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Амаль 400 гадоў аддзяляе нас ад падзеі, якая пасля хрышчэння Русі 
стала своеасаблівым рубяжом у гісторыі ўсходнеславянскіх народаў, і 
•найперш народаў Беларусі і Украіны,- Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. 
Усялякая унія, саюз толькі ў ідэале маюць на ўвазе адзінства народаў, 
нацый, дзяржаў, рэлігій. На самой жа справе працэс аб'яднання куды 
больш складаны, які вельмі часта параджае супрацьстаянне: непрыняц- 
це, а часам і доўгатэрміновую канфрантацыю ў грамадскім жыцці. 
У такой сітуацыі непазбежна раздваенне ў сферы ідэй, рознае разумение 
і ацэнкі старога і новага, мінулага і сучаснасці, а таксама ўяўленне пра 
будучае. Двайніцтва становіцца эпахальнаю рысаю, і, як правіла, раз
дваенне пачынаецца зверху. Радавое, сямейнае, культурнае раздваенне, 
на полюсах якога праведнік і адшчапенец, у плане стваральнага має на 
ўвазе пошукі «залатой сярэдзіны», гармонії.

У сувязі з гэтым узнікае праблема кампрамісных рашэнняў, ад якіх 
у немалой ступені залежаць сацыяльныя гарантыі, прававая абарона. 
Адшчапенец, у сілу сваёй прыналежнасці да апазіцыі, усяго гэтага мець 
не можа, ё н - ізгой. Такім чынам, адшчапенец набывае якасць грамад- 
скай з'явы. З пункту гледжання афіцыйнага (дзяржаўнага ці рэлігійнага) 
ён -  адступнік, яго ідэі шкодныя для грамадства, таму заслугоўваюць 
публічнага асуджэння, а ён сам -  праследавання ці выгнання.

Для талерантнага ў многіх адносінах Вялікага княства Літоўскага 
сама ідэя праследавання ў агульнадзяржаўным маштабе была новаю, а 
таму ў X V I-X V II стст. не мела выразнага механізма яе ўвасаблення.

Паколькі Вялікае княства Літоўскае, у склад якога ўваходзіла тага- 
часная Беларусь, знаходзілася паміж Польскай каронай і Маскоўскім 
царствам, то яно непазбежна адчувала на сабе ўздзеянне дзвюх розна- 
арыентаваных культур. Разам з тым дзеячы Вялікага княства Літоўскага 
мелі цесныя сувязі з многімі краінамі заходняй Еўропы -  Італіяй, Гер- 
маніяй, Швейцарыяй, Францыяй, Іспаніяй. Такім чынам, Вялікае кня
ства Літоўскае не было пабочным назіральнікам падзей, што адбываліся 
ў Еўропе, а некаторыя з іх аказалі прамоё ўздзеянне на нашу дзяржаву.

Такою неардынарнаю падзеяю XVI ст. быў Трыдэнцкі сабор 
(1545- 1563), скліканы па настаянню многіх прэлатаў і імператара 
Карла V. Каталіцызм не мог змірыцца са стратаю свайго ўплыву 
ў Германії, Швейцарыі, Галандыі, Англіі і іншых дзяржавах. Контр- 
рэфармацыя стала непазбежнаю рэакцыяю на нацыянальна-рэлігійны 
р у х - Рэфармацыю. Больш таго, з сярэдзіны XVI ст. місіянерскія 
погляды Рыма пераарыентоўваюцца на У сход, і перш за ўсё на Вялікае 
княства Літоўскае і на Маскву.

Рэч Паспалітая адна з першых краін Еўропы прызнала пастановы 
Трыдэнцкага сабору (1577), адкрыўшы тым самым прамы доступ ка- 
таліцкім эмісарам у дзяржаву для барацьбы з Рэфармацыяй. У 1564 г. 
езуіты з'явіліся ў Каронных землях, а 1570- у Вільні, адразу ж пасля 
Люблінскай дзяржаўнай уніі 1569 г. Нагадаєм і такі факт: у 70 -  80-я гг.
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XVI ст. папскія паслы накіроўваліся і ў Маскоўскую дзяржаву з місі- 
янерскімі мэтамі. Як вядома, гэтыя місіі былі безвыніковымі.

У Вялікім княстве Літоўскім, наадварот, езуіты праніклі ва ўсе 
важнейшыя сферы духоўнага жыцця. He прайшло і дзесяці гадоў 
з моманту іх з'яўлення ў Вільні, як адкрылася Віленская езуіцкая 
калегія, пазней академія (1578) -  першая вышэйшая навучальная ус
танова на тэрыторыі нашай дзяржавы. Хутка езуіцкія калегіі адкрыліся 
ў Полацку (1580) і ў Нясвіжы (1584). Полацкая езуіцкая калегія 
была заснавана Пятром Скаргаю, а Нясвіжская -  Мікалаем Радзівілам 
Сіроткаю. У першай палове XVII ст. езуіцкія калегіі адкрыліся ў Гродне, 
Оршы, Бабруйску, Пінску, Віцебску і інш. Рым разумеў, што без 
сцвярджэння ідэй уніі ў Вялікім княстве Літоўскім не можа быць 
і гаворкі пра рэлігійнае адзінства з Масквою.

Выйшаўшая да Люблінскай дзяржаўнай уніі брашура Бенядзікта 
Гярбеста «Указание дарогі» (Кракаў, 1566), у якой сцвярджалася неаб- 
ходнасць аб'яднання веравызнанняў, не атрымала шырокага рэзанансу 
ў Вялікім княстве Літоўскім. Аднак з яўленне даволі аб'ёмнай кнігі 
Пятра Скаргі «Пра еднасць касцёла божага пад адным пастырам і пра 
грэчаскае ад таго адзінства адступленне» (1577, 1590), прысвечанай 
буйному ўкраінскаму магнату Канстанціну Астрожскаму, была ўспры- 
нята праваслаўем як непасрэднае пасягальніцтва на веру, на самабыт- 
насць беларускага і ўкраінскага народаў.

3 Люблінскай дзяржаўнай уніяй паўстала праблема не толькі дзяр-’ 
жаўнага аб'яднання, але і рэлігійнага. Рэч Паспалітая як дзяржаўнае 
ўтварэнне паставіла задачу гармоніі палітычнай і канфесійнай. Вось чаму 
ў сваёй кнізе Пётр Скарга імкнецца прыстасаваць рашэнні Трыдэнцкага 
сабору да палітычнай сітуацыі ў дзяржаве. Трыдэнцкі сабор, па сутнасці, 
разбурыў імкненні і надзеі папства на ўсясветнае кіраванне, і на першы 
план выступае праблема духоўнага падначалення каталіцкіх і некаталіц- 
кіх дзяржаў Рыму. У духу трыдэнцкіх пастаноў Пётр Скарга сцвярджае: 
«He павінны хрысціянскія каралі і іншыя дзяржавы мець над сабою 
аднаго цэзара і адцаваць яму свецкую паслухмянасць і аднолькава 
кіраваць сваёй дзяржавай, але аднолькава верыць, аднаго найвышэйшага 
духоўнага пастыра мець і быць у касцёльным адзінстве -  гэта павінны 
ўсе і без гэтага ніхто не будзе мець выратаванне»1. Такое разумение 
рэлігійна-палітычнай сітуацыі ў дзяржаве ішло насуперак склаўшымся 
традыцыям талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім. У пятым раз- 
дзеле першай часткі кнігі Скаргі так і адзначаецца: «Касцёл святы, 
справядлівы -  адзін, а не два і не тры»2. У гэтым раздзеле Пётр Скарга 
адвяргае самую ідэю існавання (у дадзеным выпадку ў Вільні) на 
раўнапраўных пачатках каталіцкіх касцёлаў, цвінгіянскіх, лютзранскіх, 
кальвінісцкіх збораў і рускіх або грэчаскіх цэркваў. Несумненна, ката- 
ліцкая вера не была чужою частцы беларусаў, аднак тут вымалёўваецца 
праблема іншага плану -  гаворка ідзе пра насаджэнне не толькі адзінай 
веры, але і культуры ў цэлым. Сама па сабе прагрэсіўная на той час ідзя 
моцнай манархічнай улады пад прызмай адзінавер'я ператваралася ў 
бесперспектыўны план рэалізацыі гэтай ідэі. Канвергенцыя дзвюх тра- 
дыцый на нераўнапраўных асновах, вядома ж, не магла прынесці плёну. 
Болын таго, «выкрываючы» схізматычнасць праваслаўнага веравызнання 
ў Рэчы Паспалітай, Пётр Скарга закранае пытанні, якія выходзяць далёка 
за рамкі палітычна-тэалагічных спрэчак. Сама прыналежнасць да пра- 
васлаўнай веры, з пункту гледжання вучонага-езуіта, лічыцца адзнакай 
некультурнасці, подласці. З каталіцкай верай, з польскай і лацінскай 
мовамі Скарга звязвае паняцце культурнасці, адукаванасці. Так ён 
сцвярджае: «Бо былі толькі дзве м овы - грэчаская і лацінская, дзякуючы 
якім святая вера па ўсім свеце распаўсюджана і прывіта, акрамя якіх 
ніхто ні ў воднай навуцы, а асабліва ў духоўнай, у святой веры 
дасканалым быць не можа... I не было яшчэ ў свеце і не будзе ні адной 
акадзміі, ні адной калегіі, дзе б тэалогія, філасофія і іншыя свабодныя 
навукі вывучаліся б на іншай мове і былі зразумелымі. Ніхто і нідзе той, 
хто карыстаецца славянскай моваю, вучоным быць не можа. I ўжо цяпер 
яе ў дасканаласці ніхто не разумее. Бо няма на свеце нацыі, якая б на 
ёй так гаварыла, як у кнігах сказана, а сваіх правілаў, граматык і 
калепінаў для тлумачэння таксама не мае і ў хуткім часе мець не можа.
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I адсюл» папы вашы, калі што-небудзь на славянскай мове хочуць 
зразумець, да польскай павінны звяртацца за тлумачэннем... І іншай, 
відаць, школы для чытання у  іх няма. I тэта ўся ў іх навуцы даска- 
наласць на ўсе духоўныя званні! Адсюль без канца ўзнікаюць памылкі 
і аблуды, калі сляпыя сляпых водзяць»3. Аднак для сярэдніх і ніжэйшых 
слаёў насельніцтва Вялікага княства Літоўскага вера бацькоў з'яўлялася 
іх жыццём (мова, быт і інш. субстанцыі). Народ, як вядома, не прызнае 
ніякіх кампрамісаў, калі справа датычыцца ўстояў яго жыцця, традыцый, 
веры. Вера для іх становіцца сімвалам народнасці. У перыяд Контррэ- 
фармацыі гуманістычнае разумение еднасці народа «па крыві», як разу- 
меў яе, скажам, М. Сматрыцкі, траціць сваю сілу. Вядомы тэзіс Смат- 
рыцкага: «He вера бо русіна русінам, паляка палякам, ліцвіна ліцвінам 
робіць, але нараджэнне і кроў руская, польская і літоўская» -  кануў у 
вечнасць. Вераю вызначалася нацыя, паводле веры -  культура.

Для Пятра Скаргі праблема адзінства выступае ў іншым ракурсе. 
Некатолікі падзяляюцца на дзве катэгорыі -  схізматыкаў і ерэтыкаў. Ha 
яго думку, схізматыкі маюць з католікамі-хрысціянамі адзіную веру, але 
не прызнаюць архіпастыра і адзінства ў паслушэнстве. У сувязі з гэтым 
Пётр Скарга робіць вывад: «А таму кожны ерэтык з'яўляецца адшчапен- 
цам, бо ад еднасці і ад галавы адшчапляецца. Але не кожны адшчапе
нец-ерэты к: бо добрай каталіцкай верай, акрамя ўсяго, надзею выра- 
гавання (паколькі акрамя касцёльнага адзінства няма выратавання) 
можа мець»4.

Такое разумение схізматызму і ерэтызму адкрывала перспектывы 
яднання толькі з адной часткаю «адступнікаў» -  праваслаўнымі схізма- 
тыкамі. Пётр Скарга вельмі тонка падьхходзіць да гэтага пытання: 
прычыну схізмы ён бачыць у тым, што праваслаўныя беларусы і 
ўкраінцы знаходзяцца ў духоўнай залежнасці ад канстанцінопальскага 
патрыярха, «бо Грэчаскі касцёл ніколі не быў роўны Рымскаму». Такім 
чынам, на першы план высоўваецца ідэя неабходнасці разрыву з Кан- 
станцінопалем і падпарадкаванню Рыму -  гэта неабходная ўмова выра
тавання. Пётр Скарга падрабязна разглядае чагыры прычыны «адступ- 
ніцтва» Канстанцінопаля ад Рыма, першая і галоўная з якіх -  імкненне 
канстанцінопальскіх патрыярхаў стаць на чале ўсёй свецкай дзяржавьг 
з падначаленнем ёй усходніх патрыярхій: Александрыйскай, Антыахій- 
скай, Ерусалімскай і інш. Тут жа езуіт прыводзіць і сведчанне, што да 
858 г. ні адзін канстанцінопальскі патрыярх не пасвячаўся без пацвяр- 
джэння папы.

На думку Пятра Скаргі, ієрархія касцёльнай улады на зямлі будуецца 
па ўзору касцёла нябеснага. Вось чаму намеснік Бога на зямлі можа 
быць толькі адзін -  відавочна Рымскі папа з падпарадкаваннем яму 
іншых біскупстваў і патрыярхій. Свецкая ўлада мае іншую прыроду- 
кожны народ у ідэале павінен падпарадкоўвацца свайму манарху, а ад 
сілы яго ўлады залежыць парадак у дзяржаве. Вера, на думку Пятра 
Скаргі, як раз тая субстанцыя, што з'ядноўвае народ. Аднак такое 
палажэнне мае яшчэ адзін бок праблемы. Для дзяржаў, у якіх болынасць 
насельніцтва складає які-небудзь адзін мона-этнас, праблема веры і 
мовы не паўстае так завострана, як у дзяржавах-федэрацыях. Тут 
цэнтралізацыя ўлады ў руках манарха непазбежна сутыкаецца з пэўным 
супраціўленнем дэцэнтралізатарскіх сіл, якія выражаюць інтарэсы 
членаў федэрацыі, не заўсёды згодных з палітыкай пануючых вярхоў. 
I апазіцыя тым мацнейшая, чым болып прадстаўнікоў эліты падтрым- 
лівае народнасныя пачаткі, абараняе мову, культуру, традыцыі свайго 
этнасу, яго спрадвечную веру. Вось чаму менавіта вера і стала прадметам 
найбольшай ўвагі каралёў Рэчы Паспалітай і асабліва Жыгімонта III 
Вазы.
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