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Гістарычныя крыніцы

Рэскрыпт ерэсіярхаў Ламбардыі да леаністаў Алеманіі.1

У

гонар Айца і Сына і Святога Духа,
амінь. Ота з Рамецэла, Божай міласцю пабрацім тых, хто бязвінна
церпіць2, Іаан з Сарнага, Тадэус,
Марын, Г. з Папіі, Ф. з Леганіа, Г. з
Мальтразіа, І. з Муціны, Іаан Францыск3, Іардан
з Донье, Бонам, а таксама Фама, любым братам і
сёстрам у Хрысце, сябрам і сяброўкам, якія набожна жывуць за Альпамі ў праўдзівым вітанні
(або ў выратавальнай ісціне) зычым здароўя4 і
сведчым вечную любоў.
Чуйнай і клапатлівай душы важна, каб
шкоднае было пакінута, падзенне пазбегнута, чыстае падтрымлівалася, ісціннае было ўспрынята.
Дзяку5 ем Богу нашаму кожны раз, як згадваем
вас, заўсёды ў кожнай малітве нашай за ўсіх вас з
радасьцю молячыся, за ваш удзел у зьвеставаньні
зь першага дня аж да сёньня, упэўненыя, што той,
хто пачаў у вас добрую дзею, будзе завяршаць яе
да дня Ісуса Хрыста, як і трэба нам думаць пра
ўсіх вас, бо мы маем вас у сэрцы, і ў абароне і ў
сьцьверджаньні зьвеставаньня, вас усіх, як супольнікаў маіх у мілаце. Бог - сьведка, што мы любім
ўсіх вас любоўю Ісуса Хрыста; і молімся за тое,
каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў спазнаньні і ўсякім досьведзе, каб, спазнаючы лепшае, вы былі чыстыя і неспатыкнёныя ў дзень
Хрыста, поўныя пладоў праведнасьці празь Ісуса
Хрыста, на славу і хвалу Божую.
Жадаем, браты, каб вы ведалі6 пра спрэчкі,
якія ўжо даўно пастаянна адбываюцца паміж намі
і ўльтрамантанамі7, якія называюцца паплечнікамі
Вальдо8, з якімі мы ў рэшце рэшт пасля шматлікіх
пошукаў змаглі разам сабрацца ў год ад нараджэння Хрыста 1218 месяц травень побач з горадам
Бергамам9. Перш за ўсё, такім чынам, да іх наша
пытанне пра кіраўніцтва (preponimento), сэнс
якога такі:“Пра тое перш за ўсё мы пытаемся ў вас,
браты-ультрамантаны, што, як мы чулі, Вальдо
казаў, што ён не хоча, каб іншы ў абшчыне ўльтрамантанскай ці італьянскай (ytalicі) між братоў
перавагу меў ні пры жыцці, ні пасля смерці; ці
ёсць жаданне трымацца гэтага, нічога не адымаючы і не дадаючы, або не?” – так яны паднеслі
адказ у апісанні той жа ілжывай паперы ў канцы,

Аляксандра Валодзіна
якую масарый10 горада Верона11 перадаў, дзе абвясціў: “І разам выбіраць старшыняў (praepositus)
або кіраўнікоў (rector)”, у падначаленні якім мы б
спасцігалі [ісціну] проста і без перашкодаў; што
абшчыны наша і іхняя (ультрамантанаў – А.В.),
аб’яднаныя ў адно, як сказана, выбіраюць разам
пажыццёвага старшыню ці часовага кіраўніка
згодна з тым, што будзе больш карысна абшчыне
ці што значна больш паслужыць справе міру. Гэта,
як было зазначана, было адказана ўльтрамантанамі наконт кіраўніцтва.
Таксама на пытанне наша пра прызначэнне
святароў, сэнс якога такі: “Па-другое пытаемся
мы, што вы думаеце пра пасвячэнне і як вы хочаце
мець прызначэнне святароў?” – падобна так яны
прынеслі адказ, што ў апісанні згаданай падманнай паперы змяшчалася: “І прызначэнне святароў,
пастаяннае ці часовае, такім чынам здзяйсняюць:
разам ці з нядаўна звернутых12, ці з сяброў пастаянных, згодна з тым, што будзе больш карысна
абшчыне ці што значна больш паслужыць справе
міру”. І так пра святароў, як мы зазначылі, было
ўльтрамантанамі адказана.
На пытанне ж ісцінна наша пра злучэнне
працоўных (laborantium congregatio), сэнс якога
такі: “Па-трэцяе пытаемся мы пра тое, што, як мы
чулі, Вальдо казаў, што калі наконт усяго астатняга
былі мір і згода паміж ім і італьянскімі братамі,
акрамя толькі злучэнняў працоўных, якія ў тыя
часы былі ў Італіі, калі, такім чынам, яны (італьянцы – А.В.) з імі (злучэннямі працоўных – А.В.)
не расстануцца, міру з ім мець яны не маглі; ці
ёсць жаданне трымацца гэтага, нічога не адымаючы і не дадаючы, або не?” – безумоўна, адказ
ультрамантанаў на гэта пытанне быў між іншым
відавочна абвешчаны ў шматразова ўзгаданай падманлівай цыдулцы: “Калі якая-небудзь асоба папросіць парады ў бедных, хацеўшы застацца
працаваць на зямлі, [хай] атрымае параду паводле
Слова Божага і Яго закона, незалежна ад таго, захоча зямлю пакінуць [сабе] ці злучыць сябе з многімі”.
Гэтым запісам па трох раней названых пытаннях ультрамантаны-паплечнікі Вальдо адказалі, да словаў пра злучэнне працоўных дадаючы
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іншыя, пра што
мы перадалі наступны
адказ:
“Жадаем, каб усю
віку13,
якую
браты-ультрамантаны на нашых
вачах італьянцам
пералічылі,
ці
т а к с а м а
іншую,калі яна
ёсць, з працоўных
злучэнняў выдалілі, што здзейсніўшы,
мы
прыніжана
іх
упрошвалі, пакуль
адзначаных працаўнікоў
абшчыны
абодва
таварыствы парадай і згодай да
славы Божай не
прызналі”. І так па
ўсіх трох найважнейшых прычынах, якія раней пакідалі нязгоду, мы прыйшлі да пагаднення; калі б па
ўсіх іншых [пытаннях] мы былі згодныя, па гэтым
глыбока між намі і імі – каб пра гэта самае чулі мы
ад іх і яны ад нас – то ніякай бы нязгоды не засталося. Калі б, аднак, справамі пацвердзілі сказанае
ўслых, і тое, што ў канцы той цыдулкі, што нам перадалі, абвешчана, да канца давялі! Гэта ёсць: “І
гэтыя тры вышэйадзначаныя [аргументы] ад іх мы
стараліся і хацелі мы іх зрабіць па волі Божай і Яго
закону, проста і без перашкодаў, адрынуўшы ўсялякія спрэчкі і разважанні14”.
Акрамя таго на гэта яе15 пытанне пра адносна
хрышчэння мы далі такі адказ: “Кажам мы, што
ніхто, адвяргаючы з пагардай справядлівае рэальнае
хрышчэнне вадой, не зможа выратавацца; мы верым,
што нехрышчоныя немаўляты ніяк не выратуюцца;
молім мы, каб яны ў гэта верылі і [гэта] вызналі”.
На іншае ж яе пытанне, датычнае шлюбу, ісцінна сказалі мы, адказваючы: “Верым мы, як належыць па закону, што злучаныя [ў шлюбе] акрамя як
з прычыны распусты ці па ўзаемнай згодзе нікім не
павінны быць разлучаныя; і ў гэта мы молім братоўультрамантанаў верыць і [гэта] вызнаваць”.
З іншага боку на пытанне братоў-ультрамантанаў, датычнае брата Фамы ці каго іншага, мы адказалі: “Мы хочам, каб, калі браты-ўльтрамантаны
брата Фаму ці іншых з нашых таварышаў абвінавацілі, вышэйадзначаны Фама і іншыя павінны зрабіць,
а мы прыняць, справаздачу16 паводле Бога і Яго за

г. Бергама. Італія.
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кону; гэтыя самыя вышэйадзначаныя ўльтрамантаны
самі падрыхтаваліся і іншых сваіх сясцёр падрыхтавалі; і таго ж брат Фама патрабуе і выпрошвае”.
На гэта такі быў адказ ультрамантанаў: “На
ваша пытанне пра хрышчэнне мы кажам, што мы
верым, што ніхто не будзе выратаваны, калі толькі
не будзе рэальна ахрышчаны ў вадзе. Кажам мы пра
законны шлюб, што ён не можа быць разарваны, акрамя як па ўзаемным жаданні, або [можа] на законнай падставе скончыцца паводле таго, [як] абшчына
палічыць патрэбным. Наконт таго, што было сказана
пра Фаму і Іаана з Францыгены17 ці пра каго іншага,
хто выдалены з абшчыны па асаблівых прычынах:
што паводле Бога і Яго закону задавольвае нашу
абшчыну, і наша абшчына робіць тое і прымае ад
тых паводле Бога і Яго закону”. Гэта, як зазначана,
было сэнсам адказу ўльтрамантанаў-паплечнікаў
Вальдо па справе хрышчэння, і шлюбу, і аддзялення
Фамы ці якога іншага паплечніка нашага ад іхняга
злучэння ці іхняга ад нашага па асаблівых прычынах. З гэтага вынікае, як мы казалі раней, што мы
згодныя з папярэднім, а таксама з узаемнай сповяддзю веры, калі б словы іх, як было адзначана раней,
мелі эфект. І да гэтага наша пытанне, сэнс якога такі:
“Мы пытаемся пра які-небудзь звычай ці вераванне
(credulitas) ваша, якое вы не можаце адкрыта праз Пісанне прадэманстраваць, [якое] мае Божая Царква
Хрыстова і мець павінна: ці хацелі вы і гэтага трымацца і да таго ж нас прымусова падвесці, ці не?”
Адказ іх насмрэч такі, сэнс якога: “Мы гаворым, што
самі гэтага не прымаем і іншых не хочам прымушаць”, - паўтараем, калі гэта іх, гэта значыць ультрамантанаў-паплечнікаў Вальдо, ісцінны адказ, “несумненна верым мы, і што мір цвёрды і надзею
непахісную ўжо маем”.
Калі з іншага боку па праўдзе адказалі ці не, з
Божай дапамогай дасведчаны чытач, а таксама слухач, зможа спасцігнуць з наступнага. На зробленае
ж дагэтуль іх пытанне датычна смерці Вальдо і Віета
мы адказваем, што Вальдо і Віет, калі яны атрымалі
прабачэнне ад Бога за ўсе іх грахі і правіннасці перад
смерцю, могуць быць выратаванымі. Імёны пазначаных шасці ўльтрамантанаў, якія рашуча (penitus) адверглі адказ, ёсць: Пётр з Рэланы і Берэнгарый з
Аквавіва, якія абодва кіравалі імі па звычаях ультрамантанаў у [гэтым] годзе, Г. з Цэруіяна і Г. Дурант,
Опрант з Банату і Іуліян, якія, як мы ад іх чулі, перад
саветам абшчыны іх таварыства сабраліся з такой жа
колькасцю нашых братоў, імёны якіх такія:Іаан з
Сарнага, Тадэуш, Фама і Майфрэд, Іаан Францыск і
Іардан з Данье, каб паклапаціцца пра мір. Адзін з іх,
я паўтаруся, натуральна ж, Пётр з Рэланы, без лішніх
словаў у прысутнасці вышэйзгаданых нашых і іхніх
братоў між іншым прамовіў: “Мы сцвярджаем, што
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Папа Грыгорый І Вялікі (лат. Gregorius PP. I).
Вальдо знаходзіцца ў Божым раі”, дадаючы,
што калі мы тое ж самае, што і ён, пра Вальдо не
прызнаем, міру з намі быць не можа.
І гэта адно з двух, што затрымлівала нязгоду паміж намі і паплечнікамі Вальдо; другое ж
– Святая Вячэра Хрыстова (panis fraccione) ці ахвярапрынашэнне, наконт чаго погляды ўльтрамантанаў, як мы чулі, мелі тры варыянты.
Першы з іх той, які прадставілі некаторыя
паплечнікі-вальдэнсы, што існасць хлеба і віна
адным толькі прамаўленнем словаў Божых ператвараецца ў цела і кроў Хрыста, дадаючы: “Мы надаем дабрадзейнасць не людзям, а словам
Божым”. Гэтаму проціпастаўлена, што калі толькі
прамаўленнем словаў Божых хлеб і віно перамяняюць [сваю] існасць на цела і кроў Хрыста, то з
гэтага вынікае, што хто б ні прамовіў словы
Божыя над хлебам і віном, ці яўрэй, ці язычнік,
пасля прамаўлення гэтага выразу створаць цела і
кроў Хрыста; казаць такое – бясспрэчны грэх, які
ніколі не можа быць прыняты як дакладны пункт
погляду ці таксама меркаванне.
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Але, з іншага боку, некаторыя спрабавалі вышэйсказанае падтрымаць, прыводзячы ў якасці доказу
гэты выраз Апостала: “бо асьвячаецца словам
Божым і малітваю” [1 Цім 4:5]. Мы адказалі, што
Апостал у гэтым [выразе] тую памылку не даказвае, а, наадварот, абвяргае і разладжвае, бо датычна ежы – а не ахвяры! – Апостал, кажучы
вышэйадзначаную фразу, не толькі выкарыстоўвае
слова Божае, але і дадае малітву. Падыходзіць жа
малітва да асвячэння або не – будзе зразумела, з
Божае ласкі, далей з наступнага.
Другі погляд паплечнікаў Вальдо наконт
праламлення хлеба такі: “Ніхто не можа хрысціць,
калі не ў стане цела Хрыстова сатварыць”. [Вось]
тыя кароткія пярэчанні, якія павінны былі быць
выказаны на такое палажэнне: ці цела Хрыстова
можа быць зроблена не толькі цывільнымі
людзьмі ці злодзеямі, але і жанчынамі, а таксама
блудніцамі, ці ўвогуле ніхто ніколі не будзе ахрышчаны.
Па-другое: відавочна, што ці цывільнымі (г.
зн. непасвечанымі) цела Хрыстова робіцца, ці таксама ніхто не можа быць ахрышчаны – таксам супраць споведзі веры тых, хто, як мы казалі вышэй,
перад усёй вальдэнсійскай абшчынай разам, каб
мір бачыць, сабраліся: “Паколькі наконт праламлення хлеба ў рэшце рэшт прызнана намі, што гэта
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таінства не можа здзяйсняцца ні цывільнымі, ні
жанчынамі, а толькі святарамі”18.
Яны таксама казалі, што ніхто, ні харошы
чалавек, ні дрэнны, а толькі той, хто ёсць Бог і чалавек, гэта значыць Хрыстос, можа бачна перамяняць існасць хлеба і віна на цела і кроў Хрыстову;
і датычна гэтага трэцяга пытання з-за гэтага адказу іх пра таінствы мы з імі мелі згоду.
З тым жа, што яны дадалі, што малітва распусніка ці каго-небудзь злога, таго, хто збочыў са
шляху ісціннага, Госпадам чуюцца і прымаюцца,
мы не згодны.
Бо пацвярджае ісціннасць [напісанае] ў
Матфея: “Вы - соль зямлі. Калі ж соль страціць
сілу, дык чым асоліш яе? Яна ўжо ні на што ня
прыдатная, хіба што выкінуць яе прэч на патаптаньне людзям” [Мф 5:13]. І ў Лукі: “Соль - добрая
рэч; але калі соль страціць сілу, чым асаліць яе?
Ні ў зямлю, ні ў гной ня прыдасца; прэч выкідаюць яе. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!” [Лк
15:34-35]. Гэтаксама ў Іаана сляпыя адорваюцца
зрокам: “Мы ведаем, – кажа, – што грэшнікаў Бог
ня слухае, а хто шануе Бога і выконвае волю Ягоную, таго слухае” [Ін 9:31]. Таксама ісціна і ў
гэтым: “Як галіна ня можа радзіць плоду сама
сабою, калі ня будзе на лазе, так і вы, калі ня будзеце ўва Мне” [15:4]. І трошкі далей: “Хто застаецца ўва Мне, і Я ў ім, той родзіць
многа плоду, бо безь Мяне ня можаце
рабіць нічога” [15:5]. І яшчэ раз: “Калі
застанецеся ўва Мне, і словы Мае ў вас
застануцца, дык, чаго ні захочаце, прасеце, і будзе вам” [15:7]. Адкуль можа
быць падобнае адмаўленне, зразумела:
Калі не застанецеся ўва Мне і словы
Мае не застануцца, нічога гэтага не
будзе вам. Тут і Апостал: “Ня ўгінайцеся, – паўтарае, – пад чужое ярмо зь
нявернымі. Бо што супольнага ў праведнасьці зь беззаконьнем? Ці што супольнага ў сьвятла зь цемраю? Ці якая згода
паміж Хрыстом і Вэліярам? Альбо якая
саўдзельнасьць у верніка зь няверным?
Якая агульнасьць храма Божага зь ідаламі?” [2 Кар 6:14-16]. І яшчэ раз: “У
чыстых усё чыстае: а ў апаганеных і няверных няма нічога чыстага, а спаганены і розум іхні ды сумленьне. Яны
кажуць, што ведаюць Бога; а справамі
выракаюцца, бо гнюсныя, непакорлівыя
і няздольныя ні на якія добрыя ўчынкі”
[Ціт 1:15-16]. Таксама [тое], што Гасподзь не прымае службаў злодзеяў і не слухае іх
малітвы, з наступнага абсалютна зразумела. Бо
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завешчана ў Законе: “І сказаў Гасподзь Майсею і
Аарону: вось статут Пасхі: ніякі іншапляменец не
павінен есьці яе; а кожны раб, куплены за срэбра,
калі абрэжаш яго, можа есьці яе; пасяленец і найміт не павінен есьці яе” [Вых 12:43-45]. Тамсама:
“І наказаў Гасподзь Майсею сказаць: вазьмі да
сябе Аарона, брата твайго, і сыноў ягоных зь ім з
асяродзьдзя сыноў Ізраілевых, каб ён быў сьвятаром Мне, Аарона і Надава, Авіуда, Элеазара і Ітамара, сыноў Ааронавых” [25:1 і 28:1]. Тамсама:
“Памаж і Аарона і сыноў ягоных і пасьвяці іх, каб
яны былі сьвятарамі Мне” [30:30]. Тамсама: “Гасподзь сказаў Майсею: таго, хто зграшыў перад
Мною, сатру з кнігі Маёй” [32:33]. Тамсама:
“Надаў і Авіуд, сыны Ааронавыя, узялі кожны
сваю кадзільніцу і паклалі ў іх агню, і паклалі ў
яго дымленьняў, і прынесьлі прад Госпада агонь
чужы, якога Ён не загадваў ім; і выйшаў агонь ад
Госпада і спаліў іх, і памерлі яны перад абліччам
Гасподнім” [Ляв 10:1-2]. Тамсама: “І наказаў Гасподзь Майсею сказаць: скажы Аарону: ніхто зь семені твайго ва ўсе роды іхнія, у каго на целе будзе
хіба, не павінен падыходзіць, каб прыносіць хлеб
Богу свайму” [21:16-17]. Тамсама: “Скажы ім:
калі хто з нашчадкаў вашых у роды вашыя, маючы
на сабе нячыстасьць, падступіцца да сьвятыняў,
якія прысьвячаюць сыны Ізраілевыя Госпаду, дык
зьнішчыцца душа тая ад аблічча Майго” [22:3].
Тамсама: “З рук іншаземцаў ня прыносьце дароў
Богу вашаму, бо на іх ёсць хібіна, загана на іх: ня
будуць яны прынятыя ад вас” [22:25]. Тамсама: “І
сказаў Гасподзь Аарону: ты і сыны твае і дом
бацькі твайго з табою панесяце на сабе грэх за
нядбальства ў сьвятыні; і ты і сыны твае з табою
панесяце на сабе грэх за няўпраўнасьць у сьвятарстве вашым. Гэтак сама і братоў тваіх, племя
Лявіінага, род бацькі твайго, вазьмі сабе: няхай
яны будуць пры табе і служаць табе” [Лікі 18:12]. І трошкі далей: “Бо братоў вашых, лявітаў, Я
ўзяў з сыноў Ізраілевых і даў іх вам, у дарунак
Госпаду, дзеля ўчыненьня службы пры скініі
сходу; і ты і сыны твае з табою захоўвайце сьвятарства вашае ва ўсім, што належыць ахвярніку, і
што ўсярэдзіне за заслонаю, і служэце; Я даю вам
у дарунак службу сьвятарства, а староньні, які
возьмецца, аддадзены будзе сьмерці” [18:6-7].
Тамсама: “І ўсё, да чаго дакранецца нячысты,
будзе нячыстае; і той чалавек, які дакрануўся, нячысты будзе да вечара” [19:22]. Тамсама: “Ня
можаш ты калоць паску ні ў якім доме тваім, які
Гасподзь, Бог твой дасьць табе; толькі на тым
месцы, якое выбера Гасподзь, Бог твой, каб было
там імя Ягонае, калі паску ўвечары пры захадзе
сонца, тым самым часам, як ты выйшаў зь Егіпта;
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і сьпячы і зьеж на тым месцы, якое выбера Гасподзь, Бог твой, а на другі дзень можаш вярнуцца
і ўвайсьці ў намёты твае” [Другі закон 16:5-7]. Тое
ж у першай кнізе Царстваў: “І прыйшоў чалавек
Божы да Ілія і сказаў яму: так кажа Гасподзь: ці
ж не адкрыўся Я дому бацькі твайго, калі яны
былі яшчэ ў Егіпце, у доме фараона?19 Таму так
кажа Гасподзь Бог Ізраілеў: Я сказаў тады: дом
твой і дом бацькі твайго будуць хадзіць прад абліччам Маім вавек; а цяпер кажа Гасподзь: хай ня
будзе так, бо Я праслаўлю тых, што праслаўляюць
Мяне, а тыя, што няславяць Мяне, будуць паганьбаваныя” [1 Цар 2:27 і 30]. Тамсама: “І адказаў
Самуіл: няўжо цэласпаленьні і ахвяры гэтак сама
прыемныя Госпаду, як паслушэнства голасу Госпада? паслушэнства лепшае за ахвяры і паслухмянасьць лепшая за тлушч авечы; бо
непакорлівасць ёсьць грэх, як чараўніцтва, і супраціўства тое самае, што балвахвалства; за тое,
што ты занядбаў слова Госпада, і ён занядбаў
цябе, каб ты ня быў царом. І сказаў Саўл Самуілу:
зграшыў я, бо пераступіў загад Госпада і слова
тваё; але я баяўся народу і паслухаўся голасу ягонага” [15:22-24]. Тое ж самае і кантар: “Дакуль,
Госпадзе, зусім забывацьмеш мяне, дакуль аблічча хавацьмеш Сваё ад мяне? Дакуль буду вагацца ў душы маёй, скруху ў сэрцы маім насіцьму
штодзённа?
Дакуль вораг мой будзе ўзносіцца нада
мною? Глянь, пачуй мяне, Госпадзе Божа мой!
Прасьвятлі мне вочы, каб не заснуў я сном
сьмерці; хай ня скажа мой вораг: "Я адолеў яго".
Хай ня радуюцца супастаты мае, калі завагаюся”
[Псалмы 13:2-520]. Тое ж: “Ты загубіш усіх ашуканцаў; крыважэрцамі і падступнымі Гасподзь пагарджае” [5:7]. Тамсама: “Я зьненавідзеў зборню
зламысьнікаў, і зь бязбожнікамі ня сяду” [26:521].
Тое ж: “Вочы Гасподнія - на праведных, і вушы
Ягоныя - на скаргу іхнюю. А аблічча Гасподняе супроць тых, што робяць ліхое, каб зьвесьці зь
зямлі памяць пра іх” [3422 :16-17].
Тое ж: “Калі б угледзеў я беззаконьне ў
сэрцы маім, дык не пачуў бы мяне Гасподзь”
[6623:18]. Тое ж у Саламона: “Тады будуць клікаць
мяне, і я не пачую. За тое, што зьненавідзелі
веды” [Высл. 1:28-2924]. Тамсама: “Ахвяра бязбожных - агідная Госпаду, а малітва праведных
Яму даспадобы” [15:8]. Тамсама: “Далёка Гасподзь ад бязбожных, а малітву праведных чуе”
[15:29]. Тамсама: “Хто ўхіляе вуха сваё, каб ня
слухаць закону, у таго і малітва – мярзота” [28:9].
Тое ж у Ісаі: “Слухайце слова Гасподняе, князі Садомскія: уважай закону Бога нашага, народзе Гаморскі! Навошта Мне мноства ахвяраў вашых?
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кажа Гасподзь”. [Ісая 1:10-11]. І трошкі далей: “Не
насеце болей дарункаў марнотных; дым кадзільны
агідны Мне; навамесяцаў і суботаў, сходаў сьвяточных трываць не магу: беззаконьне - і сьвяткаваньне! Навамесяцы вашыя і сьвяты вашыя
ненавідзіць душа Мая; яны цяжкія Мне; Мне
цяжка іх несьці. І калі вы працягваеце рукі вашыя,
Я заплюшчваю ад вас Мае вочы; і калі памнажаеце
вы малітвы свае, Я ня чую: вашыя рукі ў крыві”
[1:13-15]. І таксама: “Вось, рука Госпада не пакарацела, каб ратаваць, і вуха Яго не ацяжэла, каб
чуць. А беззаконьні вашыя зрабілі падзел паміж
вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць
аблічча Яго ад вас, каб ня чуць” [59:1-2]. Тое ж у
Іерэміі: “І сказаў мне Гасподзь: ты не маліся за
народ гэты на дабро яму. Калі яны будуць пасьціцца, Я не пачую енку іхняга; і калі ўзьнясуць
цэласпаленьне і дарунак, ня прыму іх” [Іер 14:1112]. І зноў: “Цэласпаленьні вашыя недагодныя, і
ахвяры вашыя няпрыемныя Мне” [6:20]. Тое ж завяшчае Гасподзь праз Езэкеіля: “Хай хоць бы
крычалі Мне моцным голасам, - не пачую іх” [Езэк
8:18]. Тое ж у Осіі: “Ня будуць ліць Госпаду віна,
і не да спадобы Яму будуць ахвяры іхнія; яны будуць ім, як хлеб хаўтурны: усе, што будуць есьці
яго, апаганяцца” [Осія 9:4]. Тое ж у Амаса: “Ненавіджу, адкідаю сьвяты вашыя і ня нюхаю ахвяр у
час урачыстых сходаў вашых. Калі прынесяце Мне
цэласпаленьне і хлебнае прынашэньне, Я ня
прыму іх” [Амас 5:21-22]. Тое ж у Міхея: “Яны
ядуць плод народу Майго і лупяць зь іх скуру
іхнюю, а косьці іх ламаюць і крышыце як бы ў
горшчык, і плоць - як бы ў кацёл. І будуць яны заклікаць да Госпада, але Ён не пачуе іх” [Міхей 3:34]. Тое ж у Малахіі: “Кажа Гасподзь Саваоф вам,
сьвятары, якія няславіце імя Маё. Вы кажаце: чым
мы няславім імя Тваё? Вы прыносіце на ахвярнік
Мой нячысты хлеб” [Мал 1:6-7]. І трошкі далей:
“Няма Майго ўпадабаньня да вас, кажа Гасподзь
Саваоф, і прынашэньні з рук вашых не да спадобы
Мне” [1:10]. Тамсама: “Дык вось, вам, сьвятары,
гэтая запаведзь: калі вы не паслухаецеся, і калі ня
прымеце да сэрца, каб узносіць славу імю Майму,
кажа Гасподзь Саваоф, дык я пашлю на вас праклён і пракляну вашыя дабраславеньні” [2:1-2].
Тамсама: “Кажа Гасподзь Саваоф. За гэта і Я
зраблю вас пагарджанымі” [2:8-9]. І трошкі далей:
“Так што Ён ужо не глядзіць болей на прынесенае
і ня прымае ўмілажальвальнай ахвяры з рук
вашых” [2:13].
О, бездань багацьця і мудрасьці і веданьня
Божага!25 Ісцінна таксама адзін Гасподзь ва ўсіх,
шчодры да ўсіх, хто Яго заклікае26! Не толькі гэты
запіс, але і многія іншыя доказы, якімі мы прызналі
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вышэйадзначаныя вальдэнсіянскія погляды абвергнутымі, мы чыталі ў Божым Пісанні. Калі ж
хто ісцінна хацеў бы запярэчыць: “Старажытнае
мінула, цяпер усё новае27 ”, яшчэ раз паслухаў бы,
што Павел ізноў нагадвае яўрэям: “Бо, калі праз
анёлаў абвешчанае слова было цьвёрдае, і ўсякі
пярэступ і непаслухмянасьць мелі справядлівую
адплату, дык як мы ўнікнем, занядбаўшы такое вялікае выратаваньне?” [Яўр 2:2-3].
І пазней: “Калі чалавек, які адкінуў закон
Майсееў, пры двух і трох сьведках, безь мілажалю
караецца сьмерцью, дык наколькі ж цяжэйшае,
думаеце, кары варты будзе той, хто топча Сына
Божага і не ўважае за сьвятыню Кроў запавета,
якою асьвечаны, і Духа мілаты абражае?” [10:2829]. І тое, што яшчэ раз засведчана Апосталам:
“Мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаворыць да тых, хто пад законам28” і “ўсё, што пісана
было раней, напісана нам дзеля настаўленьня29”.
Мы з пагардай адвяргаем вальдэнсіянскую споведзь датычна Святой Вячэры, якая таксама запісана [і якую нам] прадставілі, так кажучы: “Па
пытанню, якое намі было пастаўлена, – пра Святую Вячэру – так верым: святар, узведзены ў сан
Рымскай царквой, пакуль абшчына хрышчоных
падтрымлівае ягоныя службы, будзь ён шчыры/законны або няшчыры/незаконны, калі возьме хлеб
і віно і блаславіць іх у памяць цела і крыві Гасподняй, мы верым, што пасля бласлаўлення ад яго
словаў стане цела і кроў Гасподня; датычна пытання, пастаўленага пра прыхаванага грэшніка,
мы верым, што хлеб і віно, якія ён блаславіў, ёсць
цела і кроў Ісуса Хрыста” – гэта, мы кажам, вальдэнсіянская споведзь, супраць якой, аднак, шмат
Гасподніх доказаў прывялі; і мы паклапаціліся аб
паведамленні праз дадзены ліст вам адрозненняў
у тым, што было папярэдне выказана, і што мы
мацавалі публічна доказамі і словамі і таксама перадалі ў лісце.
Адказ італьянцаў пра Святую Вячэру ці ахвярапрынашэнне.
“Мы кажам, што ніхто, ні добры, ні
дрэнны, калі толькі не той, хто ёсць сам Бог і чалавек, можа перамяніць існасць хлеба і віна яўна
ў цела і кроў Хрыста. Адкуль [вынікае], што калі
святар для здзяйснення гэтага падыходзіць – мы
кажам пра святара, узведзенага ў сан свяшчэннаслужыцеля па прызначэнню Хрыста – і Бог малітву яго пачуў, мы верым, што існасць хлеба і
віна пасля [яго] бласлаўлення ёсць цела і кроў
Хрыста; менш за ўсё ад яго ці праз яго30. Разумеючы гэта так, тлумачым: “менш за ўсё” значыць, ці чуе яго Бог, каб было больш зразумела,
больш відавочна, што не ў чалавечай, а толькі ў
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Божай сіле аказаць падтрымку: калі малітва святара не пачута, Госпада няма [з ім]. “Ад яго” –
гэта значыць наколькі ад дурнога святара, таксама
калі сам асмеліцца прыняць. “Ці праз яго” – гэта
значыць праз яго малітвы, калі хто-небудзь іншы
захоча перадаць. Аднак калі для прыняцця гэтага
таінства прыступіць хто варты, што – хай не праз
нявартых служкаў ці фальшывыя малітвы або
бласлаўленні – у Госпада вымольвае, чаго прагне,
г. зн. цела Гасподне для свайго збавення паводле
свайго жадання прымае, спасылаючыся ўслед за
гэтым на Пісанне: “Насычае дабротамі жаданьні
твае” [Псалмы 10331 :5], і тое ж: “Жаданьне тых,
што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі іхнія чуе, і
ратуе іх” [14532 :19]. І зноў: “Ты чуеш жаданьні
лагодных, умацуй сэрца ім; адкрый вуха Тваё”
[1033 :38]. Але нас не пахіснула, што некаторыя
пра здрадніка Іуду пярэчылі, бо не верым, што ён
прымаў тое ж, што і астатнія Апосталы; інакш
адно і тое ж цела было б; Павел-сведка, ён пацвярджае: “Адзін хлеб, і мы многія - адно цела;
бо ўсе прычашчаемся адным хлебам” [1 Кар
10:17]. І так на падобнае варта адказваць.
Мы верым, што пра службу тую, што чулася вартай датычна таінства, з далейшага вам
будзе дастаткова ясна. Але з-за нявер’я, думаючы,
што пра гэта ж кажа Апостал, настаўнікі нашыя
спрабуюць запярэчыць: што перадалі, нашыя дактары выслухалі, бо прадбачылі такую нявопытнасць34. Кіпрыян35 : “Вядома, што еўхарыстыя не
можа здзяйсняцца, бясспрэчна, любым чалавекам;
калі няма надзеі і вера ілжывая, тады ўсё адбываецца праз ману. Бо, [падобна] неразумным малпам, якія, хоць і не з’яўляюцца людзьмі, імітуюць
чалавечае аблічча, ерэтык прыпісвае сабе Каталіцкую Царкву і [яе] ўладу і ісціну, хоць сам не
ёсць у царкве: бласлаўляючы, у той жа час ён ганіць Бога; абяцае жыццё, хоць [сам] мёртвы; заве
Бога, а насамрэч блюзнерыць; кашчунны, прызначае святара; бязбожны, будуе алтары. Ад гэтага
ўсяго ўзнікае і тое зло, што першасвяшчэннік
д’ябла асмельваецца зрабіць прычашчэнне Хрыста, у той час як ні ахвяраванне не можа быць асвечана там, дзе няма Святога Духа, ні Гасподзь
таму не дапаможа [ў адказ на] яго маленні і малітвы, хто сам Бога апаганьвае”36. Іеранім37 на Сафонію38: “Святары, якія здзяйсняюць еўхарыстыю
і кроў Гасподню раздаюць прыхаджанам39, злачынна робяць па закону Хрыста, думаючы, што
еўхарыстыю для вернікаў выконваюць словам, а
не жыццё, і неабходныя шматлікія святочныя малітвы, а не ўзнагароджанні святара40; пра што сказана: “Сьвятар, у якога на целе ёсьць хіба, не
павінен падыходзіць, каб прыносіць ахвяры Гос-
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паду” [Ляв 21:21]41. Тое ж на Агея42: “Якімі бы
святымі не здаваліся і нават не прадстаўляліся,
аднак, паколькі [да іх] дакрануўся, хто апаганены
ў душы43, апаганьваюць усё”. Грыгорый44: “Хто
святыя45 пасады прадае ці купляе, не можа быць
святаром. Так сказана ў Пісанні: “Адлучаючы,
сам будзеш адлучаны”46; гэта ерась сімоніі. З гэтага вынікае [пытанне]: калі яны адлучаныя і не
святыя, [то ці] могуць яны асвячаць іншых? Калі
іх няма ў целе Хрыстовым, як яны могуць цела
Хрыстова даваць ці прымаць? Хто [сам] заганны,
як можа бласлаўляць?” Тамсама: “Хто [ў жыцці]
кіруецца багаццем, той рухаецца да таго, каб зрабіцца ерэтыком”47. З лістоў папы Інакенція48:
“Няхай слухаюць гэта тыя, хто, як аблудныя ерэтыкі, што пранікаюць адсюль і адтуль у сусвет, заражаюць святое цела Царквы, кажучы: “Я не сачу
за сіманітамі, а толькі за словамі бласлаўленняў,
якія сыходзяць з іхніх вуснаў. О няшчасныя, нікчымнейшыя, чым усе людзі, яны жадаюць такімі
святатацкімі вуснамі казаць паганае! Чаго вы не
знайшлі таксама ў Саламона: “Хто ўхіляе вуха
сваё, каб ня слухаць закону, у таго і малітва – мярзота” [Высл. 28:9]. І Гасподзь Малахіі, які прыроўнівае бласлаўленне дрэннага святара да
блюзнерства, сказаў: “Пракляну вашыя дабраславеньні” [Малахія 2:2]. І для гэтага больш чым дастаткова.
Коратка адказваем па праўдзе пра веру ці
споведзь нашы даўнія наконт гэтага таінства, якія
нам супрацьпастаўляюцца: “Калі я быў дзіцем,
дык па-дзіцячы гаварыў, па-дзіцячы мысьліў, падзіцячы разважаў; а як стаўся мужчынаю, дык пакінуў дзіцячае49”. І з-за гэтай веру іншыя браты,
якія набожна жывуць да наступлення Гасподняга50, мы верым, не трапяць асуджэння. Калі ж
хто супрацьпаставіць: “Чаму, як вынікае, вы, яшчэ
веруючы, так не спавядаеце?” Мы адказваем:
“Таму што мы не можам цяпер адкрыта верыць
супраць ісціннага Пісання, ні таксама – хай вальдэнсы хацелі нам гэта ўнушаць – хочам спавядаць”. Трэба слухацца болей Бога, чым людзей51.
Ні таксама Павел, як сам сведчыць, тым, хто
хацеў аддаць яго ў рабства закону, дакладна падпарадкоўваўся52: Але53 ні вернікі не адмаўлялі,
пасля апісання прызначэння, бачання і звароту
Карнэлія, блажэннага Пятра з-за абразання, хаця,
як вядома, да гэтага ні Пётр, ні астатнія Апосталы
не верылі, што пройдзе час і язычнікі будуць дапушчаны да веры, нягледзячы на крайнюю плоць;
ці пра Стэфана, першага пакутніка (prothomartire)
пасля пакутаў Гасподніх, які ў гэта таксама не
верыў і быў выратаваны; і паміж братамі з-за гэтага не распалілася нязгода, бо яны казалі, прас-
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лаўляючы Госпада: “Відаць, і язычнікам даў Бог
пакаяньне ў жыцьцё” [Дзн 11:18].
Мы палічылі карысным у агульных рысах
расказаць, пакідаючы адрозненні, наконт ужо зазначанай вальдэнсіянскай нязгоды і іх недапушчальных пярэчанняў, шмат да гэтага таксама вам
даказваючы беспадстаўнасць [іх веры] і праз найдаражэйшых нашых Угаліна і Альгаса вам даслаць, у якім (лісце – А.В.) і звычка гэта даўняя ды
дурная, і сапраўдная згода ўзвешчана, маючы
вушы няхай пачуе54. Адкуль, найдаражэйшыя, у
канцы прамовы, настойліва просім вашай разважлівасці, паколькі памятаем думкі наступныя:
“Слова Тваё - сьветач нагам маім і сьвятло
сьцежцы маёй” [Псалмы 11955 :105] і “наказ Госпада сьветлы, прасьвятляе вочы” [1956 :9] ды “хто
веруе ў Мяне, у таго, як сказана ў Пісаньні, "з чэрава пацякуць рэкі вады жывое"” [Ін 7:38]. Клапаціцеся адкрываць Хрыста ў сабе і слухачах
вашых перад сіламі, і эпохамі, і міласцю, і муд
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расцю, перад Богам і людзьмі. Гэта дасць вам тое,
чым у трох асобах і адзін валодае на ўсе вякі
вякоў, амінь. Наша абшчына вітае вас ува Хрысце.
Маліцеся за нас. Мілата Госпада нашага Ісуса
Хрыста, і любоў Бога Айца, і лучнасьць Сьвятога
Духа з усімі вамі. Амінь57.
Ліст прадстаўнікоў паўночнаітальянскай
галіны вальдэнсаў да сваіх нямецкіх братоў па
веры (дакладна не лакалізуецца). Напісаны, як
мяркуюць даследчыкі, у хуткім часе пасля апісанай сустрэчы ў Бергама (травень 1218 года).
Знойдзены ў некалькіх экзэмплярах у Мюнхене і
Вене. Фактычна адзіны аўтэнтычны дакумент, які
дайшоў да нас ад пачаткаў руху. Паколькі рукапісаў некалькі, яны маюць нязначныя разыходжанні, датычныя ў асноўным загалоўку,
напісання імёнаў і займеннкіаў, але не нясуць
значнай сэснсавай нагрузкі. Найлепшае крытычнае выданне - № 3.

Примечания:
Тэрыторыя сучаснай Аўстрыі або Германіі. Увогуле гэтую назву дакументу надалі даследчыкі ХІХ стагоддзя, але яна замацавалася ў навуковай літаратуры.
2
У Вульгаце “pauperes spiritu” - па месцы з Нагордай пропаведзі Ісуса Хрыста, гл. Мф 5:3. Цытаванне біблейскага тэксту ажыццяўляецца па выданню: Біблія. Кнігі Святога Пісаньня Старога і Новага Запавету. Кананічныя ў беларускім перакладзе. Electronic resourse. – 19.02.2008. – Mode of access: http://knihi.com/biblija/.
3
Магчыма, маецца на ўвазе “з Францыі”.
4
У прынцыпе, магчымы і іншыя варыяцыі перакладу, але агульны сэнс вітанняў захоўваецца.
5
Курсівам вылучаны прамыя цытаты з Бібліі.
6
Флп 1:3-12.
7
“Тымі, хто па той бок Альпаў”. У літаратуры гэтая назва замацавалася за вальдэнсамі, якія жылі на поўдні
Францыі – адпаведна, з іншага боку ад Альпаў, чым ламбардцы.
8
Пётр Вальдо (сяр.ХІІ-п. ХІІІ ст.), заснавальнік руху вальдэнсаў.
9
Горад у Італіі, Ламбардыя.
10
Пэўная пасада ў горадзе, дакладна не ідэнтыфікуецца. Wakefield W.L., Evans A.P. лічаць гэта ўвогуле уласным іменем (ст. 280).
11
Горад у Італіі, Венета.
12
Г. зн. тых, хто нядаўна далучыўся да секты.
13
Маецца на ўвазе “ўсе правіннасці, грахі, недахопы”. Параўн. рус. “отделить зерна от плевел”.
14
Гэта відавочна цытата вышэйзгаданага ліста, таму суб’ектам у сказе з’яўляюцца ультрамантаны, а аб’ектам – ламбардцы.
15
Цыдулы.
16
Апраўдацца.
17
Магчыма, маецца на ўвазе “з Францыі”.
18
Гэта словы ламбардцаў.
19
Другая палова цытаты не супадае, але Patschovsky A., Selge K.-V. дае менавіта такую спасылку.
20
У Вульгаце 14:1-4, але таксама супадзенне не стоадсоткавае.
21
У Вульгаце 25:5, але таксама супадзенне не стоадсоткавае
22
У Вульгаце 33.
23
У Вульгаце 65.
24
У Вульгаце першы сказ удвая даўжэйшы.
25
Рым 11:33.
26
Тамсама 10:12.
27
2 Кар 5:17.
28
Рым 3:19.
1
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Рым 15:4.
Alioquin minime quoad/quod ad se aut per se – адпачаткова незразумелая фраза, далей яе тлумачэнне (даволі
цьмянае, дарэчы) пададзена ў самім тэксце.
31
У Вульгаце 102.
32
У Вульгаце 144, але супадзенне не стоадсоткавае.
33
У Вульгаце 10, але супадзенне не стоадсоткавае.
34
Wakefield W.L., Evans A.P., паколькі базіруюць свой пераклад на іншым выданні, даюць іншы варыянт,
гл. ст. 287.
35
Св. Кіпрыян Карфагенскі (лат. Thascius Caecilus Cyprianus – епіскап, адзін з Айцоў Царквы.
36
Гэты кавалак дайшоў да нас у складзе “Concordia discordantiam canonum” юрыста І ½ ХІІ стагоддзя Грацыяна (лат. Gratianus).
37
Еўсефій Сафроній Іеранім Стрыдонскі (лат. Eusebius Sophronius Hieronymus), царкоўны пісьменнік, аскет,
Настаўнік Царквы, стваральнік Вульгаты.
38
Каментары да кнігі прарока Сафоніі.
39
Варта памятаць, што ў каталікоў прычашчаецца віном выключна духавенства, хоць канчаткова канон за
40
Пэўна, маецца на ўвазе “матэрыяльныя”.
41
Каментары на Сафонію.
42
Каментары да кнігі прарока Агея.
43
Магчыма, д’ябал.
44
Папа Грыгорый І Вялікі (лат. Gregorius PP. I), адзін з Айцоў Царквы.
45
Маецца на ўвазе “царкоўныя”.
46
Цытата дакладна не ідэнтыфікавана. Падрабязней глядзі Patschovsky A., Selge K.-V., ст. 41.
47
Крыніца дакладна не вызначана. Магчыма, “Libellus contra invasores et symoniacos”.
48
Дагэтуль невядома, на якую канкрэтна булу спасылаюцца вальдэнсы. Не вызначана нават, пра якога канкрэтна Інакенція ідзе гаворка.
49
1 Кар 13:11.
50
Маецца на ўвазе “да сваёй смерці”.
51
Дзн 5:29.
52
Паводле Гал 2:4.
53
Паводле Дзн 10 і 11:1-18.
54
Паводле Лк 14:35.
55
У Вульгаце 118.
56
У Вульгаце 18.
57
2 Кар 13:13.
29
30
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