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ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертацію Магдича Олега Романовича 

«Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X -  

початку XII ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата

історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Дисертаційна робота О.Р. Магдича написана на досить актуальну тему. 

Вивчення цивілізаційних змісту й витоків сучасних держав традиційно 

належить до числа пріоритетних завдань історичної науки. Особливо в 

країнах, котрі, як Україна, переживають непростий процес пошуку власної 

культурно-цивілізаційної ідентичності. Для українських дослідників 

своєрідним історичним віддзеркаленням становлення Київської держави 

наприкінці І тис. н.е. виступає виникнення в цей же час сусідньої польської 

держави. В обох випадках визначальну роль відігравала християнська церква.

Власне, цивілізація з’являється тоді, коли над сегментарними 

комунікативними спільнотами (общинами й племенами) зростає інтегруючий 

багатофункціональний релігійно-владно-власницький центр. У ньому 

релігійна (церковна) і владна (державна) підсистеми суспільних комунікацій 

обумовлюють одна одну: перша здобуває від цього єднання матеріальну (в 

т.ч. збройну) підтримку і численну паству, а друга -  сакральну легітимацію. 

Навіть у сучасному, доволі секуляризованому, українському суспільстві 

питання церкви і церковно-владних взаємин часом набувають значної 

гостроти. Тим більший інтерес викликає тема видатної суспільно-політичної 

ролі церкви (в даному разі -  римо-католицької) в добу становлення 

державності в Польщі, де вона й зараз виступає важливим чинником 

формування національної самосвідомості населення.

Варто зауважити, що проблема ролі й місця церкви в суспільно-
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недостатньо критично вивченою як через обмежене коло писемних джерел 

щодо цього періоду, так і через часом апологетичний ухил у працях 

польських авторів. Тому постає виправданим звернення дисертанта до 

вказаної теми з метою осмислити її з позицій, так би мовити, «зовнішнього 

спостерігача», розширивши коло дослідницьких запитань.

Структура представленої дисертаційної роботи, що включає 4 розділи, 
загалом вдала і відображує основні аспекти досліджуваної проблеми. Назви 
розділів і підрозділів відповідають головним завданням дисертації.

Вступ дисертації включає всі необхідні елементи: актуальність теми, 
визначення об’єкта й предмета дослідження, обґрунтування його 
географічних і хронологічних меж, мети й завдань, наукової новизни та 
практичного значення дисертаційної роботи.

У першому розділі здійснений аналіз різнопланових джерел, 

представлений історіографічний аналіз окресленої теми. Автор розглядає 

значення різних видів джерел, роблячи акцент перш за все на наративних 

письмових джерелах, зокрема, «Хроніці» Галла Аноніма та «Історії Польщі» 

Вінцента Кадлубека. Дослідник порівнює повідомлення власне польських 

текстів з аналогічними текстами в сусідніх країнах (зокрема з німецькими 

анналами). Дуже цінним є опрацювання такого досить рідкісного в добу 

раннього середньовіччя типу джерел, як епістолярії.

До беззаперечного позитиву дисертації варто віднести глибокий аналіз 

історіографії проблеми. Автор доходить висновку, що в польській науці, яка 

займається цією проблематикою ще з XIX ст., сформувався певний усталений 

перелік дослідницьких проблем (прийняття християнства, Гнсзненський 

з’їзд, конфлікт 1079 року, прийняття Гнєзненської булли). Як наслідок, інші 

аспекти відходять на задній план. І це при тому, що сучасна медієвістика 

звертається до вивчення ментальності, комплексного розгляду джерел, нових 

методик роботи з джерелами.
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У другому розділі автор детально характеризує процес формування 

структури Польської церкви. Цілком логічно, такий опис починається з 

огляду язичницьких культів на польських землях у дохристиянський період 

(С. 72-75). З утворенням польської держави поставала проблема формування 

нової державницької ідеології. Сакральне підґрунтя цієї ідеології покликана 

була створити нова, монотеїстична, релігія — християнство. На думку автора, 

в основі рішення про прийняття християнства стояла безпосередня 

зацікавленість польського князя Менша І у християнському освяченні влади, 

зокрема, пошук ним нового «небесного покровителя», особливо після 

поразок від німецьких військ у першій половині 60-х років X ст. Автор 

простежує процес формування організаційної структури Польської церкви, 

починаючи від перших місійних спископств (С. 86) і до закріплення 

самостійного статусу Польського церкви з ухваленням Гнєзненської булли 

1136 року (С. 94-104). Підкреслено важливу роль у формуванні структури 

церкви святого Войцєха, який став небесним покровителем Польської 

держави (С. 91-92).

У третьому розділі проаналізовано особливості церковної політики 

польських правителів у XI — на поч. XII ст. Встановлено, що в основі 

церковної політики польських правителів лежала необхідність утримання 

стабільної внутрішньополітичної ситуації та необхідність налагодити між 

цими інституціями стійкі й тривалі відносини. Це стало особливо необхідним 

після великого язичницького повстання 1037-1039 рр., що фактично знищило 

державну та церковну структуру Польщі.

Так, автор зазначає (С. 127-128), що в основі церковної політики 

Казимира І Відновителя (1034-1058) та Болеслава II Щедрого (1058-1079) 

лежала необхідність відновлення церковної структури після подій 1037- 

1039 рр. Однак, якщо Казимир І міг використати свій авторитет відновлювана 

церковної структури в Польській державі, то Болеслав такого авторитету не
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здобув і міг лише розширювати фундаційне сприяння монастирям, чим і 

забезпечив собі підтримку церкви.

У цьому розділі О.Р. Магдич також досліджує одну з найзагадковіших 

подій польської історії -  конфлікт між королем Болеславом та краківським 

єпископом Станіславом у 1078-1079 рр., у результаті якого єпископа 

Станіслава було страчено. У дисертації вміщено дуже детальний аналіз 

джерельних повідомлень про цю подію. На думку дисертанта, причиною 

конфлікту був особистісний конфлікт між князем та єпископом у контексті 

різних підходів до допустимості утвердження одноосібної влади Болеслава.

У четвертому розділі дисертант аналізує роль церкви у суспільних 

процесах Польської держави, на прикладах фундаційної діяльності, 

інституціоналізації структури та місіонерської політики. Дуже ґрунтовним є 

аналіз меценатської або фундаційної діяльності польських правителів. 

Дослідник справедливо відзначає, що надання фундацій зумовлювалось як 

практичною потребою зміцнити відносини з церквою, так і середньовічними 

уявленнями про правителя, в перелік обов’язкових чеснот котрого входила 

меценатська діяльність, а ще — необхідністю християнізації новоприєднаних 

поморських територій (С. 198).

Розділ вирізняється ґрунтовним аналізом місіонерської діяльності. Для 

кліру завжди було надзвичайно важливим навертати у свою віру нові народи 

та території. Це прямо виходило з сутності церкви, оскільки християнізація 

нових народів означала їх спасіння. Пастир обов’язково повинен 

проповідувати серед нехристиян, щоби врятувати їх та вести до лона 

спасенних.

Дослідник доводить, що завдяки місіонерству польські церковні 

структури поширювали християнство на нові землі та збільшували наявний 

тоді простір Рах Christiana. Водночас така діяльність дозволяла розширювати 

територіальні межі та посилювати політичний вплив Польської держави у 

цьому регіоні. На думку автора, місіонерська діяльність, як важливий
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інструмент суспільного життя, стає частиною ідеології як польської церкви, 

так і світських правителів.

У висновках, які відповідають визначеним завданням і 

кореспондуються з проблемами, що виносяться на захист, містяться головні 

положення автора щодо ролі католицької церкви у суспільно-політичному 

житті ранньосередньовічної Польської держави.

У дисертації одержані та обґрунтовані наукові положення, які 
характеризуються новизною. Зокрема, у дисертації комплексно 
проаналізовано місце католицької церкви у суспільно-політичному житті 
ранньосередньовічної Польщі. Також вперше охарактеризовано цілу систему 

відносин між польськими правителями і церковними структурами, здійснено 
спробу окреслити місце влади і церкви у їхній взаємній політичній уяві. 
Концептуалізовано ідею про місіонерську діяльність церкви як окремий 
чинник становлення суспільного та політичного життя на польських землях 
доби раннього середньовіччя. Також уточнено низку питань про суспільне 
значення інституціоналізації церковних структур, фундаційної та 
меценатської діяльності правителів у ранньосередньовічних слов’янських 
державах.

Достовірність одержаних наукових результатів, висновків 
дисертаційного дослідження підтверджується їх апробацією у виступах на 9 
наукових конференціях, у т.ч. З міжнародних, у публікації 7 наукових статей 
у фахових виданнях (у т.ч, 1 статті у фаховому іноземному виданні) та інших 
матеріалів. Висновки та фактичний матеріал дисертації можуть бути 
використані в подальших наукових дослідженнях із всесвітньої історії, 
культурології та релігієзнавства, а також у викладанні історичних дисциплін.

Відзначаючи доволі високий фаховий рівень виконання дисертації 
вважаємо за необхідне висловити авторці ряд побажань та зауважень:

1. У дисертації (у Вступі) зазначена «методологічна база дослідження» '
у вигляді переліку наукових методів, які застосовував автор (С. 15-16).,

І
Однак у науці методи зазвичай сполучені з теорією, або теоріями, на які
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спирається дослідник. А в дисертації такі теорії навіть не вказані, хоча сама 
тема, пов’язана з релігією, суспільством і владою, цілком очевидно перебуває 
в руслі цивілізаційного аналізу і цивілізаційних теорій.

2. В описі джерельної бази дисертант вказує на залучення 
археологічних та візуальних джерел (С. 41^42), проте не пояснює, яке місце в 
його дослідженні вони посіли.

3. В історіографічному огляді слід було б акцентувати увагу якраз на 
недосліджених чи малодосліджених аспектах вивчення ролі церкви в 
суспільному житті ранньосередньовічної Польщі, що могло б краще 
відтінити новизну цього дисертаційного дослідження.

4. Хоча в дисертації окреслено місце світської влади і церкви у їхній 
взаємній уяві, варто було спеціально простежити динаміку їхнього взаємного 
сприйняття протягом досліджуваного періоду.

5. У роботі відчувається брак порівнянь досліджуваних проблем 
взаємин церкви і суспільства у Польщі з такими ж проблемами того часу на 

сусідніх українських землях, хоча приклади контактів владних структур у 
цих регіонах наводяться.

6. Текст дисертації, на жаль, не позбавлений деяких стилістичних та 
орфографічних огріхів (С. 34, 35, 36, 37, 38, 46, 60 та ін.).

Проте всі ці критичні зауваження носять здебільшого характер 

рекомендацій щодо подальших досліджень автора і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи О.Р. Магдича, яка повністю 

відповідає вимогам ДАК України щодо праць такого рівня

У цілому ж усі поставлені в дисертації завдання виконані, наукові 
положення є достовірними й обґрунтованими. Основні положення і результати 
дослідження здобувана викладено у наукових статтях у фахових виданнях.

Автореферат дисертації цілком адекватно відображає зміст і висновки 
роботи, яка є завершеною працею і відповідає науковій спеціальності 07.00.02 • 
-  всесвітня історія. Оформлення дисертації відповідає нормам.
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Автор успішно дослідив одну з важливих і в низці аспектів ще 

недостатньо вивчених проблем всесвітньої історії, що є актуальною в 

науковому й практичному плані. Дисертація Олега Романовича Магдича 

«Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині X -  

початку XII ст.» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07. 2013 

р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08. 2015 

р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07. 2016 р.), с завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в 

сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку історичної 

науки, і заслуговує на присудження її автору наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент -  
доктор історичних наук, доцент,
П П ІІР Н Т  К 'Я ґЬйП П И  гЬіяогпгЬії тя

В. Г. Космина
*40

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсиїе* • 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертацію Магдича Олега Романовича

«Церква у суспільно-політичному житті Польщі 

у другій половині X -  початку XII ст.»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Дослідження місця і ролі Католицької церкви в суспільному житті 

ранньосередньовічних держав Європи належить до актуальних завдань сучасної 

медієвістики. На особливу увагу заслуговує історія становлення Церкви в 

Польщі, яка й досі залишається однією з найважливіших суспільних інституцій 

країни.

Важливість теми дослідження зумовлена станом розвитку сучасної 

історичної науки в Україні, зростанням суспільного інтересу до середньовічної 

історії Церкви, а також необхідності перегляду попередніх здобутків 

історіографії за допомогою сучасних методів міждисциплінарних досліджень.

Усвідомлення ролі Католицької церкви в суспільному житті Польщі 

дозволить глибше пізнати внутрішню структуру ранньосередньовічного 

польського соціуму та сприятиме кращому розумінню його світоглядних 

трансформацій після утвердження на цих землях християнства.

Подана до захисту дисертація має продуману структуру й побудована за 

проблемно-хронологічним принципом. Автор зосередився на розв’язанні 

головних, на його погляд, проблем церковної історії Польщі X -  початку XII ст., 

що викладені ним у чотирьох розділах.

У вступі дисертантом розкрито актуальність обраної теми, об’єкт і 

предмет дослідження, хронологічні межі роботи, сформульовано мету і 

завдання наукових пошуків. Мета роботи, як зазначено у вступі, полягає

у дослідженні місця Католицької церкви у суспільно-політичному житті Польщі
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ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертацію Магдича Олега Романовича
«Церква у суспільно-політичному житті Польщі 

у другій половині X -  початку XII ст.», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Дослідження місця і ролі Католицької церкви в суспільному житті 

ранньосередньовічних держав Європи належить до актуальних завдань сучасної 

медієвістики. На особливу увагу заслуговує історія становлення Церкви в 

Польщі, яка й досі залишається однією з найважливіших суспільних інституцій 

країни.

Важливість теми дослідження зумовлена станом розвитку сучасної 

історичної науки в Україні, зростанням суспільного інтересу до середньовічної 

історії Церкви, а також необхідності перегляду попередніх здобутків 

історіографії за допомогою сучасних методів міждисциплінарних досліджень.

Усвідомлення ролі Католицької церкви в суспільному житті Польщі 

дозволить глибше пізнати внутрішню структуру ранньосередньовічного 

польського соціуму та сприятиме кращому розумінню його світоглядних 

трансформацій після утвердження на цих землях християнства.

Подана до захисту дисертація має продуману структуру й побудована за 

проблемно-хронологічним принципом. Автор зосередився на розв’язанні 

головних, на його погляд, проблем церковної історії Польщі X -  початку XII ст., 

що викладені ним у чотирьох розділах.

У вступі дисертантом розкрито актуальність обраної теми, об’єкт і 

предмет дослідження, хронологічні межі роботи, сформульовано мету і 

завдання наукових пошуків. Мета роботи, як зазначено у вступі, полягає 

у дослідженні місця Католицької церкви у суспільно-політичному житті Польщі
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У другому розділі дослідник простежує формування церковної структури 

на польських теренах. Проаналізувавши джерельну базу, автор дійшов висновку, 

що однією з головних причин запровадження християнства в Польщі було 

прагнення польського князя Мешка І сакралізувати князівську владу. Дисертант 

звернув увагу на роль святого Войцеха Адальберта у розбудові Церкви в 

Польщі. Розглядаючи виклики, що стояли перед «молодою» польською 

Церквою, Магдич О. Р. слушно наголошує, що надзвичайно важливою 

проблемою для неї було отримання самостійного статусу від німецьких 

церковних структур. У дисертації детально проаналізовано обставини видання 

папою Інокентієм II булли «Ех commisso nobis a Deo» (1136), яка ліквідувала 

залежність Польської церкви від магдебурзького архієпископства.

У третьому розділі «Відносини між королівською владою та Католицькою 

церквою в Давньопольській державі» проаналізовано особливості церковної 

політики польських правителів у XI -  на початку XII ст. Автор доходить 

висновку, що церковна політика польських володарів базувалась на 

необхідності утримання стабільної внутрішньополітичної ситуації, а також 

прагненні налагодити стійкі та взаємовигідні відносини між цими інституціями, 

особливо після масштабного язичницького повстання 1037-1039 рр. Тому одне 

з найголовніших внутрішньополітичних завдань Казимира І Відновителя 

полягало саме у відновленні церковної структури на польських землях. 

Усвідомлюючи руйнівні наслідки повстання для польської державності, князь 

намагався знайти опертя для своєї влади саме у Церкві. Його політику 

продовжив князь Болеслав II, який проводив активну фундаційну політику, в 

наслідок якої в Польщі було засновано багато нових монастирів, що становили 

опору не лише церковної, але і світської влади. Здійснюючи щедрі 

пожертвування на користь Церкви, князь заручався її підтримкою. Ці тенденції 

збереглися і за правління князів Владислава І Германа та Болеслава III 

Кривоустого.

Важливим для розуміння відносин між світською і церковною владою у 

Польщі є підрозділ 3.3. Розділу III, який має назву «Конфлікт між князівською
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владою та Церквою кінця 70-х років XI ст.». У ньому висвітлено перипетії 

протистояння між князем Болеславом II та краківським єпископом Станіславом. 

Автор прискіпливо аналізує поодинокі джерельні повідомлення про цей 

конфлікт. Причини суперечки, що розгорілася між князем і єпископом мусили 

бути вельми серйозними, оскільки вона поставила під загрозу політичну 

стабільність усієї держави.

Останній розділ роботи присвячений з’ясуванню ролі Церкви в 

суспільних процесах Польської держави. Особливо ґрунтовним виглядає 

дослідження фундаційної діяльності польських правителів. Дослідник подає 

історичний контекст появи такої практики та детально аналізує її значення. Так, 

на думку Магдича О. Р., князівська фундаційна політика була спрямована на 

створення образу доброчесного християнського правителя, який піклується про 

своїх підданих і Церкву; укріплення взаємовідносини між державною владою 

та Церквою заради стабільності внутрішньополітичного життя держави.

Доволі детально в дисертації розкрито місіонерську діяльність, яка була 

важливим політичним інструментом для поширення юрисдикції Польської 

церкви на нові території.

Дисертація Магдича О. Р., на мою думку, має низку недоліків:

1. У підрозділі 1.2. Розділу І дисертації, що присвячений історіографії 

проблеми, не розглянуто праць німецьких істориків, що викликає подив, 

оскільки на початковому етапі свого становлення Польська держава, як і 

Польська церква, перебували у сфері впливу німецьких імператорів та 

церковних ієрархів. Створення окремої церковної організації в Польщі, 

ухвалене на Ґнезненському з’їзді 1000 р., стало можливим лише з дозволу 

імператора Отонна III. З огляду на це, доцільним було б хоча б коротко 

представити стан дослідження проблеми польсько-німецьких церковних 

відносин Х-ХІІ ст. в німецькій історичній науці.

2. Дослідник подекуди не послідовний у висловленні своїх думок і 

суперечить сам собі. Приміром, оповідаючи про реакцію Римської курії на 

страту Болеславом II єпископа Станіслава, автор зазначає, що
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«... повідомлення Длугоша щодо папського інтердикту, який був накладений на 

Польське королівство, варто розглядати скоріше як легендарні, ніж історичні» 

(с. 139). Проте, коли дисертант знову повертається до цієї проблеми, то вже 

подає її як доконаний факт, підкріплений свідченнями відповідних джерел. В 

одному з них -  Свентокшиському рочніку -  навіть міститься список грамоти 

про накладення інтердикту (с. 142). Зрештою, дослідник дійшов висновку, що 

інтердикт було накладено, але винятково на Краківське єпископство.

3. У підрозділі 4.2. Розділу IV дисертації, на мій погляд, не повною 

мірою розкрито проблему створення (автор чомусь пише про «відновлення» (с. 

145, 179)) у 1046 р. та функціонування Краківського архієпископства, яке 

проіснувало лише до 1059 р. -  часу смерті першого архієпископа Краківського 

Аарона. Справа можливого перенесення центру метрополії зі зруйнованого 

Ґнезна до Кракова з наданням останньому статусу архідієцезії, як власне і 

обставини піднесення Аарона до сану архієпископа, досі залишається 

дискусійною, а тому потребує більш прискіпливої уваги дослідника.

4. Деякі висновки, щодо адміністративної моделі управління, яка 

функціонувала у Польській державі XI ст., автор необгрунтовано поширює на 

широкий географічний простір. Так, дослідник пише: «У системі державного 

управління посада палацового комеса (comes palatinus) фактично була другою за 

значимістю у середньовічних слов’янських державах» (с. 149-150). При цьому 

автор не уточнює, в яких саме слов’янських державах, чи в усіх загалом, чи 

лише в тих, що належали до «латинського світу»? Це питання, на мою думку, 

потребує глибшого вивчення.

5. Загальне враження від роботи дещо псує значна кількість прикрих 

стилістичних та граматичних помилок, зокрема у власних та географічних 

назвах, що повторюються і в авторефераті.

Авторські ідеї та висновки, викладені у дисертації, базуються на 

достатній кількості джерел та спеціальної історичної літератури. Вони є 

обґрунтованими та логічними. Автореферат відповідає змісту та структурі 

дисертації, відображає її основні положення та висновки.
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Дисертація Олега Романовича Магдича є завершеним, самостійним 

дослідженням, яке відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, 

р. зі змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., та № 

567 від 27.07.2016, а її автор заслуговує на присвоєння йому вченого ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.
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старший науковий співробітник 
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