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Традыцыйна першы этап вальдэнскага руху умоўна падзяляецца на 

дзве плыні па “рэгіянальнай” (гл. ніжэй) прыкмеце: італьянскую і 
французскую. У гэты ж час вальдэнскія групы фіксуюцца таксама ў Іспаніі 
(“Бедныя каталікі” Дуранда дэ Оскі”) і Германіі, але яны вельмі нешматлікія і 
матэрыялу пра іх недастаткова, каб праводзіць параўнанне з першымі дзвюма 
групамі. 

Хоць радзімай вальдэнсаў была Францыя, весці аналіз мэтазгодна на 
аснове італьянскай групы як найбольш арганізаванай. Да таго ж менавіта з 
тэрыторыі паўночнай Італіі паходзіць самы рэапрэзентатыўны дакумент па 
дадзеным пытанні – “Рэскрыпт ерэсіярхаў ламбардыі да леаністаў Алеманіі” 
2018 г. [12], дзе апісана сустрэча італьянскіх і французскіх вальдэсаў, 
абмеркаванне імі ўсіх спрэчных пытанняў. 

Сітуацыя, у якую трапілі вальдэнсы ў Італіі, радыкальна адрознівалася 
ад той, у якой яны пачыналі на поўдні Францыі. Іх вучэнне не было нечым 
новым, але стала каталізатарам для рэлігійных хваляванняў. Вальдэнсы 
падсумавалі спадчыну дысідэнцкіх рухаў Ламбардыі, далі ім новую форму і 
голас. Яны пазначылі новы пункт сістэмы адліку не таму, што былі больш 
шматлікімі і магутнымі, а таму, што мелі больш ясныя ідэі [14, 22]. 

Італьянскія вальдэнсы прадстаўлены дзвюмя групамі: “Бедных 
ламбардцаў” і “Бедных ізноў далучаных”. Адразу ж неабходна зазначыць, 
што размежаванне паміж групамі “ламбардцаў” і “леаністаў” (“з Ліёну”, г.зн. 
французы) было не геаграфічным, а хутчэй дактрынальным. Пачаткам гэта 
падзелу, як мяркуецца, стала “схізма” 1205 года. Дата гэта ставіцца паводля 
сведчанняў твору Сальва Бурчы (заможны жыхар П’ячэнцы) Liber Suprastella 
[7, 39; 13].  

Падставамі для раздзялення маглі стаць: 
I. Аддаленасць ад цэнтра вальдэнства – Паўднёвай Францыі і 

слабасць зносінаў з ім; 
II. Насельніцтва Ламбардыі валодала большымі арганізацыйнымі 

навыкамі, а пастаяннае суседства з іншымі сектамі рабіла 
абасабленне неабходным [3, 122]; 

III. Асаблівасці вучэння (гл. ніжэй). 
Непасрэдных прычын падобнага падзела было тры [5, 31]: 
1. “Бедныя ламбардцы” лічылі магчымым сумяшчэнне апостальскага 

жыцця з ручной працай, Вальдо ж быў строга супраць гэтага. З аднога боку, у 
Францыі распаўсюдзіліся клюнійскія кляштары, якія квітнелі пасля рэформы 
і зусім не спрыялі трыманню абету беднасці. З іншага – Апостал Павел не 
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цураўся працы2. Такім чынам, прыкладам для “ліёнцаў” быў місіянерскі шлях 
Ісуса і Апосталаў, а для “ламбардцаў” – абшчына першых хрысціянаў. Для 
“ліёнцаў” праца – гэта сувязі, перашкоды, імкненне да багацця, а для 
“ламбардцаў” – форма служэння, форма запавету, якая выяўляецца ў 
канкрэтным жыцці. “Француз” першых дзесяцігоддзяў існавання руху – гэта 
вандроўны місіянер, нешта накшталт менестрэля, які адцураўся ад свету, 
вольны спявак пакаяння. “Італьянскі вальдызм” мае цэнтральнай фігурай 
перш за ўсё рамесніка, часальшчыка, занятага ў тэкстыльнай індустрыі 
(вельмі цяжкай для таго часу), працаўніка. 

2. Італьянцы прызначалі сваіх святароў для здзяйснення еўхарыстыі; 
ультрамантанаў жа задавальняў каталіцкі клір: “Святар, узведзены ў сан 
Рымскай царквой, ... 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”. У прынцыпе, такі погляд “французаў” цалкам 
натуральны, бо Вальдо да апошніх сваіх дзён лічыў сябе сапраўдным 
каталіком. Агаворка пра падтрымку святара яго паствай указвае на адгалоскі 
данатызму і збліжае вальдэнсаў з арнальдыстамі. Апошнія два палажэнні 
былі замацаваны на дыспуце ў Пам’е ў 1207 годзе [8]. Але як раз праблема 
права грэшных святароў на здзяйсненне таінстваў канчаткова падзяліла дзве 
плыні. Пазіцыя італьянцаў была цвёрдай: "Гасподзь не прымае службаў 
злодзеяў і не слухае іх малітвы" [12].  

3. Ламбардцы выбралі сабе пажыццёвага старшыню Джавані з Ронка па 
мянушцы Добры [11, 253]. “Вальдо казаў, што ён не хоча, каб іншы ў 
абшчыне ўльтрамантанскай ці італьянскай між братоў меў перавагу ні пры 
жыцці, ні пасля смерці”. Дуранд тлумачыць гэта тым, што адзіным 
правадыром з’яўляецца Ісус Хрыстос, і ніхто не можа заняць яго месца. 

Структура ламбардскай абшчыны паступова ўскладнялася. З подпіса да 
ліста вынікае, што ўзначальваў абшчыну «сабрат» Ота з Рамецэла, далей ішлі 
браты і сёстры (магчыма, вандроўныя прапаведнікі, паўнапраўныя члены 
секты), а ўжо за імі – сябры і сяброўкі, якія з'яўляліся, хутчэй за ўсё, 
простымі вернікамі, якія жылі свецкім жыццём, але прыслухоўваліся да 
духоўных настаўленняў братоў і сёстраў. Падобнае чляненне ўсіх 
паслядоўнікаў руху на тых, хто вядзе свецкае жыццё, і на тых, хто духоўнае, 
назіраецца як у альбігойцаў, так і ў францысканцаў. Таксама ёсць згадкі пра 
савет абшчыны, праўда, пра яго нічога канкрэтнага не гаворыцца, і меркаваць 
пра яго функцыі і склад надзвычай складана. Магчыма, гэта быў галоўны 
орган, а сабрат выконваў толькі адміністратыўныя функцыі [3, 133]. 
Некаторыя даследчыкі нават бачаць у Рэскрыпце дэтальнае апісанне 
пасвячэнняў у сан: у абшчыне “ламбардцаў” у выбары біскупаў прымалі 
ўдзел усе вернікі, “французы” ж аддавалі перавагу тым, хто падняўся да 
ступеняў дыяканаў і прэсвітэраў [10, 50-51]. 

Зліццё ламбардцаў з астанім рухам адбываецца, паводле сведчанняў 
Сальва Бурчы, недзе напрыканцы ХІІІ стагоддзя [11, 297], бо ўжо 
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дамініканскія аўтары не спыняюцца на вылучэнні нейкіх унутраных плыняў 
у вальдызме. На маю думку, асноўнай прычынай з’яўляецца ўзмацненне 
пераследу ерэтыкоў (эдыкты Фрыдрыха ІІ Гогенштаўфена [1, 135-139], 
дзейнасць інквізітараў, крыжовы паход супраць альбігойцаў), што прывяло, 
па-першае, да радыкалізацыі ўльтрамантанаў і прыпадабнення іх такім чынам 
да італьянцаў (больш крайніх), а па-другое – да вымушанай кансалідацыі 
руху, які апынуўся абкружаны з усіх бакоў ворагамі. Хаця, з іншага боку, 
гэта было актуальна ўжо ва ўмовах анафемы 1215 года [4, 27]. Трэба ўлічыць, 
што “чым мацней былі ганенні, тым больш хінуліся вернікі да сваіх 
ерэтыкоў, якіх яны лічылі святымі і ставілі вышэй за каталіцкіх святароў” [2, 
47]. 

Асобнай групай італьянскіх вальдэнсаў з’яўляліся “Бедныя ізноў 
далучаныя”, якія пажадалі вярнуцца ў лона каталіцкай царквы. Яны таксама 
назваліся “групай Бернарда Прыма” ад імені свайго кіраўніка. Першую назву 
замацаваў за імі Пётр з Вероны, або Пётр Пакутнік, які ў сваім творы Summa 
contra patarenos, напісаным каля 1235 года, кажа: “Наконт гэтых Бедных з 
Ліёна (звычайная тагачасная назва для вальдэнсаў), ці то ўльтрамантанаў, ці 
то ламбардцаў, некаторыя аднойчы разам з Бернардам Прымам схіліліся да 
каталіцкай веры і таму сталі называцца Бедныя ізноў далучаныя” [11, 261].  

Асаблівасці гэтай групы: 
i. Вальдэнсы самастойна здзяйснялі еўхарыстыю, не 

прыбягаючы да дапамогі рымскіх святароў. 
ii. Пропаведзь без дазволу прэлатаў. Той самы тэзіс, з 

чаго пачалося разыходжанне між Вальдо і Рымскай царквой.  
iii. Непрызнанне клятвы. І іншыя ерэтычныя рухі, у тым 

ліку і катары, прытрымліваліся гэтага меркавання, але найбольш 
настойлівымі ў гэтым былі вальдэнсы, якія ахвотней ішлі на 
вогнішчы, чым кляліся.  

iv. Адмаўленне права свецкай улады на кровапраліццё. У 
гэтым яны не так далёка адышлі ад каталіцкай царквы часоў 
грэгарыянскай рэформы, калі Папа Аляксандр ІІ (1061-1073) пісаў 
у лісце да архібіскупа Нарбоны: “і царкоўныя законы, і 
грамадзянскія забараняюць праліццё чалавечай крыві” [9, 49]. 
Увогуле ў многім вальдэнсы працягвалі традыцыю рэформаў, ужо 
не актуальную на канец ХІІ стагоддзя.  

v. Адмаўленне падпарадкавання “бязбожнаму” 
чалавеку.  

vi. Данатызм3. 
vii. Адмаўленне святасці рымскай царквы. Можна 

параўнаць з сведчаннем пра іх і ўмільятаў Конрада з Урсперга: “у 
іх прыватных размовах, якія яны звычайна маюць у таемных 
месцах, яны зняважліва гавораць аб Царкве Божай і аб святарстве” 
[6]. 
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viii. Дазвол прапаведаваць жанчынам4. 
ix. Непрызнанне індульгенцый.  
x. Магчымасць выратавання па-за царквой, толькі праз 

набожнае жыццё. Варта звярнуць увагу, што апошнія два тэзісы 
цалкам сугучныя першым пратэстанцкім вучэнням. 

xi. Сужыццё з жанчынамі. Гэтую цьмяную фармуліроўку 
тлумачыць Урспегскі храніст: “мужчыны і жанчыны адпраўляліся 
ў падарожжа разам, і звычайна жылі ў адным доме, і (як было 
сказана) часам ляжалі ў адным ложку”. Ён жа апісвае і некаторыя 
іншыя адрозныя рысы іх групы, а менавіта: 

xii. “Яны жывуць Апостальскім жыццём, не прагнуць 
валодаць ніякай маёмасцю ці якім-небудзь пэўным месцам 
жыхарства”.  

xiii. “Яны абразалі верхнюю частку іхняга абутку, і хадзілі 
тыпу босымі. Больш таго, хоць яны насілі нешта накшталт 
клабука, быццам бы яны належалі да якога-небудзь манаскага 
ордэна, яны не падстрыгалі свае валасы ў процілегласць міранам”.  

Апошняе, што варта падкрэсліць, гэта тое, што, безумоўна, не ўсе 
вальдэнсы, якія “распаўсюдзіліся па гарадах і вёсках”, пайшлі насуперак 
сваім прынцыпам, некаторыя далучыліся да “Бедных ламбардцаў”, а к канцу 
ХІІІ стагоддзя, ва ўмовах росквіту інквізіцыі, ужо ўвогуле будзе праходзіць 
рэзкая мяжа паміж каталікамі і ерэтыкамі, у той час як унутраныя межы ў 
вальдэнскім руху канчаткова знікнуць. 

 
1. Вис, Э.В. Фридрих II Гогенштауфен / Э.В. Вис; пер. с нем. Е.Б. Каргиной. – М.: АСТ, 

2005. – 378 с.  
2. Карсавин, Л. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках / Л. 

Карсавин. – СПб. : Алстейя, 1997. – 411 с. 
3. Карсавин, Л. Очерки средневековой религиозности / Л. Карсавин // История 

ересей: [сб.] / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2007. – С. 9-266. 
4. Audisio, G. The Waldensian dissent: persecution and survival, c. 1170-c. 1570 / G. 

Audisio. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – 234 p. 
5. Audisio, G. Waldenser: die Geschichte einer religiösen Bewegung / G. Audisio. – 

München : Beck, 1996. – 281 s. 
6. Burchardi et Cuonradi Urspergensium Chronicon / ediderunt Otto Abel B. M. et 

Ludewicus Weiland // Monumenta Germaniae Historica. – SS. – Band XXIII. – S. 333–390. 
7. Cameron, E. Waldenses: Rejections of Holy Church in Medieval Europe / E. 

Cameron. - Blackwell Publishing, 2001. – 336 p. 
8. Dispute de Pamiers // Enchiridion fontium Valdensium (Recueil critique des sources 

concernant les Vaudois au moyen âge) : Du IIIe Concile de Latran au Synode de Chanforan 
(1179-1532) avec une introduction et la bibliographie relative, ainsi que les index des auteurs 
collections et ouvrages anonymes, des sources, des manuscrits, des lieux sujets et notions, 
des références bibliques et des autorités patristiques et littéraires / a cura di J. Gonnet. – Vol. 
I – Torre Pellice : Societá di Studi Valdesi, 1958. – P. 126-128. 

9. Giampiccoli, F. L'eredita del valdismo medievale / F. Giampiccoli, C. Papini. –  
Torino : Claudiana, 1974. - 63 p. 

                                                            
4 Пар. 1 Кар. 11. 



10. Gonnet, G. Il valdismo medioevale : Prolegomeni / G. Gonnet. - Torre Pellice : 
Società di Studi Valdesi, 1942. – 135 p. 

11. Papini, C. Valdo di Lione e i poveri nello spirito : il primo secolo del movimento valdese 
(1170-1270) / C. Papini. – Torino : Claudiana, 2002. – 549 p. 

12. Rescriptum heresiarcharum Lombardiae ad Leonistas in Alamania // Quellen zur 
Geschichte der Waldenser / hrsg. von A. Patschkovsky und K.-V. Selge. – Gütersloh : 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1973. – S. 20-43. 

13. Salvus Burci de Plaisance. Liber supra stella / Salvus Burci de Plaisance // Enchiridion 
fontium Valdensium (Recueil critique des sources concernant les Vaudois au moyen âge). – 
Vol. II (de la fin du XIIe au début du XIVe siècle) – Torino : Claudiana, 1998. – P. 62-78. 

14. Tourn, G. I valdesi : la singolare vicenda di un popolo-Chiesa, 1170-1976 / G. 
Tourn. 3. rist. della 2. ed. riv. ed aggiornata. - Torino : Claudiana, 1993. - 282 p. 


