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после крещения Норвегии. Есть только один достоверный пример каменного креста, 
первоначально установленного на церковном дворе. Облегчить данную задачу могли бы 
надписи на крестах. Примером может служить крест, находящийся сейчас в музее Ставангера, 
на котором вырезано: «Священник установил этот камень для своего господина, Эрлингера, 
когда он сражался с Элейфром». Господин, упомянутый в этой надписи, обычно считается 
историческим персонажем Эрлингром Скьялгссоном, который погиб в битве в 1028 году против 
Олафра Харальдссона. Исходя из надписи и характера рун, крест датируется первой половиной 
XI в. Такие примеры, к сожалению, встречаются нечасто. 

Ирландская религиозная традиция имела определенное влияние на народы Скандинавии. 
Это выразилось в почитании культа святой Суннивы, установке каменных крестов на западе 
Норвегии, введении в практику колокольного звона. 

Но не стоит преувеличивать данное влияние. В сравнении с немецким и англо-саксонским 
оно было незначительным и достаточно слабым. О христианизации Скандинавии ирландскими 
миссионерами говорить не приходится. Однако есть исключение – западная Норвегия, где 
присутствие ирландской миссии подтверждается письменными и материальными источниками.
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Аўтар прапануе кароткае апісанне працэсу хрысціянізацыі даніны. Вылучаюцца асноўныя этапы. 
Ключавыя словы: хрысціянізацыя; Данія. 
 
The author proposes a brief explanation of the process of Christianization of Dania. The main stages are highlighted. 
Keywords: Christianization; Dania. 
 
Ранняе Сярэднявечча з’яўляецца часам, калі хрысціянскае вераспавяданне становіцца 

дамінуючым у Заходняй Еўропе. Спачатку замкненае ў межах Рымскай імперыі, пасля яе 
знікнення на Захадзе, хрысціянства пачынае распаўсюджвацца на землі, якія не ўваходзілі ў 
склад імперыі. У IX ст. хрысціянства дабіраецца да Скандынавіі, а ўжо ў  сярэдзіне X ст. 
хрышчэнне прымае самая паўднёвая са Скандынаўскіх краін – Данія. У гэтым артыкуле мы 
разгледзім шлях, які пераадолела хрысціянства ў Даніі, перад тым як стаць афіцыйнай рэлігіяй.    

Першыя звесткі аб пранікненні хрысціянскіх місіянераў у Данію даходзяць да нас з твору 
Алкуіна «Жыціе святога Вілеброрда». У ім распавядаецца пра прапаведніка з лона Кельцкай 
царквы Вілеброрда, які каля 700 г. накіроўваецца ў Данію з місіянерскай місіяй, аднак, 
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«даведаўшыся, што жыхары дацкага каралеўства настолькі прыхіліліся да дэманскіх язычніцкіх 
абрадаў і ідалапаклонства, што, падавалася, і не мелі магчымасці звярнуць з ілжывага шляху, 
паспяшаўся ўзяць 30 хлопчыкаў з іх ліку і павярнуцца ў выбранае ім каралеўства франкаў» [1]. 
Такім чынам, Данія была яшчэ не гатовая да ўспрыняцця хрысціянскіх ідэй, і таму першая 
спроба прывярнуць датчан да новай рэлігіі пацярпела паразу. 

Больш паспяховыя для хрысціянства часы наступілі ў першай палове IX ст., калі  на 
тэрыторыі Саксоніі з’яўляецца  установа, у абавязак якой уваходзіць распаўсюджванне 
хрысціянства на тэрыторыі Скандынавіі – Гамбургскае арцыбіскупства. У гэты ж час 
адбываецца  і палітычнае сутыкненне датчан з магутнай хрысціянскай дзяржавай франкаў, 
межы якой шчыльна падступілі да Ютландыі. Фактар франкскай дзяржавы адыграў вельмі 
важную ролю ў хрысціянізацыі Даніі. Дацкія конунгі бачылі ў хрысціянстве добры сродак для 
замацавання сяброўскіх адносін з франкамі, з дапамогай якіх яны разлічвалі ўмацаваць сваю 
асабістую ўладу ў Даніі. 

Прыкладам такога палітычнага разліку служыць хрышчэнне дацкага конунга Харальда 
Клака. Каля 822 г. біскуп Рэймскі Эбон атрымаў ад Папы Рымскага Пасхалія І дазвол на 
вядзенне місіянерскай дзейнасці ў Даніі. Наколькі нам вядома асаблівых поспехаў у Даніі Эбон 
не дасягнуў. Тым не менш ужо ў 826 г., выгнаны дацкі конунг Харальд Клак разам з жонкай і 
дзецьмі наведвае франкскага імператара Людовіка і просіць яго аб  ваеннай дапамоге, імператар, 
у сваю чаргу, запатрабаваў ад конунга і яго сям’і прыняць хрысціянства. Той пагаджаецца і 
прымае хрышчэнне, пасля чаго вяртаецца ў Данію з ўзброеным атрадам франкаў. Разам з імі 
Людовік накіроўвае і Ансгарыя – абата Карвейскага кляштару, які ў будучым стане першым 
Гамбургскім арцыбіскупам, каб той прапаведваў і падтрымліваў хрысціянства ў Ютландыі. 
Ансгарый і яго паплечнікі-бенедыктынцы  прапаведуюць у Даніі каля 4 гадоў [3, c. 320]. Шэраг 
крыніц паведамляе нам аб адносным поспеху місіі [9, c. 32]. Але праз некалькі гадоў Харальда 
Клака зноў выганяюць і хрысціянства ў Даніі на пэўны час губляе падтрымку конунга. Выпадак 
з Харальдам Клакам служыць даволі яскравым прыкладам таго, якімі ўстаноўкамі кіраваліся 
дацкія конунгі калі прымалі хрысціянства на пачатковым этапе хрысціянізацыі. 

Не гледзячы на выгнанне конунга-хрысціяніна, і пагромы хрысціян, якія наступілі пасля 
гэтага, спробы распаўсюдзіць хрысціяства на гэтым не скончыліся. Асаблівыя намаганні да 
гэтага прыкладаў вышэй узгаданы Ансгарый, які каля 850 г. наносіць візіт дацкаму конунгу 
Хорыку І і дабіваецца ў яго дазволу пабудаваць царкву ў Шлезвігу. 

Аднак у хуткім часе адбываецца забойства Хорыка І і да ўлады прыходзіць яго сын Хорык 
ІІ. І першапачаткова, пад уплывам “язычніцкай” партыі пры двары, Хорык ІІ зачыняе царкву ў 
Шлезвігу, але не руйнуе яе. У сувязі з гэтым Ангарый вяртаецца ў Данію, дзе ўгаворвае конунга 
аб аднаўленні дзейнасці храма. Больш за тое, місіянер просіць аб адкрыцці яшчэ адной царквы ў 
горадзе Рыбе. Хорык ІІ пагаджаецца на гэта, а Ансгар пакідае ў Рыбе свайго паплечніка 
Рымберта, пасля чаго сам вяртаецца ў Саксонію [7, c. 23]. У 865 г. Ансгарый памірае і Рымберт 
становіцца арцыбіскупам Гамбурга. Пра яго місіянерскую дзейнасць у Скандынавіі нам нічога 
невядома, а ўлічваючы тагачасны заняпад франкскіх манархій і актыўныя набегі вікінгаў, можна 
меркаваць, што Рымберту наогул было не да гэтага. На даволі доўгі час місіянерская справа ў 
Даніі была прыпынена.     

 Нейкія зрухі ў справе хрысціянізацыі Даніі адбыліся толькі пры арцыбіскупе Уні. Перыяд 
яго кіравання Гамбургскім арцыбіскупствам прыпадае на 918–936 гг. Змены гэтыя звязаныя з 
паходам германскага караля Генрыха Птушніка ў Данію прыкладна ў 934 г., у выніку якога з 
паўднёвадацкіх зямель была ўтворана Дацкая марка. Генрых, далучыўшы гэтыя землі, перадае 
іх пад духоўную ўладу Гамбург-Брэменскаму арцыбіскупству [6, c. 32], і з гэтай нагоды ў Уні 
з’яўляецца магчымасць аднавіць місіянерскую дзейнасць у рэгіёне.  

У 936 г. Уні наведвае дацкага конунга. Што цікава, крыніцы дакладна не паведамляюць аб 
тым, хто кіраваў Даніяй у гэты час. Роскільская хроніка паведамляе нам  пра нейкага Фродзі 
Адам Брэменскі кажа аб Вурме, а Саксон Граматык і Сноры Стурлусан сцвярджаюць што 
конунгам датчан быў Горм Стары. Тым не менш крыніцы сыходзяцца на тым, што тутэйшы 
конунг ініцыятыву арцыбіскупа не падтрымаў, але значную падтрымку хрысціянству аказваў 
Харальд Гормсан, празваны Сінезубым. Гэты чалавек каля 958 г. стане дацкім конунгам, і 
менавіта з яго асобай звязана ўвядзенне хрысціянства ў Даніі. 

 Гэтая падзея адбылася каля 960–965 гг. і звязана з канфліктам між Атонам І і дацкім 
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конунгам Харальдам Сінезубым. У ходзе гэтага ўзброеннага канфлікту, Харальд пацярпеў 
паразу і вымушаны быў заключыць мірнае пагадненне з германскім каралём [7, c. 36]. Адной з 
умовай гэтага пагаднення было прыняцце хрысціянства. Харальд, яго жонка Гунхільда і сын 
Свейн прымаюць хрышчэнне ад святара Попо каля 965 г. Гэтая падзея робіцца вызначальнай як 
у гісторыі хрысціянства ў Даніі, так і ў гісторыі Скандынавіі наогул.  

Не гледзячы на тое, што дацкія конунгі ўжо і раней прымалі хрышчэнне, менавіта гэтая 
дата ў гістарыяграфіі лічыцца датай афіцыйнага хрышчэння Даніі. Мы пагаджаемся з гэтым 
меркававаннем, і абумоўліваем яго тым, што з гэтага моманту ў Даніі пачынаюцца ўжо 
неабарачальныя ў будучым працэсы.  

 Пасля прыняцця хрысціянства Харальд Сінезубы зносіць язычніцкае капішча ў Елінге – 
цэнтры конунгскай улады, будуе на тым месцы царкву, а цэнтр конунгскай улады пераносіць у 
Роскіль. Больш за тое, ён усталёўвае рунічны камень у гонар сваёго бацькі і памяшчае на камяні 
выяву распяцця і прыпіску аб тым, што ён той, хто хрысціў датчан [6, c. 366]. У 2014 г. быў 
знойдзены таксама і залаты дыск, на аверсе якога напісана імя Харальда, а на рэверсе 
размяшчалася выява крыжа.  

Таксама пры конунгу Харальду і арцыбіскупу Адальдагу ў Даніі пачынаюць утварацца 
сталыя біскупскія кафедры. Кафедры былі заснаваныя ў гарадах Шлезвіг, Рыбе, Орхус. Крыніцы 
данеслі да нас нават імёны пастаўленых біскупаў: Хорыт у Шлезвігу, Ліафдаг у Рыбе, і 
Рэгінбранд у Орхусе [7, c. 36].  

І калі раней у Даніі біскупскія кафедры ўзнікалі, можна сказаць, стыхійна, і так жа знікалі, 
і не мелі прамога дачынення да асобы конунга, дык цяпер іх статус быў афіцыйны і 
падмацаваны тым, што сам конунг з’яўляўся хрысціянінам, і любы замах на царкву ў Даніі мог 
разглядацца як замах на ўладу конунга. Больш за тое, прызначэнне біскупаў у Данію адбывалася 
з Гамбург-Брэменскага арцыбіскупства, моц якога падмацоўвалася войскамі Германскага 
каралеўства, таму канфлікт з царквой у Даніі мог пераўтварыцца ў канфлікт з моцнай 
Германіяй. Іншая справа, што межы гэтых біскупстваў яшчэ не былі вызначаны, і нават Адам 
Брэменскі ў ХІ ст. паведамляе аб тым, што гэтая праблема яшчэ не вырашана [7, c.43].  

Акрамя таго, у хрысціянстве конунг Харальд бачыў магчымасць узмацнення асабістай 
улады. Але ў адрозненні ад Харальда Клака, які прымаў хрысціянства каб атрымаць падтрымку 
франкскіх узброеных атрадаў, Харальд Сінезубы абапіраўся яшчэ на тэзіс аб тым, што ўлада 
ніспасылаецца Богам. Такім чынам Харальд планаваў узвысіць прэстыж конунгскай улады.  

Аб гэтым сведчыць і тое, што ён робіць спробу навязаць хрысціянскую веру нарвежскаму 
ярлу Хакону Магутнаму [7, c. 42]. Тым не менш гэтая спроба скончваецца правалам, і больш за 
тое, конунг Харальд сустракае супраціў і сярод сваіх набліжаных. Каля 985-986 гг. яго сын 
Свейн Вілабароды  з падтрымкі праязычніцкі скіраванай арыстакратыі выступае супраць бацькі. 
У ходзе палітычный барацьбы Харальд церпіць паразу і вымушаны пакінуць Данію, пасля чаго 
ў хуткім часе памірае [7, c. 44]. Не гледзячы на тое, што Свейн прыходзіць да ўлады пры 
падтрымцы язычнікаў, яго палітыка носіць у цэлым, прахрысціянскі характар.  

Такім чынам, хрышчэнне Харальда Сінезубага з’яўляецца той рэпернай кропкай, калі 
працэсы хрысціянізацыі Даніі становяцца неадваротнымі. Кансалідацыя Даніі пад уладай аднаго 
манарха патрабавала ўвядзення інстытутаў, якія маглі б забяспечыць краіне адзінства пад 
уладай аднаго манарха.  

Інстытут каталіцкай царквы, якая ў Х – пачатку ХІ стст. яшчэ падпарадкоўвалася свецкай 
уладзе, выглядаў даволі прывабным вырыянтам. Прызначэннямі на біскупскія кафедры ў Даніі 
займалася Гамбургскае арцыбіскупства, аднак дацкія конунгі часам спрабавалі арганізаваць 
незалежную ад Гамбурга царкоўную арганізацыю, чым выклікалі незадавальненне апошніх. 
Хрысціянізацыі Даніі садзейнічала таксама тое, што з часоў Свейна Вілабародага ў 
падпарадкаванні дацкіх конунгаў апынулася Англія, насельніцтва якой было хрысціянскім. 
Прыняцце хрысціянства дацкімі конунгамі садзейнічала б рэлігійнай уніфікацыі падуладных ім 
тэрыторый, і адпаведна, большай іх лаяльнасці дацкай кароне. 

Тым не менш, не гледзячы на ўсё захады, прынятыя дацкімі каралямі і хрысціянскімі 
місіянерамі, у Даніі яшчэ доўгі час захоўваліся язычніцкія звычаі, частка з якіх дайшла ў той ці 
іншай форме і да нашых дзён. Тым не менш працэсы хрысціянізацыі Даніі будуць працягвацца 
ўсё ХІ ст., і аб пэўным іх сканчэнні можна казаць толькі ў 1104, калі на тэрыторыі Даніі, у 
горадзе Лунд будзе створана Лундскае арцыбіскупства.     
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Аўтар прапануе кароткае апавяданне пра культурна-асветніцкую дзейнасць ордэна базыліян у Беларусі ў 

XVII-першай палове XIX стст. 
Ключавыя словы: культурна-асветніцкую дзейнасць; ордэна базыліян. 
 
The author proposes a brief explanation of the cultural and educational activities of the order of St. Basil in Belarus 

in the 17th-first half of the 19th centuries. 
Keywords: cultural and educational activities; order of St. Basil. 
 
Ордэн базыльян разгарнуў сваю культурна-асветніцкую дзейнасць на тэрыторыі Беларусі ў 

пачатку XVII ст. Важнымі напрамкамі гэтай дзейнасці былі народная асвета і кнігадрукаванне. 
Вынікам стала стварэнне ўласнай адукацыйнай сістэмы і Мінскай базыльянскай друкарні. Але 
далейшае развіццё базыльянскай адукацыі і кнігадрукавання было спынена ліквідацыяй ордэна 
ўладамі Расійскай імперыі ў 1839 г.  

1. БАЗЫЛЬЯНСКАЯ АДУКАЦЫЯ Ў XVII – ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XVIII стст. Навіцыяты. 
Найпершай задачай базыльян была падрыхтоўка паслушнікаў (навіцыяў) да прыняцця манаскага 
пострыгу. Такая падрыхтоўка ажыццяўлялася ў навіцыятах, якія былі створаны пры некаторых 
базыльянскіх манастырах [1, с. 9]. Навіцыят быў супольнай школай для ўсіх кандыдатаў да 
манаскага жыцця і адбываўся пад кіраўніцтвам аднаго настаўніка-магістра. Ён меў дакладна 
вызначаную праграму і звычайна працягваўся адзін год і 6 тыдняў.  

Першы навіцыят у Літоўскай правінцыі быў заснаваны ў Быцені ў 1613 ці, па іншых 
крыніцах, 1616 г. [6, с. 239; 7, с. 278]. Навіцыі штодзённа прысутнічалі на набажэнствах, 
навучаліся грамаце і чытанню на царкоўна-славянскай і лацінскай мовах, пачаткам арфыметыкі, 
азнаямляліся з царкоўнымі цырымоніямі і абрадамі. Выхад за межы навіцыяту дазваляўся 1 раз 
на тыдзень і толькі ў суправаджэнні магістра. Згодна з дадзенымі даследчыкаў больш за палову 
навіцыяў складалі рыма-каталікі [3, с. 119; 8, с. 459, 462–463].  

Школы сярэдняга звяна. Наступнымі па ўзроўню адукацыі былі школы сярэдняга звяна 
для манахаў, белага (свецкага) духавенства і шляхецкай і мяшчанскай моладзі. Да такіх устаноў 
адносіліся канвікты і семінарыі. У 1613 г. кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт ІІІ Ваза сваім 
прывілеем дазволіў уніятам засноўваць школы. У першы перыяд дзейнасці базыльян школы 
знаходзіліся толькі ў 7 манастырах, у тым ліку ў Навагрудку, Мінску і Жыровічах. 

Што датычыцца семінарый для белага духавенства, то іх адкрыццё сустракала ў 
базыльянскім асяроддзі супраціў, звязаны з пэўным суперніцтвам паміж манахамі і белым 
уніяцкім духавенствам. Толькі ў 1681 г. з’явілася пастанова стварыць семінарыю ў кожнай 
уніяцкай епархіі, але фактычна яны не існавалі да 1720-х гг.[8, с. 476; 9, с. 31–33]. 

Школы вышэйшага ўзроўню. Вышэйшую ступень адукацыі ўніяцкая моладзь у пачатку 


