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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Впродовж середньовіччя церква була однією 

з провідних суспільних інституцій Польщі, але й понині відіграє важливу роль в 

житті польського суспільства. Процес утвердження християнства і формування 

організаційних засад церковної структури проходив на польських теренах 

паралельно із державотворенням. Прийняття християнства надало полякам 

формально рівноправного статусу в римському християнському світі і суттєво 

розширило межі західного цивілізаційного простору. Тому дослідження вказаної 

проблематики дає змогу краще зрозуміти основи державності та ментальності 

польського народу, а також їхнє місце і роль у латинському християнстві. 

Попри те, що історія католицької церкви у ранньосередньовічній Польщі 

починаючи з XIX ст. була однією з наріжних тем для польської історіографії, все ж 

за справедливим висловом відомого польського історика Д.А. Сікорського, вона ще 

залишається terra incognita для дослідників. Аналіз стану розробки проблеми в 

медієвістиці дав можливість окреслити низку вузлових питань, які традиційно 

дебатуються в польській історіографії, а саме: прийняття християнства в Польщі, 

Гнєзненський з’їзд 1000 р., конфлікт між князівською владою та церквою у 1078-

1079 рр.,ухвалення Гнєзненської булли 1136 р. У руслі історіографічних тенденцій 

медієвістики останніх десятиліть потребують подальшого вивчення питання 

ментальності населення ранньосередньовічної Польщі, формування структури 

католицької церкви на польських землях, різноманітні аспекти фундаційної та 

меценатської діяльності польських правителів у Х-ХІІ ст. тощо. 

Недостатня дослідженість теми зумовлена також специфікою її джерельної 

бази. Проте, досягнення сучасного джерелознавства дали можливість значно 

розширити і урізноманітнити коло джерел з історії польської ранньосередньовічної 

церкви, ввівши в науковий обіг археологічні та візуальні матеріали. 

Виходячи з важливості і недостатньої вивченості ролі церкви у суспільно-

політичному житті Польщі Х-ХІІ ст., автор і обрав її темою свого дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в контексті розробки науково-дослідної теми кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (номер 

державної реєстрації 0116U007146). 

Об’єктом дослідження є католицька церква на території ранньосередновічної 

Польської держави Х-ХІІ ст. у контексті релігійних процесів середньовічної Європи. 

Предметом дослідження є місце та роль католицької церкви у суспільному 

житті ранньосередньовічної Польщі 

Мета роботи – на основі джерел та спеціальної історичної літератури  

дослідити місце католицької церкви у суспільно-політичному житті Польщі у Х-

ХІІ ст. 
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Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язати такі завдання: 

- окреслити джерельну базу та встановити її репрезентативність з огляду на 

тематику дослідження, з’ясувати ступінь наукової розробки вказаної проблеми в 

історіографії; 

- охарактеризувати процес християнізації Польської держави; 

- простежити формування церковної організації в ранньосередньовічній 

Польщі; 

- проаналізувати процес отримання Польською церквою самостійного статусу; 

- з’ясувати особливості церковної політики польських князів, зокрема 

Казимира І Відновителя, Болеслава ІІ Щедрого, Владислава І Германа та 

Болеслава ІІІ Кривоустого; 

- визначити причини та наслідки конфлікту між князівською владою та 

католицькою церквою у Польщі в 1078-1079 рр.; 

- дослідити фундаційну та меценатську діяльність польських правителів у 

другій половині Х – початку XII ст.; 

- окреслити процеси інституціоналізації структури католицької церкви на 

польських землях; 

- встановити особливості місіонерської діяльності польської церкви. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період з 960 р. (початку правління 

хрестителя Польщі Мєшка І) до 1136 р. (ухвалення булли Ex comissio nobis a Deo). 

Нижня межа обумовлена першою писемною згадкою про Польську державу, верхня 

межа – остаточним утвердженням самостійного статусу Польської церкви. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію ранньосередньовічної 

Польської держави у X-XII ст., а саме – Великопольщу, Малопольщу, Сілезію, 

поморські землі, Сандомирщину. Ці землі обмежені зі сходу територією Київської 

Русі, на півдні – Чеським королівством, на заході – землями Священної Римської 

імперії, на півночі – Балтійським морем. 

Методологічна база дослідження. Ключовими для вивчення епохи є 

насамперед загальнонаукові методи досліджень – методи аналізу, синтезу та метод 

системного аналізу. також було застосовано метод філософського аналізу, що 

допомагає історії у визначенні світоглядних, методологічних і теоретичних аспектів. 

Базовими для проведення дослідження є спеціальні методи історичної науки – 

історико-хронологічний або діахронний (дослідження подій в хронологічній 

послідовності, зокрема вивченні подібних явищ, що відбуваються в різні періоди, в 

різних масштабах і на різних територіях) та історико-порівняльний 

(компаративістський) методи, які є провідними для історичного дослідження. 

Важливими для вивчення цього періоду є метод історичної періодизації, який 

дозволяє розділити досліджуваний період на певні часові відрізки, що полегшує 

дослідження, історико-генетичний метод (використовується для відображення  

причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей історичних подій), а також 

ретроспективний метод, котрий дає можливість відтворити події даного періоду та 

реконструювати певні його аспекти. 

Надзвичайно важливою для вивчення Середньовіччя є методологія «Школи 

Анналів», яка включає перш за все вивчення ментальності епохи, світогляду людей 

даного періоду, надзвичайне розширення ретроспективного методу, який передбачає 
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не лише політичні чи правові аспекти, а й вивчення світоглядних особливостей, 

історії повсякденності, дослідження соціальної структури тощо. Також важливим 

методом є підхід тотальної історії, тобто вивчення, як писав Ф. Бродель, «історії у 

всій її тотальності», який однак перш за все залежить від специфіки джерельної 

бази. 

В ході дослідження було використано також методи релігійної антропології. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях: 

Вперше: 

- комплексно проаналізовано місце католицької церкви у суспільно-

політичному житті ранньосередньовічної Польщі; 

- охарактеризовано систему відносин між польськими правителями та 

католицькою церквою, місце обох інституцій у взаємній політичній уяві;  

- висловлено ідею про місіонерську діяльність як форму суспільного життя та 

розширення Pax Christiana. 

Уточнено: 

- тезу про місце фундаційної та меценатської політики правителів у 

суспільному житті та політичній ментальності ранньосередньовічних слов’янських 

держав; 

- питання інституціоналізації церковних структур на польських землях у 

ранньопястівський період; 

- причини, перебіг та наслідки конфлікту між владою та церквою у 1078-

1079 рр.; 

Набули подальшого розвитку: 

- теорія про вибір віри Мєшком І, як засіб пошуку нового небесного 

покровителя; 

- ідея про язичницький характер повстання 1037-1039 рр. в руслі системної 

кризи Польської держави; 

- питання про значення Гнєзненської булли 1136р. для утвердження 

самостійності Польської церкви. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть 

бути використані в діяльності наукових та освітніх установ (університетів, науково-

дослідницьких інститутів, музеїв, галерей та інших), практична діяльність яких 

пов’язаних з репрезентацією життя середніх віків, зокрема історії слов’янських 

народів. Матеріали дослідження можуть знайти практичне використання при 

підготовці монографій, наукових статей, навчальних посібників та підручників із 

всесвітньої історії, історії середніх віків, історії слов’янських народів, історії релігії, 

історії ментальності, політичної та релігійної антропології, культурології, а також 

при підготовці спецкурсів у вищих навальних закладах 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були представлені у наукових доповідях на 9 конференціях: 

IX Міжнародній науковій конференції  студентів, аспірантів та молодих учених «Дні 

науки історичного факультету» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 21 квітня 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-

29 жовтня 2016 р.), XV Міжнародній  науковій конференції студентів, аспірантів та 
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молодих учених «Шевченківська весна» (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, м. Київ, 16 березня 2017 р.), ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, 26-27 травня 2017 р.), 

Польсько-литовсько-українському воркшопі «Common Past, Common Future» 

(Університет Миколи Коперніка, м. Торунь, 6 липня 2017 р.), науковій конференції 

«Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна 

спадщина» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 

1 грудня 2017 р.), науковій конференції «ХІІ Читання пам'яті професора 

П.Й. Каришковського» ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 

м. Одеса, 12-13 березня 2018 р.). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені у 11  наукових публікаціях: 7 наукових статтях (з них 6 – статті у 

фахових виданнях України; 1 стаття у фаховому іноземному виданні), 4 публікаціях 

в наукових збірниках та матеріалах конференцій. 

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (308 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 234 

сторінки, основний зміст викладений на 192 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційного дослідження, 

її зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Визначено об’єкт, предмет, 

мету, завдання, хронологічні та географічні межі наукової роботи, сформульовано 

методологічні принципи дослідження. Також у вступній частині аргументовано 

наукову новизну та практичне значення дисертації, наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Джерельна база та історіографія дослідження» 

схарактеризовано джерельну базу дослідження, визначено та проаналізовано ступінь 

наукової розробки обраної теми в історіографії.  

У підрозділі 1.1 «Джерельна база дослідження» розглядаються джерела, на 

яких заснована дисертація. 

Джерельна база даної проблеми представлена переважно  писемними 

джерелами, як власне польського так й іноземного походження, які класифікуються 

як наративні та документальні. Домінуючими є наративні тексти, які поділені на такі 

типи: хроніки, аннали, життєписи святих, епістолярії та повідомлення мандрівників. 

Загалом історія Польщі не вирізняється бідністю джерел, однак розглядуваний 

період може становити певний виняток. Значна частина ранньосередньовічних 

текстів загинула у війнах та міжусобицях. Серед польських писемних пам’яток 

цього періоду однією з найвизначніших є Хроніка та діяння князів польських, яка 

була написана на початку ХІІ ст. (імовірно завершена у 1117-1119 рр.). Автор твору 

невідомий, але з легкої руки польського історика ХVI ст. Мартіна Кромера він 

отримав найменування Галла Аноніма. Оскільки хроніка Галла є найдавнішим 

писемним джерелом, створеним власне на польських теренах, то наведена в ній 
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інформація, в тому числі й щодо релігійних процесів на території Польщі, є 

надзвичайно цінною. 

Не менш важливою для досліджуваної теми є Historia Polonica краківського 

єпископа Вінцента Кадлубека (1160-1223 рр.) – або, як його називають 

середньовічні джерела: Магістр Вінцентій – котра є однією з перших власне 

польських історичних праць. Важливим джерелом для дисертаційного дослідження 

слугувала анонімна Chronica Poloniae Majoris, яка часто в науковій літературі 

іменується як Великопольська Хроніка. Серед інших польських джерел варто 

виокремити працю Яна Длугоша Аннали та хроніки славного королівства Польщі та 

давні польські рочніки. Серед останніх найдавнішим, що зберігся до нашого часу, 

вважається Свентокшиський рочнік давній. 

Надзвичайно важливими для вивчення історії польської церкви є наративні 

тексти, створені у німецьких землях. Це пов’язано з тим, що Польща входила до 

німецької імперської орбіти та мала дуже тісні контакти з тамтешніми правителями, 

як дружні так і ворожі. Варто відзначити Хроніки Відукінда Корвейського, Тітмара 

Мерзебурзького, Адама Бременського, Магдебурзькі аннали. Важливими для 

дослідження є агіографічні тексти (Життєпис Войцеха-Адальберта тощо). 

Зберігся також нечисленний актовий матеріал (грамоти і булли) та епістолярні 

твори. Отож джерельний писемний матеріал достатній для розкриття розглядуваної 

в дисертаційному дослідженні проблематики. 

Комплекс археологічних джерел з досліджуваної теми надзвичайно широкий. 

Впродовж тривалого часу в Польщі проводяться масштабні археологічні 

дослідження Гнєзно, Познані, старих язичницьких святилищ. Як правило, 

археологічний матеріал представлений розкопками гродів, перших християнських 

храмів та кафедральних центрів. Також важливе значення має дослідження поселень 

давніх пруссів, де знаходять свідчення діяльності польських місіонерів. 

Також важливе значення має залучення візуальних джерел. Одним із таких є 

Гнєзненські врата. Двополі бронзові ворота знаходяться у Гнєзненському 

кафедральному соборі. Орієнтовно були відлиті між 1160 р. та 1180 р., за однією 

версією – на замовлення князя Мєшка ІІІ Старого, за іншою – для гнєзненского 

архієписокопа Здислава. Ворота відкривалися в найбільші церковні свята, у дні 

коронації або урочистих в’їздів архієпископів, у випадках княжих з’їздів або візитів 

важливих правителів, нарешті, для похоронної ходи. 

На зовнішній стороні воріт на вісімнадцяти рельєфах зображено сцени з життя 

святого Войцєха. Це унікальна пам’ятка романського мистецтва та одне з небагатьох 

візуальних джерел цього періоду у Польщі. Ці зображення показують нам, по-

перше, розвиток культу святого Войцєха, по-друге –рецепцію уявлень про 

місіонерську діяльність у польському суспільстві. 

Підрозділ 1.2 «Історіографія» присвячено аналізу наукових праць з 

досліджуваної тематики. Вивчення історії католицької церкви на території Польщі 

має давню традицію та розпочалося ще у XIX ст. Як правило, дослідники 

дотримувалися хронологічного підходу у вивченні історії церкви, аспектів 

формування її структури та історії церковного права. У цей час розпочинається 

дослідження джерельної бази проблеми, зокрема наративних текстів. Серед відомих 

польських дослідників даного питання варто відзначити О. Бальцера, В. Абрахама. 
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Ці тенденції продовжувались і в історіографії міжвоєнної Польщі 

(Р. Гродецький, В. Семкович). Слід підкреслити, що дослідження історії церкви 

продовжились і в часи комуністичного режиму в країні. Польські історики, вперше 

звертаючи увагу на проблеми ментальності та уявлення середньовічної людини про 

церкву, використовували навіть марксистський методологічний підхід із наукової 

точки зору, а не з ідеологічної (як це було в СРСР). Насамперед це притаманно 

фундаментальним дослідженням Г. Ловмянського, Г. Лябуди, К. Бучека, Я. Беняка 

та ін. 

Кінець XX – початок XXI ст. позначився небувалим розвитком польської 

історичної науки. Тепер дослідники зосереджуються на вивченні ментальності 

середньовічного польського суспільства, уявлень про політичну владу, місце різних 

інституцій у житті, ритуалах, дослідженні культури, вивченні моделей поведінки. 

Серед сучасних польських дослідників церковної проблематики варто відзначити. 

Д.А. Сікорського, Й. Добоча, Р. Міхаловскі. Значна увага в сучасній польській науці 

приділяється «церковній археології». В цьому контексті варто відмітити праці 

проф. А. Буко. 

Досліджувана тема залишається, як правило, власне польською. Історики з 

інших країн, зокрема українські, головним чином зосереджуються на питаннях 

відносин із ранньосередньовічною Польською державою. Серед вітчизняних 

дослідників дотично звертаються історії католицької церкви в Польщі у своїх 

працях Я. Ісаєвич, О. Толочко, О. Головко, М. Крикун, Л. Зашкільняк, Л. Войтович, 

Т. Горбач та ін. 

У другому розділі дисертації «Становлення католицької церкви в Польщі та 

формування її організаційних засад» охарактеризовано процес християнізації 

Польської держави та формування церковної структури на польських землях. Розділ 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Прийняття християнства в Польщі» розглянуто процес 

прийняття Польською державою християнства. Перші згадки про християнські місії 

до території Польщі відносяться до 70-х років IX ст., коли на ці терени прибула 

місія святого Мефодія. Її метою була християнізація Великої Моравії, правитель 

якої князь Ростислав у цей час приймає рішення про хрещення. Археологічні 

джерела свідчать про присутність певної частини християн на півдні Польщі 

(Малопольща), але нова релігія через спротив місцевих не змогла вкорінитися на 

цих землях. Одночасно розпочинається місіонерська діяльність західних єпископів. 

З утворенням Польської держави постала проблема формування нової 

державницької ідеології. Її основою і стало християнство. Прийшовши до влади у 

960 р., польський князь Мєшко І розпочав процес приєднання до своєї держави 

нових територій. Одразу ж він зіткнувся з міцними та агресивними сусідами – 

Чехією та Німецьким королівством, особливо загрозливою була ситуація на 

західному кордоні. За цих умов Мєшко прийняв рішення про запровадження нової 

релігії. Писемні джерела переповідають нам традиційну для слов’янських країн 

версію, за якою правитель приймає нову віру задля одруження. В даному випадку 

Мєшко попросив руки чеської княгині Дубравки, яка погодилась на шлюб лише за 

умови, що він прийме християнство. Тому в 966 р. Мєшко прийняв християнство та 

одружився з Дубравкою. 
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Звісно, що причиною для прийняття християнства слугували не лише 

обставини особистого життя польського князя. В основі цього рішення стояла 

зацікавленість Мєшка І в християнській сакралізації влади. Йому імпонував образ 

християнського правителя, влада якого походить від Бога. Також значну роль 

відіграла ментальність тогочасних жителів, зокрема князя, який вважав, що зміна 

віри та покровителів дозволить йому добитися успіху. Це було актуально для нього 

після поразок, яких він зазнав на початку 60-х рр. Х ст. 

У підрозділі 2.3 «Формування церковної організації. Гнєзненський з’їзд» 

окреслено процес становлення церковних структур на польських теренах наприкінці 

X ст. Новонавернена країна потребувала формування церковної організації. Робота 

над цим тривала з самого моменту прийняття християнства (місії Йордана та 

Унгерна). Спочатку було утворено Познанське єпископство. Підтвердженням його 

існування є археологічні знахідки кам’яних хрестильних купелей на розкопках у 

Познані Перші польські єпископства мали місійний характер, тобто головним їхнім 

завданням було навернення якнайбільшої кількості нових осіб до християнства, а 

також адміністративне впорядкування релігійного життя на цих теренах. 

Значну роль у формуванні церковної організації на польських землях відіграв 

св. Войцєх-Адальберт, представник знатного чеського роду Славниковичів, що втік 

до Польщі, рятуючись від політичних переслідувань. Він спочатку проповідував на 

польських землях, а згодом відправився з християнською місією до прусів, де і 

загинув. Через два роки після своєї мученицької кончини, у 999 р. він був 

канонізований, ставши небесним покровителем Польської держави. 

Польща потребувала окремої церковної організації. На цьому зокрема 

наполягав князь Болеслав І, якому не подобалась приналежність польських 

церковників до німецьких єпископств. У 1000 р. відбулась зустріч між Болеславом І 

та імператором Оттоном ІІІ в Гнєзно, у результаті якої останній дав дозвіл, 

попередньо санкціонований Святим Престолом, на утворення Гнєзненської 

митрополії та чотирьох єпископств з центрами у Познані, Кракові, Вроцлаві та 

Колобжезі. Архієпископом став брат святого Войцєха Радзім (Гаудентій). Це 

означало формування окремої церковної структури на теренах держави Пястів. 

У підрозділі. 2.4 «Гнєзненська булла. Утвердження самостійності польської 

церкви» досліджено обставини отримання Польською церквою самостійного 

статусу. Надзвичайно важливою проблемою для Польської церкви було отримання 

самостійного статусу від німецьких церковних структур. Справа в тому, що 

протягом всього ХІ ст. це питання залишалось невирішеним. До 1037 р., згідно з 

рішенням Гнєзненського з’їзду, Польська церква була самостійною та 

підпорядковувалась напряму Риму. Одначе після повстання 1037 р., в ході якого 

було зруйновано польську церковну структуру, залишалося невирішеним питання 

підпорядкування поновленої церковної організації. Хоча польські кафедри 

відновлювались відповідно до нормативних актів, виданих у Римі, Краківська 

кафедра мала лише статус єпископства. Що ж до Гнєзненської кафедри, то її статус 

після відновлення формально не визначався. Скоріш за все, папа Григорій VII 

вважав, що вона мала підпорядковуватися Риму, а не Священній Римській імперії – 

саме в цей період між ним та імператором Генріхом IV розгорялася боротьба за 

інвеституру. Проте після перевороту 1079 р. та поразки Григорія VII, питання 
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підпорядкування польської церковної ієрархії особливо не підіймалось. Імперія була 

зацікавлена у мирних та стабільних відносинах із Польщею. 

Ця проблема знову загострилася на початку XІІ ст. в результаті поморських 

походів Болеслава ІІІ, що кардинально змінили ситуацію. На поморських землях 

необхідно було створювати церковну організацію, тому німецькі церковні структури 

розпочали активну боротьбу за поширення свого впливу на цей регіон. Значну роль 

у цьому відігравав архієпископ Норберт, який у 1126 р. очолив магдебурзьку 

кафедру. Спочатку в його планах було лише посилення впливу Магдебурга на ново 

приєднаних поморських землях, а також поступове встановлення церковного 

контролю над цими теренами. Одначе проти цього рішуче виступили польські 

єпископи, оскільки вважали, що новоутворені поморські єпархії мають належати до 

Польської церкви. Тоді Норберт вдався до заходів, які мали не лише посилити його 

вплив на поморські землі, але й підпорядкувати Магдебургу Гнєзненську 

архієпископію та польські єпархії. 

4 червня 1133 р. папа Інокентій ІІ видав буллу Sacrosancta Romana. Вона була 

оформлена у вигляді папського послання до архієпископа Норберта та всієї 

Магдебурзької кафедри. Згідно з нею, всі польські єпархії переходили під зверхність 

Магдебурзької єпархії та ставали її васалами.  

З метою зберегти самостійність польської церковної ієрархії, князь Болеслав ІІІ 

Кривоустий вдався до активної дипломатії. Він визнав свою васальну залежність від 

імператора Лотаря в обмін на скасування булли. 6 липня 1136 р. папа Інокентій ІІ 

підписав буллу Ex commisso nobis a Deo (З покладеного на нас Богом), яка 

затверджувала самостійність Польської церкви. Формулювання у тексті «усяке 

добро та майно» означало не лише звичайні матеріальні цінності, але й те, що 

польські єпархії відтепер повинні підпорядковуватися лише польським єпископам, 

архієпископу Якубу та Апостольській столиці. І це означало, що німецькі ієрархи не 

могли віднині піднімати питання про власний контроль над польськими єпархіями. 

Під контролем Польської церкви залишилися також поморські єпархії. 

У третьому розділі «Відносини між королівською владою та католицькою 

церквою в Давньопольській державі» проаналізовано особливості церковної 

політики польських правителів у XI – на початку ХІІ ст. Розділ складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Загострення суспільно-політичної ситуації  у Польщі у 20-40-

х роках ХІ ст.» розглянуто перипетії гострої суспільно-політичної кризи, яка 

тривала у Державі Пястів в цей період. 1020-1040-ві рр. у Польській державі були 

позначені значною системною кризою, причини якої полягали в несприятливій 

зовнішньополітичній ситуації, ослабленні країни внаслідок постійних військових 

конфліктів, суперечності між християнами та язичниками щодо домінування релігій. 

У 1025 р. помер польський король Болеслав І Хоробрий, час правління якого 

(992-1025 рр.) був позначений досить вагомими успіхами для Польщі як у 

внутрішньому житті, так і на зовнішньополітичній арені. Трон обійняв його син 

Мєшко ІІ Ламберт (1025-1034 рр.), котрий, за свідченням джерел, поступався 

талантам батька щодо політичного управління, хоча й був знаменитим воїном. 

Польща одразу вступила у конфлікт із сусідами, в результаті чого втратила частину 
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територій. Внутрішньополітична ситуація була також нестабільною, що закінчилося 

вбивством князя Мєшка ІІ у 1034 р. 

Найбільшим проявом кризи стало язичницьке повстання 1037-1039 рр. Князь 

Казимир І Відновитель (1034-1058 рр.) разом з матір’ю княгинею Рихезою був 

змушений втекти з країни. Державна структура Польщі була повністю ліквідована, 

християнські храми зруйновані, а церковна ієрархія  – знищена. 

Фактично країна припинила існування, а розвиток церкви відкотився на кілька 

десятиліть назад. Виникли незалежні утворення, найбільше з яких сформувалось у 

Мазовії на чолі з чашником Менцлавом – організатором убивства Мєшка ІІ. Одначе 

в 1039 р. Казимир І, за допомогою німецьких рицарів та військ київського князя 

Ярослава Мудрого, розпочав військову кампанію проти заколотників. З великим 

труднощами за два роки йому вдалося розгромити мазовецьке військо, захопити 

Мазовію, Східне Помор’я, Сілезію та відновити єдність країни. 

У підрозділі 3.2 «Політика Казимира І Відновителя та Болеслава ІІ Щедрого 

стосовно церкви» проаналізовано складові церковної політики польських правителів 

у період між двома кризами XI ст. (повстання 1037-1039 рр. та конфлікт 1078-

1079 рр.). В основі церковної політики польських правителів лежала необхідність 

утримання стабільної внутрішньополітичної ситуації та необхідність налагодити 

між цими інституціями стійкі та тривалі відносини. Це стало особливо необхідним 

після масштабного язичницького повстання у 1037-1039 рр. Тому основною 

складовою церковної політики Казимира І Відновителя (1034-1058 рр.) стала 

необхідність відновлення церковної структури. Враховуючи внутрішньополітичний 

стан Польщі після повстання, князь намагався знайти опору для своєї влади саме у 

церкві. Тому хроністи згадують, що він надзвичайно шанував святу церкву і завжди 

прислухався до її потреб. 

Під покровительством влади в Польщі розпочалося масштабне будівництво 

монастирів – сам Казимир І в дитинстві виховувався у монастирі, тому особливо 

виділяв ці установи. Монастирі відігравали важливу роль у процесі державного 

об’єднання. Фактично, вони виступали своєрідними зв’язковими центрами між 

різними регіонами, а також на перших порах навіть уособлювали державну владу, 

особливо в землях, де після придушення повстання вона була надто слабка. Однак 

першочерговим стало відновлення адміністративної структури церкви. У 1046 р. 

папа Бенедикт ІХ відновив Краківське єпископство та призначив єпископом Аарона. 

Продовжував цю політику і Казимирів син та наступник – Болеслав ІІ (1058-

1079 рр.). Якщо Казимир І міг використати свій авторитет відновлювача церковної 

структури в Польській державі, то Болеслав таким авторитетом не володів. Відтак 

він вдався до активного фундування монастирів та збільшення фінансування 

церковних організацій, чим і забезпечив собі підтримку церкви. За це він отримав 

прізвисько «Щедрий». 

Надзвичайно важливим кроком було відновлення кафедри в Гнєзно в 1075 р. 

Тут Болеслав скористався конфліктом за інвеституру, який тоді розгортався між 

імператором Генріхом IV та папою Григорієм VII. Князь більше симпатизував папі, 

однак не міг виступити відкрито на його боці. Тому використав позицію 

«сприятливого нейтралітету» для папи. Григорій VII це оцінив. Спершу в 1073 р. у 

своєму листі до князя Болеслава папа натякнув, що готовий дати санкцію на 
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відновлення кафедри в Гнєзно, а через два роки дав офіційний дозвіл. Паралельно 

Григорій VII коронував Болеслав ІІ королівською короною. 

У підрозділі 3.3 «Конфлікт між князівською владою та церквою кінця 70-х 

років XI ст.» висвітлено перипетії протистояння між князем Болеславом ІІ та 

краківським єпископом Станіславом. З’ясовано, що в 1079 р. відбулась одна з 

найзагадковіших подій польської історії – конфлікт між державною владою та 

церквою. Справа в тому, що у квітні 1079 р. князь Болеслав ІІ віддав наказ стратити 

краківського єпископа Станіслава, якого запідозрили в зраді. Повідомлення джерел 

щодо цієї події є доволі скупими, та, як правило, вони негативно оцінюють вчинок 

князя Болеслава. 

Причини для такого конфлікту мусили бути надзвичайно серйозними, оскільки 

це поставило на межу стабільність тогочасного політичного життя Польщі і в 

майбутньому призвело до суттєвих змін всередині держави. Тим більше, що 

політична ситуація напередодні не передвіщала конфлікту. Одначе, на початку 

1079 р. відбувся заколот невільників – челядь та дворові, набрані з 

військовополонених, скористалися відсутністю польського війська, захопивши 

помешкання та дружин польських воїнів. Багато знатних воїнів залишили 

військовий похід та повернулися для покарання невільників. Розпочалися сутички. 

Болеслав ІІ, повернувшись із походу, надзвичайно жорстоко придушив виступ, 

покаравши як невільників так і знатних воїнів. Єпископ Станіслав заступився за 

знатних вельмож і виступив проти короля, за що був страчений. 

Очевидно, що це була боротьба двох тенденцій у політичному розвитку 

Польщі – єдиновладної, яку представляв Болеслав ІІ, що підтвердив це своєю 

коронацією, та патримоніальної, родової (до якої належав єпископ Станіслав), що 

виступала проти посилення одноосібної влади короля. Фактично, крок Болеслава ІІ 

був святотатством – підняти руку на духовну особу не мав права навіть правитель. 

Реакція польського суспільства на страту єпископа Станіслава була однозначно 

негативною і проти Болеслава ІІ піднялися всі знатні верстви населення, підтримані 

церквою. Вибухнуло повстання, в результаті якого князя було позбавлено престолу. 

Болеслав ІІ залишив країну. 

Підрозділ 3.4 «Влада та церква за правління Владислава  І Германа та 

Болеслава ІІІ Кривоустого» присвячений церковній політиці польських князів після 

конфлікту 1079 р. до початку розпаду Польської держави у 30-х рр. ХІІ ст. 

Після повстання 1079 р. престол обійняв молодший брат вигнаного короля – 

Владислав І Герман (1079-1102 рр.), який скоріш за все був одним із головних 

ініціаторів перевороту. Він потребував підтримки церкви для відновлення 

авторитету влади. Аналогічно, церква потребувала допомоги князя, оскільки на 

Польщу було накладено папський інтердикт. Для його скасування церква 

потребувала допомоги князя. Взаємовигідна співпраця державної влади і церкви 

нагадувала початковий період правління Казимира І Відновителя. У 1082 р. князю 

Владиславу вдалося добитися скасування інтердикту, про що свідчить призначення 

нового краківського єпископа Ламберта. 

Після смерті Владислава І розпочалася десятирічна боротьба за трон, яка 

завершилась у 1112 р. перемогою Болеслава ІІІ Кривоустого, на чиєму боці активно 

виступало духовенство. У своїй церковній політиці князь Болеслав робив ставку на 
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християнізацію поморських земель та церковні фундації, для чого він розпочав 

завоювання Помор’я. Спершу впродовж 1115-1119 рр. були підкорені землі біля 

Гданська, що дозволило приєднати частину привіслянських територій, які увійшли 

до складу Накельської каштелянії. У 1122 р. Болеслав ІІІ захопив Західне Помор’я. 

Церква активно підтримувала експансію польського правителя. 

У кінці 20-х рр. ХІІ ст. Болеслав ІІІ почав втілювати в життя план церковної 

організації Помор’я. Було вирішено створити окреме Поморське єпископство. 

Надзвичайно активною була і фундаційна політика князя Болеслава. Насамперед це 

стосувалося культу св. Егідія, на честь якого було збудовано 19 церков та каплиць. 

Однією з головних фундацій стало будівництво кафедрального собору в 

Плоцьку (1127-1142 рр.), який мав стати фамільним склепом Пястів. 

У четвертому розділі «Суспільно-політична та правова діяльність церкви у 

Польщі в XI – першій третині XII ст.» на прикладах фундаційної діяльності, 

інституціоналізації структури та місіонерської політики проаналізовано роль церкви 

у суспільних процесах Польської держави.  

У підрозділі 4.1. «Фундаційна та меценатська політика польських правителів» 

проаналізовано явище фундацій на польських теренах, їхнє значення для 

політичного та суспільного життя Польської держави. 

Поняття фундаційної або меценатської діяльності були вельми важливими для 

політичної культури епохи середньовіччя, виступаючи одним із найважливіших 

елементів суспільного життя держави. Фундаційна діяльність польських князів була 

доволі значною. Вона була обумовлена як необхідністю зміцнення відносин влади з 

церквою, так і специфікою уявлень про середньовічного правителя, в обов’язковий 

перелік чеснот якого входила меценатська діяльність, а також – необхідністю 

християнізації новоприєднаних поморських територій. 

До числа найвагоміших правителів-фундаторів варто віднести князів 

Казимира І Відновителя, Болеслава ІІ Щедрого та Болеслава ІІІ Кривоустого. В 

цьому не потрібно вбачати виключно політичний чи економічний аспект, а, перш за 

все, ментальну особливість середньовічної людини, оскільки віра була основою 

тогочасного світогляду. Особливо це стосується християн держав, які не так давно 

прийняли християнство. Як відомо, неофіти (новонавернені) завжди вирізняються 

більшою енергійністю та певним радикалізмом щодо нової релігії. Отож і 

Болеслав ІІІ, правитель країни, яка лише за 100 років до нього прийняла 

християнство, керувався багато в чому духовними аспектами. Звичайно, що важливу 

роль також відігравав елемент політики, оскільки Болеслав потребував підтримки 

католицької церкви для стабільності внутрішньополітичного життя. 

Ця політика переслідувала кілька цілей: 1) сформувати образ християнського 

доброчесного правителя, який піклується про своїх підданих і, зокрема, про церкву; 

2) зміцнити взаємовідносини між державною владою та церквою заради стабільності 

внутрішнього життя; 3) християнізувати новоприєднані до Польщі території та 

зміцнити на них владу польських правителів; 4) виступати засобом зовнішньої 

політики у відносинах з Імперією та Римом. 

У підрозділі 4.2 «Проблема інституціоналізації  структури католицької 

церкви в Польщі» розглянуто процес формування церковних інституцій на 

польських теренах та завершення побудови церковної структури. 
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Адміністративно-територіальну структуру католицької церкви в Польщі в 

XI ст. визначити доволі складно. Її розвиток проходив у кілька етапів: від 

започаткування так званих місійних єпископств через повне знищення під час 

повстання 1037-1039 рр., до планомірного процесу розбудови адміністративного 

поділу. 

Організаційне оформлення католицької церкви на польських землях 

розпочалось одразу після прийняття християнства. В 968 р. була створена 

Познанська єпархія, яка від початку прямо підпорядковувалась Риму. Відповідно до 

ухвали Гнєзненського з’їзду 1000 р., імператор Оттон ІІІ санкціонував утворення 

Гнєзненського архієпискоства. Польська церква отримала певну самостійність, а що 

найголовніше – вона не увійшла до складу Магдебурзького архієпископства. 

Протягом XI ст. тривала боротьба за закріплення самостійного статусу Польської 

церкви, яка завершилась ухваленням булли Ex commisio nobis a Deo. 

Католицька церква на польських землях складалась із Гнєзненського 

архієпископства та п’яти єпископств: Познанського, Краківського, Вроцлавського, 

Плоцького та Колобжезького. Найвищий статус мало Гнєзненське архієпископство, 

очільник якого й досі вважається главою Польської церкви. Краківське єпископство 

протягом певного часу мало статус архієпископства – до відновлення в 1076 р. 

Гнєзненської кафедри. Плоцька кафедра була особистою кафедрою роду Пястів. 

Познанське єпископство, імовірно, ще протягом певного часу не входило до складу 

Гнєзненського архієпископства через своє підпорядкування Магдебургу. 

До кінця XI ст. адміністративний поділ католицької церкви в Польщі дещо 

ускладнився у зв’язку з приєднанням поморських земель. Очевидно, що 

новоприєднані території потребували християнізації. Польська влада активно 

взялась за цей процес. Ці терени увійшли у підпорядкування архієпископа Гнєзно. 

Перша місія на Помор’ї проводилася під керівництвом іспанського ченця Бернарда, 

який прибув за запрошенням князя Болеслава ІІІ у 1122-1123 рр., одначе ця місія 

завершилась невдачею. В 1124 р. сюди прибув єпископ Оттон Бамбергзький (якого 

ще називали «апостолом Померанії»). Власне він і очолив місію по християнізації 

поморян. Ці терени увійшли до складу Колобжезького єпископства. Воно мало 

статус місійного, оскільки займалося християнізацією поморських теренів. 

У підрозділі 4.3 «Місіонерська діяльність католицької церкви на польських 

землях» проаналізовано особливості місіонерської діяльності польської церкви. 

Надзвичайно важливе місце в діяльності католицької церкви займала 

місіонерська діяльність. Для кліру завжди було надзвичайно важливим навертати у 

свою віру нові народи та території. По-перше, це прямо виходило з сутності церкви, 

оскільки християнізація нових народів означала їхнє спасіння. Пастир обов’язково 

повинен був проповідувати серед нехристиян, щоб врятувати їх та вести до лона 

спасенних. По-друге, це збільшувало Pax Christiana – християнський світ – який 

власне і включає усіх «синів церкви», та розширювало тогочасний християнський 

цивілізаційний простір. По-третє, це слугувало засобом політичного посилення 

християнських держав. 

Загалом місії поділялися на два типи: офіційні та добровільні. Офіційні місії 

виконували місіонери, спеціально призначені церковною владою. Добровільні, як 

правило, були справою окремих ентузіастів, які прагнули проповідувати серед 
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язичників. Поширеними були випадки, що місія спочатку виникала як добровільна, 

а згодом отримувала офіційний статус. 

Значну роль у місіонерській діяльності в Польщі відіграв святий Войцєх 

Адальберт. Багато в чому він сформував певну модель поведінки для місіонерів як 

Польської, так і сусідніх церков. Серед місіонерів польської церкви це перший 

слов’янський місіонер, який заявляв про свою діяльність відкрито. 

Завдяки місіонерству польські церковні структури поширювали християнство 

на нові землі та збільшували наявний тоді простір Pax Christiana. Водночас, така 

діяльність дозволяла розширювати територіальні межі та посилювати політичний 

вплив Польської держави в цьому регіоні. Поступово місіонерська діяльність, як 

важливий інструмент суспільного життя, стала частиною ідеології як польської 

церкви, так і правителів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження та узагальнено обґрунтовані 

у дисертації основні положення, що виносяться на захист. 

- Окреслена джерельна база дослідження є доволі вузькою і складається з 

писемних (як правило – наративних текстів) та археологічних знахідок. Вивчення 

цих історичних свідчень вимагає від дослідника їх критики, знання мов (насамперед 

латини), глибокого розуміння середньовічних культури і менталітету. Тільки 

глибокий текстологічний аналіз із використанням нових методологічних принципів 

дозволяє дослідити місце католицької церкви у суспільно-політичному житті 

Польщі X-XII ст. Основу джерельної бази роботи складають писемні джерела як 

власне польського так й іноземного походження, які, як відомо, поділяються на 

наративні та документальні. Серед текстів польського походження варто відзначити 

«Хроніку та діяння князів польських» Галла Аноніма, «Історію Польщі» Вінцента 

Кадлубека, Великопольську хроніку. Також важливе значення має залучення 

археології та візуальних джерел. Вельми цінними для вивчення історії польської 

церкви є наративні тексти, написані у німецьких землях (Хроніки Відукінда 

Корвейського, Тітмара Мерзебурзького, Адама Бременського, Магдебурзькі аннали) 

та агіографічні тексти. За використання відповідних наукових методологічних 

принципів, наявний масив джерел цілком репрезентативний для проведення 

дослідження на зазначену тему. Що ж до ступеня дослідження даного питання, то 

тут перш за все варто відзначити польську історичну науку, для якої дана проблема 

завжди залишалась однією з ключових, як у ХІХ ст. (А. Брюкнер), у міжвоєнний 

період (В. Абрахам, О. Бальцер), в другій половині ХХ ст. (Г. Ловмянський, 

Г. Лябуда) і в цей час (М. Мішкевич, Д. Сікорський , М. Дервіч тощо), хоча варто 

відзначити і низку цінних праць з іноземної історіографії. Проте, попри певні успіхи 

польських та інших дослідників, слід зазначити, що ряд питань досліджуваної 

проблематики ще й понині не знайшла у ній належного висвітлення. Це, зокрема, 

стосується вивчення політичної ментальності епохи раннього середньовіччя, 

особливо місця церкви в уявленнях поляків про політичний устрій держави; 

визначення місця католицької церкви у суспільних процесах; механізмів 

інституціоналізації церковних структур на сілезьких та мазовецьких теренах тощо. 
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Низка проблем, пов’язаних із історією ранньосередньовічної церкви, ще й понині 

викликають жваві дискусії, а саме: питання хрещення князя Мєшка І, роль та 

значення Гнєзненського з’їзду, поява та функціонування перших монастирів на 

польських теренах, ступінь поширення християнства серед звичайних поляків у XI-

XII ст., діяльність місіонерів у Польщі, місце польської церкви у 

загальноєвропейській Pax Cristiana тощо. 

- Характеристика процесу християнізації на підставі аналізу джерел та 

цивілізаційно-культурного контексту польського регіону дозволила констатувати, 

що в основі рішення про запровадження християнства в Польщі стояла 

зацікавленість польського князя Мєшка І в притаманній християнству сакралізації 

централізованої влади правителя. Він також керувався ідеєю заміни покровителя, 

особливо після поразок від німецьких військ першої половини 60-х років Х ст. Тому, 

приблизно в 966 р. Мєшко І прийняв нову релігію, одружившись на чеській княжні 

Дубравці. Цей крок розпочав процес формування церкви на польських теренах та 

ввів Польщу до тогочасного європейського цивілізаційного простору. 

- Простеження формування церковної організації в ранньосередньовічній 

Польщі показало, що цей процес відбувався відповідно до потреб новоутвореної 

Польської держави. Початківцем інституціоналізації церкви в Польщі можна 

вважати єпископа Йордана, який прибув разом із Дубравкою. Важливу роль у 

формуванні структури церкви зіграв святий Войцєх, який став небесним 

покровителем Польської держави. Через два роки після своєї мученицької кончини, 

у 999 р. він був канонізований. У 1000 р. відбулась зустріч між Болеславом І та 

Оттоном ІІІ в Гнєзно. Гнєзненський з’їзд затвердив утворення церковної організації 

на польських землях і таким чином було створено Гнєзнеську архієпископію. 

Фактично, цим рішенням було започатковано повноцінну Польську церкву. 

- В результаті аналізу процесу отримання Польською церквою самостійного 

статусу було встановлено, що його початок був обумовлений бажанням 

відокремитися від німецьких церковних структур, оскільки такий зв’язок означав не 

тільки релігійний, а й політичний вплив німецького імператора на Польщу. 

Особливо це питання загострилось на початку XІІ ст. 4 червня 1133 р. папа 

Інокентій ІІ видав буллу Sacrosancta Romana, оформлену у вигляді послання до 

архієпископа Норберта та усієї Магдебурзької кафедри. Він вказав, що стан справ у 

польських єпархіях може покращити саме Магдебурзька єпархія і тому необхідно 

передати ці єпархії під зверхність Магдебурга. Уся польська церковна структура 

ставала свого роду васалом Магдебурзької єпархії. У результаті переговорів 6 липня 

1136 р. Іннокентій ІІ підписав буллу Ex commisso nobis a Deo (З покладеного на нас 

Богом), у якій зазначалось, що ніхто не може порушити права гнєненського 

архієпископа Якуба на володіння цими теренами, а також захищалось усе майно 

польських єпархій. Вказувалось, що порушників буде очікувати кара Господа та 

апостолів Петра і Павла. Такі положення булли означали, що віднині ніхто не міг 

підпорядкувати Гнєзненське архієпископство під свій контроль, окрім Святого 

Престолу. У буллі зазначалось, що польські єпархії з того часу повинні 

підпорядковуватися лише польським єпископам, архієпископу Якубу та 

Апостольській столиці. 
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- З’ясування особливостей церковної політики польських князів 

продемонструвало, що в основі взаємовідносин князівської влади та католицької 

церкви лежав принцип неконфліктності та поваги. Влада та церква бачили один в 

одному рівні за статусом та значенням інституції, без співпраці між якими було 

неможливим забезпечення внутрішньої стабільності держави та управління країною 

за християнськими канонами. Обидві ці структури потребували одне одного. Без 

підтримки правителів церква не могла розвиватися у цій новонаверненій країні, а 

князям без підтримки кліру загрожували заколоти та масові повстання. Також 

доведено, що за Владислава І та Болеслава ІІІ надзвичайно важливу роль у 

відносинах між владою та церквою відігравало питання християнізації поморських 

теренів та необхідність взаємної підтримки на зовнішній арені, зокрема у здобутті 

Польською церквою самостійного статусу. 

- Визначення причин конфлікту 1078-1079 рр. між князівською владою та 

католицькою церквою показало, що в його основі були політичні, релігійні та 

особистісні проблеми у відносинах двох найвпливовіших осіб в Польщі – короля 

Болеслава ІІ та краківського єпископа Станіслава. Так, однією з причин конфлікту 

була боротьба двох тенденцій у політичному розвитку Польщі – єдиновладної, яку 

представляв король Болеслав ІІ, що підтвердив це своєю коронацією, та 

патримоніальної, родової, підтриманої єпископом – що виступала проти посилення 

одноосібної влади. Наслідком конфлікту з церквою була втрата Болеславом влади та 

корони. 

- Дослідження фундаційної та меценатської діяльності польських правителів до 

початку ХІІ ст. підтвердило, що ці явища були вельми важливими для політичної 

культури епохи середньовіччя, виступаючи одними з найважливіших елементів 

суспільного життя держави. Фундаційна діяльність польських князів була доволі 

значною. Це обумовлювалось необхідністю зміцнити відносини влади з церквою, а 

також специфікою уявлень про середньовічного правителя, який серед всіх чеснот 

мав демонструвати також меценатську щедрість. Разом з тим, фундаційна та 

меценатська діяльність польських правителів сприяла християнізації нових 

територій та зміцненню королівської влади. 

- Окреслення процесів інституціоналізації структури католицької церкви на 

польських землях виявило, що церковна структура в Польщі протягом XI ст. 

пройшла різні етапи: започаткування так званих місійних єпископств; повне 

знищення під час повстання 1037-1039 рр.; процес планомірної розбудови 

адміністративного поділу. Католицька церква на польських землях складалась із 

Гнєзненського архієпископства та п’яти єпископств: Познанського, Краківського, 

Вроцлавського, Плоцького та Колобжезького. Найвищий статус мало Гнєзненське 

архієпископство, очільник якого і досі вважається главою Польської церкви. 

Краківське певний час було архієпископством – до відновлення у 1076 р. кафедри в 

Гнєзно. Плоцька кафедра була особистою кафедрою роду Пястів. Познанське 

єпископство, імовірно, ще певний час залишалось не включеним до складу 

Гнєзненського архієпископства через своє підпорядкування Магдебургу. 

Колобжезьке єпископство мало статус місійного, оскільки займалось 

християнізацією поморських теренів. 
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- Встановлення особливостей місіонерської діяльності польської церкви 

дозволяє констатувати, що завдяки місіонерству польські церковні структури 

поширювали християнство на нові землі та збільшували наявний тоді простір Pax 

Christiana. Одночасно така діяльність дозволяла розширювати територіальні межі та 

політичний вплив Польської держави, що посилювало її місце в регіоні. Поступово 

місіонерська діяльність стала частиною ідеології як польської церкви, так і 

польських правителів, ставши невід’ємним елементом суспільного життя країни. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Магдич О.Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі другої 

половини Х – на початку ХІІ ст. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації на основі вивчення широкого кола джерел та історіографічних 

праць розглядається місце та роль католицької церкви у суспільно-політичному 

житті ранньосередньовічної Польщі. Основна увага приділена системі відносин між 

католицької церквою та державною владою в контексті державотворчих процесів та 

внутрішньополітичного життя. Проаналізовано процес формування 

адміністративної структури Польської церкви та отримання нею самостійного 

статусу. 

Окремий акцент зроблено на фундаційній та меценатській діяльності, як засобі 

суспільної діяльності у ранньосередньовічній Польщі та інструменті співпраці між 

державою та церквою. У ході дослідження запропоновано нові трактування 

місіонерської діяльності католицької церкви, як засобу розширення Pax Christiania. 

Здійснено перегляд обставин конфлікту 1078-1079 рр. між церквою та владою, 

проаналізовано причини та вплив даної події на внутрішнє життя Польщі у другій 

половині XI ст. Простежено процеси інституціоналізації церковних структур на 

польських землях у ранньопястівський період. Визначено, що прийняття польським 

князем Мєшком І християнства було засобом пошуку нового «небесного 

покровителя». 

Ключові слова: Польща, католицька церква, Пясти, християнізація, 

архієпископство, Гнєзно, Польська церква, фундація, князь, місія. 

 

Магдич А.Р. Церковь в общественно-политической жизни Польши второй 

половины Х - начале XII в. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - всемирная история. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. - Киев, 2018. 

В диссертации на основе изучения широкого круга источников и 

историографических работ рассматривается место и роль католической церкви в 

общественно-политической жизни раннесредневековой Польши. Основное 

внимание уделено системе отношений между католической церковью и 

государственной властью в контексте процессов и внутриполитической жизни. 

Проведен анализ общественно-политической деятельности церкви в Польше в XI-

первых трети XII в. Проанализирован процесс формирования административной 

структуры Польской церкви и получения ею самостоятельного статуса. 

Отдельный акцент сделан на основополагающих и меценатской деятельности, 

как средстве общественной деятельности в раннесредневековой Польши и 
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инструменте сотрудничества между государством и церковью. В ходе исследования 

предложены новые трактовки миссионерской деятельности католической церкви на 

польских территориях, в частности миссионерству, как средства расширения Pax 

Christiania. 

Осуществлен пересмотр обстоятельств конфликта 1078-1079 гг. Между 

церковью и властью, проанализированы причины и влияние данного события на 

внутреннюю жизнь Польши во второй половине XI в. Прослежено процессы 

институционализации церковных структур на польских землях в раннепястовский 

период. Определено, что принятие польским князем Мешко И христианства было 

средством поиска нового «небесного покровителя». 

Ключевые слова: Польша, католическая церковь, Пясты, христианизация, 

архиепископство, Гнезно, Польская церковь, фонд, князь, миссия. 

. 

SUMMARY 

 

Mahdych, O.R. Church and its place in the social and political life of Poland 

from the second half of the 10th century to the start of the 12th century. – Manuscript 

copyright. 

Thesis for the acquiring of scientific degree of candidate of historical sciences on 

specialty 07.00.02 – World History. – Kyiv National Taras Shevchenko University 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

        Dissertation analyzes the place and role of the Catholic Church in the socio-political 

life of early medieval Poland. It based on the study of a wide range of sources and 

historiographical works. The main attention paid to the system of relations between the 

Catholic Church and state power in the context of state-building processes and internal 

political life, in particular, the author argues that the principle of the relationship between 

the prince's power and the Catholic Church based on the principle of non-conflict and 

respect. There is also an analysis of the socio-political activity of the church in Poland in 

the XI - first third of the XII century. This work studies the formation process of the 

administrative structure of the Polish church. It happened in accordance with the needs of 

the newly formed Polish state. 

It is discovering the stages of obtaining an independent status by the Polish church 

structures. This confirmed by the thesis that one of the main reasons for the struggle for 

the independence of the church was the desire to separate from the German church 

structures. It considered the dependence of the Polish church not only in the religious 

context but also as a means of political influence on early medieval Polish state. 

A separate emphasis made on the donation and patronage activity as a means of 

social practice in early medieval Poland and as an instrument of cooperation between the 

state and the church. Therefore, for the Polish rulers, donation activities were such as 

means in securing internal political stability after overcoming crisis situations (in 

particular after the pagan reaction in 1037-1039 and the conflict of 1078-1079). During the 

study, it proposed new interpretations of the missionary activity of the Catholic Church in 

Polish territory, in particular, missionary work, as one of Pax Christiania expansion tool. 

Such activity also allowed to expand the territory of the Piast state and strengthen the 
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political influence of Poland in Central Europe and the Baltic region. This led to the fact 

that missionary education gradually has become part of the ideology of both the Polish 

rulers and the Polish church. 

 Revising the circumstances of the conflict between the church and the authorities in 

1078-1079, it analyzed the causes and effect of this occasion on the internal life of Poland 

in the second half of the XI century. Therefore, it was proved that it based on political, 

religious and personal problems, in particular, the contradictions between the two political 

tendencies: an autocracy and patrimonial tendency. This survey deals with processes of 

institutionalization of church structures on Polish lands in the Early Piastic period. The 

adoption of Christianity helped Polish Prince Mieszko I find a new "heavenly patron", 

which could provide the Polish prince with stability in the state, military successes and 

new territories. The author has also proved that the prince interested in the Christian 

sacralization of the ruler, the Christian vision of power when all power considered as 

divine. 

Keywords: Poland, Catholic Church, Piast dynasty, Christianization, archbishopric, 

Gniezno, Polish Church, donation, prince, mission. 

 


