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А. В. Валодзіна 

 

ПРЫЧЫНЫ АДЛУЧЭННЯ АД ЦАРКВЫ 

ПЯТРА ВАЛЬДО І ЯГО ПАПЛЕЧНІКАЎ-

ВАЛЬДЭНСАЎ 
 

1. Афіцыйна вальдэнсы (паслядоўнікі Пятра 

Вальдо) былі канчаткова адлучаны ад царквы трэцім 

канонам IV Латэранскага Сабора разам з усімі 

ерэтыкамі, вядомымі на той час Папе Рымскаму, 

проста за тое, што яны – «ерэтыкі». У дакуменце 

нават не згадваецца ніякіх назваў сектаў ці імѐнаў іх 

членаў. Але гэта было не першае іх адлучэнне. 

Латэрану папярэднічалі адлучэнні 1184 і 1208 гг., 

яшчэ два дакументы, асобны кансіліум 1215 і 

папская була 1216 г., якая замацавала гэта адлучэнне. 

Даволі дзіўны і не зусім чаканы зыход для справы, 

распачатай чалавекам, які асабіста ездзіў у  Рым на 

аўдыенцыю да пантыфіка з перакладам Бібліі, 

зробленым на ўласныя сродкі. Магчыма, справа была 

ў перакладзе, які не зацвердзілі. 

2. Вальдо на вышэйзгаданай аўдыенцыі прасіў у 

папы дазволу на пропаведзь. Пытанне было 

перададзена на разгляд мясцовай адміністрацыі, якая 

часам забараняла свецкім людзям пашыраць Слова 

Божае праз казань. Але вальдэнсаў гэта не спыняла. І 



пропаведзь гэта прамаўлялася не толькі мужчынамі, 

але і жанчынамі, што рэзка разыходзілася з каталіцкім 

канонам. Больш за тое, ѐсць звесткі, што некаторыя 

прадстаўнікі секты праводзілі  
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сімвалічныя тайныя вячэры для супрацьпастаўлення 

сябе вельмі пашыранай на той час у рэгіѐне 

альбігойскай ерасі. 

3. Палеміка з каталіцкай царквой вялася наконт 

святкавання нядзелі, а некаторыя найбольш 

радыкальныя прадстаўнікі руху нават сумняваліся ў 

праве грэшных святароў весці службу. 

4. Некаторых вандроўных прапаведнікаў з самымі 

рознымі рэлігійнымі, часта ерэтычнымі, поглядамі 

каталіцкая царква памылкова прыпісвала да 

вальдэнсаў. 

5. Пѐтр Вальдо не стварыў ніякай самастойнай 

арганізацыі ў рамках каталіцкай царквы і ніякім 

іншым чынам не ўвайшоў у яе іерархію, тым самым 

паставіўшы сябе і сваіх спадарожнікаў па-за 

сістэмай, а значыць, проціпаставіў сябе сістэме, чым 

амаль аўтаматычна запісаў сябе ў разрад ерэтыкоў. 

6. Такім чынам, існуе не адна, а цэлы 

комплекспрычын, якія вывелі вальдэнсаў па-за межы 

царквы. 
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