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УВОДЗІНЫ 

Гісторыя вальдызму як рэлігійнага руху цікавая і ў ХХІ ст. тым, што ён 

захаваўся з ХІІ ст. і мае сваіх вернікаў і сёння. Вальдэнсы як гістарычная з’ява 

традыцыйна вывучаюцца ў межах рэлігіязнаўства і гісторыі каталіцкай Царквы, 

а ўласна гістарычны разгляд гэтага руху звычайна не прыцягвае асобнай ўвагі 

даследчыкаў. Гэта замінае ўсталяванню сувязі самога руху з сацыяльна-

эканамічнымі і сацыяльна-палітычнымі працэсамі, якія адбываліся ў адпаведны 

час у Еўропе. Прапанаванае даследаванне прадугледжвае хаця б частковае 

запаўненне ўтворанай лакуны. 

У сярэднявечнай Еўропе са знікненнем катарызму і да прыходу гусітаў 

каталіцкая царква вызнавала вальдэнсаў найбольш небяспечнай ерэтычнай 

сектай. Гэты рух узнікае на поўдні сучаснай Францыі ў 70-ых гг. ХІІ ст., з цягам 

часу распаўсюджваецца ад Пірэнеяў да Карпатаў пад самымі рознымі назвамі: 

вальдэнсы (ад заснавальніка – Вальдо), бедныя з Ліёна, або леаністы (родны 

горад Вальдо), рункарыі (глава італьянскай галіны – Іаан з Ронка), мантанэлі 

або ўльтрамантаны (тыя, хто жыве ў гарах або за гарамі), бедныя духам, бедныя 

ламбардцы і інш. З пачатку XV ст. у інквізітарскіх дакументах яны паступова 

зліліся з ведзьмамі і гусітамі, у выніку чаго “класічны” вальдызм спыніў сваё 

існаванне. У 1532 г. вальдэнсы афіцыйна далучыліся да пратэстанцкага руху, а 

ў 1975 г. аб’ядналіся з Італьянскай метадысцкай царквой. У дадзены час 

вальдэнсы жывуць на Поўначы Італіі (з цэнтрам у П’емонце, горад Торэ 

Пелічэ), Германіі, ЗША, Аргентыне і Уругваі, будучы, такім чынам, адзіным 

ерэтычным рухам, які здолеў легалізавацца і праіснаваць да нашага часу. 

Праблема міжрэлігійнага і міжкультурнага супрацьстаяння ў свеце, цесна 

пераплеценая з праблемай бежанства, з’яўляецца адной з самых істотных на 

працягу ўсёй свядомай гісторыі чалавецтва. Таму ў навуцы ідзе пастаянны 

пошук вопыту агульнага жыцця прадстаўнікоў розных канфесій і вераў. У 

дадзеным ключы грунтоўна аналіуецца вопыт суіснавання прадстаўнікоў 

розных канфесій і рэлігійных плыня. 

На прасторах былога СССР гістарычныя даследаванні на сацыяльна-

рэлігійную тэматыку працяглы час былі абмежаваныя з ідэалагічных, 

палітычных і гуманітарных прычын. Не з’яўляецца выключэннем і рух 

вальдэнсаў, які, з аднаго боку, разглядаўся як сярэднявечная ерась (без 

гісторыка-геаграфічнай спецыфікі), а з другога – як сацыяльны пратэст у межах 

класавага грамадства. 

Яшчэ адной адметнай рысай традыцыйнага вывучэння вальдэнсаў у 

Еўропе з’яўляецца яго разгляд у межах Рэфармацыі без належнай увагі на 

папярэдні перыяд іх існавання. 
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Акрамя таго, рух вальдэнсаў з’яўляецца заўважнай часткай гісторыі таго 

рэгіёна сярэднявечнай Еўропы, які не трапляе ў палітычныя межы 

найбуйнейшых еўрапейскіх дзяржаў Сярэднявечча: Францыі, Германіі і Італіі. 

Таксама вядома, што гэты рух яшчэ ў Сярэднявеччы пашырыўся па тэрыторыі 

Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. 

Навуковая значнасць. Па-першае, вальдэнсы – самы старажытны 

ерэтычны рух, які мае неперарыўную гісторыю з Сярэднявечча да нашых дзён, 

што з’яўляецца ўзорам рэлігійна-сацыяльнай адаптацыі на працягу сямі з 

паловай стагоддзяў. Важна вывучыць “класічны” перыяд яго існавання, каб 

зразумець сутнасць самога руху. 

Па-другое, было абвергнута меркаванне наконт адзінства або 

раз’яднанасці вальдызму ў сярэднявечнай Еўропе [184; 255, p. 3].  

Па-трэцяе, у гістарычнай літаратуры вальдэнсы разглядаліся (і 

працягваюць разглядацца пэўным колам даследчыкаў) папярэднікамі 

пратэстантаў. Такім чынам, разуменне прычын і асаблівасцяў узнікнення і 

пашырэння вальдэнскага руху дае магчымасць глыбей даследаваць прычыны 

ўзнікнення і пашырэння пратэстантызму, яго сацыяльную базу і прычыны 

поспеху, у тым ліку і для беларускіх земляў. 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі, тэмамі 

Дадзеная даследаванне звязана з распрацоўкай курса сусветнай гісторыі ў 

Рэспубліцы Беларусь, якая ажыццўляецца Беларускім дзяржаўным 

універсітэтам сумесна з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Дысертацыя выконвалася ў рамках навукова-даследчых работ «Христианизация 

белорусских земель, общее и особенное в контексте исторических процессов в 

Центральной и Восточной Европе» (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20112167 ад 

20.06.2011), «Религиозная сакрализация власти и социальных институтов 

славянского общества на территории Беларуси и в регионе Восточной Европы в 

древности и средневековье» (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20161679 ад 

19.05.2016) і трох праектаў па грантах БДУ для студэнтаў і аспірантаў: 

"Применение методов исторической лингвистики при исследовании 

источников по истории еретических движений в Центральной и Восточной 

Европе" (2011 г.), "Проблема социально-политических, этнических и 

конфессиональных идентификаторов в античных и средневековых обществах 

Ближнего Востока и Западной Европы" (2012 г.) і "Распространение западного 

христианства в восточноевропейских землях в контексте социально-

политического развития Европы в Высоком и Позднем Средневековье" (2014 г.) 
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Мэта і задачы даследавання 

Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці вальдызму як самастойнага 

руху  з моманту яго ўзнікнення да заканчэння “класічнага” перыяду існавання, з 

улікам храналагічных зменаў і рэгіянальнай спецыфікі.  

Для вырашэння мэты былі выкананы наступныя задачы: 

выявіць храналагічныя межы існавання вальдэнсаў як самастойнага руху, 

прасачыць узаемасувязь вальдызму з катарствам і гусізмам; 

вызначыць асноўныя прычыны і фактары ўзнікнення і пашырэння руху 

вальдэнсаў з улікам тэрытарыяльнай спецыфікі; 

вызначыць, ці былі вальдэнсы адзіным рухам на працягу “класічнага” 

перыяду; 

вызначыць рэгіянальныя асаблівасці вучэння вальдэнсаў у XIII – пачатку 

XV ст. 

Аб’ектам работы з’яўляецца гісторыя Еўропы канца ХІІ – пачатку 

XV ст., прадметам – рух вальдэнсаў ад моманту ўзнікнення да пачатку XV ст. 

Храналагічна работа ўключае перыяд з 1170-х гг. да пачатку XV ст. 

Ніжняя мяжа (1170-я гг.) абазначае пачатак існавання вальдэнскага руху: зварот 

Вальдо ў “сапраўдную” веру. Верхняя (пачатак XV ст.) – заканчэнне існавання 

вальдэнсаў як самастойнага руху і “змяшэнне” іх з ведзьмамі і гусітамі. 

Геаграфічна праца ахоплівае ўсе рэгіёны распаўсюджання вальдэнсаў у 

адзначаны перыяд. Асаблівы акцэнт зроблены на неаднародныя ў этнічным 

плане рэгіёны, дзе рух вальдэнсаў развіваўся найбольш актыўна. 

Навуковая навізна даследавання 

Навуковая навізна дысертацыйнага даследавання заключаецца ў тым, што 

ў ім упершыню ў гістарыяграфіі вылучаны перыяд існавання “класічнага” 

вальдызму (канец ХІІ – пачатак XV ст.). Прадстаўлены сістэмны аналіз яго 

ўзнікнення, пашырэння і эвалюцыі. Вызначаны месца і роля супрацьстаяння з 

каталіцкай царквой, катарамі і іншымі рэлігійнымі і сацыяльнымі групамі 

(вальдызм узнікае як рэакцыя на катарскі рух, рыхтуе глебу і ўплывае на ідэі 

Яна Гуса і ранніх гусітаў, але потым трапляе пад уплыў апошніх і страчвае свае 

“класічныя” рысы). Таксама ўпершыню выяўлены спецыфічныя для кожнага 

канкрэтнага еўрапейскага рэгіёна пашырэння механізмы сацыяльна-

эканамічнай адаптацыі вальдэнсаў. Устаноўлена, што адаптацыйныя механізмы 

выклікалі трансфармацыю асобных палажэнняў веравызнання вальдэнсаў 

(пераход да таемнай пропаведзі ва ўмовах узмацнення інквізіцыйнага ўціску; 

нівеляванні забаронаў клятвы, працы і валодання маёмасцю для інтэграцыі ў 

сістэму сацыяльных і палітычных адносінаў сярэднявечнага горада; абыход 

забароны гвалту ў сітуацыі шырокай падтрымкі сярод мясцовага насельніцтва).  
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Дадзеная работа дазваляе пашырыць навуковыя ўяўленні пра ролю 

вальдэнскага руху ў гісторыі сярэднявечнай Еўропы. Аўтарам перакладзены на 

беларускую мову з лацінскай вялікі масіў новых, не выкарыстаных раней ні ў 

савецкай, ні ў постсавецкай гістарыяграфіі крыніц. 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

1. Росквіт вальдызму як незалежнага руху храналагічна прыпадае на 

перыяд паміж існаваннем дзвюх іншых рэлігійных пагрозаў для каталіцызму: 

катарства і гусізму. Рух вальдэнсаў узнікае як супрацьстаянне катарскай ерасі. 

У рамках барацьбы з катарамі вальдэнсы самастойна здзяйснялі еўхарыстыю і 

актыўна прапаведвалі, што прывяло да іх адлучэння ад каталіцкай царквы і 

радыкалізацыі ўласна вальдэнскага вучэння. Канцом існавання для 

вальдэнскага руху у чыстым выглядзе становіцца пачатак XV ст. Тады на 

захадзе Еўропы ў інквізітарскіх працах саміх вальдэнсаў пачынаюць блытаць з 

ведзьмамі, а на ўсходзе паслядоўнікі Вальдо трапляюць пад уплыў ідэй Яна 

Гуса і самі ўплываюць на развіццё дактрыны гусітаў, што прыводзіць да 

збліжэння і змяшэння гэтых рухаў. 

2. Распаўсюджанне руху вальдэнсаў адбывалася не на тэрыторыі 

Каралеўства Францыі (што звычайна сцвярджаецца ў навуковай літаратуры), а 

ў вольных (freie Städte) імперскіх (Reichsstädte) гарадах Ліёне, Мецы і Тулі, а 

таксама ў італьянскіх гарадах-камунах Вероне, Мілане, Крэмоне, Бергама і інш. 

Тут склаліся спрыяльныя для зацвярджэння новага ерэтычнага руху ўмовы: 

сацыяльна-эканамічны ўзровень развіцця быў дастаткова высокі, а палітычная 

ўлада – нестабільнай, што і абумовіла фарміраванне ў першых вальдэнсаў 

шырокай аўдыторыі з рамеснікаў і гандляроў. У выніку поспехаў у галіне 

вырабу і гандлю тканінамі ў ix атрымалася ўвайсці ў склад заможных 

гараджанаў і заняць пасты ў магістраце. Важкім фактарам пашырэння руху 

вальдэнсаў у гэтых гарадах стала адсутнасць пераследу з боку ўладаў і 

інквізіцыі. У Цэнтральнай Еўропе носьбітамі вальдэнскага вучэння былі ў 

асноўным нямецкія каланісты з ніжэйшых пластоў грамадства, што абумовіла 

замыканне вальдэнскага вучэння ўнутры іх асяроддзя сярод дробных гандляроў 

і рамеснікаў, а таксама сялянаў. Найбольшае распаўсюджанне вальдэнсаў 

адбылося ў цяжкадаступных горных далінах Заходніх Альпаў, дзе іх 

падтрымала большая частка насельніцтва і нават феадалы. Менавіта ў апошнім 

рэгіёне рух існуе дагэтуль. 

3. Нягледзячы на ўсе разыходжанні ў другасных аспектах вальдэнскага 

вучэння, выразна прасочваецца адзінства руху на працягу ХІІ – пачатку XV ст. 

Такое адзінства, з аднаго боку, праяўлялася ў наяўнасці агульнага 

найвышэйшага органа кіравання (capitulum generale) абшчынай вальдэнсаў, 

якая складалася з вандроўных прапаведнікаў-магістраў і аселых вернікаў. З 
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другога боку, агульнымі былі і зафіксаваныя яшчэ першымі інквізітарамі 

вальдэнскія дагматы, заснаваныя на літаральным успрыняцці перакладзенага 

імі Новага Запавету: апостальская беднасць, абавязковасць пропаведзі (у тым 

ліку і жанчынамі), існаванне толькі двух шляхоў пасля смерці – раю і пекла, 

адмаўленне гвалту і клятвы, данатызм. 

4. Адыход вальдэнсаў ад першапачатковай дактрыны аб недапушчэнні 

клятвы, валодання маёмасцю і гвалту быў выкліканы неабходнасцю 

прыстасавання да жыцця і асаблівасцяў канкрэтнага рэгіёна. Так, дзеля 

ўбудавання ў сістэму сярэднявечнага горада, уладкаванага паводле цэхавага 

прынцыпу на аснове прысягі, вальдэнсам даводзілася адмаўляцца ад забароны 

клятвы (развітыя гарады паўднёва-заходняй часткі Свяшчэннай Рымскай 

імперыі: Страсбург, Берн і інш.). Магчымасць назапашвання багацця ў тых 

рэгіёнах, дзе вальдэнсы пражывалі ў вялікай колькасці і, адпаведна, мелі 

магчымасць прымянення зброі для абароны сваіх пазіцый (жыцця), абумовіла 

адмову ад забароны валодання маёмасцю і гвалту (вышэйпазначаныя развітыя 

гарады, а таксама даліны ў Заходніх Альпах). 

Асабісты ўклад саіскальніка 

Прапанаваная дысертацыя – вынік самастойнай даследчай працы аўтара. 

Даследаванне выканана з прыцягненнем шырокага кола крыніц і навуковай 

літаратуры. Пераклады з лацінскай мовы на беларускую выкананы аўтарам 

самастойна. Палажэнні дысертацыі абгрунтаваныя праведзеным крытычным 

вывучэннем арыгінальных крыніц, гістарыяграфіі і выкарыстаннем сучасных 

метадаў даследавання. Удзел навуковага кіраўніка складаўся з пастаноўкі задач 

і абмеркавання вынікаў даследаванняў. 

Апрабацыя вынікаў даследавання 

Асноўныя палажэнні дысертацыі былі адлюстраваны ў выступленнях на 

28 канферэнцыях, у тым ліку: Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Религиозные братства в Средневековье и Раннее Новое Время (до конца XVIII 

века)» (Кельцэ, Польшча, Універсітэт імя Яна Каханоўскага, Інстытут гісторыі, 

15–16 мая 2012 г.); 66-73-я Навуковыя канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.); Выкладчыцка-студэнцкая 

навуковая канферэнцыя ў гонар акадэмікаў М.М. Нікольскага і У.М. Перцава 

“Лістападаўскія сустрэчы” (гістфак БДУ, 2009, 2013, 2015 гг.); 1-я міжвузаўская 

навуковая канферэнцыя Смаленскай асацыяцыі маладых вучоных “Ad se ipsum 

et lucem” (‛К самому себе и свету’) (Смаленск, РФ, 25–26 мая 2010 г.); 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Компьютерная лингвистика: 

научное направление и учебная дисциплина» (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя Ф. Скарыны, 3–4 лістапада 2010 г.); Міжнародная студэнцкая канферэнцыя-
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семінар “Христианство в Европе: взгляд в прошлое или путь в будущее” 

(Інстытут тэалогіі імя святых Мефодыя і Кірыла БДУ, 10–12 декабря 2010 г.); 

Восьмая міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя «Новые 

образовательные технологии в вузе» (Екацерынбург, РФ, ФГАОУ ВПО 

Уральскі федэральны ўніверсітэт імя першага прэзідэнта Расіі Б. Н. Ельцына, 2–

4 лютага 2011 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і 

маладых вучоных «Ломоносов» (Масква, РФ, МГУ, 2011, 2012, 2015 г.); 

Раманаўскія чытанні (Магілёў, 2011, 2014 г.); Трэці Міжнародны Кангрэс 

даследчыкаў Беларусі “Беларусь: паўночнае вымярэнне” (Каўнас, Літва, 

Універсітэт Вітаўта Вялікага, 11–13 кастрычніка 2013 г.); Навуковая 

канферэнцыя даследчыкаў Свяшчэннага Пісання Старога і Новага Запаветаў, 

прысвечаная памяці Іераніма Стрыдонскага «Четвёртые Иеронимовские 

чтения» (Мінск, Мінская духоўная акадэмія, Інстытут тэалогіі імя святых 

Мефодыя і Кірыла БДУ, 12 лістапада 2014 г.); Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя “Рэлігія і/ці паўсядзённасць” (Мінск, РІВШ, 16–18 

красавіка 2015 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Молодые 

исследователи – регионам» (Волагда, РФ, 20–24 красавіка 2015 г.); 

Міжнародная моладзевая навукова-практычная канферэнцыя "Актуальные 

проблемы отечественной и всеобщей истории, культурологии и музеологии" 

(Пскоў, РФ, 4–8 красавіка 2016 г.); VIII Міжнародны моладзевы навуковы 

форум «Белгородский диалог – 2016: проблемы филологии, всеобщей и 

отечественной истории» (Белгарад, РФ, 7–9 красавіка 2016 г.); Міжнародная 

канферэнцыя "Unjust Borderlands: Injustice and Cultural Bordering" (Грайфсвальд, 

Германія, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 3–5 мая 2017 г.). 

Апублікаванасць вынікаў даследавання 

Асноўныя вынікі даследавання адлюстраваны ў 29 навуковых працах. З іх 

артыкулаў ў навуковых выданнях у адпаведнасці з п.18 Палажэння аб 

прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў ў Рэспубліцы 

Беларусь – 5 (агульным аб’ёмам 4,1 друкаванага аркуша), артыкулаў у іншых 

навуковых выданнях – 10, артыкулаў у зборніках матэрыялаў навуковых 

канферэнцый – 13, тэзісаў выступленняў на навуковых канферэнцыях – 1. 

Структура і аб’ём дысертацыі 

Дысертацыя складаецца з уводзінаў, агульнай характарыстыкі работы, 

чатырох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу і 2 дадаткаў. У дадатках 

прыводзяцца выкананыя аўтарам картасхемы і абагульняльная супастаўляльная 

табліца. Поўны аб’ём дысертацыі складае 143 старонкі, у тым ліку 4 табліцы, 

якія займаюць 1,5 старонкі, 2 дадаткі на 7 старонках. Бібліяграфічны спіс 
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утрымлівае 330 найменняў, уключаючы асабістыя публікацыі саіскальніка 

вучонай ступені. 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ  

У першай главе “Гістарыяграфія, крыніцы і метады даследавання”, 

якая складаецца з трох раздзелаў, разглядаецца гістарыяграфічная, 

крыніцазнаўчая і метадалагічная база, на якой грунтавалася вывучэнне гісторыі 

вальдэнскага руху ў ХІІ – пачатку XIV стст.  

У раздзеле 1.1 “Гістарыяграфія” паказана развіццё традыцыі 

даследавання пераважна тэалагічна-дактрынальных пытанняў, бо праблемы 

сацыяльна-эканамічнага характару доўгі час заставаліся па-за ўвагай, 

нягледзячы на значную агульную колькасць работ. А з “прызнаннем” 

вальдэнсаў папярэднікамі пратэстантаў1 увага да гэтай секты значна 

павялічылася.  

Першым перыядам уласна вальдэнскай гістарыяграфіі можна лічыць XVII 

– пачатак XIХ стст., калі адбываецца назапашванне фактаў, якія ўспрымаюцца 

некрытычна. Старанна пераказваюцца ў якасці гістарычных звестак 

сярэднявечныя легенды, да прыкладу, аб паходжанні вальдэнсаў напрамую ад 

Апосталаў2. Працы гэтыя, напісаныя пратэстантамі, быццам бы палемізуюць з 

інквізітарскімі трактатамі ХІІІ-XIV стст. Асноўная каштоўнасць такіх работ 

палягае менавіта ў назапашванні фактаў і першаснай публікацыі (або як 

мінімум узгадках) крыніц па гісторыі вальдэнскага руху. Менавіта з апорай на 

гэтыя працы працавалі наступныя даследчыкі, пацвярджаючы, пашыраючы або 

абвяргаючы прыведзеныя дадзеныя. 

Наступным перыядам у гістарыяграфіі стаў этап ХІХ – першай паловы 

ХХ стст., калі аўтары перайшлі ад прамога пераказу крыніц да іх крытычнага 

вывучэння і спрабавалі правесці параўнаўчы аналіз. Вылучаюцца 

“Паведамленні пра гісторыі сектаў у сярэднія вякі” пра вальдэнсаў і катараў 

разам, сабраныя і апрацаваныя І. фон Дзёлінгерам3. У гэты перыяд вывучэнне 

вальдэнсаў яшчэ не было цалкам аддзелена ад вывучэння іншых ерэтычных 

рухаў, такіх як катары, браты вольнага духу, петрабрузіянцы, бегарды і інш. Іх 

не толькі разглядалі разам, але і часам блыталі, пераймаючы гэтым памылкі 

сярэднявечных інквізітараў. Мінусам гэтым збораў з’яўляецца адсутнасць у іх 

                                                           
1 Осокин, Н. История альбигойцев и их времени / Н. Осокин. – М. ; Назрань : АСТ, 2000. –C. 410; Wingerd, J. 

“Poor Preaching Protestants”: a brief discussion of the Waldenses [Electronic resource] / J. Wingerd // Academia. – 

Mode of access: https://www.academia.edu/11593267/Poor_Preaching_Protestants. – Date of access: 26.08.2016. 
2 Strong, C. H. A brief sketch of the Waldenses / C. H. Strong. – Lawrence : J. S. Boughton, 1893. – Р. 38. 
3 Döllinger, I. von. Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters / I. von Döllinger. – München : Beck, 1890. – 737 S. 
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анатацый да апублікаваных крыніц і тэксталагічнага разбору. Няма  ўказанняў 

на розначытанні ў рукапісах. 

У другой палове ХХ ст. сітуацыя значна змяняецца. Адкрывае перыяд 

самы поўны на сённяшні дзень двухтомны “Збор вальдэнскіх крыніц” да 

пачатку XIV ст., падабраны, апрацаваны і каментаваны адным з лепшых 

даследчыкаў нашага часу Ж. Ганэ4. Гэтае выданне выпраўляе ўсе недахопы 

сваіх папярэднікаў: адабраны крыніцы (і нават вытрымкі з іх), датычныя 

менавіта вальдэнсаў, кожная мае ўступ і тэксталагічны разбор. Пабачыў свет 

манументальны збор каментаваных крыніц “Парасткі па гісторыі вальдэнсаў”  

пад рэдакцыяй А. Пачоўскага і К.-В. Селжа5.  

Асноўнымі сучаснымі цэнтрамі вывучэння вальдызму сталі Германія, 

Аўстрыя, Францыя і Італія, дзе гісторыя вальдызму з’яўляецца роднай 

гісторыяй, а таксама Англія і Злучаныя Штаты Амерыкі. Пануе плюралізм 

падыходаў і пунктаў погляду, хоць адчуваецца падзел на каталіцкія і 

пратэстанцкія пазіцыі. У асобную групу можна вылучыць вывучэнне 

вальдэнскіх груп Польшчы, Чэхіі і Венгрыі. Нягледзячы на разнастайнасць 

даследаванняў па гісторыі вальдызму ў Цэнтральнай Еўропе, дагэтуль 

адсутнічаюць грунтоўныя абагульняльныя працы, якія б уключалі ў сябе 

гісторыю вальдэнскага руху ад пачатку ХІІІ ст. да пачатку XV ст. у гэтым 

рэгіёне, выкладзеную на агульнагістарычным фоне. 

На дадзены момант Італія з’яўляецца цэнтрам вальдэнскага руху, там 

існуе іх выдавецтва «Claudiana», навуковае перыядычнае выданне «Бюлетэнь 

таварыства вывучэння вальдэнсаў» і вышэйшая навучальная ўстанова 

Факультэт вальдэнскай тэалогіі ў Рыме. На сёння найбольш поўнай, грунтоўнай 

і актуальнай работай пра першы этап вальдэнскага руху з’яўляецца кніга 

К. Папіні “Вальдо з Ліёна і бедныя духам: першае стагоддзе вальдэнскага руху” 

(1170-1270)6. Каштоўнасць яго работы палягае ў канчатковым пераадоленні 

“канфесійнага” падыходу да даследавання вальдэнскай гісторыі, неперадузятага 

параўнання Вальдо і Францыска з Асізі, а таксама глыбокім аналізе найбольш 

прадстаўнічых крыніц.  

Сярод нямецкіх навукоўцаў найбольшы ўнёсак зрабіў Аляксандр 

Пачоўскі, адзін з найбольш аўтарытэтных нямецкіх спецыялістаў па гісторыі 

вальдэнсаў. Спецыфікай сучасных даследаванняў з’яўляецца вывучэнне 

                                                           
4 Enchiridion fontium Valdensium: recueil critique des sources concernant les Vaudois au moyen âge : in 2 vol. / a cura 
di J. Gonnet. – Torino : Claudiana, 1958. – Vol. 1 : Du IIIe Concile de Latran au Synode de Chanforan (1179–1532). – 

189 p.; Enchiridion fontium Valdensium: recueil critique des sources concernant les Vaudois au moyen âge : in 2 vol. / 

a cura di J. Gonnet. – Torino : Claudiana, 1998. – Vol. 2 : De la fin du XIIe au début du XIVe siècle. – 197 p. 
5 Quellen zur Geschichte der Waldenser / Hrsg.: A. Patschkovsky, K.-V. Selge. – Gütersloh : Mohn, 1973. – 106 S. – 

(Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte ; H. 18). 
6 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. 
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вальдэнскай абшчыны канкрэтнага невялікага рэгіёна; найбольш плённымі 

з’яўляюцца работы Г. Мадэсціна і К. Утц-Трэмп датычна інквізіцыйных 

працэсаў супраць вальдэнсаў і ведзьмаў канца XIV – пачатку XV стст., што 

актуалізуе пытанне ўзаемасувязяў гэтых дзвюх груп. 

Французскімі навукоўцамі і іх замежнымі калегамі вядзецца актыўная 

праца па публікацыі (у тым ліку і ў інтэрнэце) інквізітарскіх архіваў7. 

Найноўшыя выданні ўтрымліваюць падрабязныя тэксталагічныя разборы і 

розныя паказальнікі, што дазваляе раскрываць новыя, раней невядомыя, 

аспекты з гісторыі вальдэнсаў і выкарыстоўваць колькасныя метады для 

апрацоўкі новых вялікіх масіваў дадзеных. 

Англамоўная гістарыяграфія прадстаўлена найбольшай колькасцю 

разнастайных даследаванняў, ад абагульняльных манаграфій да кароткіх 

вузкаспецыялізаваных артыкулаў. Прафесар Оксфардскага ўніверсітэта 

Э. Камеран падрыхтаваў найбольш грунтоўную англамоўную працу па гісторыі 

ранняга этапу вальдэнскага руху “Вальдэнсы: Непрыняцце святой царквы ў 

Сярэднія Вякі”8. Менавіта яму належыць пастаноўка найбольш актуальных 

пытанняў: аб колькасці вальдэнсаў на пачатку іх існавання і аб іх сацыяльным 

складзе (другое падрабязна разгледжана ў дысертацыі).  

У расійскай гістарыяграфіі спецыяльных работ, акрамя асобных кароткіх 

артыкулаў, прысвечаных вальдэнсам, не сустракаецца9. У лепшым выпадку ім 

адводзяцца раздзелы ў работах па сярэднявечных ерасях. Адзіным 

выключэннем з’яўляюцца напрацоўкі гісторыка Л. Карсавіна10, чые працы, якія 

выйшлі ў пачатку ХХ ст., актуальныя і сёння. 

У беларускай гістарыяграфіі вальдэнскае пытанне ўвогуле не 

ўздымаецца, бо тэма сярэднявечных ерасяў на Беларусі амаль не распрацавана. 

Між тым малаверагодным уяўляецца тое сцверджанне, што ў Сярэднявеччы 

ерэтычныя рухі на нашай тэрыторыі адсутнічалі. Такім чынам, вывучэнне 

ерасей на тэрыторыі Беларусі, а асабліва ерасі вальдэнскай, можа стаць добрым 

падмуркам для даследавання гэтай невядомай старонкі беларускай гісторыі.  

Асноўным адрозненнем дысертацыйнага даследавання ад выкананых 

раней работ па абранай тэме з’яўляецца актыўнае выкарыстанне метада 

                                                           
7 Duvernoy, J. Le registre d'inquisition de Jacques Fournier (évêque de Pamiers): 1318–1325 / J. Duvernoy, E. Le Roy 

Ladurie. – Berlin ; Boston : W. de Gruyter,1978. – 1376 p. – (Civili sations et Sociétés ; 43).; Inquisitors and heretics in 

thirteenth-century Languedoc : ed. a. transl. of Toulouse inquisition depositions, 1273–1282 / ed.: P. Biller, C. Bruschi, 

S. Sneddon. – Leiden ; Boston : Brill, 2011. – XV, 1088 p. 
8 Cameron, E. Waldenses: rejections of Holy Church in Medieval Europe / E. Cameron. – Malden : Blackwell, 2001. – 
336 p. 
9 Ronchi de Michelis, L. Il movimento valdese nella storiografia russa e sovietica / L. Ronchi de Michelis // Boll. della 

Soc. di Studi Valdesi. – 1978. – №. 144. – P. 71–76. 
10 Карсавин, Л. Сочинения : [в 2 т.] / Л. Карсавин ; под ред. А. К. Клементьева, С. Ю. Клементьевой. – СПб. : 

Алстейя, 1997. – Т. 2 : Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. – 418 с.; Карсавин, Л. Очерки 

средневековой религиозности / Л. Карсавин // История ересей : сборник / сост. А. Лактионов. – М., 2007. – С. 9–

266. 
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картаграфавання, які дазволіў выявіць залежнасць распаўсюджання вальдэнсаў 

ад памежнага становішча тэрыторыі, а таксама акцэнт на вылучэнні і 

вытлумачэнні рэгіянальнай спецыфікі вальдэнскага руху. 

У раздзеле 1.2 “Крыніцы” даецца пералік і кароткі аналіз асноўных 

крыніц. Усе яны распадаюцца на чатыры вялікія групы. 

1. Дакументы, створаныя самімі вальдэнсамі. Гэта – самыя 

прадстаўнічыя і інфарматыўныя крыніцы для даследавання вучэння 

паслядоўнікаў Вальдо, іх дагматыкі і абрадаў: Споведзь веры заснавальніка 

секты  Вальдо11, а таксама пераказы амаль аналагічных споведзяў яго 

паслядоўнікаў Дуранда з Оскі і Бернарда Прыма. Гэтыя споведзі веры 

з’яўляюцца цалкам каталіцкімі, у іх не прасочваецца ніякіх адрозных ад 

каталіцызму ідэяў. Асноўная іх значнасць у раскрыцці пытання вальдэнскай 

гісторыі палягае ў выбары тэзісаў, якія пастуліруюцца: гэта фактычнае 

адмаўленне ад катарскай дактрыны. Г. зн. падкрэсліваецца, што вальдэнсы не 

падзяляюць катарскага веравучэння. Ліст прадстаўнікоў італьянскай галіны 

вальдэнсаў да сваіх братоў па веры з Германіі або Аўстрыі ад 1218 г.12: на яго 

падставе (адраса і пераліку “аўтараў”) можна акрэсліць геаграфію пашырэння 

секты, яе полавы склад і ўнутраную структуру. Праз разгляд прычынаў разрыву 

можна зрабіць высновы пра найбольш актуальныя пытанні веравучэння. 

Аналагічная перапіска ламбардцаў з Зігфрыдам і Іаанам Лезерам (Чытачом) з 

мястэчка Сан-Петэр-ін-дэр-Аў у Аўстрыі паміж 1335 і 1368 гг.13 утрымлівае, 

акрамя пераліку “памылак” (веравучэння) вальдэнсаў, “Кнігу Выбраных” – 

кароткую (каля 1000 слоў) гісторыю вальдэнсаў у тым выглядзе, якім яны 

ўяўлялі яе сабе, хутчэй за ўсё, для завучвання напамяць і далейшай пропаведзі. 

На яе падставе можна прасачыць эвалюцыю вальдэнскай самасвядомасці: ад 

усведамлення сябе часткай каталіцкай царквы да поўнага супрацьпастаўлення. 

Стыль і лексіка крыніц паказваюць на высокі адукацыйны ўзровень вальдэнсаў, 

выдатнае веданне Айцоў Царквы. 

2. Заканадаўчыя крыніцы: булы Папы Рымскага Інакенція ІІІ14 

датычна Італіі, а таксама яго наступнікаў адносна нямецкамоўных вальдэнсаў; 

пастановы гарадскіх царкоўных уладаў, каралеўскія ўказы; каноны сабораў. 

Дзякуючы ім мы можам меркаваць пра наяўнасць вальдэнсаў у рэгіёнах, а 

таксама пра высокую ступень распаўсюджанасці таго ці іншага дагмату. 

                                                           
11 Valdès. Profession de foi / Valdès // Enchiridion fontium Valdensium: recueil critique des sources concernant les 

Vaudois au moyen âge : in 2 vol. / a cura di J. Gonnet. – Torre Pellice, 1958. – Vol. 1 : Du IIIe Concile de Latran au 
Synode de Chanforan (1179–1532). – P. 121–124. 
12 Rescriptum heresiarcharum Lombardiae ad Leonistas in Alamania // Quellen zur Geschichte der Waldenser / Hrsg.: 

A. Patschkovsky, K.-V. Selge. – Gütersloh, 1973. – S. 20–43. 
13 Biller, P. The Liber Electorum / P. Biller // The Waldenses 1170–1530: between a religious order and a church / P. 

Biller. – Aldershot, 2001. – P. 207–224. 
14 Patrologiae cursus completus. Series secunda [Electronic resource] : in 221 t. / accurante J. P. Migne. – [Paris] : 

Excudebatur et venit apud J. P. Migne, 1844–1865. – 1 electronic optical disk (DVD-ROM). 
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3. Тэалагічныя і палемічныя працы, а таксама працы дамініканаў-

інквізітараў, прысвечаныя шляхам барацьбы з ерэтыкамі. Сюды ж мы адносім і 

матэрыялы інквізітарскіх допытаў, маючы на ўвазе, што выкладзеная ў іх 

вальдэнская дактрына з’яўляецца не сістэмай поглядаў саміх зняволеных, а 

будуецца на аснове інквізітарскага апытальніка, што можа абумовіць яе 

няпоўнасць (не спыталі – не сказалі). Таксама трэба заўважыць, што царкоўныя 

тэксты могуць як завышаць, так і заніжаць ролю, моц, памер і распаўсюджанне 

ерасей, але сама колькасць гэтых тэкстаў сведчыць пра вялікую ролю 

вальдэнсаў. Але паколькі гэтая група крыніц – найбольш шматлікая, а для 

многіх рэгіёнаў і аспектаў – адзіная, то ўсе даследаванні адносна 

сярэднявечных вальдэнсаў, асабліва з сярэдзіны ХІІІ ст., грунтуюцца ў 

асноўным на гэтых працах. Пералічым асноўныя: вершаваны трактат Алана 

Лільскага “Пра каталіцкую веру”15; трактат заможнага грамадзяніна П’ячэнцы 

Сальва Бурчы “Кніга над зорка” (1235)16; “Сума пра катараў і леаністаў або 

бедных з Ліёна” (1250) былога ерэтыка Райнэрыя Саконі, які вярнуўся ў 

каталіцтва17; Пасаўскі ананім18; Прызнанне Раймунда дэ Коста; Бернард Гі 

“Практыка вышуку ерэтычных вычварэнняў” (1323)19; матэрыялы допытаў 

вальдэнсаў з поўдня Чэхіі20; матэрыялы інквізітарскіх працэсаў з Заходніх 

Альпаў з 80-ых гг. XIV ст.21; шматлікія працы вандроўнага нямецкамоўнага 

інквізітара-цэлесцінца канца XIV ст. Пятра Цвікера. 

4. Хронікі прэманстратэнсіянскіх манастыроў (пачатак ХІІІ ст.) з 

Пікардыі (Францыя)22 і Баварыі (Германія)23; Цыстэрцыянскія аналы ў 

Польшчы – апісанне спалення ерэтыкоў у Свідніцы ў 1315 г.24; Аналы горада 

                                                           
15 Alain de Lille. De fide catholica. Contra Waldenses / Alain de Lille // Enchiridion fontium Valdensium : in 2 vol. / a 

cura di J. Gonnet. – Torre Pellice, 1958. – Vol. 1 : Du IIIe Concile de Latran au Synode de Chanforan (1179–1532). – 

P. 101–119. 
16 Ilarino da Milano. Il «Liber Supra Stella» del piacentino Salvo Burci contro i catari e altre correnti ereticali / padre 

Ilarino da Milano // Aevum. – 1945. – A. 19, № 3/4. – P. 281–341. 
17 Raynier Sacconi et l’Anonime de Passau // Enchiridion fontium Valdensium: recueil critique des sources concernant 

les Vaudois au moyen âge : in 2 vol. / a cura di J. Gonnet.– Torino, 1998. – Vol. 2 : De la fin du XIIe au début du XIVe 

siècle. – P. 109–139. 
18 Quellen zur Geschichte der Waldenser / Hrsg.: A. Patschkovsky, K.-V. Selge. – Gütersloh : Mohn, 1973. – 106 S. – 

(Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte ; H. 18). 
19 Bernardus Guidonis. Practica inquisitonis haeretica pravitatis / Bernardus Guidonis ; publié par C. Douais. – Paris : 

Alphonse Picard, 1886. – XII, 370 p. 
20 Patschovsky, A. Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert / A. Patschovsky. – Weimar : Hermann 

Böhlaus Nachfolger, 1979. – 411 S. 
21 Amati, G. Processus contra Valdenses in Lombardia superiori, anno 1387 / G. Amati // Arch. Storico Ital. – 1865. – 

Vol. 1, № 2. – P. 3–52. 
22 Chronique anonyme de Laon // Enchiridion fontium Valdensium: recueil critique des sources concernant les Vaudois 
au moyen âge : in 2 vol. / a cura di J. Gonnet. – Torino, 1998. – Vol. 2 : De la fin du XIIe au début du XIVe siècle. – P. 

21–24.; Ex Chronico universali anonymi Laudunensis / ed. G. Waitz // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. – 

1882. – T. 26. – S. 442–457. 
23 Burchardi et Cuonradi Urspergensium chronicon / Hrsg.: H. F. O. Abel, L. Weiland // Monumenta Germaniae 

Historica. Scriptores. – 1874. – T. 23. – S. 333–390. 
24 Annales Lubenses a. 1241–1315 / Hrsg. W. Arndt // Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum. – 1866. – T. 19. – 

S. 548–549. 
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Марбарха25. Галоўная каштоўнасць хронік палягае ў дакладнай храналагічнай і 

геаграфічнай прывязцы пэўных груп і асоб вальдэнсаў. 

У раздзеле 1.3 “Метады даследавання” даецца апісанне выкарыстаных 

метадаў: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абагульненне, параўнанне, 

класіфікацыя) і спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, 

гісторыка-тыпалагічны, рэтраспектыўны, метад гістарычнай рэкантрукцыі і 

гістарычнага сінтэзу). Пры працы непасрэдна з тэкстамі гістарычных крыніц 

выкарыстоўваўся метад герменеўтычнага аналізу. Выключную ролю адыграў 

метад картаграфавання. Метадалагічнай асновай работы з’явіліся прынцыпы 

гістарызму, аб’ектыўнасці і прычыннай абумоўленасці. 

Глава 2 “Храналагічныя межы існавання “класічнага” вальдызму” 

прысвечана першаму этапу ў развіцці вальдызму, складаецца з чатырох 

раздзелаў.  

У раздзеле 2.1 “Зараджэнне руху (1170-я гг. – 1215  г.)” апісваюцца імя 

заснавальніка руху, дата і абставіны яго звароту “ў сапраўдную веру”. 

Асаблівая ўвага надаецца сацыяльным абставінам і наступствам 

супрацьпастаўлення Вальдо і афіцыйнай Царквы. Аналізуецца паходжанне 

саманазвы “Бедныя духам” ад біблейскага выразу з Евангелля ад Матфея 5:3.  

Падкрэсліваецца супадзенне 1173 г. – перахода горада ўзнікнення руху Ліёна 

пад біскупскую юрысдыкцыю – і найбольш верагоднай даты зварота. Падаецца 

верагодным, што выступленне Вальдо, яго сацыяльны пратэст (ён адмовіўся ад 

жонкі і маёмасці, але стаў не манахам, а жабраком26) былі магчымыя толькі ва 

ўмовах пераходу ўлады ад імперыі да Царквы. Цалкам упэўнена можна 

гаварыць, што паслядоўнікі ў Вальдо былі ўжо ў 1179 г., бо ён разам з імі і 

выкананым ім/па яго заказу перакладам Бібліі прысутнічаў на ІІІ Латэранскім 

саборы ў Рыме. Надаецца ўвага структуры секты (яе падзелу на вандроўных 

магістраў-прапаведнікаў і аселых вернікаў), выяўляе функцыі і склад яе 

асноўных частак (другія працавалі і ўтрымлівалі першых). 

Раздзел 2.2 “Спробы легальнага існавання (1215 г. – 60-я гг. ХІІІ ст.)” 

прысвечаны першым дзесяцігоддзям існавання вальдэнскага руху да яго 

разрыву з каталіцкай царквой. Падрабязна разгледжана дзейнасць першай 

афіцыйнай арганізацыі былых вальдэнсаў, якія выракліся сваёй веры – “бедных 

каталікоў” пад кіраўніцтвам Дуранда дэ Оскі, аналізуецца іх вучэнне 

(збольшага антыкатарскае) і няўдалая спроба стварэння ўласнага манаскага 

ордэна. На прыкладзе крыніцы з аўстрыйскіх тэрыторый – Пасаўскага ананіма – 

                                                           
25 Annales Marbacenses a. 631–1375 / ed. R. Wilmans // Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum. – 1861. – T. 17. 

– S. 142–180. 
26 Tasca, F. La famiglia dell'eretico: dalla normalità all'esclusione. Una fonte emblematica / F. Taska // Verwandtschaft, 

Freundschaft, Bruderschaft: soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter / Hrsg. G. Krieger. – Berlin, 

2009. – S. 330–342. 
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раскрываецца значэнне тэрміна “класічны вальдызм”, паказаны найбольш 

тыповыя вальдэнскія вераванні: актыўная пропаведзь, данатызм, адмаўленне 

клятвы і права свецкай улады на здзяйсненне гвалту, сапрацьпастаўленне 

абрадам каталіцкай царквы. Асобны падраздзел прысвечаны наступствам 

кантактаў катараў і вальдэнсаў. Падкрэслена антыкатарская скіраванасць 

вальдэнсаў да 30-ых гадоў ХІІІ ст. Выяўлена, што ў супрацьстаянні з катарамі 

рух радыкалізаваўся, выкрышталізаваў сваю дактрыну цягам публічных 

дыспутаў і нават вымушаны быў парваць з каталіцкай царквой  з прычыны 

забароны пропаведзі. З іншага боку, некаторыя даследчыкі адзначаюць, што 

гэтае супрацьстаянне знікае пасля альбігойскага крыжовага паходу (1209-

1229 гг.), бо рэшткі катараў і вальдэнсы, якія канчаткова аказаліся па-за межамі 

каталіцкага свету, вымушаны былі супрацоўнічаць дзеля выжывання.  

Заканчэнне другога перыяду існавання “класічнага” вальдызму адносіцца да 60-

х гг. ХІІІ ст. Яго характэрнымі рысамі былі: вяртанне часткі вальдэнсаў да 

каталіцызму, ухіленне часткі вальдэнсаў у катарызм, кансалідацыя 

вальдэнскага веравучэння падчас дыспутаў з католікамі і катарамі. У выніку на 

першы план выйшла мірская пропаведзь, пачатак якой быў пакладзены самім 

Вальдо. 

Раздзел 2.3 “Супрацьстаянне з каталіцкай царквой (60-я гг. ХІІІ ст. – 

пачатак XV ст.)” дае зрэз вальдэнскай гісторыі ад 60-х гг. ХІІІ ст., калі 

вальдэнсы канчаткова парвалі з каталіцкай царквой, да іх зліцця (нягледзчы на 

тое, што гэтае зліццё часта існавала толькі на старонках інквізітарскіх 

трактатаў) з гусітамі і ведзьмамі. Перыяд быў напоўнены пропаведзямі і 

адкрытым супрацьстаяннем з каталіцкім касцёлам, звязаным з інквізіцыйнымі 

судовымі працэсамі XIV ст. Асаблівасцю інквізіцыйнага вышуку ў Свяшчэннай 

Рымскай імперыі было тое, што працавалі пераважна вандроўныя інквізітары, а 

не мясцовыя сталыя трыбуналы. У любым разе з гэтага часу вальдэнсы 

канчаткова перайшлі на таемную пропаведзь, бо аказаліся па-за законам, што 

прымусіла іх перабудаваць свой унутраны склад і радыкалізаваць дактрыну.  

Адбылося замыканне вальдэнскай абшчыны: выратаванне па-за яе межамі 

ўяўлялася немагчыма. 

Раздзел 2.4 “Знікненне “класічнага” вальдызму (пачатак XV ст.)” 

паказвае канец “класічнага” вальдызму і складаецца з двух падраздзелаў, 

прысвечаных захаду і ўсходу Еўропы адпаведна. Першы падраздзел пазначае 

верхнюю храналагічную мяжу для абранага ў дысертацыі перыяду – сярэдзіны 

XV cт. – на захадзе Еўропы. Зліццё паняццяў “вальдэнства” і “вядзьмарства” 

адбывалася ў інквізітарскай літаратуры ў першай палове стагоддзя пераважна ў 

заходнеальпійскім рэгіёне і на поўдні сучаснай Францыі, г.зн. там, дзе рух 

пачаўся. Выяўлены прычыны атаясамлення вальдэнсаў (пераважна жанчын) і 
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ведзьмаў: традыцыйна высокая роля жанчыны сярод вальдэнсаў; 

“звышнатуральныя” здольнасці вальдэнскіх магістраў; падабенства ў 

свядомасці інквізітараў знешняй атрыбутыкі вальдэнскай сустрэчы і шабашу 

ведзьмаў; збор ахвяраванняў для магістраў, што магло трактавацца як схаваны 

скарб; абвінавачанні ў пакланенні “раз не Рымскай царкве – значыць, не Богу – 

значыць, Д’яблу” ў вобразе ката або казла, якое магло ўзнікнуць у тым ліку і з 

прычыны адмовы наведваць каталіцкія службы і прымаць таінствы. Другі 

падраздзел паказвае, як ужо ў ХV ст. вальдэнсы рэгіёна ў крыніцах сустракаліся 

пад імем “гусіты”. Робіцца выснова, што за кошт многіх агульных рысаў у 

веравучэнні гэтыя два рухі вельмі моцна ўплывалі адзін на аднаго, што прывяло 

да сімбіёзу і змен у дактрыне вальдэнсаў. 

У главе 3 “Гісторыка-геаграфічныя асаблівасці ўзнікнення і 

пашырэння руху вальдэнсаў” прысвячаецца пашырэнне вальдызму; яна 

складаецца з трох раздзелаў.  

У раздзеле 3.1 “Пераклад Бібліі Вальдо на “народную” мову ў вольных 

імперскіх і біскупскіх гарадах” аналізуецца найбольш значная прыжыццёвая 

справа Вальдо – замова перакладу Бібліі на так званую “арпітанскую” (гіпотэза 

аўтара). Паводле зоны распаўсюджання гэтага перакладу даецца арэал 

першапачатковага пашырэння вучэння вальдэнсаў: гарады Ліён, Мец, Туль, 

Трыр і Льеж. Высветлена, што першапачатковае распаўсюджанне вальдэнсаў 

адбывалася менавіта ў гарадах, прычым у гарадах з мясцовым 

самакіраваннем/падуладным царкве, удалечыні ад каралеўскай і імператарскай 

улады. Другой спецыфічнай рысай гэтых гарадоў быў высокі ўзровень 

эканамічнага развіцця, пераважна ў сферы гандлю (пашыраная ў першых 

вальдэнсаў прафесія). 

У раздзеле 3.2 “Пашырэнне вальдэнсаў” паказаныя асноўныя накірункі 

міграцыі вальдэнсаў. Раздзел утрымлівае падраздзелы, якія суадносяцца з 

рэгіёнамі распаўсюджання гэтага руху: Дафінэ, Лагендок і Бургундыя; Апулія і 

Калабрыя; Ламбардыя; Заходныя Альпы; Аўстрыя; Чэхія; Сілезія, Памор’е і 

Каралеўства Польскае; Венгрыя; Свяшчэнная Рымская імперыя. Паказаны 

шляхі пранікнення вальдэнсаў у кожны рэгіён, раскрыты асаблівасці існавання 

руху ва ўмовах большага ці меншага інквізіцыйнага ўціску. Дадзена ацэнка 

ўзаемаадносінаў мясцовага насельніцтва і вальдэнсаў-імігрантаў. 

У раздзеле 3.3 “Сацыяльны склад вальдэнсаў у розных рэгіёнах” 

прааналізаваныя звесткі датычна прыналежнасці вальдэнсаў да розных 

сацыяльных груп. Высветлена, што сацыяльны падмурак руху быў 

неаднолькавы ў розных рэгіёнах. У нас адсутнічаюць дадзеныя наконт 

сацыяльнага статусу магістраў, у наяўнасці – толькі пра прафесійны склад, і то 

для канца XIV ст.: ткач, шавец, кравец, каваль, селянін, але пераважаюць 
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дробныя рамеснікі, звязаныя з вопраткай. У некаторых рэгіёнах да вальдэнсаў 

далучаліся нават каталіцкія святары. Асаблівасцю Памор’я і Чэхіі была вялікая 

ўдзельная вага сялян і іх парабкаў абодвух палоў. Сярод вернікаў пераважалі 

дробныя рамеснікі, а таксама карчмары і дробныя гандляры. Часам ерэтычнымі 

прызнаваліся цэлыя вёскі. У Цэнтральнай Еўропе сярод вальдэнсаў рэдка 

сустракаліся прадстаўнікі вышэйшых слаёў грамадства. Вальдэнсы ж 

альпійскіх далінаў – гэта былі не гараджане – рамеснікі і гандляры, а сяляне, 

земляробы і пастухі. Выразна адрозніваецца сацыяльны статус вальдэнсаў у 

гарадах на захадзе Свяшчэннай Рымскай імперыі, такіх як Фрайбург (сучасны 

Фрыбур, Швейцарыя), Берн, Аўгсбург, Страсбург, Майнц і Нюрнберг. Тут 

вальдэнскага вучэння трымаліся многія заможныя прадстаўнікі цэхавай 

вярхушкі і нават магістрата. 

Глава 4 “Агульныя і рэгіянальныя рысы вучэння вальдэнсаў” 

утрымлівае падрабязны аналіз вальдэнскага веравучэння. Веравучэнне, 

распаўсюджанае на французска-“імперскім” памежжы на рубяжы ХІІІ-XIV ст., 

рэпрэзентуе “класічны” варыянт вальдызму. У працэсе прыстасавання да 

мясцовых рэалій на перыферыі “класічны” варыянт атрымліваў дадаткі ў 

выглядзе новых ідэй ці трансфармавання старых. Гэтыя варыянты 

разглядаюцца ў якасці рэгіянальных. 

У раздзеле 4.1 “Агульныя рысы сярэднявечнага вальдызму” прадстаўлены 

дагматы, характэрныя для ўсіх рэгіёнаў. Гэта рашучае адмаўленне чыстца і 

права свецкай улады на здзяйсненне гвалту. Пачынаючы з пачатку ХІІІ ст. 

вальдэнсы супрацьстаялі Рыму і не вызнавалі ніякіх царкоўных абрадаў, 

пакланення іконам, індульгенцый і інш., прама не ўказаных у Бібліі, у тым ліку 

чыстца. Панаваў данатызм; права на здзяйсненне ўсіх таінстваў, у тым ліку 

еўхарыстыі, атрымалі міране. Абавязкам любога вальдэнскага магістра была 

пропаведзь, на першым этапе – публічная, а ва ўмовах узмацнення 

інквізітарскага ціску – таемная. На самым пачатку развіцця руху прапаведваць 

дазвалялася і жанчынам таксама. Шлюб, як і развод, сярод вальдэнсаў былі 

дазволеныя. Але адназначна асуджалася як забойства і смяротны грэх 

выкананне смяротных прысудаў свецкімі ўладамі. 

У раздзел 4.2 “Адрозныя рысы і прычыны ўзнікнення такіх адрозненняў” 

падрабязна аналізуюцца тыя вальдэнскія дагматы, якія адрозніваліся ў розных 

рэгіёнах (адмова ад клятвы, пытанне права і маёмасці, права на здзяйсненне 

гвалту самімі вальдэнсамі). Паказана, што гэтыя відазмяненні веравучэння былі 

выкліканыя спецыфічнымі абставінамі кожнага рэгіёна: яго сацыяльна-

эканамічным становішчам да прыходу вальдэнсаў, ступенню інквізіцыйнага 

ўціску і колькасцю саміх вальдэнсаў. Праз усе ХІІІ і XIV стст. вызначальным 

пры інквізіцыйным допыце вальдэнсаў было адмаўленне апошніх клясціся. 
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Разам з тым у XIV ст. назіраўся адыход ад літаральнага трымання гэтай 

забароны. Вальдэнсы Заходніх Альпаў адмаўлялі падман і клятву, але на судзе, 

калі прысутнічалі ў якасці сведкаў ці абвінавачаных, прыносілі яе без вагання. 

Прамых сведчанняў у крыніцах мы не маем, але можна меркаваць, што тыя 

вальдэнсы з вольных імперскіх гарадоў, якія ўвайшлі ў склад магістрата або 

з’яўляліся цэхавымі майстрамі, былі вымушаныя прыносіць клятву, што 

таксама паказвае на іх аддаленне ад “класічнага” вальдызму. Тое самае 

датычыцца і забароны на працу і валодання маёмасцю, а таксама ўстрыманне ад 

гвалту. Такія відазмяненні былі магчымыя толькі ва ўмовах умацавання 

пазіцый вальдэнсаў і падтрымцы з боку мясцовага насельніцтва. 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. Храналагічныя межы існавання “класічнага” вальдызму. Само 

ўзнікненне вальдэнсаў у 70-ыя гг. ХІІ ст. можна разглядаць як адказ часткі 

каталікоў на катарскі рух. Фактычна, з’яўленне абедзвюх гэтых плыняў было 

выклікана ў тым ліку і неабходнасцю адказу на пытанне аб манаполіі 

духавенства на рэлігійную сферу. Таксама існавала неабходнасць рэагавання на 

сацыяльна-эканамічныя змены, якія адбываліся ў грамадстве (узрастанне ролі 

грошай, маёмаснае расслаенне ўнутры саслоўяў і г.д.) 

Важнай была роля катараў у станаўленні вальдэнскага руху як руху 

прапаведніцкага. Калі б гэтая ерась не была да такой ступені распаўсюджана, не 

было б такой пільнай неабходнасці ў пропаведзі, і тым больш не ставілася б 

пытанне аб удзеле вальдэнсаў у нейкім змаганні супраць адступнікаў. А між 

тым менавіта гэта станавілася адной з асноўных мэтаў вальдэнскага руху ў 

першыя дзесяцігоддзі яго існавання. Менавіта прага пропаведзі прывяла да 

выгнання вальдэнсаў з Ліёна, а потым і да канчатковага разрыву з каталіцкай 

царквой. Тыя групы вальдэнсаў, якія пажадалі вярнуцца ва ўлонне Рымскай 

царквы, неаднаразова ў сваіх статутах падкрэслівалі намер змагацца з 

ерэтыкамі.  

Барацьба з катарамі магла прыводзіць не толькі да канфліктаў з-за права 

прапаведаваць, але і да выразна ерэтычных дзеянняў, да такіх, да прыкладу, як 

самавольнае, мірское здзяйсненне абраду еўхарыстыі.  

Такім чынам, не выклікае сумненняў антыкатарская скіраванасць 

вальдэнсаў да 30-ых гадоў ХІІІ стагоддзя. Нават ёсць усе падставы зазначаць, 

што ў супрацьстаянні з катарамі рух радыкалізаваўся, выкрышталізаваў сваю 

дактрыну цягам публічных дыспутаў і нават вымушаны быў парваць з 

каталіцкай царквой з прычыны забароны пропаведзі.  
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Верхняй храналагічнай мяжой для існавання вальдэнсаў у Заходняй 

Еўропе становіцца іх змяшэнне ў інквізітарскай практыцы і часткова масавай 

свядомасці з ведзьмамі на пачатку XV ст. З гэтага часу інквізітарскія працэсы 

перастаюць разглядаць вальдэнсаў асобна, часта блытаючы іх з ведзьмамі. 

Нельга сказаць, што вальдэнсы ў гэтым рэгіёне канчаткова знікаюць. Хутчэй 

мы перастаём атрымліваць дастаткова звестак пра іх, бо матэрыялы 

інквізітарскіх допытаў больш увагі пачынаюць удзяляць ведзьмам. Праз 

стагоддзе маецца ўжо дастатковая колькасць непасрэдна вальдэнскіх крыніц, 

але тут вальдэнсы далучаюцца да больш маштабнага рэлігійнага руху – 

пратэстантызму, зліваючыся з ім. 

У Цэнтральнай Еўропе “пераходным” этапам ад чыстага вальдызму да 

пратэстантызму паслужыў гусіцкі рух. З моманту яго распаўсюджання 

сярэдзіна XV ст.) крыніцы пачынаюць аб’ядноўваць паняцце “гусіт” і 

“вальдэнс”, пашыраючы першае, як больш шырокае, на другое, што не дазваляе 

праводзіць дасканалыя даследаванні менавіта вальдызму. Да таго ж гусіцкая 

ідэалогія змяняе і само вальдэнскае вучэнне, усё больш і больш аддаляючы яго 

ад першапачатковых ідэяў Вальдо. 

Такім чынам, існаванне “чыстага” вальдызму ўклдваецца ў перыяд паміж 

двума найбольш масавымі еўрапейскімі рэлігійнымі рухамі: катарскім і 

гусіцкім. Вальдэнсы ўзнікаюць на хвалі першага і часова гінуць у хвалях 

другога, “хаваючыся” за вобразамі ведзьмаў [1; 2; 3; 5]. 

2. Гісторыка-геаграфічныя асаблівасці ўзнікнення і пашырэння 

вальдэнскага руху. Зараджэнне і першапачатковае распаўсюджанне руху 

адбываецца ў “біскупскім” горадзе Ліёне, у якім з 1173 г. (фактычна дата 

“звароту” Вальдо) усёй паўнатой улады валодае архібіскуп. Калі горад 

апынуўся ў складзе Францыі, вальдэнсаў у ім ужо не было. І ў далейшым усе 

гарады, у якіх на пачатку свайго існавання сустракаюцца вальдэнсы, з’яўляліся 

вольнымі/імперскімі гарадамі. 

Але гэта датычыцца не толькі першай згадкі вальдэнсаў, але і гарадоў 

заходняй часткі Свяшчэннай Рымскай імперыі, у якіх праходзілі найбольш 

маштабныя інквізіцыйныя працэсы над вальдэнсамі да пачатку XV ст.  

Такім чынам мы бачым, што абсалютная большасць гарадоў, дзе 

вальдэнсы сустракаліся ў вялікай колькасці, не знаходзіліся пад прамым 

кантролем каралеўскай адміністрацыі, а кіравалася біскупамі і гарадскімі 

ўладамі. Гэта ўсё – развітыя гарады з моцнай эканомікай і вялікай колькасцю 

рамеснікаў і гандляроў, з якіх і паходзілі першыя вальдэнсы. Вальдызм 

найбольш лёгка пашыраўся ў памежных зонах, транзітных рэгіёнах са 

змешаным насельніцтвам і некаторых эканамічна развітых гарадах, дзе існавала 

магчымасць лягчэй пазбегнуць інквізітарскага пераследу  
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Ужо з канца ХІІ ст. арыентацыя Вальдо на пропаведзь абумовіла актыўны 

характар распаўсюджання вальдэнскага руху. З рознай хуткасцю ён пашыраўся 

ў розных напрамках, ахопліваючы ў кожным рэгіёне свой пласт грамадства 

залежна ад сацыяпалітычнай сітуацыі ў кожным канкрэтным месцы. 

У вольныя гарады, падначаленыя камунальным уладам або біскупам, 

вальдэнсы пранікалі найбольш лёгка, атрымліваючы падтрымку заможных 

купцоў і рамеснікаў. Асабліва хутка іх вучэнне знаходзіла сабе прыхільнікаў 

сярод ткачоў і гандляроў тканінамі. Гэта тэндэнцыя ярка праявіла сябе ў 

Фрайбургу, Страсбургу і Берне, а таксама сярод ламбардскай галіны 

вальдэнсаў, якія нават стваралі асобныя “працоўныя злучэнні” ў гэтай сферы. 

Акрамя гэтага, асаблівасцю ламбардскай галіны (цэнтра руху ў ХІІІ і XIV стст.) 

было развіццё ва ўмовах узаемаўплываў з іншымі ерэтычнымі рухамі на фоне 

палітычнай барацьбы гвельфаў і гібелінаў. 

Пашырэнне на тэрыторыі Лагендока, Дафінэ, Бургундыі і Арагона ў 

першыя дзесяцігоддзі ўзнікнення руху адбывалася ва ўмовах актыўнай 

антыкатарскай пропаведзі членаў вальдэнскай абшчыны. Але існаванне на 

гэтай тэрыторыі членаў руху было найбольш кароткім: усе вандроўныя 

прапаведнікі і актыўныя члены руху былі выкрыты ў першай палове XIV ст., а 

іх вернікі адвярнуліся ад іх. 

У Цэнтральнай Еўропе вальдэнскі рух быў распаўсюджаны амаль 

выключна сярод нямецкамоўных каланістаў. Яго сацыяльнай апорай, у 

адрозненне ад вольных гарадоў Захаду і Ламбардыі, сталі дробныя гандляры і 

рамеснікі (але таксама краўцы і шаўцы), а таксама часткова сяляне. 

З пачатку XIV ст. на першы план выходзіць Заходнеальпійскі рэгіён, дзе 

вальдэнсы атрымліваюць падтрымку сярод усіх пластоў насельніцтва ад 

буйных землеўладальнікаў Савоі (якая сама праводзіла асцярожную знешнюю 

палітыку, накіраваную на падтрыманне незалежнасці) да альпійскіх пастухоў. У 

сувязі з гэтым на фоне ўзмацнення інквізітарскага вышуку ў XIV ст. 

найбольшая канцэнтрацыя вальдэнсаў назіраецца менавіта тут, і менавіта ў 

альпійскіх далінах рух і існуе да нашых дзён [2; 3; 4; 5].  

3. Агульныя рысы ў вучэнні вальдэнсаў. Даследаванні паказалі, што 

вызначальныя палажэнні веравучэння вальдэнсаў сфарміраваліся і былі 

выяўлены яшчэ першымі інквізітарамі ў канцы ХІІ ст. Праз усе рэгіёны 

прасочваецца адмаўленне асноўных царкоўных палажэнняў, звязаных з 

чыстцом і ўвогуле клопатам пра замагільнае жыццё: ад выбару месца пахавання 

да “добрых справаў” на карысць памерлых; таксама адмаўленне ад правядзення 

асноўных абрадаў каталіцкімі святарамі, замяняючы іх на сваіх вандроўных 

“міністраў”. Увогуле па ўсіх рэгіёнах пачынаючы з ХІІІ ст. вальдэнсы 



19 

супрацьпастаўляюць сябе Рымскай царкве ў цэлым і Папе Рымскаму ў 

прыватнасці. 

Паўсюдна супадала арганізацыя ўнутры абшчыны: вандроўныя 

“магістры” знаходзіліся на ўтрыманні аселых вернікаў, якім яны прапаведвалі, 

у якіх прымалі споведзь і праводзілі сумесныя вячэры з асвячэннем хлеба. 

Па крыніцах прасочваецца таксама адзіная арганізацыя вальдэнсаў 

Еўропы. Мелі месца пастаянныя міграцыі вальдэнскага насельніцтва і асабліва 

прапаведнікаў, якія праходзілі навучанне ў Ламбардыі. Таксама па ўсіх рэгіёнах 

назіраецца высокая роля жанчын унутры арганізацыі: ад першапачатковага 

права на пропаведзь да проста актыўнага ўдзелу ў жыцці абшчыны, прыёме 

“міністраў”, пропаведзі ўнутры сваёй сям’і, уцягненні ў секту мужа і дзяцей. 

Усё гэта дазваляе пэўна абвергнуць тэзіс аб існаванні ў адзначаны час 

розных “вальдызмаў” і сцвярджаць аднароднасць, хоць і з рэгіянальнай 

спецыфікай, вальдэнскага руху [1; 5]. 

4. Рэгіянальныя асаблівасці вучэння вальдэнсаў. Пазначаныя ў 

даследаванні сацыяльныя і палітычныя абставіны прывялі да фарміравання 

рэгіянальных асаблівасцяў у вальдэнскім вучэнні. Пры гэтым можна вылучыць 

тры знешнія адносна абшчын фактары, якія рабілі вызначальны ўплыў на гэтае 

фарміраванне. 

1) Ступень укаранёнасці вальдэнсаў у рэгіёне. Там, дзе яны былі 

мясцовымі жыхарамі (паўднёва-заходняй частцы Свяшчэннай Рымскай імперыі 

і Заходніх Альпах), адбывалася шчыльная інтэграцыя ў гарадское грамадства, 

таму у крыніцах неаднаразова сустракаюцца ўзгадкі пра заможных вальдэнсаў-

гандляроў, рамеснікаў і нават членаў гарадскога магістрату, адсутнічае 

забарона клятвы, прызнаецца права на самаабарону са зброяй у руках: 

Заходнеальпійскія даліны пачынаючы з 1332 г., Страсбург з сярэдзіны XIV ст. і 

верхнеаўстрыйскі горад Штайр у 1393 г. У рэгіёнах, дзе вальдэнсы былі 

прадстаўлены амаль выключна імігрантамі і знайходзіліся ў меншасці 

(Венгрыя, Польшча, Чэхія), інтэграцыя не адбывалася. 

2) Ступень эканамічнага развіцця гарадоў. Для ламбардскага рэгіёна 

характэрна станоўчае стаўленне да ручной працы, што можа быць вытлумачана 

развіццём ткацтва ў Высокім і мануфактур у Познім Сярэднявеччы. 

3) Ступень актыўнасці інквізіцыйных судоў. Там, дзе інквізіцыйны 

пераслед быў асабліва жорсткі (Бургундыя, Лангедок, Дафінэ), дадзеныя 

сацыяльна-эканамічныя асаблівасці па крыніцах не прасочваюцца. 

Для ўсіх вальдэнскіх груп незалежна ад рэгіёну да канца XIV cт. 

характэрны падзел абшчыны на аселых вернікаў і вандроўных прапаведнікаў. 

Так званы “класічны” вальдызм з яго актыўнай прапаведніцкай пазіцыяй, 

адмовай ад працы для братоў, маёмасці, клятвы і кровапраліцця сустракаецца ў 
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чыстым выглядзе толькі на сваёй Радзіме – на поўдні сучаснай Францыі. Ва 

ўсіх астатніх рэгіёнах мы маем справу з яго мадыфікацыямі, абумоўленымі 

неабходнасцю прыстасавання да навакольных рэалій [1; 2; 3; 4; 5]. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню дысертацыі 

Вынікі навуковага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навуковай, 

вучэбнай і вучэбна-метадычнай рабоце, пры даследаванні пытанняў развіцця, 

станаўлення і распаўсюджання ерэтычных рухаў, іх узаемадзеяння з каталіцкай 

царквой і сацыяльнай адаптацыі. У рамках педагагічнага працэсу вынікі 

дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы вучэбных праграм, 

лекцыйных курсаў, падручнікаў і дапаможнікаў па медыявістыцы, гісторыі 

рэлігій, крыніцазнаўству, для аналітычных выкладак пры рабоце з вернікамі 

пратэстанцкіх дэнамінацый. Цалкам ці часткова яны таксама могуць быць 

уведзены ў склад спецкурсаў па гісторыі Заходняй Еўропы і рэлігіязнаўству.  
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РЭЗЮМЭ 

Валодзіна Аляксандра Вадзімаўна 

Рух вальдэнсаў у канцы ХІІ – пачатку XV стагоддзя 

Ключавыя словы: вальдэнсы, ерэтыкі, рэлігійныя рухі, каталіцкая 

царква, сацыяльная адаптацыя, Еўропа, міжрэлігійныя ўзаемаадносіны, катары. 

Мэта даследавання: вызначыць асаблівасці вальдызму як самастойнага 

руху (а не як ізаляванай сістэмы) з моманту яго ўзнікнення да заканчэння 

існавання, з улікам храналагічных зменаў і рэгіянальнай спецыфікі. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абагульненне, 

параўнанне, класіфікацыя) і спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-

генетычны, гісторыка-тыпалагічны, рэтраспектыўны, метад гістарычнай 

рэкантрукцыі і гістарычнага сінтэзу). Пры працы непасрэдна з тэкстамі 

гістарычных крыніц выкарыстоўваўся метад герменеўтычнага аналізу. 

Выключную ролю адыграў метад картаграфавання. Метадалагічнай асновай 

работы з’явіліся прынцыпы гістарызму, аб’ектыўнасці і прычыннай 

абумоўленасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў беларускай і еўрапейскай 

гістарыяграфіі вылучаны перыяд існавання “класічнага” вальдызму. 

Прадстаўлены сістэмны аналіз яго узнікнення, пашырэння і эвалюцыі 

вальдэнскага руху ў Еўропе ў канцы ХІІ – пачатку XV ст. Устаноўлены 

асаблівасці першапачатковага рэгіёна ўзнікнення гэтага руху (вольныя 

імперскія гарады і гарады-камуны ў памежнай зоне паміж Германіяй, 

Францыяй і Італіяй). Вызначаны месца і роля супрацьстаяння з каталіцкай 

царквой, катарамі і іншымі рэлігійнымі і сацыяльнымі групамі: пачатак руху 

выкліканы неабходнасцю супрацьстаяння з катарамі; канец “класічнага” 

вальдызму ў XV ст. звязаны з тым, што на захадзе Еўропы ў інквізітарскіх 

працах вальдэнсаў пачынаюць блытаць з ведзьмамі, а на ўсходзе паслядоўнікі 

Вальдо трапляюць пад уплыў ідэй Яна Гуса. Таксама ўпершыню выяўлены 

спецыфічныя для кожнага канкрэтнага еўрапейскага рэгіёна пашырэння 

механізмы сацыяльна-эканамічнай адаптацыі вальдэнсаў, якія выклікалі 

трансфармацыю асобных палажэнняў веравызнання. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: Вынікі навуковага даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў навуковай, вучэбнай і вучэбна-метадычнай рабоце. 

У рамках педагагічнага працэсу вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны 

пры распрацоўцы вучэбных праграм, лекцыйных курсаў, падручнікаў і 

дапаможнікаў па медыявістыцы, гісторыі рэлігій, крыніцазнаўству, для 

аналітычных выкладак пры рабоце з вернікамі пратэстанцкіх дэнамінацый. 

Галіна выкарыстання: «Гісторыя сярэдніх вякоў», «Гісторыя Еўропы», 

«Гісторыя рэлігіі».  



25 

РЕЗЮМЕ 

Володина Александра Вадимовна 

Движение вальденсов в конце XII - начале XV века 

Ключевые слова: Вальденсы, еретики, религиозные движения, 

католическая церковь, социальная адаптация, Европа, межрелигиозные 

взаимоотношения, катары. 

Цель исследования: изучить вальдизм с момента его возникновения до 

окончания существования как самостоятельного движения с учетом 

хронологических изменений и региональной специфики. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация, системный) и специальные исторические методы 

(историко-генетический, историко-типологический, ретроспективный, метод 

исторической реконструкции и исторического синтеза). При работе с текстами 

исторических источников использовался метод герменевтического анализа.  

Исключительную роль отыграл метод картографирования. Методологической 

основой работы явились принципы историзма и объективности. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в белорусской и 

европейской историографии выделен период существования «классического» 

вальдизма. Представлен системный анализ возникновения, распространения и 

эволюции вальденского движения в Европе в конце XII - начале XV вв. 

Установлены особенности первоначального региона возникновения этого 

движения (вольные имперские города в пограничной зоне между Германией, 

Францией и Италией). Определены место и роль противостояния с 

католической церковью, катарами и другими религиозными и социальными 

группами: начало движения вызвано необходимостью противостояния с 

катарами; конец «классического» вальдизма в XV в. связан с тем, что на западе 

Европы в инквизиторских работах вальденсов начинают путать с ведьмами, а 

на востоке вальденсы попадают под влияние идей Яна Гуса. Также впервые 

определены специфические для каждого конкретного европейского региона 

распространения механизмы социально-экономической адаптации вальденсов, 

которые вызвали трансформацию отдельных положений вероучения. 

Рекомендации по использованию: результаты научного исследования 

могут быть использованы в научной, учебной и учебно-методической работе. В 

рамках педагогического процесса результаты проекта могут быть использованы 

при разработке учебных программ, лекционных курсов, учебников и пособий 

по медиевистике, истории религий, источниковедению, для аналитических 

выкладок при работе с верующими протестантских деноминаций. 

Область применения: «История средних веков», «История Европы», 

«История религии».  
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SUMMARY 

Aliaksandra V. Valodzina  

The Waldensian movement in the late 12th - early 15th centuries 

 

Key words: Waldenses, heretics, religious movements, Roman Catholic 

Church, social adapting, Europe, interfaith connections, Cathari.  

Aim of the research: learn about the Waldensian dissent from the moment of 

its emergence till the end of its existence as a separate movement, considering 

chronological changes and regional specificity.  

Research methods: general scientific (analysis, synthesis, generalization, 

comparison, classification, system-based method) and specific historical methods 

(historical-genetic, retrospective; cartography). The method of conceptual and 

hermeneutic analysis was used while working with the texts from primary sources. 

The research is methodologically based on the principles of historicism and 

objectivity.  

Obtained results and their novelty: for the first time in Belarusian and post-

soviet historiography the author has managed to make a system-based analysis of the 

emergence, spreading and evolution of the Waldensian dissent in Europe at the  ХІІ –  

beginning of the XV century; to reveal the peculiarities of the initial region where the 

Waldensian dissent emerged (free imperial cities of German-France-Italian border 

zone); to trace the specific character of social and economic adapting of the 

Waldensians to certain regions (refusal from the initial doctrine of the inviolable 

swear, acquiring private property and the possibility of violence while adapting to  

certain environments); to determine the place and the role of the Waldensian 

confrontation with the Roman Catholic Church, the Cathari and other religious and 

social groups: the emergence of the dissent was a consequence of confrontation with 

the Cathari and pure Waldensian dissent ended at the beginning of the XV century 

when in Western Europe the inquisition started to confuse the Waldenses with 

witches and in Eastern Europe the Waldo followers fell under Jan Gus's ideas 

influence.     

Application opportunities: the results of the research can be applied to 

academic studies and teaching. Within the framework of education the results of the 

research can be used while creating the syllabus, lectures, textbooks and reference 

books on medieval studies, religious history, source studies. Also the results of the 

research can be used for analytic compilations while working with the protestant 

believers.   

Fields of possible application: “History of the Middle Ages”, “European 

History”, “Religious history”. 
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