзмацняецца акцэнт на палеміцы з 
прадстаўнікамі пратэстантызму. Паводле аўтара «Ліфоса», «святая Усходняя 
царква (...) ніякім чынам не можа пагадзіцца з лютрамі і кальвінамі» [61, с.381]. 
П. Магіла нават называе пратэстантаў «магаметанскім народам», 
замаскіраваным пад хрысціянскай назвай [72, с.400]. У новых умовах 
афіцыйная царкоўная ідэалогія рабіла вялікія намаганні з мэтай пазбаўлення ад 
кампраметуючай спадчыны евангеліцкіх уплываў. Палітычным адпаведнікам 
дадзенай сітуацыі становіцца разрыў парламенцкага саюзу праваслаўнай і 
«дысідэнцкай» шляхты каля 1635 г. і індыферэнтнасць праваслаўных дэпутатаў 
адносна соймавых акцый пратэстантаў. 

Спецыфікай дадзенага перыяду з’яўляецца тое, што ў праваслаўнай 
літаратуры не ўзнікае твораў, якія б непасрэдна абмяркоўвалі праблему 
талеранцыі ў сацыяльна-палітычным жыцці. Толькі П. Магіла робіць кароткую 
заўвагу аб тым, што Хрыстос патрабуе добраахвотнага, а не прымусовага 
служэння Богу [72, с.406-408]. На грамадска-палітычным узроўні праблема 
талеранцыі закранаецца пераважна ў прамовах праваслаўных дэпутатаў на чале 
з Адамам Кіселем падчас соймавых паседжанняў [30, c.253-254]. У гэты час 
лозунг свабоды веравызнання становіцца галоўным чынам формай барацьбы за 
пашырэнне правоў праваслаўнай царквы ў межах саслоўнай дзяржавы. Аб 
талеранцыі як феномене надканфесійнай свабоды амаль не ўзгадваецца. Лідэры 
праваслаўнай шляхты і прадстаўнікі вышэйшага духавенства на чале з П. 
Магілам імкнуліся абгрунтоўваць свае правы выключна легальным шляхам, 
указваючы на неабходнасць кампрамісу. Аднак у сацыяльнай практыцы, 
таксама як і ў папярэдні перыяд, нярэдка ўжывалася насілле ў канфліктах з 
уніятамі. Дадзеная акалічнасць указвае на тое, што лозунг талеранцыі, як і 
раней, выкарыстоўваўся ў дыскурсе праваслаўнай царквы інструментальна. 
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Акрамя афіцыйнай у межах праваслаўнай думкі дадзенага перыяду існуе 
апазіцыйная плынь, якая характарызуецца нецярпімасцю адносна ўсіх 
іншаверцаў, рэцэпцыяй традыцыі найбольш «кансерватыўнага» накірунку. 
Галоўнай постаццю дадзенай плыні з’яўляецца Ісайя Капіньскі, непрызнаны 
дзяржаўнай уладай мітрапаліт у 1631-1632 гг. Ён і яго прыхільнікі лічылі 
неабходным засяродзіцца на актыўным супрацьдзеянні рымскім католікам і 
уніятам аж да ўзброенай барацьбы і падтрымкі магчымай інтэрвенцыі з боку 
Маскоўскай дзяржавы. Кіраўніцтва царквы абвінавачвалася ў запазычванні 
каталіцкага вучэння і ў здрадзе праваслаўю [7, с. 4-8]. Да дадзенага ідэйнага 
накірунку належыць пасквіль 1641 г., напісаны праваслаўным дзеячом Фёдарам 
Капысценьскім і распаўсюджаны ў рукапісе на тэрыторыі Перамышльскай 
епархіі. У ім увага канцэнтравалася на падзеях нядаўняга сойму 1641 г., у 

выніку якога праваслаўныя дэпутаты былі вымушаны пагадзіцца на перадачу 
манастыра св. Спаса ў Перамышлі разам з маёмасцю уніятам. У дадзеным 
пасквілі ў вельмі абразлівых выразах абвінавачваюцца ў здрадзе А. Кісель, які 
названы «здраднікам веры» і «страшным махляром», а таксама епіскап 
Сільвестр Гулевіч [257, k.59v-60v]. Дух крайняй нецярпімасці дамінуе ў 
творчасці брэсцкага ігумена Афанасія Філіповіча. Гэты палеміст рэпрэзентуе 
агрэсіўнае стаўленне ў дачыненні ідэйных праціўнікаў, абвяшчае канчатковай 
мэтай далучэнне да праваслаўя ўсіх іншаверцаў [34, c.99]. А. Філіповіч рашуча 
асуджае тых праваслаўных дзеячоў, якія схіляліся да кампрамісу з уніятамі, 
адмаўляе тэзіс прыхільнікаў дыялогу – «О и тая, и тая вера есть добрая!» – і 
заклікае караля ліквідаваць унію [34, c.90,99,101,106,149]. Дадзеная ідэя 
фактычна з’яўлялася сутнасна ідэнтычнай з контррэфармацыйнай стратэгіяй 
«згоды»; адрозненне заключалася толькі ва ўсведамленні межаў практычнай 
рэалізацыі праграмы.  

Такім чынам, можна сцвярджаць, што падыход праваслаўнай сацыяльна-

палітычнай думкі XVI – першай паловы XVII стст. да праблемы талеранцыі 
з’яўляецца тыповым для пераважнай большасці канфесійных дыскурсаў 
разглядаемай эпохі. Яго характарызуе перакананне аб зменлівай вартасці 
феномену рэлігійнай цярпімасці як фактару, што спрыяе або перашкаджае 
развіццю ўласнай канфесіі. Вырашэнне праблемы талеранцыі ў думцы 
праваслаўных эліт ВКЛ і Польшчы на працягу разглядаемага перыяду 
падлягала частым зменам. Канкрэтныя падыходы, нягледзячы на іх адрозненні, 
эвалюцыянавалі ў залежнасці ад сацыяльна-палітычных абставін, што мела 
адлюстраванне ў большай або меншай цярпімасці да прадстаўнікоў асобных 
вызнанняў. Таму падыход праваслаўнай думкі да праблемы талеранцыі 
выступае як сітуацыйны. Элементы новага неінструментальнага разумення 
талеранцыі з'яўляюцца ў межах вучэння «Польскіх і Літоўскіх братоў», што 
разглядаецца ў наступнай главе. 
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ГЛАВА 5 

СПЕЦЫФІКА КАНЦЭПТУАЛЬНЫХ ПАДЫХОДАЎ ПРАБЛЕМЫ 
ТАЛЕРАНЦЫІ Ў ВУЧЭННІ «ПОЛЬСКІХ І ЛІТОЎСКІХ БРАТОЎ» 

 

 

У філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства 
Літоўскага і Польшчы XVI–XVII стст. ідэі талеранцыі атрымалі найбольш 
паслядоўнае адлюстраванне ў вучэнні радыкальнай плыні рэфармацыйнага 
руху, інстытуцыяналізаванай у рэлігійным аб’яднанні «Польскіх і Літоўскіх 
братоў» (антытрынітарыі, арыяне). Дзейнасць дадзенага аб’яднання 
працягвалася з 1565 г., калі адбыўся раскол у кальвінісцкім зборы, да 
канчатковага выгнання антытрынітарыяў з тэрыторыі Рэчы Паспалітай у 1662 г. 
Асноўнымі асяродкамі дзейнасці «Польскіх і Літоўскіх братоў» з’яўляліся 
Ракаў, Люблін, Іўе, Наваградак. Шляхам тыпалагізацыі можна вылучыць два 
асноўныя канцэптуальныя падыходы да праблемы талеранцыі ў радыкальна-

рэфармацыйным руху. Іх сутнаснае адрозненне палягае ў разуменні феномену 
талеранцыі ў вузкім або шырокім значэнні. Такім чынам, у вучэнні «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» рэпрэзентаваліся як ідэя верацярпімасці, так і ідэя ненасілля. 
У яго межах адбываецца адыход ад інструментальнага разумення талеранцыі і 
ўзнікаюць элементы, якія збліжаюць яго з класічнымі канцэпцыямі талеранцыі 
Новага часу. Вучэнне «Польскіх і Літоўскіх братоў» таксама ўпершыню ў 
гісторыі філасофскай думкі на разглядаемай геакультурнай прасторы актуалізуе 
ў межах праблемы талеранцыі ідэю ненасілля. У сувязі з гэтым радыкальна-

рэфармацыйныя падыходы займаюць асаблівае месца пры разглядзе феномена 
талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–

XVII стст. У розныя перыяды дзейнасці антытрынітарнага збору акцэнтуацыя 
абодвух падыходаў у ідэйна-тэарэтычным дыскурсе была рознай. Можна 
вылучыць у гэтай сувязі тры этапы: 

1. 1560-1580-я гг. – перыяд дамінацыі ідэі прынцыповага ненасілля.  
2. 1590-я гг. – пачатак XVII ст. – перыяд панавання дактрыны Фауста 

Соцына, у якой сцвярджаецца больш памяркоўны варыянт ідэі ненасілля і 
ўзмацняецца акцэнт на сцвярджэнні прынцыпаў верацярпімасці. 

3. Пачатак XVII ст.–1662 г. – адмаўленне ідэі радыкальнай негацыі 
насілля і пераарыентацыя на канстытуіраванне мадэлі верацярпімасці ў 
грамадстве як сутнаснага вызначэння талеранцыі. 

Паколькі канцэптуальны падыход шырока зразумелай талеранцыі 
дасягнуў свайго найвышэйшага ідэйна-тэарэтычнага ўзроўню храналагічна 
раней, яго разгляд папярэднічае разгляду канцэптуальнага падыходу 
верацярпімасці. 
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5.1. Ненасілле як асноўная ідэя талеранцыі 
 

 

У дадзеным раздзеле разглядаецца канцэптуальны падыход да праблемы 
талеранцыі ў вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў», у межах якога асноўнай 
ідэяй талеранцыі выступае прынцып ненасілля. Аналізуецца эвалюцыя 
дадзенага падыходу на розных этапах дзейнасці антытрынітарнай супольнасці. 
Адзначаюцца розныя рэлігійна-філасофскія і сацыяльна-палітычныя аспекты 
пры абгрунтаванні названага падыходу. 

У заходнееўрапейскай філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы XVI–

XVIІ стст. ідэя ненасілля прысутнічае ў двух асноўных варыянтах: 
1. «Хрысціянскі гуманізм» Эразма Ратэрдамскага, у межах якога 

рэлігійна-вербалісцкая аргументацыя на карысць ненасілля спалучаецца з 
рацыяналістычнай і прагматычнай. 

2. Канцэпцыя абсалютнага ненасілля ў вучэннях радыкальнай 
Рэфармацыі, асаблівасцю якой было дэклараванне адмаўлення насілля як 
імператыўна зададзенага на аснове адпаведнай інтэрпрэтацыі новазапаветных 
тэкстаў. 

У Польшчы і ВКЛ атрымаў пашырэнне другі варыянт ідэі ненасілля ў 
межах вучэння антытрынітарнага збору. Уплыў першага варыянту часткова 
прасочваецца ў вучэнні Ф. Соцына. Згодна з адзначанай перыядызацыяй 
развіцця ідэй талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы 
«Польскіх і Літоўскіх братоў» можна вылучыць тры этапы эвалюцыі 
канцэпцэптуальнага падыходу ненасілля: 

1. 1560–1580-я гг. – панаванне ідэі абсалютнага прынцыповага ненасілля 
(Марцін Чаховіц, Гжэгаж Павел, Ян Немаеўскі, Станіслаў Вісьнёўскі). 

2. 1590–1620-я гг. – дамінацыя памяркоўнай мадэлі ненасілля (Фауст 
Соцын, Кшыштоф Остародт, Валенты Шмальц). 

3. 1630–1660-я гг. – рэактуалізацыя ідэй ненасілля, выпрацаваных на 
працягу папярэдніх перыядаў, у творчасці меншасці інтэлектуальнай эліты 
антытрынітарнага збору (Людвік Вальцоген, Даніэль Цвікер). 

Асновай ідэі ненасілля ў вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў» 
з’яўляецца рэфармацыйнае вучэнне аб веры як адзінай крыніцы выратавання і 
Святым Пісьме як адзіным змясцілішчы вербальна артыкуляванай 
трансцэндэнтнай ісціны. Вучэнне «ісціннай хрысціянскай царквы» павінна 
дакладна адпавядаць аўтэнтычнаму сэнсу Святога Пісьма. Са зместу 
веравучэння і рэлігійнай практыкі павінны быць элімініраваны ўсе элементы 
культурна-гістарычнай традыцыі. Імкненне да эксплікацыі хрысціянскага 
веравучэння на аснове дакладнай вербалісцкай інтэрпрэтацыі з асаблівай 
відавочнасцю выявіла ідэйна-тэарэтычную, аксіялагічную і праксеалагічную 
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несумяшчальнасць установак Cтарога і Новага Запавету, што выклікала адыход 
ад іх традыцыйнай штучнай кансалідацыі. Старазапаветныя імператывы, якія 
ўваходзяць у супярэчнасць з евангельскім вучэннем, кваліфікуюцца як часовы, 
гістарычны феномен. Адзіным безумоўным аўтарытэтам абвяшчаецца Новы 
Запавет і змешчаныя ў ім пастулаты. Сярод іх важнае значэнне надаецца 
артыкуляванаму ў евангельскіх тэкстах негатыўнаму стаўленню да насілля. 
Недапушчальнасць любых форм як міжасабістага, так і структурнага насілля, у 
тым ліку войн, выступае галоўнай рысай ідэі ненасілля ў дыскурсе «Польскіх і 
Літоўскіх братоў». 

На першым этапе развіцця антытрынітарнай думкі (1560–1580-я гг.) 
фундаментальнай асновай ідэі ненасілля выступае дуалістычны падзел 
грамадства на «свет сапраўдных хрысціян» («царства Хрыстовае») і «свет 
граха» («знешні свет»), якія сутнасна адрозніваюцца адзін ад аднаго. «Свет 
сапраўдных хрысціян» уяўляе з сябе неінстытуцыяналізаваную духоўную 
супольнасць абраных Богам вернікаў, што кіруюцца ў сваёй жыццядзейнасці 
выключна евангельскімі нормамі маралі. Паводле С. Вісьнёўскага, «царства 
Божае пабудавана не на людской моцы, гэтак жа абарона і захаванне духоўнага 
царства таго абапіраецца не на свецкую зброю і не на абарону мяча» [403, 

s.432]. Супольнасць «сапраўдных хрысціян» мае права ўжываць выключна 
негвалтоўныя сродкі ўздзеяння на тых, хто наносіць шкоду Боскай ісціне і 
чалавечаму грамадству, самым радыкальным з якіх абвяшчаецца экскамуніка 
як сімвалічнае выдаленне з «свету верных» [174, s.268; 200, s.52; 403, s.431]. 

Адмаўленне насілля ў вучэнні радыкальных антытрынітарыяў на 
дадзеным этапе абапіраецца ў асноўным на тры віды аргументацыі: 

1. Акцэнт на евангельскіх маральных патрабаваннях усеагульнай любові, 
у тым ліку любові да ворагаў, што выключае насілле. Асаблівае значэнне ў 
дазеным кантэксце мае вербалісцкая інтэрпрэтацыя Нагорнай пропаведзі [174, 

s.351-253,269-270; 175, s.497; 200, s.38-39,48,54,55; 274, s.115]. 

2. Указанне на асабісты прыклад Ісуса Хрыста і апосталаў, якія 
сцвярджалі ідэал жыцця свабоднага ад насілля [174, s.270-271; 200, s.35-36; 274, 

s.104,108-109; 403, s.435-437]. Этыка міласэрнасці і самаахвярнасці, 
увасобленая ў жыцці Хрыстом, проціпастаўляецца суроваму вучэнню Маісея як 
сімвалу стабілізацыі грамадства на аснове аўтарытарнага прымусу [174, s.108]. 

3. Тэорыя прэдэстынацыі, што захоўвала ў раннім антытрынітарызме 
кальвінісцкі радыкалізм. Тэзіс, паводле якога жыццё, пакаранне і смерць 
чалавека могуць быць вызначаны выключна боскай воляй, прыводзіць да 
высновы аб бессэнсоўнасці і нават богаборчым характары спроб іх вызначэння 
з дапамогай недасканалай чалавечай волі [174, s.248-249; 274, s.13,17; 403, 

s.431-432]. У гэтым кантэксце інтэрпрэтуецца евангельская прытча пра пшаніцу 
і плевелы, у якой сцвярджаецца ідэя, што толькі Бог супранатуралістычным 
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шляхам можа пакараць грэшнікаў, а не іншыя людзі [201, s.l2; 274, s.17-18, 403, 

s.435]. Разам з тым артыкуліруецца прынцып міласэрнасці да грэшніка, які 
асуджаны на вечную пагібель, насілле ў дачыненні якога разглядаеца як 
бессэнсоўнае павелічэнне наканаваных пакут [403, s.431,434,436]. 

Значнае месца ў межах дадзенага падыходу займае крытыка тэарэтычных 
спроб інтэграцыі хрысціянскіх ідэй з «цялеснасцю». Асуджаецца запазычванне 
элементаў іудаізму, язычніцтва і антычнай філасофіі, у лік якіх ўваходзіць ідэя 
легітымацыі насілля, у вучэнні і практыцы каталіцызму. Г. Павел крытыкуе 
пратэстанцкія ўлады Швейцарыі, якія страцілі права разглядацца як 
хрысціянскія ў выніку выкарыстання насілля ў дачыненні да іншадумцаў [200, 

s.52]. З дапамогай логікі даводзіцца абсурднасць апраўдання сацыяльнага 
насілля з дапамогай хрысціянскага вучэння, калі адначасова сцвярджаецца 
неабходнасць любіць ворагаў і магчымасць іх забіваць [200, s.46,47].  

Другім элементам дуалістычнай карціны свету ў вучэнні радыкальных 
антытрынітарыяў выступае «знешні свет» («цялеснае царства»), які ўяўляе з 
сябе сукупнасць індывідаў, што кіруюцца эгаістычнымі інтарэсамі. Ён уключае 
ў сябе ўсіх, хто знаходзіцца па-за межамі адкрытай Богам трансцэндэнтнай 
ісціны. Характарыстыка гэтай часткі грамадства мае рэзка негатыўную 
афарбоўку: Г. Павел параўноўвае яе прадстаўнікоў з дзікім звяр’ём [200, s.53]. 

Арганічнай часткай дадзенай супольнасці з’яўляюцца афіцыйныя грамадскія 
структуры, у першую чаргу дзяржава, якія ў сваёй дзейнасці выкарыстоўваюць 
інструменты прымусу. Г. Павел указвае на дзяржаўных ураднікаў як на 
галоўных вінаватых у сацыяльным насіллі, паколькі тыя не толькі самі 
здзяйсняюць гвалт, але і прымушаюць да гэтага іншых [200, s.54].  

Але разам з тым дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяць санкцыю ў 
«законе» Старога Запавету і прававых нормах розных краін, што выводзяцца з 
«натуральнага розуму», разглядаюцца як пазітыўная з’ява ў сферы ўнутраных 
ўзаемаадносін «знешняга свету», каб «тыя, што Пана Бога не баяцца і жывуць у 
зле і сваволі (...) пастаўленага ўраду з мячом мусілі б баяцца» [275, s.209]. Ян 
Немаеўскі робіць акцэнт на тым, што дзяржаўнае насілле ў «знешнім свеце» 
выступае ў якасці меншага зла, паколькі дае магчымасць забеспячэння 
адноснага міру ў грамадстве [275, s.208-209]. Такім чынам, дзяржаўнае насілле 
пры разглядзе сацыяльнай рэальнасці «знешняга свету» атрымлівае станоўчую 
ацэнку. Усе радыкальна-рэфармацыйныя ідэолагі падкрэсліваюць боскае 
паходжанне дзяржаўнай улады, неабходнасць падпарадкавання яе правілам і 
прадпісанням, у тым ліку для «верных хрысціян». Пры гэтым, аднак, у творах 
усіх прадстаўнікоў дадзенага накірунку спецыяльна ўказваецца на тое, што 
«верныя хрысціяне» павінны падпарадкоўвацца афіцыйным уладам толькі ў 
тых аспектах, якія не супярэчаць евангельскаму вучэнню.  
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Частковая легітымізацыя структурнага насіля ў вучэнні «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» звязана з адчуваннем немагчымасці рэалізацыі 
новазапаветнага этычнага ідэалу ў грамадскім жыцці. Альтэрнатывай выступае 
сектанцкая арыентацыя на мінімізацыю кантактаў са светам насілля. 
Неаднаразова падкрэсліваецца ідэя аддзялення «верных» ад «няверных» [173, 

s.169; 174, s.249-250; 274, s.12]. Абгрунтоўваецца непазбежнасць сітуацыі, 
паводле якой «сапраўдныя хрысціяне» застаюцца пераследуемай меншасцю 

[274, s.12,14]. Заклікі да адмаўлення ад насілля датычылі фактычна невялікай 
групы «абраных».Указваючы на дадзеную акалічнасць, польскі даследчык С. 
Кот адмаўляе распаўсюджаную думку аб рэвалюцыйнасці вучэння «Польскіх і 
Літоўскіх братоў», характарызуючы яго як «адмову ад дзяржаўнага жыцця» 
[230, s.42-43,53,73-74]. Адзначаныя ідэі надавалі радыкальна-рэфармацыйнай 
ідэі ненасілля характар духоўнага арыстакратызму.  

Фактычна сектанцкі падыход прадугледжваў канстытуіраванне кодэксу 
жыцця «сапраўднага хрысціяніна», арыентаванага на рыгарыстычнае 
выкананне новазапаветных імператываў. У яго межах праз шэраг пастулатаў 
найбольш поўна раскрываецца разуменне феномена ненасілля ў вучэнні 
радыкальных антытрынітарыяў [6-A, с.62-63]: 

– Ідэя «нясення крыжа праз усё жыццё», пад чым разумеецца цярплівае 

перанясенне пераследаў і пагроз жыццю, здароўю і маёмасці [174, s.13,244-245; 

274, s.3,4,10; 275, s. 207]. Дадзены пастулат павінен быў быць пастаяннай рысай 
жыцця хрысціяніна і ўмовай яго выратавання. 

– Адмаўленне помсты як галоўнай псіхалагічнай прычыны насілля ў 
вырашэнні міжасабовых і сацыяльных канфліктаў [174, s.263]. 

– Адмаўленне любых гвалтоўных сродкаў, нават у якасці самаабароны; 
апеляцыя да правідэнцыялісцкай апекі Бога над вернікам [174, s.253]. 

– Недапушчальнасць для хрысціян удзелу ў войнах. Асуджаецца нават 
фармальная прысутнасць на вайне як праява кампрамісу са «светам граху» 
[174, s.274].  

– Забарона для «сапраўдных хрысціян» займаць дзяржаўныя пасады і 
звяртацца да дзяржаўных устаноў. Г. Павел наступным чынам тлумачыць 
названы пастулат: «Калі мы займаем пасады начальнікаў, то робімся галоўнымі 
вінаваўцамі гвалтаў, мы не толькі самі здзяйсняем насілле, але і іншых 
змушаем так чыніць. Мы, якія абавязаны перад чалавекам за пралітую кроў, 
будзем самі праліваць гэтую кроў і застанемся пры гэтым авечкамі і 
хрысціянамі?» [200, s.54]. 

– Радыкальнае адмаўленне сацыяльнай эксплуатацыі, што 
адлюстравалася ў закліку да шляхты прадаваць сваю маёмасць і аддаваць 
набытыя сродкі на карысць немаёмных, адмовіцца ад саслоўных прывілеяў і 
жыць за кошт уласнай працы [156, s.181,191-192; 413, s.233]. 
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– Проціпастаўленне рэаліям неталерантных узаемаадносін у «свеце 
граха» ідэі «хрысціянскай вайны», пад якой разумеецца маральная барацьба 
супраць зла без ужывання насілля, зброяй якой з’яўляюцца вера і этычныя 
дабрадзейнасці [174, s.260; 274, s.11-12]. Дадзеная ідэя ў адзначаным кантэксце 
выступае як своеасаблівы праект пасіўнага супраціўлення. 

Аднак у асяроддзі «Польскіх і Літоўскіх братоў» ідэя ненасілля была 

ўспрынята неадназначна і інспіравала шырокую дыскусію. У якасці апанента 
радыкальнай плыні «меншага збору» выступіў грэчаскі эмігрант Якуб Палеолаг 
у працы «Развагі аб вайне» (1572), якая не дайшла да нашых часоў. Найбольш 
разгорнуты выгляд крытыка ненасілля знайшла ў творах Сымона Буднага [20; 

171]. Паводле яго, структурнае насілле не супярэчыць хрысціянскаму вучэнню. 
С. Будны падтрымлівае традыцыйны падзел войн на несправядлівыя 
(захопніцкія) і справядлівыя. Калі ад удзелу ў «несправядлівых» войнах 
хрысціяне павінны ўстрымлівацца, то ў «справядлівых войнах» павінны 
ўдзельнічаць па загаду дзяржаўных улад «з доброю совестию» [20, с.108]. С. 
Будны апраўдвае ўдзел «сапраўдных хрысціян» у грамадска-палітычным 
жыцці. Асаблівы націск робіцца на боскім паходжанні ўлады і неабходнасці 
падпарадкавання ўсім яе распараджэнням, у тым ліку з боку тыранічных улад. 
Рэзка асуджаюцца антыўрадавыя выступленні [20, с. 84,94-96; 156, s.39,206]. 

У кантэксце крытыкі ідэі ненасілля важнае значэнне набывала 
адмаўленне яе вербалісцкай аргументацыі. С. Будны надаў дадзенай крытыцы 

сістэматызаваны выгляд згодна з крытэрыямі арыстоцелеўскай логікі. Вучэнне 
Хрыста і апосталаў, паводле яго, не адмяніла цалкам старазапаветны «закон», а 
толькі надала яму больш дасканалую форму. Увесь змест «закону», акрамя тых 
яго элементаў, якія непасрэдна адмяняюцца ў тэкстах Новага Запавету, 

захоўвае сваю актуальнасць для хрысціян [156, s.219]. Паводле С. Буднага, 

насілле ў адказ на насілле даводзіць сваю ісціннасць не толькі з «закону 
Маісея», але таксама з натуральнага парадку рэчаў. Указваецца на практыку 
смяротнага пакарання ва ўсіх народаў з глыбокай старажытнасці: «Сама 
прырода паказвае чалавеку, што калі ён заб’е, то будзе сам забіты. Бо на той 
час, калі гаварыліся гэтыя словы, аніякіх пісаных правоў і законаў не існавала» 
[156, s.125-126]. Названыя ідэі не былі прынятыя ў 1580-я гг. большасцю 

прадстаўнікоў антытрынітарнага збору. Тым не менш яны зрабілі значны 

ўплыў на вучэнне «Польскіх і Літоўскіх братоў» першай паловы XVIІ ст. 

Кампрамісную пазіцыю паміж радыкальнай і памяркоўнай плынямі ў 
рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы «Польскіх і Літоўскіх 
братоў» у канцы XVI – пачатку XVII стст. заняў памяркоўны варыянт ідэі 
ненасілля ў творчасці італьянскага эмігранта Ф. Соцына. Названы варыянт 
адлюстроўваў інтарэсы шляхецкай большасці збору, якая захапілася ідэямі 
адраджэння раннехрысціянскай царквы, але не была гатова да радыкальнага 
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разрыву з існуючым сацыяльным асяроддзем. Артыкуляцыя праблемы 
ненасілля ў Ф. Соцына пачынаецца з палемікі з Я. Палеолагам ў абарону 
афіцыйнай дактрыны антытрынітарнага збору. Ім пацвярджаецца прынцыповае 
негатыўнае стаўленне да сацыяльнага насілля з пункту гледжання 
хрысціянскага вучэння. Так, у якасці аднаго з галоўных прынцыповых 
рознагалоссяў паміж пратэстанцкімі канфесіямі і «Польскімі і Літоўскімі 
братамі» Ф. Соцын лічыць стаўленне да вайны і смяротнай кары [355, s.18-19]. 

На мяжы XVI–XVII стст. адбывалася пэўная эвалюцыя падыходу Ф. Соцына да 
праблемы ненасілля, але пры гэтым захавалася яго сутнасная спецыфіка, што 
дазваляе гаварыць аб асобным этапе ў развіцці ідэі ненасілля ў вучэнні 
«Польскіх і Літоўскіх братоў». Ідэі Ф. Соцына знайшлі падтрымку ў 1600-1620-

я гг. у працах В. Шмальца, К. Остародта, Я. Крэля і сталі пануючымі ў 
антытрынітарным зборы.  

У межах падыходу да ненасілля ў дадзены перыяд захоўваецца падзел 
грамадства на «цялеснае» і «духоўнае» царства. Аднак у той жа час істотна 
аслабляецца іх дуалістычнае проціпастаўленне. Замест сектанцкага 
ізаляцыянізму прапануецца прагматычная праграма жыццядзейнасці «верных» 
у «знешнім свеце», якая змяняецца ў параўнанні з праграмай ранняга 
антытрынітарызму шляхам выкарыстання сітуацыйнай этыкі пры захаванні 
вернасці абсалютным маральна-рэлігійным пастулатам.  

У адрозненне ад папярэдняга этапу дзяржава ў арыянскім вучэнні не 
разглядаецца больш як неад’емная частка «свету граха», функцыянаванне якой 
непазбежна прыводзіць да насілля. Усё залежыць ад канкрэтнага выкарыстання 
механізмаў улады. Адначасова ўзмацняецца акцэнтуацыя боскага паходжання 
любой улады і яе пазітыўнай ролі ў грамадстве. Ф. Соцын настойвае на 
неабходнасці шанавання ўлады як «бога на зямлі», а К. Остародт лічыць боскае 
паходжанне дзяржаўных інстытутаў настолькі відавочным, што ўважае за 
лішняе нават падмацаванне дадзенага тэзісу спасылкамі на біблейскія тэксты 
[290, s.166; 353, s.188,196]. Для ўсіх грамадзян, у тым ліку для «верных 
хрысціян» рэцэптуецца бездакорнае выкананне ўсіх норм і правіл, 
устаноўленых дзяржаўнай уладай, акрамя тых, што ўваходзяць у супярэчнасць 
з пастулатамі Святога Пісьма. Як цяжкі грэх разглядаюцца мяцежныя дзеянні 
супраць любой улады, нават тыранічнай [290, s.166; 354, s.187]. Узмацненне 
падобнай інтэнцыі ў дыскурсе радыкальна-рэфармацыйнага руху тлумачыцца ў 
значнай ступені імкненнем абгрунтаваць сваю лаяльнасць адносна дзяржавы ва 
ўмовах нападак ідэйных праціўнікаў, якія даводзілі мяцежны характар вучэння 
антытрынітарыяў.  

Сістэма аргументацыі на карысць ненасілля носіць у асноўным пераемны 
характар у дачыненні да папярэдняга перыяду. Галоўнае месца ў ёй займае 
ўказанне на неадпаведнасць практыкі сацыяльнага насілля з новазапаветнымі 
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патрабаваннямі ўсеагульнай любові, а таксама на асабісты прыклад Хрыста і 
апосталаў [290, s.162,168; 351, p.45; 353, s.51; 355, s.18-20; 370, s.175-177,180-

181]. Зварот да тэорыі прэдэстынацыі, характэрны для папярэдняга перыяду, 
ужо не мае значэння па прычыне прыняцця Ф. Соцынам і яго паслядоўнікамі 
прынцыпу свабоднай волі. Разам з тым у вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў» 
гэтага перыяду з’яўляецца новы аргумент: забойства цела можа з’яўляцца 
адначасова і забойствам душы, паколькі можа прадухіліць патэнцыйную 
магчымасць пакаяння грэшніка ў будучыні [290, s.169]. Дадзены аргумент можа 
разглядацца як палеміка з контррэфармацыйным вучэннем аб забойстве цела 
для выратавання душы. 

Змякчэнне рыгарызму ранняга антытрынітарызму карэлюецца з 
адаптацыяй да ідэі ненасілля рацыяналістычнай аргументацыі. Ф. Соцын 

схіляецца да разгляду праблемы насілля ў духу памяркоўнай сітуацыйнай 

этыкі. Усе практычныя ўчынкі, таксама як і веравызнаўчыя дактрыны, 
падзяляюцца на тыя, што маюць непасрэднае дачыненне да выратавання 
чалавека, і тыя, якія не маюць абсалютнага значэння, а могуць толькі ў той ці 
іншай ступені мець апасродкаваныя адносіны ў сатэрыялагічным аспекце. 
Учынкі другога віду называюцца «нейтральнымі». З гэтым звязана істотная 
рэвізія распрацаванага ў раннім антытрынітарызме кодэкcу жыцця 
«сапраўднага хрысціяніна», якая адбывалася па наступных накірунках: 

– Трансфармацыя ідэі «нясення крыжа праз усё жыццё». Нягледзячы на 
захаванне погляду, паводле якога для хрысціяніна лепш цярпець любыя пакуты 
і нават загінуць, чым здзейсніць акт насілля, пакута не абвяшчаецца больш 
пастаяннай і непазбежнай рысай існавання хрысціяніна, ад якой нельга 
ўхіліцца, застаючыся ў «свеце верных». Чалавек павінен у кожным выпадку 
рабіць так, каб, з аднаго боку, не парушыць боскіх імператываў, з другога боку, 
максімальна засцерагчы ад пакут сябе і блізкіх людзей [112, с.140; 290, s.65]. 

Згодна з гэтым сінод 1598 г. фармальна дазволіў нашэнне зброі «для 
адпуджвання ворагаў і абароны ад іх» [230, s.80]. 

– Абвяшчэнне дапушчальнасці гвалтоўных сродкаў, што не нясуць 
непасрэднай пагрозы чалавечаму жыццю [290, s.164; 355, s.161]. Пры гэтым 
праводзіцца дыферэнцыяцыя свядома ўчыненага і ненаўмыснага забойства. 
Апошняе, хаця і асуджаецца, аднак, мае менш негатыўную ацэнку ў параўнанні 
з першым пры ўліку абставін яго здзяйснення [112, с.141; 290, s.164].  

– Адмаўленне помсты як галоўнай псіхалагічнай прычыны насілля 
становіцца менш радыкальным. Да праяў помсты больш не адносяцца судовыя 
звароты, абарона ўласных правоў у выпадку, калі яны дыктуюцца матывамі не 
асабістай карысці, а справядлівасці, і не маюць на мэце жорсткае пакаранне 
вінаватага [351, p.234-236; 354, s.144; 371, s.173]. 
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– Асуджэнне вайны карэлюецца са сцвярджэннем, што ўдзел у вайсковых 
паходах і валоданне зброяй, нанясенне нецяжкіх раненняў пры абароне ў баі, 
выплата падаткаў на вайсковыя патрэбы, выраб зброі адносяцца да ліку 
«нейтральных учынкаў». Ухіленне ад удзелу ў вайсковых выправах 
разглядаецца негатыўна, паколькі можа выклікаць неабгрунтаваныя рэпрэсіі ў 
дачыненні ўхіліста і яго сям’і [112, с.140-141; 290, s.164,166-167; 354, s.161; 

369, s.181]. Адзінай абсалютнай забаронай застаецца забойства на вайне. 
– Легалізацыя заняцця дзяржаўных пасад, уключаючы самыя вышэйшыя, 

і ўдзелу ў дзейнасці дзяржаўных органаў кіравання. Указваецца на тое, што ў 
Святым Пісьме нідзе няма забароны падобнага тыпу. К. Остародт тлумачыць, 
што «там, дзе можна ўпэўнена сцвярджаць, што нельга выкарыстоўваць 
вярхоўную ўладу без праліцця крыві і вайны, хрысціянін ніякім чынам не можа 
быць уладаром», аднак, у той жа час не адмаўляецца магчымасць дзяржаўнага 
кіравання без прымянення фізічнага насілля [290, s.167]. З гэтым звязана 
размежаванне «нявернага» і «хрысціянскага» ўраду [370, s.174]. «Хрысціянскі 
ўрад» не мае права караць злачынцаў смерцю і праводзіць войны. Пакаранне 
злачынцаў мае рэальныя магчымасці выкарыстання іншых сродкаў 
стрымлівання, акрамя смяротнай кары, такіх як турэмнае зняволенне, штрафы, 
прымусовыя працы і г. д. Дадзеная ідэя выступала як перспектыва гуманізацыі 
судова-прававой практыкі [290, s.167,170; 354, s.228; 370, s.173,176]. У мэтах 
прадухілення вайны «хрысціянскаму ўраду» рэкамендуецца выкарыстоўваць 
дыпламатычныя захады ў накірунку захавання міру. У выпадку непазбежнасці 
знешняй агрэсіі ў якасці «меншага зла» разглядаецца задавальненне інтарэсаў 
агрэсара або нават поўная капітуляцыя [290, s.170-171; 370, s.179-180]. 

– Апраўданне адносін панавання-падпарадкавання і сацыяльнай 
эксплуатацыі ў грамадстве, акрамя выпадкаў выкарыстання пры гэтым метадаў 
фізічнага насілля і несправядлівых жорсткіх адносін у дачыненні да 
падпарадкаваных [170, s.132-135; 354, s.140]. 

У нязменным выглядзе захавалася ў вучэнні сацыніянскага перыяду ідэя 
«хрысціянскай вайны» як праекту негвалтоўнага супраціўлення. У працах Ф. 
Соцына ўзнаўляюцца думкі М. Чаховіца аб «духоўнай зброі», што ўяўляе з сябе 
этычныя хрысціянскія дабрадзейнасці [353, s.51; 354, s.231]. 

Такім чынам, на працягу сацыніянскага перыяду ідэя ненасілля 
рэпрэзентуе другі варыянт ў вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў», які 
адзначаецца памяркоўным рэалізмам і прагматызмам, звязаны з выкарыстаннем 
прынцыпаў сітуацыйнай этыкі пры захаванні катэгарычнасці адмаўлення 
непасрэднага фізічнага насілля. 

У 1630–1660-я гг. ідэя ненасілля была падвергнута крытыцы большасцю 
прадстаўнікоў радыкальна-рэфармацыйнай інтэлектуальнай эліты, сярод якой у 
гэты час узмацняецца пачатая ў папярэдні перыяд тэндэнцыя адаптацыі да 
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актуальнай сацыяльнай рэчаіснасці. Адыход ад ненасілля і прыняцце 
традыцыйнага пункту гледжання на праблему сацыяльнага насілля з’яўлялася 
сродкам адхілення абвінавачванняў у антыдзяржаўнай дэструктыўнай 
дзейнасці. C. Эстрайхер лічыць першай праявай падобнай пераарыентацыі твор 
шляхціца Задоры «Трактат аб вайне» (1612), які прызнаецца блізкім да 
арыянскіх колаў [181, s.15-16]. Аднак поўнай элімінацыі ідэі ненасілля з 
дыскурсу антытрынітарызму не адбылося.  

З першай паловы XVII ст. палеміка ў радыкальна-рэфармацыйнай думцы 
па пытанню адносін да сацыяльнага насілля становіцца часткай 
агульнаеўрапейскай дыскусіі. Вялікую ролю ў справе рэвізіі адносін да насілля 

адыграла знаёмства з працай нідэрландскага мысліцеля Гуга Гроцыя «Аб праве 
вайны і міра» (1625), у якой у памяркоўнай форме знаходзіла адлюстраванне 
апраўданне ідэя «справядлівай вайны», а таксама права на забойства ва ўмовах 
неабходнай самаабароны. Першым у грамадскай думцы Рэчы Паспалітай 
дадзены твор прааналізаваў адзін з лідэраў «Польскіх і Літоўскіх братоў» 
Марцін Руар у лісце да нідэрландскага радыкальна-рэфармацыйнага дзеяча 
Даніэля Брэніуса, напісаным напрыканцы 1627 г. М. Руар засведчыў сваю 
гатоўнасць прызнаць у асноўным тэзісы Г. Гроцыя, але выказваў пры гэтым 
некаторыя ваганні [230, s.98; 315, s.183-184]. У далейшым ўказаная тэндэнцыя 
імкліва нарастала.  

Яскравым прыкладам эвалюцыі філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думкі «Польскіх і Літоўскіх братоў» з’яўляецца творчасць Янаша Шліхтынга. У 
1636 г. ён стаў аўтарам палемічнай працы, у якой выступае ў якасці абаронцы 
ідэй Ф. Соцына [368]. Яе галоўнай задачай Я. Шліхтынг абвяшчае аналіз 
сродкаў, дапушчальных для «сапраўдных хрысціян» пры «неабходнай 
абароне». Ён у асноўным паўтарае тэзісы Ф. Соцына, К. Остародта, В. 
Шмальца, рэпрэзентуючы прыняты імі варыянт ідэі ненасілля. Асаблівае 
гучанне набывае дыферэнцыяцыя дзяржаўнага права, неабходнага для 
рэгуляцыі адносін «знешняга свету», і хрысціянскага вучэння, што з’яўляецца 
шляхам да выратавання «верных» [368, s.188-189]. Аднак ужо ў 1640-я гг. Я. 
Шліхтынг выступае як праціўнік ненасілля (звесткі аб яго поглядах гэтага 
перыяду захаваліся з палемічных прац яго ідэйнага апанента Л. Вальцогена). 
Галоўным тэзісам, агучаным ім у гэты перыяд, было сцвярджэнне ідэалу 
«хрысціянскай улады» [408, s.197]. «Хрысціянскі ўрад» мае, на думку Я. 
Шліхтынга, права выкарыстання суровых кар у дачыненні да злачынцаў; 
хрысціяне маюць права і павінны прымаць актыўны ўдзел у вайсковых 
дзеяннях, накіраваных на абарону дзяржавы.  

Найбольш тэарэтычна абгрунтаваны выгляд крытыка ідэі ненасілля ў 
познесацыніянскай думцы знайшла ў працах Самуэля Пшыпкоўскага. У 
літаратуры выказваецца меркаванне аб значным уплыве на погляды дадзенага 
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аўтара ідэй Г. Гроцыя [161, s.303-316]. Асноўнымі аргументамі ў крытыцы ідэі 
ненасілля ў С. Пшыпкоўскага былі наступныя: 

– адмаўленне структурнага насілля і права на самаабарону з дапамогай 
насілля не мае выразнага імператыву ў Новым Запавеце; 

– абсалютнае ненасілле супярэчыць патрабаванням «натуральнага 
розуму»;  

– любоў да ворагаў, абвешчаная ў Евангеллі, не павінна ўзводзіцца ў 
абсалют, разглядацца вышэй за любоў да іншых людзей, асабліва блізкіх, што 
падвяргаюцца небяспецы з боку непрыяцеляў; 

– старазапаветныя нормы, што дазваляюць насілле, не страцілі сэнсу ў 
сферы дзяржаўнай практыкі, паколькі вучэнне Хрыста мае дачыненне да іншай 
сферы сацыяльнай рэальнасці;  

– прыняцце рыгарыстычнай канцэпцыі ненасілля адпуджвае ад збору 
значную частку патэнцыйных адэптаў і не дае выхаду з сектанцкай замкнёнасці 
[305, s.246-255; 309, s.228-230]. 

Пры аргументацыі дадзенага падыходу пераважалі рацыяналістычныя і 
прагматычныя элементы, выкліканыя, з аднаго боку, абаронай прынцыпу 
рэлігійнай цярпімасці ў дачыненні да антытрынітарнага збору ва ўмовах 
нарастання атмасферы інталеранцыі, з другога, далейшым прыстасаваннем да 
інтарэсаў шляхецкай часткі збору, моцна інтэграванай ў сістэму сацыяльных і 
культурных сувязяў свайго саслоўя. 

Тым не менш сярод меншасці збору ў адзначаны перыяд ідэя ненасілля 
працягвала сваё існаванне ва ўмовах палемікі з дамінуючай тэндэнцыяй. Яе 
найбольш выдомымі рэпрэзентантамі ў гэты перыяд былі Л. Вальцоген, Д. 
Цвікер, Іоахім Стэгман малодшы. Да нашага часу захаваліся толькі працы Л. 
Вальцогена 1640-я гг. У іх адраджаюцца дуалістычны падзел грамадства, 
сектанцкі падыход да ролі «верных» у свеце, рыгарыстычны маральна-этычны 
кодэкс «сапраўднага хрысціяніна» у духу ранняга антытрынітарызму. 
Абапіраючыся на пастулаты абсалютнага ненасілля ў палеміцы з памяркоўна 
настроенымі дзеячамі збору, Л. Вальцоген даводзіць абсурднасць паняццяў 
«хрысціянскага ўраду» і «хрысціянскага жаўнерства» [407, s.233-235]. Аднак 
падобныя думкі не знаходзілі падтрымкі сярод прадстаўнікоў «меншага збору» 
на дадзеным этапе. 

Нягледзячы на паступовы адыход «Польскіх і Літоўскіх братоў» ад 
прынцыповага адмаўлення насілля, ідэя ненасілля, адлюстраваная ў іх вучэнні, 
знайшла шырокі водгук у заходнееўрапейскай радыкальна-рэфармацыйнай 
думцы XVII ст. Найбольшае ўздзеянне яна мела на блізкія «Польскім і 
Літоўскім братам» плыні менанітаў, квакераў, галандскіх рэманстрантаў. 

Такім чынам, канцэптуальны падыход да праблемы талеранцыі, у аснове 
якога знаходзілася ідэя ненасілля, быў спецыфічным феноменам вучэння 
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«Польскіх і Літоўскіх братоў» у філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы 
Рэчы Паспалітай XVI-XVII стст., для якога характэрна прынцыповае 
адмаўленне насілля як сацыяльнай з’явы. Да сутнасных рыс дадзенай ідэі ў 
раннім варыянце неабходна аднесці: рэтраспектыўнасць, якая выяўляецца праз 
перманентны зварот да новазапаветнай традыцыі; этычны абсалютызм; 
утапізм; сацыяльны эскапізм як адлюстраванне негацыі іерархічна 
структураванай сацыяльнай рэальнасці, у аснове якой знаходзяцца механізмы 
прымусу. У межах сацыніянскага варыянту ідэі ненасілля адлюстравалася 
суіснаванне рыгарыстычнага адмаўлення фізічнага насілля з сітуацыйнай 
этыкай і з прагматычным стаўленнем да сацыяльнай рэальнасці. Разам з 
канцэптуальным падыходам, які сцвярджае феномен талеранцыі ў шырокім 
сэнсе, у вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў» прадстаўлены падыход, паводле 
якога ў якасці сутнаснага вызначэння талеранцыі, зразумелай у вузкім значэнні, 
выступае верацярпімасць. 

 

 

5.2. Верацярпімасць як сутнаснае вызначэнне талеранцыі 
 

 

У дадзеным раздзеле аналізуецца канцэптуальны падыход да праблемы 
талеранцыі ў рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы «Польскіх і 
Літоўскіх братоў», у аснове якога знаходзіцца ідэя верацярпімасці як 
сутнаснага вызначэння талеранцыі ў вузкім сэнсе. Разгляд эвалюцыі названага 
падыходу дазваляе вылучыць яго ідэйныя перадумовы і спецыфічныя рысы. 
Гэты падыход выступае найбольш паслядоўным адлюстраваннем ідэй 
рэлігійнай цярпімасці ў філасофскай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVIІ стст. 

Развіццё ідэі верацярпімасці адбываецца паэтапна, у асноўным згодна з 
адзначанай перыядызацыяй гісторыі «Польскіх і Літоўскіх братоў». На 
фарміраванне разглядаемага падыходу аказалі ўплыў заходнееўрапейскія 
радыкальна-рэфармацыйная і ліберальна-рацыяналістычная канцэпцыі 
талеранцыі, а таксама вучэнне А.Ф. Маджэўскага, якое сутнасна дапасавалася 
да апошняй. У польскай літаратуры ўказвалася таксама значнае ўздзеянне ідэй 
Эразма Ратэрдамскага [183, s.247-254]. 

У перыяд ранняга антытрынітарызму ідэя верацярпімасці адыгрывала 

падпарадкавальную ролю ў вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў», дзе на 
першы план выступала дактрына прынцыповага адмаўлення насілля. Негацыя 
ўсяго арганізаванага сацыяльнага свету прадукавала погляд аб неістотнасці 
пытання міжканфесійных адносін у грамадстве. Акцэнт на ідэі «нясення 
крыжа» азначаў пасіўны падыход да праблемы верацярпімасці, вырашэнне якой 
звязвалася з надыходам Царства Божага на зямлі. Згодна са сцвярджэннем М. 
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Чаховіца, «калі потым жадаем караляваць з Хрыстом і быць там, дзе ён, (...) 
тады мусім з ім усё тое сціпла трываць, што нам ад Айца нябеснага было б 
дадзена, так як і Хрыстос усё тое сціпла цярпеў (...)» [174, s.247].  

Аднак нягледзячы на праграмны сацыяльны эскапізм, радыкальныя 
антытрынітарыі ўсё ж былі вымушаны выказваць свае адносіны да праблемы 
верацярпімасці. Гэта было звязана з неабходнасцю абароны ўласнай рэлігійнай 
супольнасці ў сацыяльна-палітычных умовах канца XVI ст. З гэтым звязана 
з’яўленне ў 1580-я гг. апалагетычных выказванняў у адрас практыкі талеранцыі 
ў Рэчы Паспалітай. Указваюцца яе глыбокія гістарычныя карані, высока 
ацэньваецца рэлігійная палітыка каралёў і вялікіх князёў, падкрэсліваецца 
вялікае значэнне акту Варшаўскай канфедэрацыі [172, s.479-480; 274, s.20]. Пры 
абароне прынцыпу верацярпімасці часам выкарыстоўваецца палітыка-

прагматычная аргументацыя. Указваецца на нецярпімасць у дачыненні да 
іншадумцаў як крыніцу сацыяльных канфліктаў і войн на прыкладзе Францыі і 
Нідэрландаў [172, s.479; 274, s.19-20]. Аднак галоўным выступае сцвярджэнне 
аб тым, што рэлігійнае насілле як адна з праяў сацыяльнага насілля супярэчыць 
хрысціянскаму вучэнню: Бог прымае, згодна з дадзеным тэзісам, толькі 
добраахвотнае служэнне [172, s.77; 175, s.495-496; 274, s.16,19]. У аснове 
маральна-рэлігійнай аргументацыі знаходзіліся зварот да евангельскіх 
імператываў хрысціянскай любові, указанне на асабісты прыклад Ісуса Хрыста 
і апосталаў і адпаведная інтэрпрэтацыя тэорыі прэдэстынацыі (гл. 5.1.). 

Адмаўленне выкарыстання насілля не азначала адсутнасці элементаў 
інталеранцыі ў дыскурсе «Польскіх і Літоўскіх братоў». Даследуючы пытанне 
адносін да ідэйных апанентаў, трэба вызначыць яго сувязь з асноўнымі 
элементамі рэлігійнага вучэння дадзенай канфесіі. «Польскія і Літоўскія браты» 
пры наяўнасці пэўных разыходжанняў прызнавалі прыярытэт веры ў дачыненні 
да розуму, што выяўлялася або ў варожым стаўленні да любых ведаў, не 
звязаных з богаадкрыццём, або ў пастуліраванні згоды веры і розуму пры 
прыярытэце веры [182, s.278; 295, s.252]. Праводзілася выразная 
дыферэнцыяцыя «боскай ісціны», адкрытай у Святым Пісьме, і чалавечых 
устанаўленняў. Перакананасць у рэпрэзентацыі абсалютнай ісціны грунтуецца 
на паслядоўнай вербалісцкай інтэрпрэтацыі біблейскіх тэкстаў. Крытэрый 
знаходжання аўтэнтычнага сэнсу Святога Пісьма, вызначаецца з дапамогай 
канцэпцыі ілюмінацыі Святога Духа: «Толькі сам Бог, які адчыняе чалавечыя 
сэрцы, сам дае правільнае разуменне свайго слова» [174, s.11].  

Радыкальная ўпэўненасць ва ўласнай рэпрэзентацыі абсалютнай ісціны 
абумоўлівае варожасць у дачыненні да тых, хто знаходзіцца пад уплывам 
«знешняга свету». Рэлігійныя практыкі іншаверцаў абвяшчаюцца вынікам 
недасканалай «людской мудрасці» і ўплыву Антыхрыста. Прыняцце ў 
хрысціянскі дыскурс элементаў культурнай традыцыі разглядаецца як ерась. 
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Элементы нехрысціянскага паходжання ў каталіцкай царкве характарызуюцца 
як «новае паганства» і «новае жыдоўства» [201, k.і3]. Носьбіты памылковых 
поглядаў разглядаюцца як асуджаныя на пагібель прадстаўнікі «знешняга 
свету», адносіны з якімі з боку «верных хрысціян» павінны быць мінімальнымі. 
Яскрава непрымірымасць да іншаверцаў праявілася ў лісце арыянскага дзеяча 
Бальцэра Вількоўскага з нагоды навяртання ў каталіцызм яго сына Каспера. У 
экспрэсіўным стылі ён просіць у Бога кары на свайго сына–адступніка, 
паколькі пераход да «папізму» можа быць, на яго думку, вынікам выключна 
дзеяння «нячыстай сілы» [396, s.463-467]. Інвектыўныя выпады ў адрас 
іншадумцаў былі характэрнай рысай дыскурсу «Польскіх і Літоўскіх братоў». 

Некалькі іншы падыход быў прадстаўлены ў творчасці С. Буднага. У ім 
апраўданне выкарыстання насілля ў сістэме матэрыяльных адносін 
суправаджаецца адмаўленнем яго ў духоўнай сферы. Сцвярджаецца 
антыхрысціянскі характар стратэгій інталеранцыі, прынятых як каталіцкай, так 
і пратэстанцкімі цэрквамі. С. Будны выступае ў абарону рэпрэсіраваных у 
кальвінісцкай Жэневе М. Сервета і Д. Джэнціле [155, s.321-323; 156, s.12]. У 
працы «Аб свецкай уладзе» С. Будны выступае прыхільнікам свабоды думкі ў 
межах збору, што было звязана з абаронай ім уласнага падыходу да рэлігійна-

філасофскіх і сацыяльна-палітычных праблем. У ходзе палемікі ён абвінавачвае 
радыкальных лідэраў збору ў імпліцытнай нецярпімасці. Аўтарытарнасць 
унутры рэлігійнай абшчыны разглядаецца як «папісцкі» перажытак, якому 
проціпастаўляецца духоўная свабода ў межах раннехрысціянскай царквы. С. 
Будны прапануе ўласную мадэль духоўнага жыцця: «У нас павінна быць 
свабода выказванняў адносна боскіх прадметаў не толькі для вучоных, але і для 
невукаў; не толькі для настаўнікаў, але і для вучняў; не толькі для адных 
пастыраў, але і для авечак або слухачоў; не толькі для багатых, але і для ўбогіх, 
абы толькі ў межах прыстойнасці» [156, s.13-14]. Дадзеная мадэль духоўнага 
жыцця мае пэўнае падабенства з ідэямі заходнееўрапейскай ліберальна-

рацыяналістычнай канцэпцыі талеранцыі. Аднак застаецца адкрытым пытанне, 
наколькі яна была вынікам шчырай інтэнцыі аўтара, а наколькі прадуктам 
неспрыяльнай кан’юнктурнай сітуацыі, у якой апынулася група прыхільнікаў С. 
Буднага ў «меншым зборы» у 1580-я гг. Характэрна, што раней, у працы «Аб 
першасных артыкулах хрысціянскай веры» (1576 г.), С. Будны выказваецца 
супраць спрэчак паводле рэлігійных пытанняў унутры абшчыны як звычаю 
«бязбожных» людзей [155, s.320]. Аднак ідэі С. Буднага ў значнай ступені 
стымулявалі станаўленне сацыніянскай ідэі верацярпімасці. 

У другі перыяд дзейнасці «Польскіх і Літоўскіх братоў» праблема 
рэлігійнай цярпімасці закраналася ў працах Ф. Соцына, К. Остародта, В. 
Шмальца, Анджэя Вайдоўскага, Гераніма Маскажоўскага, Яна Ліцынія 
Намыслоўскага. У гэты перыяд праблема верацярпімасці набывае самастойны 
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статус ў сістэме арыянскай думкі. На яе артыкуляцыю вызначальны ўплыў 
аказала рэлігійна-філасофская дактрына Ф. Соцына. Можна вылучыць 
наступныя яе напрамкі: 

– рацыяналізацыя веры, увасобленая ў прынцыпе «рэлігія не можа 
супярэчыць розуму». Дадзены прынцып стымуляваў рацыянальна-лагічны 
аналіз рэлігійных дагматаў і тым самым ствараў перадумовы для іх аўтаномнай 
ацэнкі, што дэмантавала ідэйныя падставы інталеранцыі;  

– перагляд сэнсавай ролі асобы Хрыста: прыярытэтным становіцца 
разгляд яе не ў аспекце тэорыі адкуплення, а ў маральна-этычным аспекце як 
ілюстрацыі дасканалага чалавека, узору для кожнага хрысціяніна. Цесную 
сувязь з гэтым мае абарона свабоднай волі чалавека; 

– дыферэнцыяцыя фундаментальных ісцін, «неабходных для 
выратавання», і дыскусійных ісцін. Да ліку першых залічваюцца найбольш 
агульныя палажэнні хрысціянскай рэлігіі (вера ў існаванне Бога, яго 
ўсемагутнасць, выключную місію Ісуса Хрыста, аўтарытэт Святога Пісьма, 
новазапаветныя маральныя імператывы). Іншыя дагматы, якія з’яўляюцца 
прадметам міжканфесійных спрэчак, кваліфікуюцца як «неабавязковыя», 
дыскусійныя [353, s.167,236; 354, s.178]. Толькі першая катэгорыя ісцін мае 
непасрэднае дачыненне да сатэрыялагічнай праблематыкі; 

– узмацненне акцэнту на рэфармацыйнай інтэрпрэтацыі Царства Божага 
як нябачнай духоўнай супольнасці людзей, што кіруюцца ў сваім жыцці 
этычнымі прынцыпамі хрысціянства.  

Дадзеныя напрамкі рэлігійна-філасофскага вучэння акрэслілі маральна-

рэлігійны аспект аргументацыі ідэі верацярпімасці. Яго асноўным матывам 
з’яўляецца абгрунтаванне супярэчнасці інталеранцыі і хрысціянскага вучэння. 
Змяняецца разуменне паняццяў ісціны і ерасі. Праблема інтэрпрэтацыі Святога 
Пісьма вырашаецца наступным чынам: фундаментальныя ісціны абвяшчаюцца 
відавочнымі, а таму павінны ўспрымаюцца аксіяматычна; аналіз «дыскусійных 
ісцін», змешчаных у Бібліі, грунтуецца на тых жа асновах, што і аналіз любога 
іншага тэкста [267, s.59,66,97; 353, s.168-170]. Ф. Соцын прапануе ўласны 
варыянт інтэрпрэтацыі другасных ісцін і на яго аснове канструіруе 
канфесійную дактрыну. Але ў той жа час падкрэслівалася гатоўнасць да 
дыялогу і магчымасць адмаўлення ад сваіх поглядаў, калі яны будуць прызнаны 
памылковымі на аснове аналізу Святога Пісьма [290, s.166; 356, s.539]. 

Рэпрэзентацыя памылкі ў справах веры разглядаецца не як грэх, а як праява 
недасканаласці чалавечага розуму. Звязаная з ёй праблема трансфармуецца ў 
пытанне маральнай інтэнцыі верніка: галоўнае значэнне мае не падтрымка 
пэўнай дактрыны, а скіраванасць да ісціны і жыццё згодна з этычнымі 
патрабаваннямі хрысціянства [353, s.171]. У той жа час дадзены прынцып 
абмяжоўваецца сферай фундаментальных ісцін, адмаўленне якіх абвяшчаецца 
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сапраўднай ерассю. Пытанне, чаму ісціны, пастуліраваныя ў якасці відавочных, 
не ўсімі разумеюцца аднолькава, Ф. Соцын тлумачыць вынікам злой волі і 
недастатковай добрасумленнасці [353, s.169].  

Разам з тым прадстаўнікі «Польскіх і Літоўскіх братоў» рабілі вялікія 
намаганні дзеля абвяржэння абвінавачванняў у ерасі на аснове ўказання 
адзінства з іншымі хрысціянамі ў плане вызнання фундаментальных ісцін [267, 

s.147; 356, s.533; 360, s.4-5]. Гэта абумоўлівае распрацоўку на мяжы XVI-XVII 

стст. праектаў, накіраваных на інтэграцыю «Польскіх і Літоўскіх братоў» з 
пратэстанцкімі канфесіямі, фармальна аб’яднанымі Сандамірскай уніяй. На 
думку В. Шмальца, «(...) усе, якія адступілі ад Рымскай і Грэцкай цэркваў, 
павінны разглядацца як адзін народ Божы» [371, s.116]. Я.Л. Намыслоўскі 
бачыць канечную мэту ў аб’яднанні «Польскіх і Літоўскіх братоў» і евангелікаў 
у адзін збор.1 Каталікі і прадстаўнікі ўсходніх цэркваў выключаліся з 
мяркуемага адзінства як «ідалапаклоннікі». Непрыняцце падобных прапаноў з 
боку пратэстантаў выклікала нараканні на іх нецярпімасць разам з далейшымі 
беспаспяховымі спробамі дасягнення кампрамісу. 

Пэўную ролю ў абароне прынцыпу рэлігійнай талеранцыі меў палітыка-

прагматычны аспект. У гэтай сувязі неабходна ўзгадаць працу К. Остародта і А. 
Вайдоўскага «Aпалогія (…)», скіраваную супраць прававых абмежаванняў 
адносна радыкальна-рэфармацыйных вучэнняў у Нідэрландах (1598). У ёй 
абараняецца распаўсюджаная ў XVI-XVII стст. ідэя аб немагчымасці кіравання 
сумленнем з дапамогай інструментаў прымусу [291, s.457]. Аўтары твору блізка 
падыходзяць да думкі аб размежаванні функцый дзяржавы і рэлігійных 
інстытутаў. Указваецца на тое, што ў актуальных умовах дзяржаўная ўлада 
выкарыстоўваецца як інструмент пануючай канфесіі для расправы з ідэйнымі 
апанентамі. Галоўная віна ўскладаецца К. Астародтам і А. Вайдоўскім за 
дадзеную сітуацыю на рэлігійны фанатызм тэолагаў, які потым ахоплівае 
значныя слаі насельніцтва і ўплывае на прыняцце дзяржаўных рашэнняў [291, 

s.453,456]. Сацыніянскія дзеячы заклікаюць улады адкінуць прэтэнзіі тэолагаў і 
стварыць умовы для міжканфесійнага міру: «Няхай запануе свабода ў 
правядзенні рэлігійных практык, затое няхай будзе забаронена сектам 
ганьбаваць адзін аднаго ва ўзаемных спрэчках (...) Няхай ніхто не чыніць 
другому перашкод з нагоды яго вызнання, а лепш няхай дапамагаюць сабе 
ўзаемнымі паслугамі» [291, s.456].  

Аднак у дадзены перыяд падыход «Польскіх і Літоўскіх братоў» захоўвае 
элементы сацыяльна-псіхалагічнай варожасці да тых, хто знаходзіцца па-за 

                                                 
1
 Разумеючы нерэальнасць дадзенай мэты ў блізкатэрміновай перпектыве, Я.Л. Намыслоўскі прапануе ў якасці 

праграмы-мінімум адмову ад узаемных інвектыў і наданне права свабоднай пропаведзі ў зборах адзін аднаго. 
Пры гэтым давалася згода на ўстрыманне ад дэкларавання тых момантаў у вучэнні антытрынітарыяў, якія яўна 
супярэчылі евангеліцкай дактрыне. Калі гэты праект не будзе прыняты, то прапанавалася хаця б прызнаць 
памылковым ранейшы раскол на «большы» і «меншы» збор у 1560-я гг. [270, k.b4]. 
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межамі «боскай благадаці». Так, у кантэксце палемікі супраць групы 
«юдаізантаў», якія адмаўлялі малітоўныя звароты да Хрыста, Ф. Соцын павучаў 
сваіх паслядоўнікаў: «(…) З людзьмі, якіх ніякім чынам нельга схіліць да таго, 
каб прызналі боскую моц і панаванне Хрыста над яго ўласным каралеўствам, не 
належыць у жыцці рэлігійным падтрымліваць ніякіх стасункаў» [353, s.231]. 

Указанне «у жыцці рэлігійным» разам з тым выяўляе адрозненне ад інтэнцыі 
мінулага перыяду, скіраванай на абмежаванне ўвогуле сацыяльных кантактаў са 
«светам граха». Па-за межамі прапанаванай сацыніянамі плюралістычнай 
мадэлі ўзаемаадносін у духоўнай сферы былі пастаўлены атэісты і адступнікі, 
што не прызнавалі фундаментальных ісцін. Паводле Ф. Соцына, само па сабе 
вызнанне «ератычных» поглядаў не можа быць прычынай для рэпрэсій, калі 
яно не выклікае грамадскіх канфліктаў і не нясе пагрозы для дзяржаўнага ладу 
[356, s.534]. У той жа час прадугледжваліся пэўныя прымусовыя меры ў 
дачыненні прадстаўнікоў «небяспечнага светапогляду». Бескампрамісна 
настроеныя, «упартыя» «ерасіярхі», якія памяляюцца несвядома і не імкнуцца 
да дэстабілізацыі грамадства, разглядаюцца па аналогіі з душэўнахворымі, якіх 
рэкамендуецца «шкадаваць, але ў выпадку іх крайняй непрымірымасці і пры 
ўважлівым аналізе справы выкарыстоўваць вязніцу і путы» [356, s.536]. 

Указаныя погляды дазваляюць выявіць абмежаванасць ідэі верацярпімасці ў 
вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў» сацыніянскага перыяду.  

У трэці перыяд (1630-1660-я гг.) і ў часы эміграцыі завяршаецца 
фарміраванне канцэптуальнага падыходу да праблемы верацярпімасці ў вучэнні 
«Польскіх і Літоўскіх братоў». Каталізатарам гэтага працэсу было істотнае 
пагаршэнне палітыка-прававых умоў існавання дадзенай канфесіі, што 
завяршылася дэпартацыяй у 1658-1662 гг. Неабходнасць ідэйнай абароны 
выклікала пошук новых сродкаў тэарэтычнай аргументацыі. Асноўнымі 
прадстаўнікамі дадзенага перыяду з’яўляюцца Я. Крэль, С. Пшыпкоўскі, Я. 
Шліхтынг, Іоахім Стэгман-старэйшы, Анджэй Вішаваты, Станіслаў Любянецкі 
малодшы, Крыштоф Нямірыч.  

Пры абгрунтаванні ідэй рэлігійнай талеранцыі ў дыскурсе «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» пазначанага перыяду склалася адзінства палітыка-

прагматычнай і маральна-рэлігійнай аргументацыі.  
Ва ўмовах пагаршэння знешніх умоў дзейнасці антытрынітарыяў у Рэчы 

Паспалітай істотна ўзрастае роля палітыка-прагматычнай аргументацыі. Яе 
змест захоўвае тыповыя рысы, характэрныя для розных накірункаў грамадскай 
думкі, якія адмоўна ставіліся да рэлігійнай нецярпімасці. Асноўнымі тэзісамі 
дадзенай аргументацыі з’яўляюцца наступныя: 

– стратэгія інталеранцыі разбурае грамадзянскі мір і дэтэрмінуе стан 
перманентнай сацыяльнай напружанасці [171, s. 31-36,46; 252, s.127,131-133; 

307, s.104,112-113]; 
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– жорсткі кантроль ў сферы сумлення выклікае рэлігійны індыферэнтызм, 
схаваны за фармальнай рэлігійнасцю, і стварае арэол пакутніцтва вакол 
пераследуемых, садзейнічаючы іх папулярызацыі [171, s. 24-25,28-29,40-42,48-

49; 305, s.249-250; 306, s.109];  

– свабода веравызнання выступае як найважнейшая з палітычных свабод, 
што вызначае спецыфіку грамадска-палітычнага і прававога статусу шляхты як 
«народу палітычнага» [306, s.12,47-48,88; 307, s 104,107-109; 369, s.666-667]; 

– рэлігійная талеранцыя з’яўляецца выяўленнем спецыфічнага характару 
палітыка-прававой сітуацыі Рэчы Паспалітай, праявай «польскай свабоды». Ідэі 
нецярпімасці разглядаюцца як знешнія ўплывы ідэалогіі абсалютызму, 
рэцэпцыя італьянскай і іспанскай мадэляў грамадскага жыцця [304, s.87; 369, 

s.658-659,666-667]; 

– рэлігійная цярпімасць прыносіць карысць дзяржаве, паколькі 
пераўтварае «ератыкоў», абароненых прававымі гарантыямі, ва ўзорных 
падданых і ўстрымлівае іх ад патэнцыйных дэструктыўных дзеянняў [171, s.33]. 

Палітыка верацярпімасці разглядаецца як аснова грамадзянскага міру, 
«згоды». Паводле С. Пшыпкоўскага, адрозніваюцца «духоўная» і «цялесная» 
згода. Пад першай разумеецца дасягненне кампрамісу паміж прадстаўнікамі 
розных хрысціянскіх канфесій у тэалагічных пытаннях. Хаця дадзены тып 
згоды абвяшчаецца прыярытэтным, выказваюцца сур’ёзныя сумненні ў 
магчымасці яго рэалізацыі ў блізкатэрміновай перспектыве. Таму большую 
актуальнасць набывае патрабаванне «цялеснай згоды», якая прадугледжвае 
ўстанаўленне грамадзянскага міру паміж рэлігійнымі групамі пры захаванні 
нязгоды ў тэалагічных пытаннях [306, s.27]. Апошняе сцвярджэнне выяўляе 
ідэю аб незалежнасці талеранцыі ад прыняцця пэўнай светапогляднай пазіцыі.  

Разам з гэтым у познесацыніянскай канцэпцыі рэлігійнай талеранцыі 
вялікую ролю адыграў маральна-рэлігійны аспект. З гэтым звязана эвалюцыя 
рэлігійна-філасофскага вучэння Ф. Соцына. У працах І. Стэгмана старэйшага, 
С. Пшыпкоўскага і А. Вішаватага знаходзіць далейшае развіццё прынцып 
рацыяналізацыі веры, адлюстраваны ў ідэях адзінства веры і розуму і 
рацыянальнай пазнавальнасці асноўных рэлігійных ісцін, змешчаных у Святым 
Пісьме.1 У сувязі з ім абгрунтоўваецца прыняты на папярэднім этапе погляд на 

                                                 
1
 У вызначэнні суадносін веры і розуму, а таксама ступені пазнавальнасці рэлігійных ісцін сярод 

інтэлектуальнай эліты «Польскіх і Літоўскіх братоў» меліся пэўныя адрозненні. Так, С. Пшыпкоўскі галоўны 
націск робіць на згоду богаадкрыцця з розумам. Прадстаўлены ім падыход заключае ў сабе кампраміс 
рацыяналізму з канцэпцыяй рэлігійнага пазнання як ілюмінацыі Святога Духа [306, s.29,31,69]. Больш 
радыкальны характар рацыяналізацыя рэлігіі мела ў працах І. Стэгмана старэйшага, які цалкам адмаўляе 
канцэпцыю ілюмінацыі Святога Духа, указваючы яе лагічную непаслядоўнасць і парадаксальнасць [362, s.270-

272]. У якасці нормы веры ён дэкларуе разам са Святым Пісьмом асноўныя філасофскія прынцыпы, якія 
вынікаюць з «натуральнага розуму» і з’яўляюцца відавочнымі. Розум разглядаецца як адзіны сродак 
знаходжання ісціны пры пазнанні як натуральных, так і звышнатуральных прадметаў [361, p.39-40]. Развіццё 
дадзенага падыходу актуалізуецца ў працы А. Вішаватага, дзе розум выступае як крыніца фарміравання веры. 
Падзяляючы тэзіс аб Святым Пісьме як норме веры, А. Вішаваты выяўляе супярэчнасці і адсутнасць 
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статус памылкі ў справах веры. Паводле С. Пшыпкоўскага, дадзеная памылка 
павінна разглядацца як вынік цяжкасці пры пошуку ісціны, абумоўленай 

складанасцю схаластычных паняццяў і катэгорый розных канфесійных 
дактрын: «Калі выбар правільнага меркавання пераўзыходзіць нават сілы 
вучоных, то як можна прымушаць іншых прыняць рашэнне па такіх пытаннях: 
няўжо яны вінаватыя, нават калі і памыляюцца» [306, s.71]. Дадзены прынцып, 

як і ў папярэдні перыяд, абмяжоўваўся сістэмай фундаментальных ісцін, 

пастуліраваных у якасці відавочных.  

На разглядаемым этапе развіваецца сфарміраванае ў сацыніянскі перыяд 
разуменне паняцця ерасі. З аднаго боку, тэрмін «ерась» трактуецца, як праява 
злой волі, што выступае супраць відавочнай ісціны, засяроджанай у сістэме 
фундаментальных рэлігійных дагматаў [171, s.23; 304, s.95,99]. Так, К. Нямірыч 
адносіць да ерасі адмаўленне ўваскрэсення памерлых або вучэнне дакетызму, 
якое адмаўляе чалавечую прыроду Хрыста [271, s.150-151]. У дадзеным сэнсе 
«ератыкі» характарызуюцца таксама як «адступнікі» і «фальшывыя прарокі». 
Па другое, сцвярджаецца, што галоўнай рысай, якая характарызуе ерась, 
з’яўляецца «адступніцтва ад пабожнасці і любові ў імя Ісуса Хрыста» [271, 

s.150-151]. З гэтага вынікае перавага этычных элементаў пры вызначэнні 
паняцця ерасі перад дагматычнымі.  

У той жа час праводзячы палеміку нібыта ад імя памяркоўных каталікоў, 
прадстаўнікі «Польскіх і Літоўскіх братоў» нярэдка выкарыстоўвалі 
традыцыйную семантыку тэрміну «ерась» як вызначэння памылкі ў справах 
веры. Але пры гэтым пад дадзеным тэрмінам разумеецца памылка, не звязаная з 
парушэннем фундаментальных ісцін і маральных норм. Паводле Я. Крэля, 
нават, калі «ератыкі» сапраўды памыляюцца, яны не могуць быць абвінавачаны 
ў знявазе Бога, паколькі іх памылка носіць бессвядомы характар, а не 
з’яўляецца вынікам дэструктыўнай інтэнцыі [171, s.55-56]. «Ерась» у такім 
значэнні сама па сабе не становіцца падставай для асуджэння. Галоўным пры 
гэтым выступае праблема ўнутранай маральнай матывацыі.  

Такім чынам, высновамі дадзенай аргументацыі з’яўляюцца наступныя 
палажэнні: 

– абсалютная трансцэндэнтная ісціна змяшчаецца ў асноўных палажэннях 
хрысціянства, якія вызначаюць яго сутнасныя рысы; ніводная канкрэтная 
канфесійная дактрына не можа прэтэндаваць на ролю беспамылковай; 

– спецыфіка хрысціянскага вучэння палягае не ў метафізічных ідэях, а 
найперш у маралі, якая прапаведуе гуманістычныя прынцыпы; 

                                                                                                                                                                  
адназначнага сэнсу ў яго тэкстах, устанаўленне якога павінна быць ажыццёлена на аснове рацыянальна-

лагічнай верыфікацыі [404, s.10].  
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– на аснове гэтага павінна быць асуджана імкненне да прымусовага 
навязвання пэўнай дактрыны як з’ява, спрэчная з духам хрысціянства. У той жа 
час верацярпімасць становіцца па сутнасці абавязкам кожнага хрысціяніна. 

У кантэксце познесацыніянскай канцэпцыі талеранцыі істотнае месца 
прысвечана праблеме захавання міру паміж прадстаўнікамі розных вызнанняў 
на ўзроўні грамадскай практыкі. Я. Крэль настойвае на заканадаўчым 
акрэсленні гарантый бяспекі ў дачыненні да «ератыкоў» і адмаўляе як 
практычна небяспечную ідэю аб неафіцыйным прызнанні цярпімасці без 
юрыдычнага санкцыянавання [171, s. 57].  

Разам з тым у працах С. Пшыпкоўскага і Я. Шліхтынга канструіруецца 
ідэя падзелу функцый рэлігійных і дзяржаўных інстытутаў, элементы якой 
невыразна ілюстраваліся ў антытрынітарнай думцы на папярэдніх этапах. У яе 
межах галоўнай задачай дзяржаўнай улады абвяшчаецца забяспячэнне 
грамадскай стабільнасці на аснове прававых норм з дапамогай выкарыстання 
адпаведных інструментаў прымусу. Асноўная задача рэлігійных арганізацый, 
наадварот, заключаецца ў клопаце аб выратаванні душ, з чым павінны 
карэлявацца сродкі, прадугледжаныя ў евангельскім вучэнні: духоўная асвета, 
культываванне пабожнасці і этычных дабрадзейнасцяў. Сярод сродкаў 
пакарання, якія можа выкарыстоўваць духоўная ўлада, найбольш жорсткім 
выступае экскамуніка. Адрознасць сродкаў ажыццяўлення ўлады абумоўлівае і 
спецыфіку рэалізацыі дзяржаўнай і царкоўнай улады. Ажыццяўленне 
дзяржаўных санкцый выступае актам суверэннай волі носьбіта ўлады і 
з’яўляецца неабходным для выканання ў адносінах да ўсіх прадстаўнікоў 
супольнасці незалежна ад іх індывідуальнай волі. У той жа час прыняцце 
імператываў духоўнай улады адбываецца добраахвотна на аснове асабістага 
выбару. Cістэма дзяржаўнай улады прадугледжвае іерархічнасць, у той час як у 
духоўнай супольнасці пануе роўнасць паміж яе прадстаўнікамі. Царква прымае 
ў свой склад толькі тых, хто прымае яе вучэнне, а дзяржава ахоплівае пад сваёй 
юрысдыкцыяй людзей розных перакананняў: «і ідалапаклоннікаў, і паганцаў, і 
ератыкоў, і адступнікаў ад імені Хрыстовага (...), толькі б жылі ў міры і 
захоўвалі вернасць дзяржаве, якая пры такой няроўнасці ўсім у роўнай ступені 
надае апеку» [367, p.108]. Асобныя індывіды могуць быць адначасова членамі 
як грамадзянскай, так і духоўнай супольнасці. 

З дадзеных палажэнняў вынікае недапушчальнасць умяшання дзяржаўнай 
улады ў сферу сумлення. Сфера светапогляду не можа быць у сілу сваёй 
спецыфікі рэгламентавана пастановамі дзяржаўных інстытутаў. Пакаранне за 
рэлігійныя погляды выходзіць за межы кампетэнцыі дзяржаўных улад, паколькі 
«быць ератыком – гэта не палітычнае злачынства, а царкоўнае, і таму падлягае 
не свецкім, а царкоўным карам» [367, p.107-108]. У выпадку рэлігійнага 
прымусу падданыя атрымліваюць права на пасіўнае непадпарадкаванне ўладзе. 
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З другога боку, асабліва акцэнтуецца недапушчальнасць умяшання рэлігійных 
дзеячоў у дзейнасць дзяржаўных улад. Паводле Я. Шліхтынга, ніводная 
канфесія не мае права на манапольнае становішча ў грамадстве; сапраўдная 
ісціна павінна праяўляцца выключна ў духоўнай палеміцы [367, p. 113-114,118].  

Пры гэтым падкрэсліваецца дыялектычная ўзаемасувязь дзяржаўных і 
рэлігійных інтарэсаў. Дзяржава, з аднаго боку стварае ўмовы для нармальнага 
функцыянавання рэлігійных арганізацый і культывацыі рэлігійных 
каштоўнасцяў. З другога боку, павага да дзяржаўнай улады з’яўляецца 
абавязкам, які непасрэдна вынікае з рэлігійных устанаўленняў, што сваім 
аўтарытэтам асвячаюць дзяржаву і права. Таму той, хто здзяйсняе шкоду ў 
дачыненні дзяржавы, павінен лічыцца ворагам рэлігіі, і наадварот, «кожны, хто 
разбурае асновы Рэчы Паспалітай, тым самым ажыццяўляе злачынства супраць 
рэлігіі» [307, s.110]. У гэтым кантэксце С. Любянецкі малодшы, які развівае ідэі 
С. Пшыпкоўскага і Я. Шліхтынга, фармулюе тры прынцыпы рэгуляцыі 
міжканфесійных адносін у грамадстве: пагадненне паміж усімі рэлігійнымі 
групамі аб адмаўленні ад узаемнага асуджэння; абавязак дзяржаўнай улады 
прыцягваць да адказнасці тых, хто падбухторвае да парушэння грамадскага 
парадку на падставе рэлігіі; юрыдычная санкцыя на забарону радыкальных 
заклікаў падчас рэлігійных казанняў, здольных выклікаць дэструктыўныя 
дзеянні [252, s.136-137]. 

Створаная ў межах познесацыніянскага канцэптуальнага падыходу да 
верацярпімасці ідэя падзелу функцый дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў 
экспліцыравала погляд аб раўнапраўі ўсіх рэлігійных арганізацый у межах 
хрысціянства пры ўмове іх лаяльнасці адносна дзяржаўнай улады. Ідэі С. 
Пшыпкоўскага і Я. Шліхтынга мелі некаторыя агульныя рысы з класічнай 
мадэллю падзелу функцый дзяржавы і царквы ў вучэнні Д. Лока. Даследаванне 
ўзаемасувязі ідэй «Польскіх і Літоўскіх братоў», з аднаго боку, і Д. Лока, з 
другога, было праведзена ў працах З. Аганоўскага. Ён прыходзіць да высновы 
аб іх блізкасці. Разам з тым адзначаецца тое, што Я. Шліхтынг разглядае 
праблему эскізна, пастуліруе тэзісы, але не праводзіць іх тэарэтычнага 
абгрунтавання, паколькі гэта выходзіла за межы яго галоўных мэт. С. 
Пшыпкоўскі праводзіць больш грунтоўны аналіз, але выключна на фоне 
супрацьстаяння сектанцкаму падыходу ў межах антытрынітарызму [283, s.63]. 

У спецыяльным артыкуле, прысвечаным кампаратыўнаму аналізу ідэй 
талеранцыі Д. Лока і С. Пшыпкоўскага, З. Аганоўскі вылучае наступныя іх 
адрозненні: Д. Лок падыходзіць да праблемы талеранцыі з палітычнага пункту 
гледжання, С. Пшыпкоўскі – з пункту гледжання дзеяча пераследуемай 
канфесіі; у Д. Лока з пазіцыі палітыка аргументавана разглядаецца праблема 
межаў талеранцыі ў грамадстве; у С. Пшыпкоўскага палітычнае ўраўнаванне 
прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій разглядаецца выключна ў межах 
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шляхецкай супольнасці, у Д. Лока – у кантэксце ідэі грамадзянскай 
супольнасці, якая парывае з канцэпцыяй саслоўнай дзяржавы [280, s.216-219]. 

У межах ідэй познесацыніянскіх мысліцеляў захавалася, аднак, 
выяўленая ў ранейшы перыяд непаслядоўнасць ідэі верацярпімасці, якая 
праяўлялася ў абмежаванні сферы светапогляднага плюралізму колам 
фундаментальных ісцін і выключэнні з яе атэістаў, а таксама «адступнікаў», 
дзеяннямі якіх кіруе злая воля. Я. Крэль характарызуе атэістаў як людзей, для 
якіх «няма нічога святога» [171, s.48]. Паводле Я. Шліхтынга «тыя, што не 
маюць Бога, не могуць мець разам з тым і сумлення» [367, p.110-111]. Такім 
чынам, адсутнасць «чыстага сумлення» павінна выступаць доказам 
немагчымасці талеранцыі для атэістаў і «адступнікаў». Атэісты і «блюзнерцы» 
не павінны карыстацца роўнымі правамі з прадстаўнікамі розных хрысціянскіх 
канфесій, што, аднак, не азначае ўхвалення рэпрэсіўных дзеянняў адносна іх 
[271, s.156]. Характэрнае таксама захаванне ў «Польскіх і Літоўскіх братоў» 
традыцыйнага погляду на прадстаўнікоў нехрысціянскіх рэлігій. Яны павінны 
быць цярпімымі ў хрысціянскай дзяржаве, але аб ураўнаванні іх палітычных 
правоў з хрысціянамі не ішло размовы. Як і пратэстанты, сацыніяне абураліся з 
прычыны стварэння для хрысціян-«ератыкоў» горшых палітычных умоў у 
параўнанні з іудзеямі і мусульманамі [367, p.112]. Такім чынам, пры ўсім 
радыкалізме разглядаемага падыходу рознае разуменне прынцыпу талеранцыі ў 
дачыненні хрысціян і прадстаўнікоў нехрысціянскага і безрэлігійнага 
светапогляду ўказвае на яго гістарычную абмежаванасць. Яна характарызавала 
і тагачасныя заходнееўрапейскія канцэпцыі, за выключэннем канцэпцыі П. 
Бейля, у межах якой адбываецца пераход да асветніцкай трансфармацыі 
прынцыпу рэлігійнай цярпімасці ў сцвярджэнне шырокай светапогляднай 
талеранцыі. Лічыць падыход да праблемы рэлігійнай цярпімасці «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» блізкім да сучаснага разумення феномену талеранцыі 
з’яўляецца неправамерным. У той жа час элементы нецярпімасці давалі 
падставы некаторым даследчыкам характарызаваць яго як пераважна 
інталерантны, які нічым не адрозніваўся ад іншых канфесійных падыходаў 
дадзенай эпохі (Т. Войак, Р. Касцельны) [224, s.24; 405, s.79]. Нягледзячы на 
слушнасць шэрагу заўваг узгаданых даследчыкаў, трэба ўказаць на тое, што 
спецыфічныя ідэйныя крыніцы і аргументацыя сацыніянскай ідэі 
верацярпімасці актуалізавалі новую тэарэтычную аснову сцвярджэння 
прынцыпу талеранцыі і мелі арыгінальныя элементы, якія выходзяць за межы 
чыста інструментальнага разумення талеранцыі. 

З першай паловы XVII ст. «Польскія і Літоўскія браты» падтрымлівалі 
шырокія кантакты з прадстаўнікамі заходнееўрапейскай рэлігійна-філасофскай 
і грамадска-палітычнай думкі. Іх працы неаднаразова друкаваліся ў краінах 
Заходняй Еўропы, найперш у Нідэрландах і Англіі. У Амстэрдаме выйшла 
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буйное выданне твораў сацыніянскіх аўтараў «Бібліятэка Польскіх братоў». 
Распаўсюджанню сацыніянскіх ідэй спрыяла супрацоўніцтва «Польскіх і 
Літоўскіх братоў» з нідэрландскімі рэлігійнымі суполкамі армініян і 
калегіянтаў. Некаторыя калегіянцкія тэолагі (Даніэль Брэніус, Ян Кноль) 
адкрыта абаранялі сацыніянскую дактрыну [162, s.59-60]. Цесныя кантакты з 
сацыніянамі падтрымліваў нідэрландскі калегіянт, прыхільнік верацярпімасці 
Д. Кампгаўзэн. У 1625 г. ён быў запрошаны на пасаду прафесара ў арыянскую 

школу ў Ракаве [219, s.59]. У якасці сябра суполкі калегіянтаў меў знаёмства з 
асноўнымі працамі антытрынітарыяў Б. Спіноза, хаця сцвярджаць аб іх 
істотнай ролі на фарміраванне светапогляду філосафа спрэчна. Цесныя сувязі з 
сацыніянамі падтрымліваў нідэрландскі мысліцель Гуга Гроцый. Ён 
уласнаручна перапісаў «Ракаўскі катэхізіс» і палемізаваў з Ф. Соцынам [162, 

s.51]. Нягледзячы на рознагалоссі, у сваім лісце ад 7 жніўня 1638 г. Г. Гроцый 
выказаў рэзкі пратэст супраць выгнання арыян з Ракава [232, s.594].  

З сярэдзіны XVII ст. антытрынітарныя ідэі распаўсюджваюцца ў Англіі. 
Англіканскі пісьменнік скардзіўся ў 1669 г., што «кніжкі сацыніянскія (...) 
прадаюцца яўна як Біблія». Вядомыя кантакты Д. Лока з сацыніянскім тэолагам 
Самуэлем Крэлем [232, s. 686]. У кансерватыўных колах Англіі Д. Лока 
называлі сацыніянінам, у першую чаргу за абгрунтаванне ідэй талеранцыі. У 
сваім «Лісце аб верацярпімасці» Д. Лок узгадвае аб сацыніянах [62, c.48]. У яго 
бібліятэцы былі знойдзены шматлікія арыянскія выданні і канспекты прац 
«Польскіх і Літоўскіх братоў».  

Польскі гісторык Л. Хмай даследаваў пытанне прапаганды ідэй сацыніян 
у Францыі ў XVII ст. [162, s.319-342]. Знаёмства з дадзенымі ідэямі адзначаецца 
ў П. Бейля, які прысвяціў у сваёй працы цэлыя артыкулы аналізу рэлігійна-

філасофскіх і сацыяльна-палітычных поглядаў сацыніян [15, c.121,325,336]. 

Нягледзячы на крытыку асноўных палажэнняў ідэйна-тэарэтычнай спадчыны 
«Польскіх і Літоўскіх братоў», П. Бейль аб’ектыўна садзейнічаў папулярызацыі 
іх вучэння. Прадстаўнікі французкай артадаксальнай каталіцкай і 
пратэстанцкай думкі разглядалі рэлігійную цярпімасць як «сацыніянскую 
ерась». Так, каталіцкі пісьменнік Ж.Б. Боссюэ, падтрымліваючы суровыя 
пакаранні за адступніцтва ад афіцыйнай рэлігіі, сцвярджаў: «Сярод хрысціян 
толькі сацыніяне і анабаптысты супраць гэтага погляду». Аналагічныя 
выказванні належаць яго ідэйнаму праціўніку французскаму кальвіністу П. 
Жур’е: «Гэты сацыніянскі дагмат [талеранцыя] з’яўляецца найбольш 
небяспечным з дагматаў секты сацыніян» [284, s.263]. 

Кампаратыўны аналіз прац «Польскіх і Літоўскіх братоў» і 
заходнееўрапейскіх тэарэтыкаў ідэй талеранцыі Новага часу дазваляе 
прасачыць шэраг блізкіх падыходаў. Разам з тым неабходна ўлічваць, што 
класічныя канцэпцыі заходнееўрапейскіх мысліцеляў адзначаліся больш 
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высокім узроўнем тэарэтычнай аргументацыі. Яны былі выкліканы 
рэвалюцыйнымі зменамі ў грамадстве ў XVII ст, у тым ліку і зменамі ў 
светапоглядзе і выступалі не ў якасці заказу асобных рэлігійных груп, а насілі 
надканфесійны характар. Заходнееўрапейскія класічныя канцэпцыі талеранцыі 
паўсталі ў межах філасофскіх і сацыяльна-палітычных тэорый, якія 
канструявалі ліберальную парадыгму Новага часу, скіраваную на 
пераўтварэнне розных сфер жыццядзейнасці грамадства. Спецыфіка ідэі 
рэлігійнай цярпімасці «Польскіх і Літоўкіх братоў» заключалася ў тым, што яна 
развівалася як інструмент абароны асобнай канфесіі ва ўмовах узмацнення 
рэпрэсіўнасці ў яе дачыненні і абапіралася ў першую чаргу на абслугоўванне 
інтарэсаў дадзенай канфесіі. 

Такім чынам, канцэптуальны падыход да праблемы талеранцыі ў вучэнні 
«Польскіх і Літоўскіх братоў», сутнасным вызначэннем якога выступае 
верацярпімасць, з’яўляецца найбольш радыкальным падыходам да праблемы 
талеранцыі ў вузкім значэнні дадзенага тэрміну ў філасофскай і сацыяльна-

палітычнай думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст. Яго фарміраванне 
адбывалася эвалюцыйна: ад неістотнага элемента грамадскай думкі, 
падпарадкаванага ідэі ненасілля ў раннім антытрынітарызме, да тэарэтычна 
аргументаванай сістэмы, што ўключае ў сябе ідэі аб незалежнасці талеранцыі 
ад прыняцця пэўнай светапогляднай пазіцыі і падзелу функцый дзяржавы і 
рэлігійных інстытутаў. Яго асновай сталі рэлігійна-філасофскія ідэі 
сацыніянства. Разам з тым дадзены падыход мае абмежаваны характар у выніку 
таго, што акрэслівае кола раўнапраўных узаемаадносін у грамадстве выключна 
групамі, што рэпрэзентуюць хрысціянскі светапогляд у межах дагматычнага 
мінімуму. Спецыфіка падыходу ў агульнаеўрапейскім кантэксце заключаецца ў 
яго канфесійным характары і арыентацыі на абарону палітыка-прававой 
традыцыі рэлігійнай цярпімасці ў саслоўнай дзяржаве ў адрозненне ад 
класічных канцэпцый талеранцыі Новага часу, якія з надканфесійных пазіцый 
разглядаюць верацярпімасць як неабходны атрыбут ліберальнага грамадства, 
што канструіруецца на рацыянальных асновах. У цэлым, у межах вучэння 
«Польскіх і Літоўскіх братоў» адлюстроўваюцца элементы 
неінструментальнага разумення талеранцыі як самадастатковай каштоўнасці, 
што набліжае названае вучэнне да класічных новаеўрапейскіх канцэпцый 
талеранцыі.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 
У выніку дысертацыйнага даследавання былі зроблены наступныя 

высновы: 
1. Асноўнымі фактарамі, якія дэтэрмінавалі фарміраванне канцэптуальных 

падыходаў да праблемы талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы ВКЛ і Польшчы XVI–XVII стст., былі:  

па першае, станаўленне канцэпцый талеранцыі ў заходнееўрапейскай 
думцы. Іх генэзіс звязаны са светапогляднымі зменамі ва ўмовах пераходу ад 
сярэднявечнага да новаеўрапейскага грамадства. Вызначальны ўплыў пры 
гэтым мелі ідэі Рэнесанса і Рэфармацыі, якія сфарміравалі тэарэтычныя 
перадумовы прынцыпу талеранцыі: акцэнтаванне ролі адзінкавага ў дачыненні 
агульнага, кагнітыўны і этычны персаналізм, адагматызм і антыаўтарытарызм. 
Развіццё дадзеных перадумоў ў кантэксце філасофскіх і сацыяльна-палітычных 
ідэй Новага часу прывяло да фарміравання класічных канцэпцый талеранцыі, у 
межах якіх канструіруюцца плюралістычныя мадэлі ўзаемаадносін дзяржавы і 
рэлігійных інстытутаў; 

па другое, спецыфічныя сацыякультурныя фактары на тэрыторыі ВКЛ і 
Польшчы: талерантная дзяржаўная палітыка ў сферы міжканфесійных адносін, 
выкліканая неабходнасцю ўнутрыпалітычнай стабільнасці ў складаных 
геапалітычных умовах, а таксама асаблівасцямі грамадска-палітычнага ладу; 
саслоўная салідарнасць шляхты, на аснове якой фарміруецца адметная 
шляхецкая ідэалогія, у межах якой талеранцыя разглядаецца як спецыфічны 
саслоўны прывілей. Найвышэйшага ўзроўню практыка рэлігійнай цярпімасці 
дасягнула ў другой палове XVI ст., калі адбылася яе прававая легітымацыя ў 
акце Варшаўскай канфедэрацыі. Дадзеныя фактары абумовілі адсутнасць 
радыкальных канцэпцый нецярпімасці ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы ВКЛ і Польшчы, тэндэнцыю да прызнання больш пазітыўнай ацэнкі 
феномена талеранцыі ў межах розных ідэйных плыняў у кантэксце 
кампаратыўнага суаднясення з агульнаеўрапейскай думкай [1-A; 2-A; 3-A; 4-A; 

7-A]. 

2. У сярэдзіне XVI ст. адбываецца станаўленне канцэптуальнага падыходу 
да праблемы талеранцыі ў межах рэнесанснага «хрысціянскага гуманізму» ВКЛ 
і Польшчы. У аснове яго змяшчаліся рэлігійны персаналізм, антыаўтарытарызм, 
этызацыя рэлігіі. Асноўнай спецыфічнай рысай пазначанага канцэптуальнага 
падыходу з’яўляецца утапічны экуменічны праект, што прадугледжвае 
канвергенцыю дактрын усіх хрысціянскіх канфесій і іх структурную 
кансалідацыю на аснове кампрамісу, знойдзенага ў свабоднай дыскусіі. 
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Забеспячэнне рэлігійнай цярпімасці ў грамадстве разглядалася як умова 
рэалізацыі дадзенага праекту [4-A].  

3. Контррэфармацыйны рух ВКЛ і Польшчы рэпрэзентуе падыход, для 
якога характэрна крытычная рэфлексія ідэй талеранцыі. Дадзены падыход 
грунтуецца на рэцэпцыі пастулатаў посттрыдэнцкай каталіцкай дактрыны. 
Галоўным яго накірункам выступае крытыка юрыдычнага санкцыянавання 
рэлігійнай талеранцыі з дапамогай тэакратычнай ідэі «капланскага 
каралеўства». Разам з тым спецыфікай падыходу з’яўляюцца адсутнасць 
радыкальных рыс агрэсіўнасці ў параўнанні з контррэфармацыйнай думкай на 
заходнееўрапейскай прасторы, а таксама згода на неафіцыйнае прызнанне 
адноснай рэлігійнай цярпімасці як часовай дадзенасці. Разглядаемы падыход 
адлюстроўвае межы тэарэтычнага адмаўлення талеранцыі ва ўмовах яе 
фактычнага, хаця і абмежаванага функцыянавання [1-A].  

4. Развіццё канцэптуальнага падыходу да праблемы талеранцыі ў 
пратэстанцкай рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы XVI–XVII 

стст. адлюстроўваецца ў межах двух асноўных этапаў. На першым этапе (1540-

я гг. – 1573 г.) дадзены падыход характарызуецца выключна інструментальным 
выкарыстаннем прынцыпаў рэлігійнай цярпімасці. У яго межах пануе 
этатысцкая ідэя ўзаемаадносін дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў, звязаная са 
спадзяваннямі на дасягненне пануючага становішча ў грамадстве з дапамогай 
механізмаў дзяржаўнай улады. На працягу другога этапу (1573 г. – першая 
палова XVII ст.) разуменне талеранцыі ў асноўным эвалюцыянуе ў бок 
прыняцця пазітыўнай вартасці феномена талеранцыі пры захаванні тэалагічнай 
нецярпімасці. Характэрнымі рысамі пратэстанцкага падыходу названага 
перыяду з’яўляюцца шырокае выкарыстанне палітыка-прагматычнай 
аргументацыі, акцэнтуацыя спецыфікі дзяржаўна-палітычнага ладу Рэчы 
Паспалітай. У цэлым можна сцвярджаць, што эвалюцыя канцэптуальнага 
падыходу ў пратэстанцкай думцы мае прагматычны характар [6-A; 8-A].  

5. Падыход праваслаўнай рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думкі XVI – першай паловы XVII стст. да праблемы талеранцыі характарызуе 
перакананне аб зменлівай вартасці феномену рэлігійнай цярпімасці як фактару, 
што спрыяе або перашкаджае развіццю ўласнага веравызнання. Вырашэнне 
праблемы талеранцыі ў думцы праваслаўных эліт ВКЛ і Польшчы на працягу 
разглядаемага перыяду падлягала частым зменам. Канкрэтныя падыходы, 
нягледзячы на іх адрозненні, эвалюцыянавалі ў залежнасці ад сацыяльна-

палітычных абставін, што мела адлюстраванне ў большай або меншай 
цярпімасці да прадстаўнікоў асобных вызнанняў. Таму падыход праваслаўнай 
думкі да праблемы талеранцыі выступае як сітуацыйны [3-A].  

6. Канцэптуальны падыход да праблемы талеранцыі, у аснове якога 
знаходзілася ідэя ненасілля, з’яўляецца спецыфічным феноменам вучэння 
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«Польскіх і Літоўскіх братоў» у філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы 
Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст. Ён характарызуецца прынцыповым 
адмаўленнем насілля як сацыяльнай з’явы. Да сутнасных рыс дадзенай ідэі ў 
раннім варыянце неабходна аднесці: рэтраспектыўнасць, якая выяўляецца праз 
перманентны зварот да новазапаветнай традыцыі; этычны абсалютызм; утапізм; 
сацыяльны эскапізм як адлюстраванне негацыі іерархічна структураванай 
сацыяльнай рэальнасці. Сацыніянскі варыянт ідэі ненасілля рэпрэзентуе 
суіснаванне рыгарыстычнага адмаўлення фізічнага насілля з сітуацыйнай 
этыкай і з прагматычным стаўленнем да сацыяльнай рэальнасці [5-A; 6-A; 8-А].  

7. Ідэя верацярпімасці ў вучэнні «Полькіх і Літоўскіх братоў» 
адлюстроўвае найбольш радыкальны падыход да праблемы талеранцыі ў вузкім 
значэнні дадзенага тэрміну ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы ВКЛ і 
Польшчы XVI–XVII стст. Яго фарміраванне адбывалася эвалюцыйна ў 
накірунку тэарэтычна аргументаванай сістэмы, што ўключае ў сябе ідэю аб 
незалежнасці талеранцыі ад прыняцця пэўнай светапогляднай пазіцыі, а 
таксама ідэю падзелу функцый дзяржавы і рэлігійных інстытутаў. У яго аснове 
знаходзіліся рэлігійна-філасофскія ідэі сацыніянства. Разам з тым дадзены 
падыход акрэслівае кола верацярпімасці ў грамадстве выключна групамі, што 
рэпрэзентуюць хрысціянскі светапогляд у межах дагматычнага мінімуму. 
Спецыфіка падыходу ў агульнаеўрапейскім кантэксце заключаецца ў яго 
канфесійным характары і арыентацыі на абарону палітыка-прававой традыцыі 
рэлігійнай цярпімасці ў саслоўнай дзяржаве [7-A]. 

Такім чынам, праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай 
думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI–XVII стст. разглядалася з 
розных пазіцый на рэлігійна-філасофскім, грамадска-палітычным і 
правазнаўчым узроўні ў межах асобных канцэптуальных падыходаў. Разам з 
тым тэндэнцыя да прызнання большай вартасці феномена талеранцыі ў іх 
межах у параўнанні з адпаведнымі падыходамі ў агульнаеўрапейскім кантэксце, 
абумоўленая адметнасцю сацыякультурнай сітуацыі на геакультурнай прасторы 
ВКЛ і Польшчы, вызначыла іх галоўную спецыфіку.  

Сацыякультурныя змены на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы ў другой палове 
XVIІ – першай палове XVIIІ стст. выклікалі змяншэнне цікавасці да праблемы 
талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы, у межах якой 
назіраецца рэгрэс у дадзеным кантэксце. Актуалізацыя ідэй талеранцыі 
адбываецца ў другой палове XVIІІ–ХІХ стст. ва ўмовах вострай грамадска-

палітычнай барацьбы напярэдадні і пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Ідэйна-

тэарэтычныя набыткі перыяду XVI–XVII стст. знайшлі сваё месца ў 
акцэнтуацыі прынцыпу талеранцыі ў філасофскай традыцыі Беларусі і суседніх 
з ёй краін. Канцэптуальнае абгрунтаванне дадзенага прынцыпу з’яўляецца 
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важным фактарам ва ўмовах практычнага ўвасаблення феномена талеранцыі ў 
беларускім грамадстве на мяжы ХХ–ХХІ стст. 

 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню вынікаў дысертацыі 
Вынікі, атрыманыя ў дысертацыйным даследаванні могуць улічвацца пры 

далейшым даследаванні гісторыі філасофіі эпохі Адраджэння і Новага часу на 
геакультурнай прасторы Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны. 

Матэрыялы дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 
праграм для вышэйшых навучальных устаноў па гісторыі філасофіі, гісторыі 
Беларусі і гісторыі краін Цэнтральнай Еўропы, а таксама пры распрацоўцы 
спецкурсаў па гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі.  

Практычная значнасць даследавання абапіраецца таксама на тое, што 
сучаснае развіццё беларускага грамадства адбываецца ва ўмовах мірных 
узаемаадносін паміж прадстаўнікамі розных культурных традыцый. У іх 
характары акумулюецца гістарычны вопыт практыкі талеранцыі ў духоўнай 
культуры беларускага народа, а таксама адлюстроўваецца цярпімасць да 
«іншага» як адна з фундаментальных рыс нацыянальнага менталітэту. 
Практычнае ўвасабленне феномена талеранцыі ў сістэме грамадскіх адносін 
Рэспублікі Беларусь патрабуе яго ўсебаковага навуковага аналізу, у тым ліку 
вызначэння яго крыніц ў беларускай духоўнай культуры. Генэзіс ідэй 
талеранцыі прадугледжвае зварот да іх адлюстравання ў тэарэтычна-

рэфлексіўным выглядзе ў філасофскай думцы Беларусі XVI–XVII стст. у 
кантэксце геакультурнай прасторы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы. 
Дадзенае дысертацыйнае даследаванне шляхам аналізу гісторыка-філасофскага 
матэрыялу спрыяе разуменню сутнасці і спецыфікі міжкультурных 
узаемаадносін у беларускім грамадстве. 
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