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УВОДЗІНЫ 

На сучасным этапе развіцця сусветнай супольнасці зноў робяцца 

актуальнымі праблемы сацыяльна-рэлігійнага характару. Пашырэнне 

фундаменталізму, рэлігійнага экстрэмізму, нецярпімасці, зніжаны парог 

талерантнасці вымагаюць ад урадаў розных краін свету шукаць шляхі развязання 

рэлігійнай канфрантацыі. Адным з інструментаў вырашэння акрэсленага шэрагу 

праблем можа стаць ўсталяванне міжрэлігійнага дыялогу як камунікацыйнай 

формы ўзаемадзеяння разнастайных канфесій, які прапануе інструментарый для 

мірнага суіснавання рэлігійных арганізацый, забяспечваючы платформу для 

канструявання ідэнтычнасці. 

Беларусь мела гісторыю паспяховага вырашэння падобных праблем у 

канцы XVI – сярэдзіне XVII стагоддзя. У гэты перыяд рэлігійная камунікацыя 

абумовіла адмысловы чын інтэлектуальнага ўзаемадзеяння, дзе сацыяльны свет 

інтэрпрэтаваўся праз прызму інварыянтнасці рэлігійнай прасторы, 

прапаноўваючы ўзор арганізацыі мыслення, а таксама стратэгіі ўзаемадзеяння 

паміж апанентамі.  

Практычная значнасць дысертацыі вынікае з месца і ролі Беларусі ў 

паліканфесіянальным і палікультурным свеце, неабходнасці пабудовы дыялогу з 

іншымі дзяржавамі і культурамі. Прыдатнасць рэзультатаў даследавання палягае 

не на небяспецы непаразумення, але на неабходнасці атрымання выгады ў 

культурнай, эканамічнай, камунікацыйнай сферах. Знаходзячыся на 

перакрыжаванні гандлёвых шляхоў, з'яўляючыся мостам паміж усходам і 

захадам Еўропы, адзіным невычарпальным рэсурсам Беларусі з’яўляецца 

камунікацыя з партнёрамі, усталяванне трывалых сувязей з іншымі краінамі 

свету. Такім досведам у межах гісторыі беларускай думкі быў даследаваны 

перыяд.  

З аднаго боку, дадзенае дысертацыйнае даследаванне ўпісваецца ў 

агульнаеўрапейскі навуковы кантэкст, распрацоўваючы інтэлектуальны пласт 

усходнееўрапейскага рэгіёну. З іншага боку, гэта спроба філасофскага 

асэнсавання каласальнай інтэлектуальнай спадчыны Беларусі таго часу як 

прадукту супольнага інтэлектуальнага асяроддзя у рамках падзеленай 

канфесійнай прыналежнасці. Даследаванне накіравана на інтэрпрэтацыю 

палемічнага мыслення як камунікацыйнай формы асэнсавання свету і формы 

міжрэлігійнага дыялогу, супольнай творчасці і інструменту канструявання 

канфесійнай ідэнтычнасці. 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Сувязь працы з буйнымі навуковымі праграмамі (праектамі) і тэмамі 

Дысертацыйнае даследаванне выканана на кафедры філасофіі культуры 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў межах навуковай тэмы №20120474 
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«Беларуская філасофская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце» дзяржаўнай 

праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, 

грамадства, дзяржава». 

Мэты і задачы даследавання 

Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца выяўленне сацыяльна-

філасофскіх поглядаў мысліцеляў Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII 

стагоддзя, сфармаваных у выніку міжрэлігійнай палемікі. 

Дасягненне асноўнай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач: 

- Ажыццявіць рэканструкцыю развіцця міжрэлігійнай палемікі на Беларусі 

канца XVI – сярэдзіны XVII стст; 

- Акрэсліць тэматычнае поле міжрэлігійнай камунікацыі; 

- Вызначыць асаблівасці аргументацыі палемічнага мыслення; 

- Эксплікаваць канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-філасофскіх поглядах 

праз прызму міжрэлігійнай палемікі. 

Аб'ект даследавання – міжрэлігійная палеміка на Беларусі канца XVI –  

сярэдзіны XVII стагоддзя. 

Прадмет даследавання – сацыяльна-філасофскія погляды мысліцеляў 

Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стагоддзя. 

Навуковая навізна 

Эксплікаваны канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-філасофскіх поглядах 

мысліцеляў Беларусі канца XVI - сярэдзіны XVII стагоддзя і паказана 

ўзаемасувязь іх фармавання ў кантэксце міжрэлігійнай палеміцы. Разгледжаны 

светапоглядныя адрозненні ў канфесійным разуменні сацыяльна-палітычных, 

сацыяльна-рэлігійных, сацыяльна-этнічных і сацыяльна-гуманістычных 

феноменаў. Прадстаўлена роля міжрэлігійнай камунікацыі ў іх фармаванні. 

Асноўныя палажэнні дысертацыі, якія выносяцца на абарону 

1. Міжрэлігійная камунікацыя ў Беларусі была прадстаўлена адзінствам 

развіцця палемічнай літаратуры і правядзеннем міжканфесійных дыспутаў у 

рамках рэлігійных сінодаў. Палемісты, як асобы, дэлегаваныя канфесіямі для 

ажыццяўлення міжрэлігійнай дыскусіі атрымалі перадавую еўрапейскую 

адукацыю, што абумовіла развіццё палемікі на тэрыторыі Беларусі. Эвалюцыя 

палемічнай літаратуры карэлявала з сацыяльна-рэлігійнай сітуацыяй: такія падзеі 

як Рэфармацыя, каляндарная рэформа, Берасцейская ўнія і прысвячэнне новай 

праваслаўнай іерархіі абумовілі этапы развіцця рэлігійнай палемікі. Кожны новы 

этап пашыраў прастору міжрэлігійнай дыскусіі, што забяспечыла канструяванне 

сацыяльна-філасофскіх поглядаў на шырокі дыяпазон феноменаў сацыяльнай 

рэчаіснасці. Кантэкстуальна, развіццё міжрэлігійнай камунікацыі 

характарызавалася міграцыяй ад тэалагічнай аргументацыі ў бок аналізу 

свецкага і царкоўнага права. Такі вектар быў забяспечаны як логікай пошуку 
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палемічнай аргументацыі, так і сацыяльна-рэлігійнымі падзеямі, якія ўплывалі на 

развіццё палемічнай думкі. Спробы іерархізацыі і ўпарадкавання аргументацыі 

прывялі да фармавання гістарычнага прынцыпу выкладання аргументаў і 

нарацыі палемічнага тэксту. Ісіцна, такім чынам, інтэрпрэтавалася як праўдзівая 

рэканструкцыя мысліцелем гісторыі права па палемічнаму пытанню. 

2. У выніку міжрэлігійнай камунікацыі палемістамі былі сфармуляваны 

розныя погляды на сацыяльна-палітычныя пытанні ўлады і дзяржавы. Гэтыя 

погляды фармаваліся на аснове дыскусіі вакол крыніцы зямной ўлады. Калі 

каталіцкія і праваслаўныя канцэпцыі ўлады базаваліся на палеміцы вакол 

спадчыны, якую атрымалі апосталы ад Хрыста, то пратэстанты зыходзілі з волі 

Бога Айца, якая рэалізуецца праз урадавую іерархію. Пад уплывам канфесійных 

канцэпцый улады палемісты сфармавалі розныя погляды ў дачыненні паняцця 

дзяржавы. Каталіцтва інтэрпрэтавала дзяржаву як свецкае ўтварэнне, 

настаўленнем якога займаецца царква. Найлепшай формай падобнага ўтварэння 

прызнавалася манархія. Праваслаўнае мысленне разглядала дзяржаву як 

інструмент для дасягнення мэтаў тых, хто трымае ўладу. Праз гэта астатнія колы 

насельніцтва прыгнятаюцца ў дзяржаве, але праз пакуты атрымліваюць 

вызваленне. Пратэстантызм разумеў ўрад як інстытут, пастаўлены Богам для 

выканання сваіх прыказанняў, таму дзяржава не толькі фізічна абараняе сваіх 

падданых і сочыць за іх дабрабытам, але і вартуе духоўныя і рэлігійныя нормы. 

Канцэпцыі грамадства таксама фармаваліся ў рэчышчы палімічнай актыўнасці як 

працяг дэбатаў вакол паняцця дзяржавы. Праваслаўны пункт гледжання 

выбудоўваў апазіцыю паміж дзяржавай і грамадствам, інтэрпрэтуючы апошняе 

як апірышча рэлігійнага выхавання асобы, дзе чалавек можа схавацца ад 

прыгнёту дзяржавы. Каталіцкія мысліцелі прытрымліваліся неабходнасці 

шчыльнага ўзаемадзення паміж свецкімі і рэлігійнымі коламі ўнутры грамадства, 

пры гэтым, клір імі разумеўся як першасны ў адукацыйным і культурным плане. 

Пратэстантызм бачыў грамадства як аб'яднанне грамадзян інтэграванае ў 

дзяржаву. 

3. На аснове палемікі вакол крыніцы зямной улады, а таксама ў рэчышчы 

дыскусіі вакол пытання царкоўнай іерархіі паўсталі розныя сацыяльна-

рэлігійныя погляды ў дачыненні царкоўнага будаўніцтва. Мысліцелямі былі 

таксама сфармуляваны канфісійныя погляды на месца і ролю еднасці ў 

сацыяльным жыцці царквы. За аснову царкоунага будавання каталіцкія 

палемісты прымалі ўладу Папы Рымскага як наступніка Хрыста і галоўную 

арганізуючую царкоўную адзінку. Праваслаўе зыходзіла з пастулату роўнасці 

ўсіх людзей і за арганізуючы элемент у царкве разумела веру. Пратэстантызм 

інтэрпрэтаваў царкву і дзяржаву як адзін арганізм. Канцэпцыя царквы кожнай 

канфесіяй фармавалася пад уплывам каштоўнасці агульнай хрысціянскай 
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прасторы. Пытанне еднасці высоўвалася ў палемічнай літаратуры на пярэдні 

план як анталагічная неабходнасць выканання прыказанняў Хрыста аб адзінстве 

яго веры і супольнасці яго вернікаў. Праваслаўны пункт гледжання базаваўся на 

супрацьпастаўленні ўлады Папы Рымскага і веры ў Хрыста, што дазваляла 

парушаць царкоўную еднасць дзеля захавання праўдзівай веры. Каталіцтва 

наадварот разглядала постаць Папы Рымскага як адзінку, якая арганізуе еднасць 

хрысціян. Пратэстантызм канцэнтраваўся на крытыцы постаці Папы Рымскага, 

прэзентуючы аргументацыю супраць царкоўнай еднасці, якая таксама 

выкарыстоўвалася і праваслаўнымі аўтарамі. 

4. У выніку палемічнай актыўнасці, у рэчышчы дыскусіі вакол паняцця 

еднасці мысліцелямі Беларусі былі сфармуляваны сацыяльна-этнічныя погляды. 

Канструяванне канцэпцыі народа фармавалася ў рэчышчы працэсу аб’яднання 

этнасаў у звышсупольнасць унутры дзяржавы на аснове рэлігійнай еднасці. 

Каталіцтва разглядала гэты працэс як вітальны для паспяховага існавання 

дзяржавы. Праваслаўе наадварот, выступала за захаванне кожным народам 

этнічнай і духоўнай самастойнасці. Для пратэстанцкіх мысліцеляў аб’яднанне 

народаў у звышсупольнасці магло адбывацца ў межах улады аднаго ўладара над 

многімі народамі. Пры гэтым з неабходнасцю захоўвалася кроўнае і рэлігійнае 

адасабленне паміж этнасамі. 

5. На аснове палемікі мысліцелямі Беларусі былі сфармаваны і сацыяльна-

гуманістычныя погляды. Для каталіцтва адукацыя выявілася неабходнай асновай 

для паспяховай рэалізацыі клірам сваёй місіі духоўнай апекі над паствай. 

Праваслаўе, у візантыйскім ключы, абапіралася на містычныя практыкі, 

крытыкуючы каталіцтва за цікаўнасць да матэрыяльнага свету. Пратэстантызм 

аддаваў перавагу тэкставым першакрыніцам над каментатарскай традыцыяй, у 

той час як для каталіцтва і праваслаўя інтэлектуальныя набыткі канфесійнай 

традыцыі ўяўлялі першаснае значэнне. Распрацоўка такіх паняццяў як свабода і 

роўнасць таксама адбывалася ў рэчышчы міжрэлігійнага дыялогу. Каталіцтва, 

распрацоўваючы паняцце таленту, даводзіла немагчымасць існавання роўнасці 

ўнутры чалавечай супольнасці. Пратэстантызм інтэрпрэтаваў няроўнасць як 

натуральную характарыстыку грамадства, якая выцякала з рознай надзеленасцю 

ўладай кожнага чалавека. Праваслаўе зыходзіла з анталагічнай роўнасці ўсіх 

людзей, так як кожны чалавек мізэрны ў параўнанні з асобай Хрыста. На аснове 

канфісійных візій роўнасці распрацоўваліся канцэпцыі свабоды. Каталіцтва 

інтэрпрэтавала свабоду як прымірэнне чалавека са сваім талентам і сваёй 

адметнасцю ў грамадстве. Пратэстантызм бачыў заканадаўста інструментам 

забеспячэння свабоды, таму місіяй ураду вызначаў стварэнне шчырых законаў і 

нагляд за іх выкананнем. Праваслаўе інтэрпрытавала свабоду як удзел 

грамадства ў заканадаўчай дзейнасці, што дазваляла дабраахвотна прымаць 
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законы і дакладна ім падпарадкоўвацца. 

Асабісты ўклад саіскальніка 

Дысертацыя з’яўляецца вынікам самастойна праведзенай суіскальнікам 

навуковай працы і ўяўляе сабой цэласнае гісторыка-філасофскае даследаванне 

міжрэлігійнай палемікі канца XVI – першай паловы XVII стагоддзя. У 

адпаведнасці з мэтай і задачамі работы  рэканструявана развіццё міжрэлігійнай 

палемікі, акрэслена тэматычнае поле міжрэлігійнай камунікацыі, вызначыны 

асаблівасці аргументацыі палемічнага мыслення і эксплікаваны канфесійныя 

адрозненні ў сацыяльна-філасофскіх поглядах. Дадзеная дысертацыйная работа 

абапіраецца на корпус аўтэнтычных палемічных тэкстаў і ўяўляе сабой 

сістэматычные даследаванне камунікацыйнага аспекту ў міжрэлігійнай 

палеміцы, што не атрымала дастатковага асвятлення ў айчыннай гісторыка-

філасофскай навуцы. Пераклад першакрыніц, даступных на старапольскай і 

старабеларускай мовах – аўтарскі.  

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Разнастайныя аспекты дысертацыйнага даследавання прайшлі апрабацыю 

на 5 навуковых канферэнцыях: 1. Другая міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в контексте задач 

социально-экономической модернизации», 2–3 лістапада 2015 г; 2. The 5th 

International Congress of Belarusian Studies, 2-4 October 2015, Kaunas, Lithuania; 3. 

Інтэлектуальная культура Беларусi: вытокі, традыцыі, метадалогія даследавання, 

Мінск, 13-14 лiстапада 2014 года; 4. Доўгірдаўскія чытанні III: філасофская 

антрапалогія і сацыяльная філасофія, г. Мінск, 26–27 красавіка 2012 г; 5. 

Штогадовая навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў БДУ 

«Чалавек.Культура. Грамадства», г. Мінск, 10 сакавіка, 2009 г. 

У рамках дысертацыйнага даследавання быў рэалізаваны навуковы праект 

«Уплыў міжрэлігійнай камунікацыі на сацыяльнае развіццё Рэчы Паспалітай 17 

стагоддзя» Міжнароднага Вышэградскага фонду ( № 51400306, з 01.10.2014 па 

28.02.2015) у Прыродна-Гуманітарным універсітэце (Седльцэ, Польшча).  

Рэзультаты дысертацыйнага даследавання былі ўжыты ў адукацыйны 

працэс у Інстытуце неафілалогіі Прыродна-Гуманітарнага ўніверсітэту (Седльцэ, 

Польшча) ў выглядзе 3 лекцыйных і аднаго семінарскага занятку для студэнтаў, 

якія навучаюцца па праграмах першай і другой ступені вышэйшай адукацыі. 

Матэрыялы дысертацыйнага даследавання аб’ёмам 7,4 аўтарскіх  ліста 

прыняты да публікацыі ў 4-ы том калектыўнай манаграфіі Інстытута філасофіі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі “Гісторыя філасофскай і грамадска-

палітычнай думкі Беларусі: у 6 т.” 
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Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 

Па тэме дысертацыі аўтар апублікаваў 7 прац, у тым ліку 5 у навуковых 

часопісах, якія адносяцца да пункту 18 Палажэння аб прысваенні навуковых 

ступеней і званняў у Рэспубліцы Беларусь, аб'ёмам 3,4 аўтарскага ліста, а 

таксама 2 – у зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый аб`ёмам 0,2 

аўтарскага ліста. 

Структура і аб’ём дысертацыі 

Дысертацыя складаецца з уводзін, агульнай характарыстыкі працы, 

асноўнай часткі – чатырох глаў (першая глава – агляд літаратуры, другая глава 

ўключае ў сябе два раздзелы, трэцяя – два раздзелы, чацвёртая – чатыры 

раздзелы), заключэння, спісу выкарыстаных крыніц, дадатку. Поўны аб’ём 

дысертацыі складае 125 старонак (асноўны тэкст – 106 старонак). Бібліяграфічны 

спіс складаецца з 200 крыніц на старабеларускай, беларускай, польскай, 

англійскай, рускай, французскай і ўкраінскай мовах, у тым ліку 7 публікацый 

аўтара). 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ПРАЦЫ 

У першай главе “Агляд навуковай літаратуры па тэме даследавання” 

прадстаўлены аналіз навуковай літаратуры, якая мае дачыненне да міжрэлігійнай 

палемікі ў Беларусі, Літве, Украіне, Польшчы канца XVI – сярэдзіны XVII стст.  

Развіццё даследаванняў палемічнай літаратуры адбывалася ў некалькі 

этапаў, адасобленых паводле храналагічнай і рэгіянальнай прыкметы. Першы 

этап ахоплівае працы гісторыкаў і лінгвістаў Расійскай Імперыі ў ХІХ ст. па 

аналізе Берасцейскай уніі і рэлігійнай палеміцы паміж уніятамі і праваслаўнымі. 

Большасць даследчыкаў гэтага перыяду з’яўляліся выхадцамі з Беларусі, 

навуковы інтарэс быў прадыктаваны працэдурай скасавання Берасцейскай уніі ў 

30-50 гг. ХІХ ст. і неабходнасці пабудовы канфесійнага наратыву праваслаўнай 

самасвядомасці на падставе дасягненняў праваслаўных палемістаў канца XVI – 

сярэдзіны XVII стст. Гэта працы прадстаўнікоў заходнерусізму М.В.Каяловіча, 

Р.Я.Кіпрыяновіча, П.Н.Жуковіча, К.В.Харламповіча, педагогаў і фалькларыстаў 

Ю.Ф.Крачкоўскага, В.З.Завітневіча, а таксама даследаванні расійскіх філолагаў і 

гісторыкаў А.Н.Папова, А.С.Архангельскага, А.С.Паўлава і інш. У межах гэтага 

этапу быў рэалізаваны збор і ўпарадкаванне палемічных прац у рамках 

актыўнасці імператарскіх археаграфічных камісій.  

Другі этап ахопліваў першую палову ХХ ст. і быў звязаны з працамі 

заходніх аўтараў, большасць з якіх паходзілі з Польшчы: В.Камянецкі, 

К.Хадыніцкі, Ю.Бардах, Я.Тазбір. Даследаванні гэтага перыяду пазнаёмілі 

заходняга чытача з рэлігійнай палемікай у Вялікім княстве Літоўскім, а таксама 

запачаткавалі даследаванні палемічнай думкі ў універсітэтах ЗША і Францыі. 
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Дадзены этап характарызаваўся гісторыяграфічнай скіраванасцю, рэлігійная 

палеміка разглядалася як літаратурная ілюстрацыя да разгортвання гістарычных 

падзей. 

Трэці этап даследаванняў разгортваўся на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне 

ХХ ст. і быў звязаны з дзейнасцю беларускіх навукоўцаў па аналізе сацыяльна-

філасофскай спадчыны Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стст. У межах 

дадзенага перыяду даследаваліся біяграфіі палемістаў, аналізавалася іх 

літаратурная і асветніцкая спадчына. Гэта працы Я.І.Парэцкага, С.А.Падокшына, 

У.М.Конана, К.С.Пракошынай. 

Чацверты этап звязаны з сучаснымі даследаваннямі, якія ажыццяўляюцца 

ў межах міждысцыплінарных навуковых праектаў. Дадзены этап 

характаразуецца шырокай геаграфічнай разнастайнасцю і звязаны з аналізам 

міжрэлігійнай камунікацыі, вывучаецца феномен талеранцыі, які быў 

неабходнай умовай развіцця палемічнага мыслення. Сярод сучасных 

даследчыкаў варта згадаць С.Плохія, А.В.Мірановіча, Б.Гудзяка, Б.Скіннер, 

Я.Страдомскага, І.В.Саверчанка, Н.А.Кутузаву, І.А.Бортніка і інш. 

Другая глава дысертацыі “Гісторыка-культурная рэканструкцыя 

развіцця рэлігійнай палемікі” складаецца з двух раздзелаў. 

Раздзел  2.1 “Аналіз палемічнай літаратуры праз прызму 

міжрэлігійнай камунікацыі” прысвечаны выбару метадалагічнага падыходу і 

гісторыка-культурнай рэканструкцыі палемічнай актыўнасці на Беларусі канца 

XVI - сярэдзіны XVII стст. 

З мэтай вырашэння задач дысертацыі ў якасці метадалагічнага апарату 

абіраюцца метад гісторыка-філасофскай рэканструкцыі, кампаратыўны аналіз і 

дыялектычны метад. 

Палемічная літаратура ўяўляла сабой узор калектыўнага інтэлектуальнага 

прадукту, створанага на аснове дэбатаў і цытацыі. Адзінства палемічнай 

актыўнасці надавала канцэнтрацыя мысліцеляў не толькі на прадукаванні 

ўласных ідэй, але на абвяржэнні аргументацыі апанентаў.  

Палемічная літаратура з’яўлялася неад’емнай часткай міжрэлігійнай 

камунікацыі, якая мела месца ў тагачаснай Беларусі. Большасць палемічных 

твораў было створана як падсумаванне вынікаў рэлігійных сінодаў, альбо як 

рэакцыя на палемічныя творы апанентаў. Пад паняццем міжрэлігійная 

камунікацыя разумеецца разнастайнасць форм узаемадзеяння паміж канфесіямі ў 

выніку чаго адбывалася стварэнне новых сэнсаў. 

Грунтуючыся на адсутнасці колькаснага і якаснага інтэлектуальнага 

дамінавання адной канфесіі над іншымі, а кожны палемічны трактат атрымліваў 

адказ у выглядзе контраргументу і альтэрнатывы, то такую камунікацыю можна 

назваць міжрэлігійным дыялогам. Такія характарыстыкі палемічнай літаратуры, 
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як увага да аргументацыі апанентаў і прапанова ўласнай альтэрнатывы сведчаць 

на карысць прыведзенай тэзы. Даследуецца гісторыя развіцця палемічнай 

традыцыі, падаюцца ў гістарычнай паслядоўнасці назвы даследаваных трактатаў, 

тлумачыцца іх узаемасувязь. 

У раздзеле 2.2 “Тэматычнае поле палемічнай літаратуры і яе аўтары” 

падаецца гісторыка-культурная рэканструкцыя месца і ролі палемічнай 

літаратуры ў інтэлектуальным і сацыяльным жыцці грамадства тагачаснай 

Беларусі. Ажыццяўляецца аналіз тэматычнага поля палемічнай літаратуры, 

даследуюцца этапы яе эвалюцыі, аналізуюцца біяграфіі палемістаў.  

Зыходзячы з геапалітычнага кантэксту тагачаснай Еўропы і біяграфій 

палемістаў робіцца выснова, што буйны росквіт пратэстанцкіх дэнамінацый 

спарадзілі пранікненне агульнаеўрапейскай палемікі вакол пытання рэфармацыі 

каталіцкай царквы на тэрыторыю Беларусі. Хутка ў гэты працэс былі ўцягнуты 

астатнія канфесіі. Паліканфесіянальнасць палемікі абумовіла спецыфічнасць 

дадзенага працэсу на беларускіх землях у параўнанні з агульнаеўрапейскім 

кантэкстам. 

Тлумачыцца, што дзякуючы развіццю палемічнай актыўнасці ў сферу 

цікаўнасці палемістаў патрапілі не толькі пытанні рэлігіі, але праблемы 

грамадства, палітыкі, дзяржавабудавання, адукацыі.  

Дзякуючы неабходнасці шырокага распаўсюду ідэй сярод насельніцтва і ў 

адрозненні ад літургічных тэкстаў, палемічная літаратура друкавалася на 

народных мовах, пераважна па-старабеларуску і па-польску. Тэматычна, была 

прадстаўлена такімі накірункамі ў палеміцы як тэалагічныя адрозненні, 

аб'яднанне хрысціянскіх канфесій, статус рэлігійнай іерархіі, пасада Папы 

Рымскага.  

У развіцці палемічнага мыслення на беларускіх землях акрэсліваюцца 

чатыры этапы, якія былі інспіраваныя канкрэтнымі падзеямі ў гісторыі: дэбаты з 

нагоды Рэфармацыі (1570-1580), дыскусія вакол каляндарнай рэформы (1580-

1600), аналіз Берасцейская ўніі (1600-1620), спрэчкі вакол прысвячэння новай 

праваслаўнай іерархіі (1620-1640). Тлумачыцца, што пасля кожнай з 

прыведзеных падзей адбывалася не толькі павялічэнне палемічнай актыўнасці, 

але змяняўся яе вектар.  

Палемічная літаратура была прадстаўлена як ананімнымі, так і аўтарскімі 

творамі. Падаюцца біяграфіі палемістаў, творы якіх аналізуюцца ў даследаванні. 

Гэта каталіцка-уніяцкія мысліцелі: Бенедыкт Герберст (1531-1593), Пётр Скарга 

(1536-1612), Адрыян Пекарскі (1615-1679), Іпацій Поцій (1541-1613) Іасафат 

Руцкі (Іван Веніямінаў-Руцкі) (1574-1637), Леў Крэўза (др. пал. XVI-1639); 

праваслаўныя: Хрыстафор Філалет (каля 1568-1624), Мелецій Сматрыцкі (1577-

1633), Іоў Барэцкі (1560-1631), Захары Капустэньскі (др. пал. XVI ст. - 1627), 

Сільвестр Косаў (пам. 1657), Іанікій Галятоўскі (1620-1688); і пратэстанцкія: 

Сымон Будны (1530-1593), Марцін Кравіцкі (1501-1577), Андрэй Волан (1530-

1610). На аснове разгляду біяграфій палемістаў тлумачыцца дачыненне 

мысліцеляў да беларускага кантэксту, а таксама падкрэсліваецца іх выключны 
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адукацыйны ўзровень і высокі сацыяльны статус.  

У трэцяй главе “Змест і інструментарый рэлігійнай палемікі” 

ажыццяўляецца аналіз кантэксту і аргументацыйнага апарату міжрэлігійнай 

палемікі. 

Раздзел 3.1 “Аргументацыйны кантэкст палемічнага мыслення” быў 

прысвечаны аналізу эвалюцыі аргументацыі цягам ажыццяўлення палемічнай 

актыўнасці. Фіксуецца працэс змены вектару ў працэсе пошуку аргументацыі 

палемістамі з тэалогіі да права. Тлумачыцца, што пад правам разумелася 

нарматыўная рэчаіснасць, якая складалася як з пісаных нарматыўных актаў, так і 

звычаяў. Падкрэсліваецца, што хрысціянскія канфесіі з 1580-х гадоў пачалі 

разглядаць права як цэнтральную крыніцу аргументацыі ў межах 

міжканфесійнай палемікі хрысціянскіх цэркваў. Дэманструецца, як 

выкарыстоўвалася праўная аргументацыя (нарматыўныя акты і звычаі) для 

зацвярджэння рацыі палемістаў і абвяржэння пасылак апанентаў. 

Робіцца вынік, што для таго, каб акрэсліць палемічнае поле і зацвердзіць 

крытэры легітымнасці аргументаў, палемічныя мысліцелі ажыццяўлялі 

распрацоўку сістэмы права. Працэс змены аргументацыйнага кантэксту з тэалогіі 

да права адбываўся пад ўплывам такіх падзей як каляндарная рэформа, 

берасцейская ўнія і прысвячэнне новай праваслаўнай іерархіі.  

Раздзел 3.2 “Інструментарый упарадкавання палемічных аргументаў” 

выяўляе крытэрыі эксплікацыі і іерархізацыі палемічных аргументаў. 

Падаецца гіпотыза, што калі права з'яўлялася аргументацыйным 

кантэкстам рэлігійнай палемікі, то гістарычная паслядоўнасць зрабілася 

галоўным інструментам рэпрэзентацыі аргументаў, дзе ранейшыя падзеі лічыліся 

больш істотнымі за пазнейшыя. Падкрэсліваецца, што такі падыход зрабіўся 

асновай для пабудовы палемічнага тэксту, арганізацыі і іерархізацыі аргументаў.  

Палемісты меркавалі, што права ўяўляла сабой не статычную структуру, 

але сістэму якая развіваецца, таму гістарычны наратыў з'яўляўся формай 

рэпрэзентацыі рэлігійнага мыслення і сродкам разрознення кампетэнцый. Гэта 

было звязана з асобай Хрыста як крыніцы кампетэнцый і пачатковага пункту 

гісторыі. 

Такім чынам, для палемістаў базавую каштоўнасць уяўляла гістарычнае 

першынство, якое з’яўлялася пафасам рэлігійнага супрацьстаяння. Пры гэтым 

рэлігійная палеміка прадстае ў выглядзе канкурэнцыі паміж канфесіямі за больш 

дасканалую гістарычную рэканструкцыю як рэлігійнага так і свецкага 

заканадаўства. Адсюль кожнае палемічнае пытанне разглядалася як гістарычна-

абумоўленая прастора эвалюцыі праўдзівых і аблудных яе рэпрэзентацый. 

Адпаведнасць як супадзенне сучаснасці з гістарычна рэканструяваным правам 

разумелася палемістамі сінонімам ісціны. 

Глава 4 “Канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-філасофскіх 
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поглядах мысліцеляў Беларусі” прысвечана аналізу сацыяльна-філасофскіх 

поглядаў мысліцеляў Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стст., а таксама 

прэзентацыі адрозненняў у канфесійных візіях, якія паўсталі цягам развіцця 

міжканфесійнай камунікацыі. 

Раздзел 4.1 “Сацыяльна-палітычны аспект” быў прысвечаны аналізу 

з’яўлення канфесійных наратываў у межах інтэрпрэтацыі такіх феноменаў як 

улада і дзяржава.  

Пад уплывам агульнаеўрапейскага кантэксту пытанне ўлады (яе крыніцы, 

прыроды і кампетэнцыі) зрабілася магістральнай тэмай для палемістаў 

тагачаснай Беларусі. Дыскусія адбывалася ў межах інтэрпрэтацыі акалічнасцей 

функцыянавання рэлігійных арганізацый. Гэты працэс меў прамы ўплыў на 

фармаванне вобразу свецкай улады, так як здабыткі палемікі ў галіне рэлігіі 

аплікаваліся на свецкую рэчаіснасць, выпрацоўваючы падмуркі разумення 

феномену ўлады і арганізацыі дзяржавы. 

Пратэстанцкая візія ўлады палягала на антыклірыкалізме, крытыцы ўлады 

Папы Рымскага і інтэрпрэтацыі свецкай улады як адзінай магчымай формы 

выканання боскай волі на зямлі. Найбольш шырока дадзеная пазіцыя была 

апісаная С.Будным, А.Воланам і М.Кравіцкім. Атаясамляючы свецкую ўладу з 

божым наканаваннем, ці місіяй, пратэстанцкія мысліцелі разумелі мэту ўлады ў 

наглядзе за выкананнем Закона Божага грамадзянамі. Пры гэтым набыццё ўлады 

павінна адбывацца натуральным чынам, ці быць ужо здзейсненым фактам. 

На падставе апаніравання да пратэстанцкага пункту гледжання аформілася 

каталіцкая візія ўлады, якая за базавы элемент прымала адзінаўладдзе 

(П.Скарга). Аадзінаўладдзе разумелася каталіцкімі мысліцелямі кансервуючым 

чыннікам, які аб'ядноўвае ўсе часткі царквы і грамадства (П.Скарга, Б.Герберст, 

І.Поцей), арганізуючы трывалую структуру. Зведваючы прэсінг Рэфармацыі, 

каталіцтва спрабавала давесці хібы рэфармавання царквы і дэбатаў вакол 

тэалогіі. Мэта падобнага падыходу – стабілізацыя структуры і захаванне яе 

функцыянавання як на больш доўгі перыяд. 

Зыходзячы з прымату кансервуючай функцыі ўлады каталіцкімі 

мысліцелямі ўважалася неабходнасць спадчыннай яе перадачы (П.Скарга). 

Адсюль мэта ўлады Папы Рымскага палягала на тым, каб не перарывалася 

гістарычная і духоўная повязь з Хрыстом, у свецкай транскрыпцыі гэта перадача 

ўлады ад караля да яго спадкаемцы.  

Праваслаўная інтэлектуальная традыцыя рэагуе на пратэстанцкую і 

каталіцкую канцэпцыі ўлады, прапануючы альтэрнатыву ў выглядзе 

калектыўнай формы яе арганізацыі, як формы, якая супрацьстаіць тыраніі 

(Х.Філалет).  

На аснове канфесійных канцэпцый ўлады, фарміруюцца візіі дзяржавы. 
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Тлумачыцца, што каталіцкія мысліцелі ўважалі за найлепшы дзяржаўны лад 

абсалютную манархію як найбольш паспяховую і спрыяльную мадэль для 

захавання спакою і стабільнасці, а таксама геаграфічнага пашырэння (П.Скарга). 

Абсалютнасць манархіі палягала на жорсткай іерархіі. У гэтай сістэме царкве як 

духоўнаму складніку існавання дзяржавы, адводзіўся асаблівая роля духоўнага 

кіраўніка. Старшынство царквы над дзяржавай тлумачылася не толькі з 

перспектывы несувымернасці задач, але наўпрост асацыявалася каталіцтвам са 

старшынством розуму над целам. 

Зыходзячы з прэпазіцыі, што Хрыстос з'яўляецца не толькі 

трансцэндэнтным, але і рэчаісным главой царквы, праваслаўныя мысліцелі 

ствараюць альтэрнатыву каталіцкай канцэпцыі. Супрацьпастаўляючы ўладу 

Хрыста і Папы Рымскага, праваслаўныя палемісты супрацьпастаўлялі інстытуты 

царквы і дзяржавы (Х.Філалет, З.Капустэньскі, М.Сматрыцкі). Калі царква 

забяспечвае набліжэнне царства божага, то дзяржава разумеецца як скарацечнае 

гістарычнае ўтварэнне, мэтай якога з'яўляецца рэалізацыя матэрыяльных, шмат у 

чым, ганебных памкненняў (З.Капустэньскі). Дзяржаўная ўлада характаразуецца 

як бясцэльная. Мэтай яе ўсталявання з’яўляецца дасягненне тыраніі дзеля 

матэрыяльнага ўзбагачэння. Ні дзяржава як арганізацыя, ні ўладар, як свецкі 

кіраўнік гэтай арганізацыі, не разумеюць у рэчаіснасці для чаго нададзена ім 

улада і на чым палягае іх місія. 

Пратэстанцкая візія дзяржавы таксама фармавалася ў кантэксце 

палемічнай актыўнасці, але пратэстантызм не разглядаў дзяржаву як штучнае 

ўтварэнне на фоне натуральнай рэлігійнасці. Рэфармацыя не лічыла 

матэрыяльны свет аблудным, а таму не прымала царкву за духоўную надбудову 

дзяржавы, таму бачыла яе свецкай прасторай, уладкаванай Богам для выхавання 

асобы хрысціяніна (С.Будны). Для пратэстантызму дзяржава абараняе як свае 

межы, так і духоўнае адзінства грамадзян. У выніку любая дзяржаўная пасада 

разумелася пратэстантамі як хрысціянская місія.  

Канфесійныя канцэпцыі грамадства ўтвараліся цягам палемічнай 

актыўнасці ў кантэксце поглядаў на парадак узаемадзення дзяржавы і царквы. 

Каталіцкія мысліцелі прытрымліваліся неабходнасці шчыльнага 

ўзаемадзення паміж свецкімі і рэлігійнымі коламі ўнутры грамадства, пры гэтым 

клір імі разумеўся як першасны ў гэтым працэсе (П.Скарга, Л.Крэўза, І.Поцей, 

В.Руцкі). Першаснасць інтэрпрэтавалася як адукацыйнае і культурнае 

настаўленне рэлігійнай іерархіяй свецкіх колаў грамадства. Асіметрыя стасункаў 

рэлігійных і свецкіх колаў унутры грамадства разумелася як натуральная і 

неабходная рэч, якая базавалася на натуральнасці няроўнасці паміж людзьмі.  

Абапіраючыся на прэпазіцыю, што адзіным уладаром над людзьмі можа 

быць толькі Хрыстос, праваслаўныя разглядалі грамадства як форму кансіліўму, 
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дзе ўсе сацыяльныя слаі роўныя паміж сабой (Х.Філалет, З.Капустэньскі, 

М.Сматрыцкі). Грамадства – гэта асяроддзе для ўзрастання хрысціянскіх цнотаў і 

развіцця рэлігійных практык. 

Пратэстантызм прадстаўляў больш секулярны погляд на грамадства ў 

сэнсе яго дачынення да дзяржавы. Пазбавіўшыся ад інтэлектуальнай асіметрыі 

паміж духоўнымі і свецкімі коламі, пратэстанты рабілі акцэнт на боскай сутнасці 

свецкай улады, як боскай місіі свецкіх асоб (С.Будны). Пастуліруючы набыццё 

ўлады актам боскай ласкі для канкрэтнага чалавека, пратэстанцкія палемісты 

надзялялі кожнага носьбіта свецкай улады характарыстыкамі ўлады духоўнай. 

У раздзеле 4.2 “Сацыяльна-рэлігійны аспект” асэнсоўваюцца 

акалічнасці пабудовы канфесійных візій феноменаў царквы і еднасці.  

Канцэпцыя царквы ў палемічным мысленні наўпрост вынікае з 

канфесійнай візіі ўлады, так як царква інтэрпрэтавалася палемістамі 

гарманічным целам Хрыста, дзе главой арганізацыі з'яўляецца сам Хрыстос, які 

мае з кожным вернікам прамую звышнатуральную сувязь. Калі ў тэарэтычным 

разуменні канцэпцыі царквы меўся канфесійны кампраміс, то рознае разуменне 

акалічнасцей яе рэалізацыі было распрацавана цягам рэлігійнай палемікі. 

Прымаючы за аксіялагічныя дамінанты стабільнасць і спакой каталіцкія 

мысліцелі стварылі сістэму адрозненняў сапраўднага касцёла ад секты 

(П.Скарга), дзе праўдзівы касцёл меў наступныя характарыстыкі: згода ўсіх яго 

сяброў са сваім главой і іх саміх паміж сабой; гістарычная трываласць; 

універсальнасць веры; геаграфічная распаўюсджанасць; правапераемнасць; сіла 

царкоўнага слова; існаванне цудаў; каталіцтва, альбо адсутнасць у назве царквы 

імя заснавальніка канфесіі. 

Цягам палемікі выпрацаваліся спецыфічныя варыяцыі інтэрпрэтацыі 

царквы. Спакой сярод сяброў царквы і агульная згода прымаюцца за неабходны 

прыярытэт у царкоўным будаўніцтве, але большае значэнне набывае даслоўнае і 

аўтэнтычнае выкананне прыказанняў Хрыста. Калі каталіцкія аўтары 

абапіраюцца на адзінаўладдзе, то праваслаўныя мысліцелі зыходзяць з 

прынцыпу кансіліўма. Пад кансіліўмам разумеюць не столькі таварыства кліру, 

колькі агульнае аб'яднанне свецкіх і духоўных хрысціян (Х.Філалет). 

Пратэстанцкая візія царквы была заснавана на прымаце канцэпцыі свецкай 

ўлады. Праўдзівасць царквы забяспечваецца супрыналежнасцю кожнай свецкай 

асобы да рэлігійнай арганізацыі (С.Будны, М.Кравіцкі). Зыходзячы з акцэптацыі 

непасрэднай эманацыі ўлады ад Бога да ўрада, пратэстанцкія мысліцелі бачылі 

хрысціянскі лад уладарання асновай праўдзівасці рэлігійнай арганізацыі.  

У дэбатах паміж каталіцкімі і праваслаўнымі інтэлектуаламі прысутнічала 

дыхатамія вера-улада. Дзякуючы прымату Папы Рымскага, для каталіцкіх 

мысліцеляў базісам рэлігійнай арганізацыі з’яўлялася ўлада, якая наследуецца ад 
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Хрыста, у той час як для праваслаўных арганізуючым канструктам з’яўлялася 

вера, якую прынёс Хрыстос. Падобная дыхатамія атрымлівае развіццё ў дэбатах 

вакол еднасці. Пад еднасцю разумеўся шырокі кансенсус ў грамадстве, не толькі 

ў пытанні рэлігіі, але і народа. Разгортваючыся ад дэбатаў вакол рэлігійнай 

еднасці, палеміка кіравалася да аналізу царкоўнай еднасці і выходзіла на анліз 

еднасці народа. 

Палемісты разумелі царкоўную еднасць як фундаментальную 

характарыстыку сусветнага хрысціянства, а прадмет усталявання еднасці 

з'яўляўся моцным палемічным выклікам. 

Каталіцкая думка інтэрпрэтавала царкоўную еднасць у якасці 

арганізацыйнай неабходнасці, дзе станоўчае развіццё рэлігійнай арганізацыі 

атаясамлялася з духоўным сталеннем асобнага індывіда (Л.Крэўза, П.Скарга). 

Праваслаўныя мысліцелі, апаніруючы каталіцкай візіі еднасці, 

сфармулявалі супрацьлеглы пункт гледжання. Калі каталіцтва і ўніяцтва былі 

гатовыя разглядаць тэалагічныя разыходжанні паміж гістарычнымі цэрквамі як 

непрынцыповыя варыяцыі рэлігійнай нормы (Л.Крэўза, І.Поцій), то праваслаўе 

кожнаму тэалагічнаму разыходжанню надавала канатацыі экзістэнцыйнай 

істотнасці (Клірык Астрожскі, Старац Арцемій). Менавіта таму, для 

праваслаўных мысліцеляў аўтэнтычнасць артыкулаў веры была больш істотная 

за царкоўную еднасць, пры гэтым яна з неабходнасцю мусіла быць парушана, 

калі адна з частак царквы ўпала ў ерась (Клірык Астрожскі, З Капустэньскі, 

І.Галятоўскі). 

Месца і роля Папы Рымскага ў справе забеспячэння рэлігійнай еднасці 

разглядался як каталіцкімі, так і праваслаўнымі палемістамі. Калі каталікі і 

ўніяты ўважалі ўладу Папы Рымскага за аснову і інструмент царкоўнай еднасці, 

то праваслаўныя як ўзурпацыю ўлады смяротнай асобай, якая падмяняе 

царкоўную еднасць, палітычнай неабходнасцю. 

Пратэстантызм разглядаў царкоўную еднасць як другасны феномен. 

Асэнсоўваючы рэлігійную арганізацыю ў канкрэтнай прасторы і часе, 

пратэстанты лічылі, што існаванне рэлігійных суполак адбываецца ў канкрэтных 

свецкіх дзяржавах, пад уладай свецкіх манархаў (С. Будны). 

У раздзеле 4.3 “Cацыяльна-этнічны аспект” аналізуюцца канфесійныя 

канцэпцыі народу.  

Пытанне народнай самаідэнтыфікацыі ўніяцкімі і каталіцкімі палемістамі 

інтэрпрэтуецца ў звязку з пытаннем царкоўнай еднасці. Царкоўная еднасць як 

сусветнае аб'яднанне хрысціян за мэту мае зліццё духоўных сувязей усіх 

хрысціянскіх народаў у агульную звышсупольнасць. Першасным этапам па 

стварэнню падобнай супольнасці было аб'яднанне этнасаў на тэрыторыі асобнай 

дзяржавы (І.Поцій, Л.Крэўза, П.Скарга). 
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Праваслаўныя супрацьпастаўляюць замірэнню радыкальнае выкананне 

прыказанняў Хрыста, што можа дастаўляць дыскамфорт і пакуты. Пакой і згода 

не з'яўляюцца самамэтай, бо мэтай праўдзівага хрысціянства з'яўляецца не 

заспакаенне, але разарванне, калі духоўная згода з'яўляецца аблуднай і слугуе 

злу (Клірык Астрожскі, З.Капустэньскі), таму народная разарванасць можа быць 

прымальнай, калі адна частка народа адракаецца ад іншай у выніку рэлігійнага 

канфлікту (М.Сматрыцкі). Існаванне разнастайных народаў у дзяржаве (імперыі, 

ці поліэтнічнай рэспубліцы) можа быць да той ступені, пакуль кожны народ 

з'яўляецца адасобленым, а дзяржава не імкнецца стварыць маналітную 

супольнасць у сваіх межах (Клірык Астрожскі). 

Раздзел 4.4 “Сацыяльна-гуманістычны аспект” аналізуе з’яўленне і 

развіццё канфесійных канцэпцый феноменаў адукацыі, свабоды, роўнасці.  

Каталіцкія мысліцелі зыходзілі з прымату лацінскай адукацыі як крыніцы 

сацыяльнага і духоўнага развіцця дзяржавы. Росквіт навук у дзяржаве 

ўспрымаўся імі як ласка Божая, а занядбанне інтэрпрытавалася як кара. 

Выводзячы гісторыю мудрасці з грэчаскай філасофіі, каталіцкія аўтары 

сцвярджалі, што пасля падзення Канстантынопалю ўсе навуковыя набыткі 

Грэцыі былі перанесены да Заходняй Еўропы (Л.Крэўза), якая атрымала 

інтэлектуальнае духоўнае першынство. 

Абскарджваючы дасягненні лацінскай мудрасці, праваслаўныя 

інтэлектуалы абвінавачвалі яе ў другаснасці да грэцкай і ўпікалі яе ў адарванасці 

ад хрысціянскай веры. Прызнаючы, што Грэцыя была інтэлектуальна 

разрабавана, праваслаўныя мысліцелі падкрэслівалі, што на Захад мігрыравалі 

толькі веды аб матэрыяльным свеце, у той час як сакральная мудрасць засталася 

ў праваслаўных (З.Капустэньскі). 

Пратэстантызм таксама выпрацаваў асаблівую пазіцыю на праблему 

адукацыі, улічваючы факт, што большасць уніяцкіх і праваслаўных палемістаў 

скончылі пратэстанцкія універсітэты ў Вітэнбергу, ці Караляўцы. Не гледзячы на 

тое, што пратэстанты не мелі ані акадэміі, ані ўніверсітэту на тэрыторыі Рэчы 

Паспалітай, актыўна развівалі школы. Адукацыя палягала на вывучэнні Святога 

Пісання, што дазваляла кожнаму чалавеку крытычна ставіцца да тэалогіі як да 

навукі, якая паўстала па-за Святым Пісьмом. Калі для каталікоў і праваслаўных 

сэнсам навучання было спасціжэнне традыцыі, то пратэстантызм за сэнс 

навучання прымаў аналіз першакрыніц (С.Будны). 

Апроч стварэння спецыфічных для кожнай з канфесій канцэпцыі адукацыі, 

гуманістычныя памкненні палемістаў былі накіраваны на асэнсаванне такіх 

катэгорый як свабода і роўнасць.  

Для каталіцтва няроўнасць з'яўлялася натуральным станам грамадства. 

крыніца няроўнасці палягала на феномену талента (П.Скарга). Каталіцкія 
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палемісты сцвярджалі, што Бог надзяляе кожнага чалавека пэўнай асаблівасцю, 

якая адрознівае яго ад іншых, таму ўся грамада функцыянуе дасканалай 

жыццяздольнай адзінкай. 

Свабода ў каталіцкім кантэксце выяўлялася ў стаўленні чалавека да сваёй 

адметнасці, у праве прыняць, ці адкінуць свой талент. Дабрабыт асобнага 

чалавека палягае на змірэнні са сваім талентам, а грамадскі дабрабыт – на 

дабраахвотным выкананні кожным чалавекам сваёй ролі ў грамадстве. 

Пратэстантызмам этычныя нормы асобнага чалавека разумеліся як ключ 

да высокіх стандартаў улады (С.Будны, А.Волан). Надзяленне ўладаю 

інтэрпрэтавалася не як праява таленту, але як місія, якую Бог даў канкрэтнаму 

чалавеку. Прызнаючы няроўнасць натуральнай з'явай, пратэстантызм разумеў за 

прыярытэт існавання грамадства рэалізацыю права чалавека на свабоду 

(А.Волан). 

У грамадстве, дзе кожны надзелены адметнасцю і пануе няроўнасць 

законы мусяць стаць інструментам які забяспечвае свабоду ўсіх людзей унутры 

грамадства. Менавіта таму, свабода разумелася як вытворная характарыстыка ад 

панавання справядлівых законаў унутры грамадства. Пры наяўнасці адмысловага 

права свабода можа быць рэалізаваная толькі пры ўмове ўлады, якая з'яўляецца 

гарантам справядлівага заканадаўства (А.Волан, С.Будны).  

Праваслаўныя палемісты негатыўна ставіліся да праяў гвалту і прымусу 

хоць і прызнавалі, што гэта выхоўвае хрысціяніна праз супрацьстаянне. У такім 

выхаванні існуе вялікая небяспека стварыць раба, бо гвалт і прыгнёт знішчаюць 

хрысціянскую роўнасць паміж людзьмі (М.Сматрыцкі), таму свабода ёсць 

абавязак, які быў прыняты не з прымусу, а па добрай волі, то дасягаецца праз 

ўдзел грамадзян ў заканатворчай дзейнасці (М.Сматрыцкі, І.Барэцкі).  

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. Разгортваючыся ў абмежаваным тэматычным коле, рэлігійная палеміка 

адбывалася пад моцным уплывам міжканфесійных сінодаў, а таксама сацыяльна-

рэлігійных падзей як Рэфармацыя, каляндарная рэформа, Берасцейская ўнія, 

прысвячэнне новай праваслаўнай іерархіі. Зыходзячы з біяграфій палемістаў 

можна зрабіць вынік, што рэлігійная палеміка была вынікам шырокага 

пранікнення еўрапейскай адукацыі на абшары Рэчы Паспалітай, што спарадзіла 

імклівае развіццё філасофскай і рэлігійнай думкі. Выключны адукацыйны 

ўзровень палемістаў, іх актыўная шматпланавая дзейнасць, а таксама высокі 

сацыяльны статус забяспечылі разгалінаванае пранікненне рэлігійнай палемікі ў 

разнастайныя сферы грамадскага жыцця. Высокі ўзровень рытарычнага 

майстэрства, даступнасць філасофскага аналізу выявіліся ў выкарыстанні 
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складанай аргументацыі, заснаванай на глыбокім веданні рэлігійнага права, 

гісторыі, палітыкі, філасофіі і тэалогіі [2, 3, 4, 5, 6]. 

2. Рэлігійная палеміка ўяўляла сабой цэласны камунікацыйны феномен, 

што было абумоўлена абмежаванай колькасцю тэм і узаемазалежнасцю яе 

развіцця: кожны палемічны трактат з’яўляўся сваеасаблівай рэплікай, на якую 

шукаўся контраргумент. Цягам свайго развіцця рэлігійнае мысленне 

эвалюцыянавала з тэалагічнага ў праўны кантэкст. Аналіз і тыпалогія права, 

зробленыя рэлігійнымі мысліцелямі ўяўлялі сабой распрацоўку прымальнай 

вобласці палемікі. Выдзяляючы царкоўнае і свецкае, пісанае і няпісанае права, 

прывілеі і звычаі – рэлігійныя мысліцелі пазначалі кампрамісную палемічную 

прастору і сістэму прымальных аргументаў. Такім чынам, палемісты стварылі 

ўнікальную камунікацыйную прастору, збудаваную на аснове царкоўнага і 

рэлігійнага права, якая вымагала неабходнасць верыфікацыі вынікаў мыслення з 

праўнай практыкай. Падобная верыфікацыя абумовіла каштоўнасць 

адпаведнасці, ці ўзаемасупадзенне духу і літары права з вынікамі канкрэтнага 

мыслення. Калі права з'яўлялася зместам рэлігійнага мыслення, то гісторыя 

(гістарычны наратыў) выкарыстоўвалася як інструмент пабудовы іерархіі і 

непарыўнасці права, што мела за мэту высвятленне адпаведнасці наяўнай 

рэчаіснасці да ісціны. Ісціна разумелася як карэляцыя наяўнай рэчаіснасці да 

гісторыі з'яўлення і выкарыстання царкоўнага і свецкага заканадаўства. Пры 

падобнай арганізацыі мыслення адзінкавыя гістарычныя факты (учынкі 

гістарычных асоб, факты існавання дзяржаў), хоць і выкарыстоўваліся ў 

палеміцы, тым не менш, ставіліся пад сумнеў і не маглі разглядацца ў якасці 

дасканалага аргументу [2, 3, 4, 5]. 

3. У выніку міжрэлігійнай камунікацыі палемістамі былі сфармуляваны 

канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-філасофскіх поглядах па шэрагу 

сацыяльных аспектаў.  

Па-першае, сацыяльна-палітычны аспект. 

За мэту ўлады каталіцтва бачыць кансервацую арганізацыйнай структуры, 

прадуктам чаго з'яўляецца спакой і заспакаенне. Сімвалам гэтакай канцэпцыі 

з'яўляецца адзінаўладдзе. Праваслаўныя палемісты даводзілі, што адзінай 

формай крыніцы ўлады можа быць калегіяльнае прыманне рашэнняў, альбо 

сінод. У сваю чаргу, мэтай гэтакай улады, з'яўляецца адпаведнасць зямных 

законаў, да законаў боскіх. Пратэстанцкія аўтары разумелі крыніцу зямной 

улады як зямную рэалізацыю волі Бога Айца, таму апакрыфічнае апісанне 

перадачы ўлады ад Хрыста да апосталаў адсутнічае у пратэстанцкім наратыве. 

Сэнсам свецкай улады з'яўлялецца не спадчынасць перадачы, а выкананне волі 

Бога Айца на зямлі сіламі чалавека, сыходзячы з яго магчымасцяў. 

Канфесійныя канцэпцыі дзяржавы таксама выпрацаваліся ў выніку 



 17 

палемічнай актыўнасці. Каталіцтва інтэрпрэтавала дзяржаву як свецкае 

ўтварэнне, настаўленнем якога займаецца царква. Найлепшай формай падобнага 

ўтварэння з'яўляецца манархія. Кіруючыся настаўленнямі царквы, манарх 

рэалізуе боскую місію ў дзяржаве. Яго адзінаўладдзе дазваляе забяспечыць 

падначаленасць усіх свецкіх адной волі, якая забяспечвае стабільнасць і 

прымірэнне шырокіх слаёў насельніцтва. Праваслаўныя супрацьпастаўлялі 

рэлігію і дзяржаву, разглядаючы апошнюю як аблудную дамінанту. Сутнасцю 

дзяржавы ёсць бясконцы працэс з’яўлення і знікнення, таму ўраднікі клапоцяцца 

толькі пра надзённыя праблемы, грэбуючы пытаннямі вечнасці. Пратэстанцкія 

мысліцелі разглядалі царкву інкарпараванай у дзяржаву, таму ўраднікі як 

пастаўленыя Богам, павінны дбаць не толькі аб матэрыяльным, але і духоўным 

выхаванні грамадзян, таму магчыма пабудова хрысціянскай дзяржавы, калі ёй 

кіруюць хрысціяне. 

Каталіцкія палемісты бачылі грамадства прасторай ўзаемадзеяння кліру з 

мірам, дзе клір навучае свецкіх. Свядомае падначаленне і прыманне падобнага 

парадку спраў дазваляе забяспечыць неабходную стабільнасць і мір унутры 

соцыюму. Кансенсус адносна пытання размеркавання ўлады з’яўляўся асновай 

дабрабыту і паспяховага функцыянавання грамадства. Праваслаўныя палемісты 

выбудоўвалі апазіцыю паміж дзяржавай і грамадствам, калі дзяржава скіравана 

на матэрыяльны свет, падмяняе духоўныя прыярытэты аблуднай карысцю, то 

грамадства ёсць апірышча для рэлігійнага выхавання асобы. Дзяржава ніколі не 

будзе мець маналітны соцыюм, так як асобы, якія імкнуцца да матэрыяльнай 

карысці будуць супрацьстаяць тым, хто імкнецца да карысці духоўнай. 

Пратэстантызм інтэрпрэтуе грамадства як аб'яднанне людзей інтэграванае ў 

дзяржаву. Інтэграцыя адбываецца праз падначаленне свецкай іерархіі, што 

выражаецца ў выкананні законаў і загадаў ураду. Свецкая ўлада разумелася 

пратэстанцкімі мысліцелямі як інструмент выканання волі Бога, таму не было 

супрацьстаяння свецкага і духоўнага складніку. 

Па-другое, сацыяльна-рэлігійны аспект. 

Каталіцкія аўтары зыходзілі з паняцця «асаблівасці», што тэалагічна 

выводзілася з адрознення Св. Пятра ад іншых апосталаў, што з часам 

трансфармавалася ў няроўнасць рымскага біскупу да іншых патрыярхаў. Па 

гэтай жа прычыне клір дамінуе над паствай. адсюль асіметрыя ў царкве, дзе 

поўную адказнасць за прыняцце рэлігійных рашэнняў нясе клір. Мір унутры 

рэлігійнай арганізацыі забяспечваецца кансенсусам унутры кліру адносна 

развіцця царквы. Асновай царквы выступаў Папа Рымскі як наступнік Хрыста, 

арганізуючы і стабілізуючы элемент сістэмы. Праваслаўныя даводзілі роўнасць 

ўсіх людзей перад Богам, што вынікала з мізэрнасці чалавека ў параўнанні з 

Хрыстом, таму дамінаванне кліру над паствай і адзінаўладдзе ўспрымаліся 
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выключна негатыўна. І паства, і клір аднолькава адказны перад Богам за 

наступствы прынятых рашэнняў. Праз несупадзенне мэт царквы і дзяржавы 

існуе непазбежнасць канфлікту паміж імі. Мэта царквы палягала на непасрэдным 

і штодзённым трывожным пачуцці рэлігійнай прысутнасці, а асновай яе 

будавання павінны быць не клір, а вера, якая арганізуе царкоўнае згуртаванне. 

Пратэстанцкія мысліцелі бачылі існаванне царквы і дзяржавы ў неадрыўнай 

повязі, так як кампетэнцыя і адказнасць ляжыць на ўрадніках. Сэнсам існавання 

асобы ў падобнай рэлігійнай арганізацыі з'яўляецца выкананне ўсіх 

абавязацельстваў перад дзяржавай і грамадствам.  

Пытанне еднасці высоўвалася на пярэдні план як анталагічная 

неабходнасць выканання прыказанняў Хрыста аб агульнасці яго веры і 

супольнасці яго вернікаў. Каталіцтва, ставячы арганізацыйнае падначаленне 

вышэй за нязначныя тэалагічныя разыходжанні, бачыла крыніцу еднасці ў 

падпарадкаванні ўсіх цэркваў уладзе Папы Рымскага. Праваслаўныя 

супрацьпастаўлялі ўладу Папы Рымскага і веру ў Хрыста, таму тэалагічныя 

разыходжанні ўяўлялі для іх вялікую істотнасць. Пратэстанцкія мысліцелі не 

бачылі магчымасці для існавання царкоўнай еднасці, калі меліся разыходжанні ў 

трактаванні рэлігійных пастулатаў. З кожным сінодам колькасць пратэстанцкіх 

дэнамінацый расла і еднасць у іх магла быць заснавана толькі на каштоўнасці 

Бібліі.  

Па-трэцяе, сацыяльна-этнічны аспект. 

Канструяванне канцэпцыі народа, як этнасу, фармавалася ў міжрэлігійнай 

палеміцы ў рэчышчы працэсу аб’яднання і зліцця народаў унутры дзяржавы. 

Калі кроўная роднасць забяспечвала першы ўзровень аб'яднання чалавечай 

супольнасці як этнасу, то рэлігія забяспечвала духоўнае адзінства, альбо грунт 

для ператварэння ў маналітную звышсупольнасць унутры адной дзяржавы. 

Каталіцка-ўніяцкія палемісты разумелі працэс аб’яднання этнасаў на аснове 

рэлігійнай тоеснасці як неабходны пазітыўны працэс, які забяспечыць спакой і 

росквіт дзяржавы, а праваслаўныя аўтары наадварот, выступалі за захаванне 

кожным народам этнічнай і духоўнай самастойнасці, лічачы гэта неабходным 

патрабаваннем хрысціянскай рэлігіі.  

Па-чацвёртае, сацыяльна-гуманістычны аспект. 

Каталіцкія палемісты разглядалі мудрасць і адукацыю як ключавыя 

накірункі ў развіцці грамадства. Асабліва істотна, каб доступ да лепшай 

адукацыі меў клір, каб выхоўваць паству. Такі ўзровень забяспечваюць 

каталіцкія ўніверсітэты, якія аб’ядналі мудрасць лацінскага і візантыйскага 

свету. Праваслаўныя палемісты даводзілі прыярытэт візантыйскай мудрасці над 

ліцінскай, так як першая паходзіла са старажытнай Грэцыі і Візантыі. 

Сапраўднай мудрасцю з'яўляецца візантыйская тэалогія і містычныя практыкі. 
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Пратэстантызм, ставячыся з найбольшай павагай да першакрыніц, выбудоўвае 

новую канцэпцыю адукацыі, якая будуецца на незалежнасці ад рэлігійных 

аўтарытэтаў, што дае шырокае поле да інтэрпрэтацыі. За сэнс адукацыі 

разумеецца выгоды вонкавага свету здабытыя ў матэрыяльным ці відавочным 

эквіваленце.  

Распрацоўка паняццяў свабоды і роўнасці таксама адбывалася ў рэчышчы 

міжрэлігійнага дыялогу. Каталіцкія палемісты базаваліся на паняцці таленту, 

што адрознівае кожнага чалавека ад іншых. Натуральная няроўнасць выяўлялася 

ў існаванні іерархіі, як рэлігійнай так і свецкай. Іерархія прадстаўляла сабой 

эманацыю інтэлектуальных і палітычных кампетэнцый ад вышэйшага да 

ніжэйшага. Свабода, у падобным разуменні, палягала на прыманні кожным 

індывідам свайго месца і сваёй адметнасці ў грамадстве. Пратэстанцкія 

палемісты бачылі няроўнасць як натуральную характарыстыку грамадства, так 

як Бог па рознаму надзяляў людзей уладай. Падначаленасць заканадаўству ўсіх 

чальцоў грамадства выкараняе гвалт і тыранію, таму толькі ў рамках 

заканадаўства магчыма свабода. Праваслаўныя палемісты даводзілі роўнасць 

ўсіх людзей, што прадугледжвала раўнапраўны статус паміж іерархіяй і паствай. 

Гвалт і прымушэнне, якія ўжывае дзяржава для падначалення чалавека павінны 

быць ураўнаважаны законамі. Менавіта дзякуючы законам, рэалізуецца 

чалавечая свабода. Дабраахвотнае прыманне законаў і дакладнае ім 

падпарадкаванне адрознівае грамадзяніна ад раба, які існуе не згодна з законамі, 

але паводле чужога волевыяўлення. Такім чынам, свабода – гэта ўдзел у 

заканадаўчай дзейнасці, што прадугледжвае дабраахвотнае падпарадкаванне 

законам [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў мэтах 

падрыхтоўкі праграм для вышэйшых навучальных устаноў па гісторыі філасофіі, 

гісторыі філасофскай думкі Беларусі, канфесійнай гісторыі Беларусі, у тым ліку 

для распрацоўкі спецкурсаў па канфесійнай ідэнтычнасці і міжрэлігійнай 

камунікацыі, а таксама пры фармаванні дзяржаўнай палітыкі ў сферы 

міжрэлігійнага дыялогу. 
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палемічная літаратура, пратэстантызм, уніяцтва, каталіцызм, праваслаўе, 

сацыяльна-філасофская думка Беларусі. 

Мэта даследавання: выяўленне сацыяльна-філасофскіх поглядаў 

мысліцеляў Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стагоддзя, сфармаваных у 

выніку рэлігійнай палемікі. 

Метады даследавання: гісторыка-філасофская рэканструкцыя, 

кампаратыўны аналіз, дыялектычны метад. 

Атрыманыя вынікі: эксплікаваны канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-

філасофскіх поглядах мысліцеляў Беларусі канца XVI - сярэдзіны XVII 

стагоддзя і паказана ўзаемасувязь іх фармавання з міжрэлігійнай камунікацыяй. 

Навуковая навізна: міжрэлігійная палеміка разгледжана як 

камунікацыйны феномен. Адасоблены канфесійныя адрозненні ў сацыяльна-

філасофскім, сацыяльна-палітычным, сацыяльна-рэлігійным, сацыяльна-

этнічным і сацыяльна-гуманістычным аспекце сацыяльна-филасофскіх 

поглядаў мысліцеляў Беларусі. Прадстаўлена роля міжрэлігійнай камунікацыі ў 

іх фармаванні. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў мэтах падрыхтоўкі праграм для вышэйшых 

навучальных устаноў па гісторыі філасофіі, гісторыі філасофскай думкі 

Беларусі, канфесійнай гісторыі Беларусі, у тым ліку для распрацоўкі 

спецкурсаў па канфесійнай ідэнтычнасці і міжрэлігійнай камунікацыі, а таксама 

пры фармаванні дзяржаўнай палітыкі ў сферы міжрэлігійнага дыялогу. 

Галіна прымянення: гісторыя філасофіі, гісторыя філасофская думкі 

Беларусі, канфесійная гісторыя Беларусі, рэлігіязнаўства. 
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Социально-философские взгляды мыслителей Беларуси в контексте  

религиозной полемики конца XVI – середины XVII века 

 

 

Ключевые слова: религиозная коммуникация, межрелигиозный диалог, 

полемическая литература, протестантизм, униатство, католичество, 

православие, социально-философская мысль Беларуси. 

Цель исследования: выявление социально-философских взглядов 

мыслителей Беларуси конца XVI – средины XVII века, сформированных в 

результате религиозной полемики. 

Методы исследования: историко-философская реконструкция, 

компаративный анализ, диалектический метод. 

Полученные результаты: эксплицированны конфесиональные различия 

в социально-философских взглядах мыслителей Беларуси конца XVI – средины 

XVII века и показана взаимосвязь их формирования с межрелигиозной 

комуникацией.  

Научная новизна: межрелигиозная полемика рассмотрена как 

коммуникационный феномен. Выделены конфессиональные отличия в 

социально-политическом, социально-религиозном, социально-этническом и 

социально-гуманистическом аспекте социально-философских взглядов 

мыслителей Беларуси. Представлена роль межрелигиозной коммуникации в их 

формировании. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы с целью подготовки программ для 

высших учебных заведений по истории философии, истории философской 

мысли Беларуси, конфессиональной истории Беларуси, в том числе для 

разработки спецкурсов по конфессиональной идентичности и межрелигиозной 

коммуникации, а также при формировании государственной политики в сфере 

межрелигиозного диалога. 

Область применения: история философии, история философской мысли 

Беларуси, конфессиональная история Беларуси, религиоведение. 
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SUMMARY 

 

Dzmitry Anatoljevich Smaliakou 

 
The Social and Philosophical Views of the Belarusian Thinkers in the religious 

polemics end of XVI – middle part XVII cent. 

 

 

Keywords: polemical literature, Protestantism, Uniates, Catolicism, 

Orthodoxy, Social and Philosophical Thinking, Interreligious communication, 

interreligious dialog 

The aim of the research of the research is the investigation of social and 

philosophical views of Belarusian thinkers in the end of XVI – middle part XVII cent 

that were produced in the result of religious polemics. 

Research methods: historical and philosophical reconstruction, comparative 

analysis, dialectic method. 

Obtained results: explicated confessional difference between the social and 

philosophical views of the thinkers in the end of XVI – middle part of XVII century 

Belarus. 

Scientific novelty: the religious polemics was represented as communicative 

phenomena. There were alocated confessional differences in socio-political, socio-

religious, socio-ethnic and socio-humanistic aspects of the social and philosophical 

views of thinkers in Belarus. There was represented the role of the interreligious 

communication in this process. 

Application recommendations: the findings of the research could be used for 

the developing of the programs for higher education system in sphere of history of 

philosophy, history of philosophical thinking in Belarus, confessional history of 

Belarus, and also for the special courses for religion identity and inter-religion 

communication. The finding also could be applied for the development of state policy 

in sphere of interreligious dialog. 

Application area: history of philosophy, history of philosophical thinking in 

Belarus, confessional history of Belarus, religion study. 

 

 


