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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ВІДТОРГНЕННЯ У КУЛЬТУРІ РАННЬОГО 

НОВОГО ЧАСУ 

 

Яких тільки інтелектуальних бійок щодо сенсу понять терпимості та 

нетерпимості (чи відторгнення) не спостерігали ми за останні роки! Ми 

намагаємось зрозуміти їх сутність, знайти межі того, що можна терпіти, 

натикаємось на шлагбауми політкоректності, але маємо визнати, що 

розуміння толерантності-відторгнення, що склалося на рівні повсякденного 

мислення, не в змозі допомогти підчас вирішення найменшої морально 

неоднозначної ситуації. Можливо, не треба навантажувати привабливе 

поняття терпимості відповідальністю за встановлення порозуміння між 

людьми та народами – це для нього забагато. Але щоб взагалі було можливо 

використовувати поняття толерантності та відторгнення, мабуть, доцільно на 

якійсь час відставити емоційні складові їх розуміння та зробити спокійний 

теоретичний аналіз. Варіантів такого аналізу безліч, я запропоную один – 

встановлення сенсу понять терпимості та відторгнення за документами не 

дуже віддаленої, але достатньо відокремленої від нашого часу епохи (в даній 

статті обрано ранньомодерний період). 

Ранньомодерна епоха в цілому є справжнім Клондайком дослідника 

толерантності-відторгнення – це час створення перших декларацій 

віротерпимості, але й час „великого ув’язнення”, як його назвав М. Фуко 

[16]. Але, щоб запобігти умоглядності, доцільно зупинитись на проблемі 

перемежування терпимості-нетерпимості у досвіді однієї держави та протязі 

максимально короткого терміну. В цій статті буде розглянуто розмежування 

зон терпимого та нетерпимого у правовому надбанні Англії другої половини 

XVII ст. Вибір країни зумовлюється, зокрема, тим, що англійський досвід 

розмежування терпимого-нетерпимого ладен збити з пантелику будь-якого 

дослідника, що мислить у категоріях прогресу та поступового руху від темної 

нетерпимості середньовіччя до загального порозуміння новоєвропейської 
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парадигми. Наприклад, найширшу терпимість тут проявив страшний 

диктатор Кромвель, який навіть проголосив у своєму програмному документі 

“The Instrument of Government” (1653), що держава вітатиме різні 

віросповідання у своїх межах. А „прогресивний” парламент щосили опирався 

навіть обговоренню будь-якого проекту віротерпимості. 

Метою дослідницької розвідки, що зроблена в даній статті, є, по-перше, 

виявлення ієрархії нормального, толерованого та відторгненого в правовому 

полі Англії другої половини XVII ст., та по-друге, встановлення змісту 

аргументів, що допомагають розмежувати соціальний простір по згаданих 

категоріях. Вибір дослідницьких джерел змушує звернутись в першу чергу до 

питання відносин між конфесіями. Звісно, проблема толерантності-

відторгнення є значно ширшою, але розгляд всіх її боків неможливий в 

рамках однієї статті.  

Отже, в якому руслі розгортались відносини між конфесіями в Англії 

другої половини XVII ст.? В 1660 році Англія вступила до періоду 

Реставрації Стюартів, що відразу загострило релігійне питання – 

протестантська держава опинилася під владою короля, відомого 

католицькими уподобаннями. Тому й бажання нового монарха розпочати еру 

свободи сумління більшість його підданих сприйняла з підозрою. Ще до 

приїзду до Англії Карл ІІ проголосив так звану „Бредську декларацію”, в якій 

звертався до майбутніх підлеглих з закликом залишити ворожнечу у 

минулому: „З приводу того, що пристрасті та злоба нашого часу спричинили 

незгоди в релігії, що розділили людей на ворожі одна одній партії (така 

ворожнеча буде краще усунута чи краще зрозуміла у разі вільного 

обговорення цих незгод), ми проголошуємо свободу сумління, і що жодна 

людина не може бути потурбована чи засуджена за релігійні незгоди, що не 

порушують миру у королівстві...” [1, С. 267]. Впровадження умов Бредської 

декларації у життя для Англії в першу чергу означало б відновлення 

католицтва, яке асоціювалось з французькою абсолютною монархією, що, з 

одного боку, придушила протестантизм та, з іншого, зробила владу монарха 
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необмеженою. Звісно, перспектива відновлення ненависної релігії виглядала 

дещо зловісно, тому про католицтво парламент і чути не хотів. 

Король змушений був піти на поступки – перший крок убік від 

Бредських обіцянок було зроблено в 1661, підчас прийняття The Corporation 

Act, Акту Об’єднання, який забороняв особам, що не приймають причастя у 

парафіяльній церкві обіймати державні посади. Це миттєво вкинуло у ранг 

відторгуємих не тільки католиків, але й всіх представників радикальних 

протестантських напрямків, наприклад, пресвітеріан, які не визнавали 

церковної ієрархії, а тому не відвідували парафіяльних церков. 19 травня 

1662 був прийнятий Act of Uniformity, Акт про Одноманітність,  за умовами 

якого будь-яка людина, що обіймала церковну посаду чи працювала у 

навчальному закладі мала визнати відредаговану Книгу Загальних Молитов 

та довести, що приймає причастя у англіканській церкві [17, P. 17]. Акт 

регулярно відновлявся до 1679 [17, P. 18]. Того ж 1662 було прийнято 

Conventicle Act (Акт про таємні релігійні збори), згідно якому релігійні збори 

нонконформістів кількістю більше чотирьох осіб проголошувалося 

незаконним [17, P. 69]. Парламент святкував перемогу, бо встановлював саме 

той порядок, якого прагнув. 

Але король не здавався, видавши документ, в якому декларував 

скасування норм, що вимагали клятв та підписів, які б підтверджували 

приналежність людини до англіканської церкви [17, P. 67–68]. Виходячи з 

сучасного розуміння терпимості, така ініціатива сприймається як крок 

назустріч толерантності. Для наших цілей важливо, яку назву мав цей 

документ, бо ця назва відразу вказує на характер сприйняття об’єктів, на 

яких його було спрямовано дію. Він став першим у низці так званих 

Declarations of Indulgence, тобто декларацією „потурання”, „поблажливості”. 

Така назва краще за всі теоретичні викладки демонструє, як розумілося 

надання недержавним конфесіям права на існування. Це зовсім не визнання 

їхньої рівноцінності (як зазвичай розуміється толерантність сьогодні), 
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існування спільної основи всіх релігій чи чогось подібного. Ні, це саме 

попуск – публічна відмова від знищення неприємного явища. 

Треба додати „на маргінесах”, що парламент був настільки обурений 

поблажливістю короля, що негайно скасував королівське рішення, 

вимагаючи купно з цим заборони на перебування на англійській території 

католицьких священиків та єзуїтів. Королівське бажання попустити 

існування якихось недержавних конфесій спричинило більш різке 

розмежування з тим, що парламент бачив не просто як нетерпиме, а як 

неможливе. 

Шістдесяті роки сімнадцятого століття стали справжнім випробуванням 

впевненості англійців у встановлених межах терпимого. До королівсько-

парламентських суперечок додалася справжня „екзистенційна” ситуація, в 

якій відносини між конфесіями з’явилися у дещо іншому вимірі. Страшна 

епідемія чуми, що обрушилась на Лондон в 1665, нібито повернула англійців 

до ідеї надання кожному можливості слідувати своїм шляхом до Бога. Підчас 

чуми багато пресвітеріанських проповідників повернулися до своїх спустілих 

кафедр та відчайдушно допомагали нещасним лондонцям врятувати свою 

душу перед лицем смерті [17, P. 69]. Багато років потому Даніель Дефо у 

романі „Щоденник чумного року” нагадував, що впевненим у скорій смерті 

людям подекуди було байдуже, до якої церкви заходити, і якій священик 

стоятиме за кафедрою. Але тільки-но чума відпустила, роздратований 

парламент обрушив на голови нонконформістів ще страшніші кари. Дефо 

підкреслює, що багатьом відданим англіканцям було ніяково перед лицем 

такої несправедливості. Парламент прийняв п’яти-мильний акт, за умовами 

якого всі нонконформісти (ті, хто відмовився визнати державну церкву) під 

страхом ув’язнення та штрафу не мали права проповідувати в радіусі п’яти 

миль від будь-якого крупного міста, бургу, чи парафії, де вони проповідували 

останнього разу [17, P. 69–70]. П’ятимильним актом нонконформістів було 

повністю виключено з церкви. Дивно – тільки-но ми спостерігали готовність 

визнати існування один одного, прийняти можливість церковного служіння 
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представниками різних конфесій, і ось вже ситуація змінюється з точністю 

негативу. Дозволю собі припустити, що як раз така ситуація чітко 

демонструє конституцію Нормального у категоріях соціального Порядку. В 

„екзистенційній” ситуації очікування невідворотної смерті соціальні норми 

припиняють існування – кожен опиняється віч-на-віч з власною долею та 

душею. Але повернення до звичного повсякденного життя (до Порядку, про 

який тимчасово забули) породжує потребу у перезатвердженні Норми, яка 

передбачає наявність Зразкового, що, в свою чергу, спричиняє відмежування 

від того, що в цей зразок не вміщається. Норма в соціальному просторі не 

може існувати без констатації Не-Норми, не-нормального, нетерпимого, 

відтогруємого. Саме тому наглядачі Порядку в англійський державі (їх 

уособлював парламент) вдалися до екстрених мір, щоб екзистенційна 

ситуація не перетворилася на повсякденну. 

Король ще декілька разів намагався „протягнути” питання толерантності 

у законодавче поле, але парламент залишався непохитним. Підготовлений 

королем в 1668 р. Акт Визнання (Comprehension Act) виявився 

мертвонародженим. Питання про цей акт ставилося перед парламентом в 

1668, потім в 1669, потім в 1670... В 1670 король капітулював та в обмін на 

надані парламентом додаткові субсидії у розмірі 300 тис. фунтів погодився 

на прийняття нового Conventicle Act [17, P. 94]. Остання спроба законодавчо 

встановити принцип Indulgence була здійснена королем за обставин, які 

демонструють його не в кращому світлі. Втомившись тягатись з ненависним 

парламентом наодинці та вдавати англіканця, Карл вирішив пошукати 

іноземної допомоги у відновленні відносин Англії з Римом. Причини такої 

необачності були банальні – король фінансово залежав від парламенту, тому 

його могли врятувати лише іноземні гроші. Допомога негайно була 

запропонована королем Франції Людовиком XIV – за умовами відновлення 

католицтва французький брат брався сплачувати Карлові щорічну субсидію, 

а у випадку опору англійців знищенню влади парламенту та заворушень 

обіцяв допомогти й військом. Все це було закріплено в тексті таємного 
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Дуврського договору, що був підписаний 22 травня 1670 [17, P. 98–101]. А 

15 березня 1672 Карл ІІ спробував виконати умови договору та проголосив 

нову Declaration of Indulgence [17, P. 109]. У відповідь король отримав від 

парламенту справжнього ляпасу – палата общин більшістю голосів вирішила, 

що „карні заходи щодо церковних питань не можуть бути призупинені 

інакше ніж за актом парламенту” [17, P. 115]. Напруження в країні було 

настільки сильним, що йшлося навіть про застосування війська для 

збереження порядку. Парламент негайно прийняв нові документи, 

спрямовані на захист протестантів від людожерів-католиків.  

Толерантність, здавалось, пішла у минуле. Можна сказати, що сімдесяті 

роки сімнадцятого століття були в Англії епохою відчайдушного 

відторгнення католиків, навіть фобій щодо них. Так, після здійснення в 1676 

так званого „папістського заколоту” (доречи, сфальсифікованого) 

протестанти не виходили з дому без зброї, вдивляючись у кожний темний кут 

у пошуках католика-вбивці [17, P. 153–154]. Католиків було вигнано з 

Лондону та Вестмінстеру, вигнано з палати лордів (куди вони повернулися 

тільки в 1829). П’ять перів-католиків було ув’язнено [17, P. 155]. Королеву-

католичку звинуватили в спробі отруєння короля (причому на рівні 

парламенту, а не пліток). Брата короля, спадкоємця престолу, спробували 

усунути з числа претендентів на владу, бо він відкрито демонстрував свою 

приналежність до католицтва [17, P. 122]. Хоча, мабуть на „маргінесах” 

можна завважити, що ця істерія не була зовсім вже безпідставною – непогано 

нагадати, що всі ці фобії розгорталися на фоні страшних репресій щодо 

протестантів у сусідній Франції, яки скінчилися скасуванням в 1678 

Нантського едикту (за фізичною відсутністю протестантів). Це наочно 

показувало англійцям можливі перспективи розвитку їх власної держави. 

У ситуації максимального (як тоді здавалося) загострення питання про 

законодавче розмежування нормального та нетерпимого Англія підійшла до 

моменту, сама можливість якого жахала англіканців аж до холодного поту. В 

1685 на престолі опинився Яків ІІ, відкритий католик, той самий, якого 
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парламент так намагався позбавити права спадкоємства. Здається плідним 

придивитись уважніше до документів доби останнього короля в історії 

англійського абсолютизму та порівняти зміст нормального-толерованого-

нетерпимого в королівських документах з таким же комплексом проблем у 

парламентських актах, прийнятих відразу після Славетної революції. При 

цьому важливо не просто порівняти переліки рядів толерованого-

відтогуємого (це як раз практично не викликає питань), а придивитись до 

аргументації, яку використовують автори документів, щоб провести межу 

між нормальним, терпимим та нетерпимим.  

Отже, ситуація склалася не з кращих – маючи офіційну англіканську 

релігію, держава опинилася під владою короля-католика. Як сам король 

бачив співвідношення між конфесіями в своїй державі? В одній з перших 

своїх промов у якості короля Яків запевняє королівську Раду, що дбатиме 

про Церков Англії, бо він знає, що її принципи підтримують монархію, а її 

члени показали себе добрими та законослухняними підданими [19]. 

Показово, що король висловлює підтримку чужої для себе, але державної 

церкви, мотивуючи це не тим, добра ця церква чи погана, а тім, що її члени – 

добрі та законослухняні піддані його держави. Це – одна з цеглинок 

розуміння засад терпимості ранньомодерного періоду. 

Двома роками пізніше (12.02.1687) король в листі до шотландської 

Вищої Ради наполягає на розширенні меж свободи сумління для деяких груп 

населення, а саме для тих, „чиїм принципам ми можемо з безпекою довіряти” 

[9]. Водночас монарх воліє виказати свою височайшу відразу до „тих ворогів 

Християнства, а також уряду та людського суспільства („…those enemies of 

Christianity, as well as government and human society...”), ..., яких ми 

рекомендуємо вам викорінювати зі всією суворістю нашого закону та за 

допомогою найсерйозніших покарань” [9]. Ось і межа між терпимим та 

нетерпимим. Залишимо поза увагою, що під тими, хто заслуговує на довіру, 

король розуміє католиків, а під ворогами – так званих Field-Conventiclers 

(„Тих, хто збирається у полі”). Важлива аргументація. Християнство, уряд, 
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суспільство виявляються явищами одного порядку – хто ворог християнства, 

той є ворогом держави. Ми визнаємо сумління тих, чиїм принципам може 

довіряти держава, і викорінюємо тих, хто не може бути по суті 

проконтрольований державою – це так звані Field-Conventiclers, ті, хто 

збирається молитись у полі, ті, хто відкидає церковну ієрархію, а, таким 

чином, відкидає й державний порядок. Якщо вони самі виключили себе з 

державного життя, вони небезпечні та є об’єктом безперечної нетерпимості. 

Конкретніше ці положення подано в Шотландській Декларації 

Толерантності від 12 лютого 1687 [12]. Для наших цілей важливо відмітити, 

що терміни toleration та indulgence використовуються в цьому документі як 

абсолютні синоніми. Хто ж виступає в цьому документі об’єктом 

толерантності та чому? Король згоден надати поміркованим пресвітеріанам, 

якщо вони не висловлюються проти блага та спокою королівства, можливість 

проводити релігійні зібрання в приватних домах, але ні в приміщеннях, ні в 

сараях чи на відкритому повітрі. Толерантність надається також квакерам – 

вони можуть молитись у будь-якому місці, відведеному державою. Так 

відносяться саме до небажаного явища, з яким чомусь треба миритись, але 

яке необхідно якнайбільше обмежити у розповсюдженні – якщо ці люди 

збиратимуться у якомусь публічному місці (хоча б у сараї чи на перехресті 

доріг), їхні думки можуть розповсюдитись. Тому ми дозволяємо їм молитися 

вдома, щоб не дратувати їх сумління, але й щоб не дати можливості 

пропагувати.  

Настільки ж чітко окреслюються й ті, хто під дію толерантності не 

попадає.  Радикальні пресвітеріани, згадувані Field-Conventiclers, не 

дочекаються потурання їх зібранням, де зріє повстання. Якщо зібрання 

неможливо проконтролювати, бо воно десь у полі – тут обов’язково зріє 

зрада. Таких ми не терпітиме. 

 Не використовуються терміни toleration чи indulgence щодо католиків. 

Але зовсім з іншого приводу. Король каже, що католики показали себе 

добрими та вірними слугами попередників Якова, тому всі акти, що 
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обмежували права католиків, скасовуються. Король робить це з 

задоволенням, про що й каже в тексті. Терміни toleration чи indulgence не 

використовуються щодо явища, існування якого ми визнаємо з задоволенням. 

Для Якова католицизм – це Норма. 

Принцип прокреслювання межі між терпимим та нетерпимим бачиться 

дуже чітко. Зміст релігійних уявлень не береться до уваги взагалі. Важливою 

є позиція щодо держави, причому навіть не просто продекларована вірність, 

а надання державі можливості контролювати свою діяльність. Таку ж 

позицію ми бачили ще у Бредській декларації Карла ІІ – король обіцяв 

майбутнім підлеглим свободу сумління, якщо їхні переконання не 

загрожуватимуть державі [1, С. 267]. Крім того, в тексті Шотландської 

декларації толерантності з’являється важливий, на мій погляд, контекстний 

аспект поняття терпимості. Є випадок, коли толерантність обіцяють не за 

конфесійною ознакою, а за фактом володіння землею – король обіцяє  

підтримувати в повному праві та володінні власників колишніх церковних 

земель, що були секуляризовані підчас Реформації. З точки зору короля-

католика володіння церковною землею – гріх, але він готовий залишити цей 

гріх без покарання, знову ж таки посилаючись на державні інтереси – він 

збереже права, що затверджені законами його попередників та актами 

парламенту.  

Скоріш за все, різниці між термінами „Toleration” та „Indulgence” в той 

час взагалі не бачили. Той самий Яків ІІ, який видав Шотландську 

декларацію Толерантності, для відповідного англійського документу обрав 

інший термін. Англійську Declaration of Indulgence було прийнято 4 квітня 

1687 [6]. Хоча у назві документу стоїть слово Indulgence, в преамбулі король 

декларує надання своїм підданим свободи совісті (liberty of conscience) – ще 

один синонім того ж поняття у ранньомодерні часи. Спробуємо окреслити 

контури нормального, терпимого та нетерпимого за текстом цього 

документу. 
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Нормальним, зрозуміло, для короля є католицизм. Документ написаний 

від імені короля-католика – він каже, що хотів би бачити всіх своїх підданих 

католиками, але розуміє, що це неможливо. Тобто він надає право на 

існування іншим конфесіям проти своєї волі, він хотів би іншого, але сталося 

так... Дуже чітко бачимо сенс поняття Indulgence. Щоб окреслити його 

додаткові аспекти, я дозволю собі трошки забігти наперед та звернутися до 

тексту адресу подяки, що був вручений Якову в Оксфорді після прийняття 

декларації [5]. В адресі сказано, що нарешті скинуто личину з бунтівників та 

доведено всьому світові, що той, хто замислював підняти зброю проти 

королівської влади, не повинен вимагати участі ні у реформуванні церкви, ні 

у виправленні несправедливостей уряду. Свобода сумління є лише ширмою 

для непокори, тому віднині “nor will they pretend conscience for disobedience”. 

Тобто король та його католицькі прихильники розуміють терпимість 

однаково, як попуск існування якогось недоброго явища задля вищої мети – 

спокою та єднання держави. 

Повернемось до тексту декларації 1687. Кому документ надає 

Indulgence? Король декларує негайне призупинення всіх законів, що карають 

за нонконформізм – кожна людина отримує право сповідувати віру в той 

спосіб, який вона вважає правильним, в своїй оселі чи в спеціально 

призначеному для цього місці. Але тільки у тому випадку, якщо даний спосіб 

служіння не відчужує серця від короля та уряду, а також якщо їх релігійні 

збори є мирними, відкритими, проведеними публічно, якщо їх учасники не 

примушуються до участі в них. 

Це може здатися дивним, але на першому місці в Declaration of 

Indulgence згадується Church of England, тобто державна церква. Король 

гарантує представникам церкви можливість вільного сповідання своєї релігії, 

як це встановлено законом, а також вільне та повне володіння своїм майном, 

без будь-якої шкоди чи турбування. Державна церква, таким чином, 

опиняється серед об’єктів терпимості. Декларація додає барв у розумінні 

вищої мети, зради якої король здатен терпіти неприємне, – це не просто 
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збереження спокою в державі, який був би порушений підчас законного з 

точки зору короля перерозподілу власності. Ціллю законодавця є 

економічний розквіт (перепрошую за анахронізм) держави, задля цього 

можна залишити непокараний гріх. Частково цей момент пояснює 

продекларована королем мета прийняття документу – декларацію прийнято, 

щоб надати підданим можливість жити в легкості та спокої, для розвитку 

торгівлі (Sic!) та для підтримки іноземців. Доречи, у вдячних листах, що 

надходили до короля з приводу декларації, підкреслюється, що свобода 

сумління надасть поштовх розвитку торгівлі [3]. Пресвітеріани Лондону 

дякують Якові, що він стоїть на стражі їх прав та власності [4]. Ще один 

адрес від пресвітеріан дякує за надану свободу в служінні Богу, пояснюючи, 

що вони це розуміють як запевнення в тому, що вони збережуть право на 

свою власність, „без якої вони не змогли б насолоджуватись нічим, що б 

могли назвати своїм, без настільки великого турбування, яке тільки можна 

уявити” [8]. Як тут не згадати Мак’явеллі, який застерігав керманичів 

торкатися майна своїх підлеглих, тому що люди скоріш пробачать смерть 

рідного батька, ніж втрату власності. 

Підсумовуючи систему розмежування терпимого-нетерпимого у 

Declaration of Indulgence 1687, маємо практично ті ж самі результати, яки ми 

бачили у шотландському відповіднику. У захоплених коментарях до тексту 

декларації іноді кажуть, що декларація визнавала навіть мусульман, євреїв та 

тих, хто не мав віри. Не можу цього підтвердити – текст про це нічого не 

каже. Звісно, декларація значно розширювала межи терпимого. Король 

фіксує формальні вимоги до толерованих об’єктів – всі, хто не відчужує 

серця підлеглих від короля та уряду, хто здійснює служіння на законних 

підставах (відкрито, публічно, без насильства), заслуговують на терпимість. 

Текст додає важливу рисочку у з’ясуванні підстав надання терпимості – це 

робиться для процвітання торгівлі та розквіту держави. 

Залишається додати, що незадоволення парламенту ініціативами Якова 

майже вибухнуло війною, аж до розпуску парламенту в липні 1687 [17, 
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P. 268]. Обидва боки конфлікту вже встали „на тропу війни”, 

використовуючи будь-яки засоби. Але зараз мені хотілося б не відволікатися 

на хід подій, але додати декілька слів про наступну (й останню) Declaration 

of Indulgence короля Якова ІІ, видану 27 квітня 1688 року [7]. Текст 

попередньої декларації тут повністю повторюється, але король додає 

декілька показових коментарів щодо сенсу своєї політики. Текст містить 

дуже важливу фразу, сенс якої для мене не є цілком прозорим: “We must 

conclude, that not only good Christians will join in this, but whoever is concerned 

for the increase of the wealth and power of this nation”. Тобто не тільки добрі 

християни підпадатимуть під дію декларації, але всі, хто пов’язаний зі 

збільшенням добробуту та сили цієї нації. Мені не дуже зрозуміло, чи король 

під „не тільки добрими християнами” мав на увазі представників інших 

релігій, чи нібито „поганих” християн. Якщо б не було зазначено, що йдеться 

саме про добрих християн, можна було б сміливо віднести текст цієї 

декларації до „найліберальніших” зі всіх документів, що існували на той 

момент. Але це зовсім не факт, що йдеться про релігії, що відрізняються від 

християнства. Натомість абсолютно прозорим є питання про підвалини 

розуміння поняття Indulgence. Ми згодні терпіти будь-кого, хто сприяє 

процвітанню держави. 

Маючи на увазі традиційну стратегію реакції парламенту на подібні 

ініціативи короля, не треба мати розвинуту уяву, щоб передбачити хід подій. 

Доречи, Яків ІІ роздратував парламент не тільки черговою спробою надати 

підданим право на свободу сумління, але й прямим порушенням норми 

права, згідно якій будь-який документ, щоб набрати законної сили, повинен 

був пройти через парламент. Яків ІІ, проголошуючи другу Declaration of 

Indulgence в квітні 1688 року, пообіцяв скликати парламент у листопаді, але 

текст декларації повелів оголошувати у церквах вже за тиждень після 

видання [17, P. 272]. Гучна справа семі єпископів, що відмовились 

виконувати наказ, об’єднала проти короля всіх протестантів, навіть тих, хто 

ще вчора не міг спокійно чути про існування один одного. Вирок суду на 
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користь семі єпископів [15] святкувався, як перемога над іноземним ворогом. 

Отже, другу половину 1688 поглинула нова хвиля антикатолицької істерії. 

22 грудня 1688 католикам було наказано у п’ятидобовий строк залишити 

Лондон та не наближатись до нього на відстань п’яти миль [10]. Естафету 

гонінь підтримали шотландці, видавши 20 березня 1689 прокламацію, в якій 

всім папістам будь-якого стану та рангу наказувалось здати всю свою зброю 

(тільки джентльменам дозволялось залишити „звичайного носильного меча”) 

та протягом сорока восьми годин залишити місто Единбург та територію на 

10 миль навкруг [11]. Не треба нагадувати, чим цього разу скінчилась 

ворожнеча короля і парламенту – Якова в решті решт було позбавлено влади, 

а Англія отримала нового керманича, Вільгельма Оранського. 

Прокресливши межі, у яких Яків бачив терпиме-нетерпиме, було б 

доцільно порівняти їх з відповідними межами, встановленими вже новим 

урядом. Першим документом з приводу терпимості, який дійсно вступив у 

силу в Англії, став Акт Толерантності (Toleration Act), виданий 1689 року 

від імені Вільгельма Оранського та Марії [14]. Хто згідно цьому акту стає 

об’єктом толерантності, а хто опиняється за її межами? Перша строчка 

документу інформує нас, що прийнятий він задля об’єднання 

протестантських підданих Їх Величностей. Ось вже одна чітка лінія 

відокремлення толерованого від відторгнутого. Терпітиме тільки 

протестантів. Зайве завважувати, що серед об’єктів, на яки спрямований Акт, 

не згадується Church of England – як офіційна, вона не потребує 

толерантності. 

Текст не залишає сумнівів у тому, як бачать межу толерантності автори 

документу. Мабуть, саме з ціллю не залишити жодної лазівки текст 

починається з опису того, що залишиться поза межами терпимості. Об’єктом 

безперечного відторгнення стане будь-яка група людей, що не належать до 

Church of England, та яка при цьому збиратиметься для релігійного служіння 

в будь-якому місці з закритими дверима (титул V). Текст підкреслює – „with 

the doors locked, barred, or bolted”, щоб не залишилося лазівок – нібито ми не 
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запирали дверей, а просто закрили на гачок чи палку. Титул XVII уточнює, 

що ніякі бенефіції в жодному випадку не надаватимуться папістам, 

папістським бунтівникам, а також будь-якій людині, що заперечує в своєму 

служінні чи писаннях доктрину Святої Трійці – тобто тільки християни та 

тільки протестанти.  

Хто в такому разі може стати об’єктом толерантності? Це людина, що не 

належить до Church of England, але дотримується певних вимог. 

Представники нонконформістського духовенства та викладачі 

продовжуватимуть свою діяльність за умов прийняття відповідної присяги 

(VIII).  Будь-хто, хто має намір користуватись перевагами толерантності, має 

здійснювати всі церковні виплати, яких вимагає Church of England (VI). За 

цих умов людина отримає право обіймати державні посади (VII). Держава 

обіцяє заплющити очі на деякі конфесіональні особливості 

нонконформістів – так, наприклад, терпітимуть сумніви щодо хрещення 

немовлят (X), святкування неділі (XVI) чи можливості присягати (XIII). У 

останньому випадку людина має не присягати, а підписати відповідну 

декларацію вірності. Представників нонконформістського духовенства, якщо 

вони визнали всі необхідні статті та дали необхідні клятви, за їх бажанням 

можна звільняти від виконання обов’язків присяжних, церковних наглядачів, 

наглядачів за бідними (XI). 

Показово, що об’єктом толерантності може стати тільки людина, що 

належить до певної групи. Індивіда з власним сумлінням, можливо, надто 

важко було б проконтролювати. Документ дуже ретельно виписує процедуру 

з’ясування приналежності людини, що вимагає толерантності, до групи. 

Якщо людина відмовляється принести відповідну клятву, вона повинна 

представити двох свідків з протестантів (треба розуміти – англіканців), чи 

чотирьох свідків з нонконформістів, що присягнули, чи отримати сертифікат 

з підписами та печатками шості або більше членів своєї конгрегації, якій би 

засвідчив, що конгрегація визнає його за свого члена (XIV). У протилежному 

випадку людина буде ув’язнена (XV). Увага до групової приналежності 
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підкреслюється в титулі про надання права не відвідувати недільне 

богослужіння (XVI) – не підпадають під карні заходи люди, що належать до 

певної конгрегації чи релігійної групи, що отримала право здійснювати 

служіння за власними правилами. Для отримання такого права відповідна 

група має заздалегідь отримати офіційний дозвіл (XIX). 

Щоб ми не обманювались щодо використання терміну „толерантність” у 

назві документу (нібито раніше було лише „потурання”, а зараз, хоча б тільки 

серед протестантів, але взаємне визнання), в тексті окреслюються розміри 

сплати за приналежність до нонконформістської конгрегації. Що може 

наочніше продемонструвати характер розуміння слова „толерантність” в 

даному випадку, ніж наявність штрафу за приналежність до недержавної 

конфесії? Причому штраф сплачується офіційній особі, що відповідає за 

збереження миру (clerk of peace). Тобто характер небезпеки, що йде від 

нонконформістів, детермінується питаннями суспільної безпеки та миру – він 

не відсилає до змісту переконань. 

Характер небезпеки, яку вбачає держава у нонконформістах, краще за 

все демонструє текст декларації вірності (declaration of fidelity), що мають 

підписати ті, хто намагається отримати статус толерованих. Диссентер має 

урочисто поклястися, що він буде вірним королю Уїльяму та королеві Марії, 

що він проголосить як нечестиву та єретичну доктрину, згідно якій 

правитель, відлучений від церкви папою римським, може бути скинутим чи 

вбитим своїми підлеглими. Диссентер має, крім того, поклястися, що він не 

проголосить можливість розповсюдження будь-якої іноземної сили 

(правителя, особи, прелата, держави) на території цього королівства. Текст 

урочистої клятви не залишає сумнівів у тому, що державу бентежить у першу 

чергу саме можливість бунту та відступу від англіканської доктрини 

пасивного підкорення владі. Символ віри містить найбільш загальні 

постулати християнства, з якими погоджувався практично будь-який 

християнин (його й католик міг би підписати, якщо б йому дали): „Вірую в 

Бога Отця, і в Ісуса, Його вічного Сина, Бога істинного, і в Дух Святий, Бога 
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єдиного у віки віків, та визнаю Святе Письмо Старого та Нового заповіту як 

дане Божим натхненням”. 

Чи можна виявити спільні риси розуміння терпимого-нетерпимого в 

згаданих документах? Так, незважаючи на те, що створювали їх непримиримі 

політичні супротивники, принципи розмежування терпимого та 

відторгуємого однакові. Відторгнення чекає на тих, хто становить небезпеку 

для королівської влади. Стюарти декларували відразу до тих, хто ховається 

підчас релігійного служіння (плекаючи бунт), Їхні Протестантські 

Величності не бажали терпіти у підданих переконань у правомірності 

позбавляти влади свого короля. Якщо ж ти довів власну нешкідливість для 

держави та в найзагальніших рисах визнаєш християнський символ віри, ти 

відчуєш терпимість збоку держави, якими б неприйнятними не були твої 

переконання з офіційної точки зору. 

Тобто терпиме та нетерпиме опиняються по один бік від межі 

нормального – у їхньому спільному полі опиняється все неприйнятне. 

Відрізняються вони тільки за ступенем відторгнення – поміркованого 

(толерантність) чи граничного (нетерпимість). Доречно, мабуть, нагадати 

етимологію слова „толерантність” – воно походить від латинського tolere – 

„страждати”. Дещо дратує нас своєю присутністю, ламає картину спокійного 

існування у межах Свого світу, у межах нормального, тому ми страждаємо. 

Гранично ясно близькість понять толерантності та відторгнення показав 

Джон Локк. Аналізуючи ситуацію поблажливості до деяких пороків, 

мислитель завважує, що держава подекуди відмовляється боротись з явними 

пороками (як то жадібність, неповага до батьків тощо). При цьому навіть Бог 

інколи допускає, щоб Його власні закони підладжувались під людські – Його 

закон заперечує порок, а людський закон часто встановлює для нього 

допустиму міру [2, 76]. Таким чином, поблажливість чи терпимість можуть 

бути спрямовані виключно на щось непридатне – у очах Бога це безперечно 

порок, але Бог погоджується попустити існування пороку. При цьому 

поблажливість Бога (та правителя) не є необмеженою. Навіть той правитель, 
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що міг попускати крадіжку, все ж ніколи не зробить законним 

клятвопорушення чи зраду, тому що вони руйнівні для людського 

суспільства [2, 76]. Спільним для терпимого та нетерпимого виявляється те, 

що в їхній основі лежить непридатне. 

Сказане демонструє звичне поняття толерантності у дещо незвичному 

вигляді. Позбавившись сяючого вбрання, поняття набуває конкретного сенсу. 

Я, боронь Боже, не закликаю негайно втілювати ранньомодерний досвід 

розрізнення терпимості та відторгненого – це інша епоха з власними 

нормами, від яких ми дуже далеко. Але уважний погляд до тої зниклої 

картини світу допомагає неупереджено роздивитись власні проблеми. Не 

треба обманювати себе, що прояви сучасної нетерпимості є „пережитками” 

минулого, архаїчних цінностей тощо. Тому, мабуть, корисно придивитись до 

призабутого тлумачення терпимості як поміркованої згоди зміритись з 

існуванням поряд з собою того, що не викликає нашого захоплення, не 

вдаючись при цьому до всеїдності та безмежного попуску. Відторгнення 

(помірковане чи граничне) вимагає відповідальності. 
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