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Мєшко I (пом. 992)

* 1. 965 Дубравка
чеська княжна

Болеслав Хоробрий (966–1025)
князь з 992 р., король з 1025 р.
Мєшко II (король від 1025,
Н.Н. донька
пом. 1034)
черниця
* 1013, Рихеза, пом. 1063
племінниця Оттона III

Безприм
чернець,
князь польський
1031–1032,
пом. 1032

Казимир Відновитель
(пом. 1058)
Болеслав Щедрий
(князь з 1058, король з 1076, пом. 1081 або 1082)
Болеслав Кривоустий
* 1. 1103 Збислава
(1086–1138)
пом. бл. 1114,
княжна київська
Владислав II
Болеслав
Мєшко Старий
князь сілезький,
Кучерявий
князь великопольський,
пом. бл. 1163
князь мазовецький,
пом. 1102
пом. 1173

* 2. бл. 980 Ода
маркграфиня
Північної Марки

Н.Н. донька
* перед 1013
Святополк
князь руський

* бл. 1041 Добронега Марія
княжна руська
Владислав Герман
(князь з 1079–1080, пом. 1102)
* 2. 1115 Саломея,
пом. 1144
графиня німецька
Генрик
Казимир
князь сандомирський,
Справедливий
пом. 1166
князь краківський,
сандомирський,
ленчицький,
мазовецький, пом. 1194

князі великопольські
Болеслав Високий
князь сілезький
пом. 1201

Генрик Бородатий
князь сілезький
і краківський, пом. 1238

Болеслав Соромливий
князь краківський
і сандомирський,
пом. 1279

Генрик Побожний
князь сілезький і краківський,
пом. 1241
(убитий татарами)

Лешек Білий
пом. 1227
князь краківський
і сандомирський

Конрад
пом. 1247
князь мазовецький,
куявський,
ленчицький,
сєрадзький

Казимир
князь куявський,
пом. 1267

Зємовіт I
князь мазовецький,
пом. 1262
(убитий під час
литовського нападу)

Владислав Локєтек
князь сєрадзький,
краківський,
сандомирський,
великопольський,
король польський
з 1320, пом. 1333

Болеслав II
князь мазовецький
пом. 1313

князі сілезькі

князі мазовецькі

Ельжбєта (пом. 1375)
* Карл Роберт
Анжуйський
угорський король

Казимир Великий
король польський з 1333,
пом. 1370

Болеслав Юрій
князь галицький
і володимирський,
пом. 1341

Людовик Великий
угорський король,
польський король з 1370,
пом. 1382
Ядвіґа
польська королева з 1384,
пом. 1399
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Тройден I
князь мазовецький,
пом. 1341

* 1386 Владислав Ягайло
великий князь литовський,
польський король з 1386,
пом. 1434

Виникнення держави Мєшка І та її вступ до сфери
християнської Європи

Польська держава, звана на початку
державою Мєшка І – від імені її першого історичного володаря, а з перелому Х й ХІ ст. – Польщею (лат. Polonia),
з’явилася на політичній карті Європи
й увійшла до кола європейської цивілізації лише в Х ст. Територія, на якій
формувалася держава Мєшка І, не входила до складу Римської імперії (римський лімес ішов по Рейнові й Дунаю),
не підлягала й владі Карла Великого (лімес імперії Каролінгів у ІХ ст. визначала

Ельба). Мешканці польських земель
увійшли до сфери європейської культури, а точніше – її західного, латинського варіанту, вже після формування її
основних рис у Каролінзькій монархії.
Це сталося в той же час, у який творилися і через християнізацію у східному
обряді включалися до кола європейської культури інші слов’янські країни
(ІХ–Х ст.).
У IX й X ст. малозаселені й у значній
частині вкриті лісами терени пізніших

Карта 1. Держава Мєшка І під кінець його правління
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польських земель були заселені кількома
слов’янськими племенами, хоча наука
досі сперечається про їхнє розміщення,
назви, чисельність і внутрішню організацію. Через переміщення східного кордону
Каролінзької монархії у IX ст. до Ельби
й християнізацію слов’ян на Балканах
і в Моравії мешканці земель над Віслою
і Одером стали сусідами теренів, включених до сфери європейської цивілізації,
що уможливило контакти з нею, а потім
прискорило включення до її кола. В кінці IX ст. перші зв’язки з християнською
цивілізацією започаткував володар країни над Віслою, мабуть вождь племінного

у слов’янському обряді. Ця подія, записана в житії св. Мефодія, не призвела, однак,
до хрещення мешканців земель пізнішої
Польщі в цьому обряді, який уже на переломі ІХ й Х ст. був замінений у Великоморавській державі латинським, а 960 р. розпалась і сама Великоморавська держава.
Це унеможливило поширення на землях
пізнішої Польщі християнства слов’янського обряду й можливе подальше включення їх до Східної Церкви й східного
кола європейської культури, як це сталося
з мешканцями Русі, Болгарії і Сербії.
Край віслян, підпорядкований владі
цього нещасливого князя, охоплював не

Денарій Мєшка І; зображення хреста підкреслює християнський характер держави

союзу віслян на півдні польських земель,
переможений князем Великої Моравії
й охрещений у полоні, як припускають,
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встановлені істориками до кінця терени
на півдні польських земель і не став зародком пізнішої польської держави. Ця

титул «приятель імператора» (amicus
imperatoris). Виявом рівноправності Мєшка з німецькими князями було його друге
одруження з маркграфинею Одою, ймовірно родичкою імператора. Певну незалежність від імператора Мєшкові давали
контакти з папством. 973 р., коли він був
змушений віддати в заручники імператорові свого неповнолітнього сина, Мєшко
попросив папу опікуватися ним, на знак
чого вислав йому волосся хлопця. Близько
990 р. Мєшко з Одою й синами урочистим
актом віддав під зверхність й опіку папи
свою державу (документ, званий Dagome
iudex). За час панування Мєшка територія
його держави збільшилася, досягнувши
узбережжя Балтики, а на півдні Карпат
і Судетів.
З огляду на сусідство полабських
слов’ян (терен між Ельбою і Одером,
тепер частина Німеччини), які були
предметом експансії Римської імперії,
саксонських вельмож і Чехії (Чехія була
леном імператора), держава Мєшка також опинилася в орбіті впливів імператора Оттона І, хоча уникла безпосередньої політичної залежності. Здобуття
стабільної міжнародної позиції вимагало прийняття хрещення в латинському
обряді. Після укладення шлюбу з чеською княжною Дубравкою, Мєшко і його
найближче оточення охрестилися
966 р. Цей акт започаткував християнізацію всієї держави й зумовив її включення у сферу західної цивілізації, яка
остаточно захопила ще кілька слов’янських народів: чехів, угорських слов’ян
– предків нинішніх словаків, хорватів
і словенців.
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роль випала політичному організмові,
котрий сформувався в середині Х ст. над
середньою й нижньою Вартою і зміцнив
свою позицію завдяки створенню між
940 і 960 рр. кількох потужних городищ,
зокрема Ґнєзна й Познані. Вигідне географічне розташування й добре організована дружина воїнів уможливили цьому
осередкові експансію на сусідні терени
й остаточне опанування до кінця Х ст.
басейнів Вісли й Одеру. Правління в цій
державі, що динамічно розвивалася, належало династії, яку вже в новітню епоху
назвали П’ястами від імені легендарного прародича. Перший відомий на ім’я її
представник, Мєшко І, правив уже 963 р.
Мєшко І (пом. 992), перший історичний
і християнський володар держави в басейні Вісли й Одеру, яку вже після його смерті
назвали Польщею. Згадується у джерелах
з 963 р., ще як поганин разом з братами
володів великою територією від середнього Одеру й Варти аж до кордонів Русі
й землі прусів, суперничав із могутніми
саксонськими і слов’янськими велетами
за вплив на полабських слов’ян. Початки
його політичної діяльності схожі на інших
дрібніших слов’янських князів, втягнутих
у регіональні конфлікти. Переломом стало
одруження 965 р. (з метою розриву чесько-велетського союзу) з чеською княжною
Дубравкою. Союз із чеською державою,
що займала міцну позицію у християнській Європі, уможливив Мєшкові зусилля для запевнення своїй державі подібної
позиції. Завдяки прийнятому 966 р. хрещенню, Мєшка почали вважати повноправним володарем імператор Оттон І
та його ленники, він отримав почесний
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Утвердження в державі П’ястів християнства латинського обряду і входження її до кола європейських держав
закріпили події, що сталися після мученицької смерті й канонізації празького
єпископа Войцеха. Войцех, приятель імператора Оттона ІІІ, загинув 997 р. під
час організованої за підтримки Мєшкового наступника Болеслава Хороброго християнської місії до балтійського
народу прусів, які заселяли терени між

нижньою Віслою і Німаном. Болеслав
викупив тіло мученика у прусів і урочисто поховав його в головному центрі
своєї держави – Ґнєзні. У 1000 р. могилу
мученика відвідав Оттон ІІІ і під час зустрічі з Хоробрим визнав суверенність
його держави. Ґнєзненський з’їзд викликав широке відлуння в усій Європі,
прославляючи не лише нового святого,
але й нову християнську державу, звану
відтоді Польщею.

Важливу роль у формуванні ідентичності молодої держави відіграло мучеництво св. Войцеха. Войцех (в Європі відомий під іменем Адальберта), празький єпископ, нащадок чеського вельможного роду Славніковичів, споріднений з німецькою аристократією, під час перебування у Римі зустрівся з найвидатнішими постатями тодішньої Церкви й здобув прихильність
імператора Оттона ІІІ. У цьому середовищі ширилася думка про розширення меж християнського світу шляхом навернення поган, а Оттон прагнув перетворити імперію на загальноєвропейський союз держав і надати в ньому відповідне місце слов’янам, котрі межували з поганськими народами. Войцех вирушив до прусів у місійну подорож, організовану за допомогою
князя Болеслава Хороброго й загинув мученицькою смертю. Князь, відповідно до поширених
тоді поглядів, що присутність реліквії святого забезпечує його опіку спільноті, котра його вшановує, викупив тіло Войцеха у поган і урочисто поховав його в Ґнєзні. Урочиста проща імператора Оттона ІІІ 1000 р. на могилу Войцеха, визнаного святим, стала нагодою для визнання
суверенності держави і заснування архієпископства. В описах, які розповідали про цю подію
в різних країнах, почали використовувати нову назву держави – Польща. Кафедра у Ґнєзні стала важливою святинею, до якої прибували пілігрими також і з-поза кордонів держави, а до початку XIV ст. була також місцем коронації польських королів. У кінці ХІІ ст. при вході до кафедри
повісили відлиті з бронзи двері, що зображали історію життя св. Войцеха.

Лад нової держави формувався відповідно до стандартів, прийнятих у Західній Європі. Завдяки визнанню суверенності Оттоном ІІІ Польща здобула
статус королівства, хоча лише деякі володарі коронувалися на королів (Болеслав
Хоробрий 1025, Мєшко ІІ 1025, Болеслав
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Щедрий 1076). Держава, як і інші держави ранньосередньовічної Європи, мала
патримоніальний характер, тобто була
власністю династії.
Основою збройних сил Польщі, як
і інших європейських країн, була дружина воїнів, розселена у найважливіших

Польща – держава середньовічної Європи

Сцена викупу останків св. Войцеха князем Болеславом Хоробрим, XII ст.; двері кафедри у Ґнєзні

За панування Болеслава Хороброго
(992–1025), який завдяки переможним
війнам і вмілій дипломатії значно збільшив територію держави, приєднавши зокрема Моравію, частину території Полаб’я
і польсько-руського прикордоння, позиція
Польщі на міжнародній арені постійно зміцнювалася. Свідченням престижу польських
володарів у цей час є чудовий дарунок від
лотаринзької княжни Матильди, котра належала до найвищої німецької аристократії,
спорідненої з кількома імператорами, який,
незабаром після своєї коронації 1025 р., отримав Мєшко ІІ (пом. 1034), син і наступник
Болеслава, одружений із племінницею імператора Оттона ІІІ. Цим дарунком була багато
оздоблена літургійна книга, мініатюри якої
символічно зображали акт дарування книги
та присвяту, що прославляла заслуги Мєшка
як опікуна Церкви. На жаль, подальше панування Мєшка ІІ виявилося нещасливим,
Польща втратила території, приєднані його
батьком, а держава переживала серйозну
кризу через внутрішні заворушення.

Мініатюра у літургійній книзі, подарованій королеві
Мєшкові ІІ лотаринзькою княжною Матильдою

городищах держави. Дружинники не
мали власних маєтків. Володар запевняв їм утримання і озброєння. Так само
урядовці, призначені монархом, і духовні фінансувалися з державної скарбниці.
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Складнощі, пов’язані запевненням ефективності й фінансуванням зростаючого державного апарату, невдачі Польщі у війнах з сусідами 1031–1038 рр. та
внутрішні заворушення спричинилися
до серйозної кризи монархії П’ястів.
Протягом наступного десятиліття її подолали, однак відбудована держава була
організована інакше. Збройні сили організували таким чином, як це поширилося у Західній Європі в ХІ ст. Від тепер
воїни отримували від володаря на т.зв.
лицарському праві земські маєтки. Взамін вони були зобов’язані з’являтися на
заклик володаря на воєнні походи з власним конем і озброєнням. Від кінця ХІ ст.

Карта 2. Польща з кінця X ст. до 1138 р.
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в Польщі був відомий західноєвропейський звичай висвячення воїнів у лицарі,
хоча його не використовували повсюдно.
Духовенство й державних урядовців так
само почали забезпечувати земськими
маєтками. Прибутки, які з цього належали, становили форму винагороди за виконання обов’язків щодо держави й монарха.
Король чи князь був найвищим джерелом права, суддею і військовим командувачем, а найвищим урядовцем у державі був воєвода (лат. comes palatinus),
керівник княжого двору і всіх його урядовців. Окрім того, що здійснення влади
потребувало від володаря і його двору

постійних подорожей, у державі існували головні городища, володіння якими
було необхідною умовою панування над
усією територією. Функцію найважливішого осередку влади спочатку виконувало Ґнєзно, а після 1039 р. – Краків.
Через протяжність держави її поділили
на провінції, керувати якими доручали
молодшим князям чи вельможам, титулованим комесами. Невизначені засади
виділення цих дільниць викликали численні конфлікти, отож князь Болеслав
Кривоустий (пом. 1138) врегулював їх за
допомогою статуту, який обмежив право
керувати провінціями лише для членів
династії. Вищу владу мав здійснювати
найстарший за віком член княжого роду,
який володів Краковом і призначав своїх
молодших родичів для керівництва окремими дільницями. Ця система, схожа
на порядок успадкування, що панував
на Русі, не втрималася, однак, у формі,
передбаченій статутом. Від другої половини ХІІ ст. князі, які правили окремими
дільницями, почали перетворювати їх на
спадкові князівства, що призвело в першій половині ХІІІ ст. до роздроблення
країни на кілька окремих князівств (феодальна роздробленість).
Мережа городищ слугувала для оборони території і для сховку населення

в разі нападу неприятеля. Призначені
князем керівники городищ, каштеляни,
здійснювали військову й судову владу, стягали податки в округах городищ.
Близькі співробітники володарів, які
займали важливі посади, і лицарі, які
відзначилися у війнах, отримували великі земські надання, часто розкидані
в різних регіонах країни. Створений таким чином прошарок знаті, монополізував доступ до світських і церковних
посад. Представники цієї елітної суспільної верстви охоче підкреслювали свій
престиж, переймаючи звичаї, характерні
для знатних панів Західної Європи, такі
як фундування костелів і монастирів,
що було виразною ознакою могутності
родини, прощі до Святої Землі, участь
у хрестових походах. Вони підтримували
власні контакти з володарями і знаттю
Русі, Чехії чи Полабської Слов’янщини,
часом посилені родинними зв’язками.
Знать брала участь у політиці держави
не лише в ролі призначених князями
урядовців, але й завдяки використанню
інтриг між окремими членами династії,
що стосувалися успадкування трону чи
надання їм уділів в управління. З одного
боку бунти, підняті угрупованнями знаті
інколи призводили до покликання володарів на трон чи їх повалення, а з другого

19

Польща – держава середньовічної Європи

Болеслав Хоробрий значно посунув кордони держави порівняно з територією, що належала Мєшкові І, приєднуючи, зокрема, Мільсько і Лужицю на Полаб’ї, Моравію, Словаччину
й терени на прикордонні Русі з головними містами Червен і Перемишль. Однак утримання цієї
здобичі перевершувало військові можливості держави, тому внаслідок серії сусідських нападів
і внутрішніх заворушень у 1031–1038 рр. вони відпали від Польщі. Не стала тривалою і влада
над Західним Помор’ям, яке у ХІІ ст. певний час було леном Польщі. Інші терени в басейнах
Вісли й Одеру залишалися територією Польщі до 1320 р.
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– учасники невдалих бунтів часто каралися володарями вигнанням, конфіскацією

маєтків, осліпленням чи іншим скаліченням.

Польща і Русь підтримували між собою політичні контакти, як військові, так і дипломатичні, торговельні та культурні. Багато польських володарів одружувалися з доньками руських
князів (напр., Казимир Відновитель, Болеслав Кривоустий) чи видавало доньок за тамтешніх
князів (напр., Болеслав Хоробрий, Мєшко ІІ). Подружжя з русинками укладали й деякі вельможі. Виховані у східному обряді русинки часто разом із чоловіками підтримували інституції
латинського Костелу, зокрема тому, що до IV хрестового походу 1204 р. Церква на Русі, попри
різницю обрядів, визнавала зверхність папи. Прикладом такої польсько-руської пари є Пйотр
Влостович, воєвода другої чверті ХІІ ст., і руська княжна Марія. Пйотр, володар великих земських маєтків, який часом провадив незалежну від князів політику, фундував кілька костелів
і монастирів. Його головну фундацію прикрасив уміщений над входом рельєфний тимпан, що
зображав Марію і їхнього сина Святослава, які вручали Богоматері, що сидить на троні, модель
костелу. Композиційна схема цієї сцени наслідує мозаїку Х ст., що зображає імператорів Костянтина і Юстиніана як фундаторів міста і святині в соборі Ая-Софія в Константинополі. Цей взірець
могли знати в родині Марії, матір якої походила з візантійської знаті. Ця схема повторилася
в кількох інших пам’ятках, фондованих родичами Пйотра Влостовича.

Фундаційний тимпан з костелу Пресвятої Діви Марії на Піску у Вроцлаві з зображенням фундаторів: Марії Влостовичевої і її сина Святослава; середина XII ст.
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Ранньосередньовічна Польща
у сфері латинської Церкви й культури

Важливу роль у прищепленні в Польщі західноєвропейських звичаїв і в правлінні країною відігравали структури
латинської Церкви. Від моменту християнізації держави Церква, подібно як до
часів григоріанської реформи вісімдесятих років ХІ ст. у Західній Європі, була
державною Церквою. Володар призначав
єпископів, наділяв їх інвеститурою шляхом вручення жезлу, хоча призначуваного також висвячували і помазували святою оливою інші єпископи під час цього
обряду. Єпископи, яких часто обирали
з кола найближчих співробітників володаря, зосереджених у канцелярії, брали
участь у політичному житті країни як
радники князів, посланці чи посли, яких
висилали з дипломатичними місіями.
З огляду на присягу вірності, складену
під час інвеститури, володарі могли визнати всі прояви непослуху й спротиву
з боку єпископів за порушення присяги
і зраду. Через це 1079 р. король Болеслав
Щедрий (також званий Сміливим) скарав краківського єпископа Станіслава за
бунт з невідомої нині історикам причини
карою відрубування членів, тобто правої
руки і яких інших частин тіла, що спричинило смерть засудженого. Жорстоке
ставлення до єпископа стало причиною
бунту, позбавлення володаря корони
й вигнання останнього. Навіть прихильники короля були обурені фактом скалічення тіла єпископа, намащеного святою
оливою, що уважали святотатством, хоча

до вибуху бунту могли спричинитися
й інші, невідомі нині обставини. Жоден
з володарів згодом уже не застосовував такого жорстокого покарання для
єпископів, хоча їх аж до початку ХІІІ ст.
трактували як державних урядовців.
Церковні структури на польських
землях від моменту хрещення співпадали з державними кордонами. З 968 р. вся
територія держави Мєшка І підпорядковувалася одному місцевому єпископові, а під час прощі Оттона ІІІ до могили
св. Войцеха 1000 р. в Ґнєзні утворили митрополію (архієпископство), що ділилася
на кілька єпископств (зокрема в Кракові
і Вроцлаві). Хоча вже з середини ХІ ст.
центр політичного життя перемістився
до Кракова, Ґнєзно залишилося релігійною столицею Польщі аж до нашого часу.
Виникнення архієпископства полегшило
польським володарям здобуття королівського сану, оскільки лише архієпископи
мали право коронувати королів. Наявність реліквії св. Войцеха в Ґнєзні запевняла країні, як вірили, заступництво
цього патрона перед Богом. Церковну
мережу доповнювали менші парафіяльні
святині, ще нечисленні до кінця ХІІ ст.,
і монастирі, організовані популярними
в латинській Церкві орденами бенедиктинів, регулярних каноніків і цистерціанців.
Більшість духовних осіб на польських землях були чужинцями, зокрема
з Німеччини, Італії і Франції, які завдяки
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приїздові до Польщі здобували високі
посади, недоступні для них на батьківщині. Ці прибульці ділилися здобутим
досвідом, сприяючи поширенню взірців, що панували в їхніх країнах. Так,
наприклад, в середині ХІІ ст. плоцький
єпископ Александр з Малонне (на терені нинішньої Бельгії) замовив у Магдебурзі для своєї кафедри бронзові двері,
прикрашені рельєфними квадратами,
що ілюстрували істини віри, схожі на
оздоблені романські двері, збережені
в багатьох європейських кафедрах. Ці
двері вже в середньовіччі були вивезені
з Плоцька й опинилися в церкві Мудрості Божої у Великому Новгороді, однак
не зрозуміло, за яких обставин це сталося. Найправдоподібніше, вони були
захоплені 1262 р. литовцями й подаровані союзному Новгороду. Від перелому
Х й ХІ ст. мешканці польських земель
також вступали в духовний сан, а гідним
наслідування прикладом могло бути те,
що Болеслав Хоробрий віддав у монастир доньку й сина. В останньому випадку
головно з метою усунути його від наслідування трону. В ХІ ст. деякі представники духовенства польського походження
були вже настільки підготовані до виконання церковних обов’язків, що займали
навіть посаду єпископа, як Станіслав,
жертва королівського гніву 1079 р. Однак лише в ХІІІ ст. єпископат складався
майже виключно з поляків.
Засади віри поширювалися серед
мешканців Польщі поступово. Церковна
й державна влади стежили за дотриманням основних вимог церковного права:
поховання померлих на цвинтарях при
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костелах без тілоспалення, дотримання
постів, утримання від роботи у святкові
дні. Свідченням цієї останньої заборони є прийнята в польській мові, подібно
як і в інших слов’янських мовах назва
неділі, тобто дня, вільного від роботи.
Принаймні серед князів і вельмож поширився звичай просити заступництва
святих шляхом відвідання їхніх могил
чи посилання до них дарів. У кінці ХІІ ст.
з метою здобуття нового патрона, окрім
св. Войцеха, князь і краківський єпископ
випросили у папи тіло мученика з римських часів св. Флоріана, яке перевезли
з Італії і склали у краківській кафедрі
(він став патроном Кракова, а вже у новітні часи також пожежників). Віруючі
з Польщі не обмежувалися, однак, вшануванням святих, останки яких спочивали в країні, оскільки відомі випадки
відвідувань чи надсилання дарів до святинь св. Ульріха в Аугсбурзі, св. Егідія
з Сен-Жиль чи св. Ґотарда в Гільдесгаймі. Про різний ступінь християнізації
окремих суспільних верств свідчить те,
що в ХІІ ст. більшість представників
суспільної еліти мали християнські імена, натомість селяни використовували
традиційні слов’янські імена. Як і в цілій
латинській Церкві літургію відправляли
на латині, але прийняття християнства
внесло певні новації у польську мову. Витворилася церковна лексика, значною мірою під впливом чеської мови, яка раніше засвоїла відповідні латинські терміни:
костел (лат. castellum), єпископ, пробощ,
майстер.
За
посередництвом
духовенства до Польщі проникала латинська

династії – П’яста і Жепки, що забезпечив суспільству успіх і достаток. Вікентій, відповідно з течіями т.зв. ренесансу
ХІІ ст., з якими він познайомився під час
навчання за кордоном, вплів праісторію
польської держави в історію стародавньої Європи, компонуючи війни й союзи
легендарних польських володарів з Олександром Великим і Юлієм Цезарем.
Костели будували за європейськими
взірцями, завдяки чому на польських
землях з’явилися невідомі доти архітектурні форми. Будівництво святинь
з дикого каменю чи оброблених блоків,
архітектура яких нагадувала про загальність Церкви й символізувала спільноту
вірних, які обтісували свої душі для отримання спасіння, було новиною в країні, багатій на дерево, яке до прийняття
християнства було єдиним будівельним
матеріалом. З каменю збудували також
кілька резиденцій володарів, за зразком оттонівських палатій (палаців).
Протягом ХІ ст. в кам’яній архітектурі
поширився романський стиль, запозичений у Західній Європі, однак, польські
костели загально досить примітивно
наслідували європейські святині й характеризувалися простим, схематичним плануванням. Малі костели охоче
будували у формі ротонди, за зразком,
запозиченим з Чехії і ранішньої архітектури Великоморавської держави. Однак
дерево залишалося найпоширенішим
будівельним матеріалом. Городища
укріплювали дерев’яно-земляними фортифікаціями. Житлові будинки, навіть
знаті, були дерев’яні, переважно з відкритим вогнищем всередині будинку,
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інтелектуальна культура. При єпископських кафедрах і деяких інших більших
костелах виникали школи й утворювалися бібліотеки, у ХІІ ст. ще нечисленні.
Бібліотека Краківської кафедри уможливила навчання на рівні trivium, тобто
нижчому рівні вільних мистецтв, які охоплювали граматику, тобто науку латини,
риторику, тобто науку мовлення й основ
права, а також діалектику, тобто мистецтво провадити дискусії й логічно міркувати; інші школи мали, напевно, нижчий
рівень. З середини ХІІ ст. дуже нечисленні поляки виїжджають на навчання до
Болоньї чи Парижа. Перші літературні
тексти, писані на польських землях –
житія св. Войцеха і П’ятьох Братів Мучеників – за твором чужинця, св. Бруно
Кверфуртського (пом. 1009), саксонського місіонера, який працював у Польщі, на
Русі і серед спорідненого з прусами племені ятвягів. Найстарішу польську хроніку склав на початку ХІІ ст. (одночасно
з руською Повістю временних літ і чеською хронікою Космаса) іноземець з кола
княжих канцеляристів, названий умовно
Галлом Анонімом. Щойно на переломі ХІІ
й ХІІІ ст. з’явився хроніст польського походження – краківський єпископ Вінценти Кадлубек, який здобув освіту за кордоном. Династична легенда, що міститься
в обох польських хроніках, виводить рід
володарів від орача на ім’я П’яст, так само
з особою орача пов’язана традиція чеських Пшемислідів чи слов’янських князів
Каринтії, і відгукується до різноманітних
сюжетів, наявних у традиційній індоєвропейській культурі, таких як ієрогамія, тобто святий зв’язок протопластів

Польщу в ХІІ ст., звертали увагу на рідку
мережу доріг і примітивну забудову.
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а бідніший люд жив у напівземлянках
чи мазанках. Чужинці, які відвідували

Костел Пресвятої Діви Марії і св. Олексія у м. Ленчиця; середина ХІІ ст.

Святиня, що мала ранг колегіати, освячена 1161 р., є однією із найкраще збережених
у Польщі пам’яток романської архітектури. В об’ємі костелу виразно помітні типові риси
романської архітектури. Костел збудований з каменю. Масивність будівлі зумовлена тим, що
стіни несуть увесь тягар конструкції, тому середину освітлюють лише невеликі вікна з півкруглим завершенням. Святиня – це видовжена тринавова будівля на плані базиліки, тобто кожна
нава має окремий дах і окреме освітлення. Зі сходу головну наву замикає напівкругла апсида,
всередині якої міститься головний вівтар. Це відповідає церковним правилам, які вимагали,
щоб костел був орієнтований, тобто повернутий, на схід. Апсиди, що замикають бічні нави,
є і в інших романських костелах, однак це не є обов’язковою рисою романського стилю. Західний фасад фланкують дві потужні вежі. Романські костели в Польщі відзначаються великою
стриманістю в оздобленні. Будівля святині геометризована, складається ніби з приставлених
один до одного об’ємів. Художню цінність мають ритмічне розміщення вікон і типова для романського стилю форма вікон у вежах, які мають вигляд двоотвірних чи триотвірних прорізів.
Менші романські костели у Польщі мали зазвичай подібний план і об’єм, але кількість нав і веж
скорочували до однієї.
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Протягом ХІІІ ст. Польща стала ареною господарських, суспільних, культурних і релігійних змін, що охопили
в той час усю Європу. В кінці ХІІ ст. почався наплив осадників з перенаселеної
Німеччини, які принесли з собою нові
способи господарювання. Завдяки вмінню осушувати болота й корчувати ліси,
вони займали під обробіток нові терени,
а завдяки застосуванню трипілля отримували вищі врожаї. Для переселення у Польщу їх заохочували наданням
вигідних умов, т.зв. німецьким правом.
Підприємець, що займався заснуванням
таких сіл, званий засадцею (лат. locator),
після отримання локаційного акту, що
підтверджував згоду володаря і власника
землі, спроваджував осадників і надавав
кожному з них однакову ділянку оброблюваної землі, т.зв. лан (бл. 24 чи 16 га).
Засадця, після здійсненої локації, залишався в селі, виконуючи обов’язки солтиса, збирав грошову належність (чинш)
і натуру на користь власника села й володаря, а також, разом із покликаними
з селян лавниками, здійснював над ними
судочинство. Організоване таким чином
село було спільнотою рівноправних господарів, які будували свої хати поруч, як
правило уздовж дороги, що йшла через
село. Влаштування села на німецькому
праві виявилося настільки корисним як
для власників великих земських володінь
(князів, вельмож, лицарів і Церкви), так
і для селян, що це право почали надавати

також місцевим селянам, які раніше мали
дуже різний правний статус, а їхні господарства переважно були розкидані поодиноко на більших територіях.
Протягом ХІІІ ст. на німецькому праві
почали організовувати міста. Створення
самоврядних міських громад у Польщі
було процесом, аналогічним до західноєвропейських явищ, лише на півтора
століття пізнішим. Мешканці міст на німецькому праві, подібно до мешканців
сіл, підпорядковувалися принесеному
з рідних країв магдебурзькому, а не польському, праву, і судові засадці, котрий
після локації отримував посаду війта.
Так, як і сільському солтисові, йому в цих
функціях допомагала лава, складена
з призначених міщан і доповнювана шляхом кооптації. Однак уже з кінця ХІІІ ст.
міщани, наслідуючи вирішення, опрацьовані в німецьких містах, створювали
в містах владу, обрану собою, яку звали
радою, на чолі з бурмістром.
Оскільки міщанам надавали ділянки
однакового розміру, щоб вони збудували
на них будинки, закладання нових міст
вимагало їх нового просторового розпланування. Виникали міста з регулярним планом, визначеним сіткою взаємно
перпендикулярних вулиць, з квадратною
чи прямокутною площею, призначеною
для ведення торгівлі, званою ринком,
посередині. При ринку містилися також
найважливіші публічні будівлі: осідок
міської влади, званий ратушею (нім.

25

Польща – держава середньовічної Європи

4

Польща – держава середньовічної Європи
Карта 3. Просторова структура сіл, локованих на німецькому праві

Села, локовані на німецькому праві, в котрих усім осадникам надавали лани однакової
величини, мали характерну просторову структуру. Будинки й загороди господарів будували уздовж дороги, тому такі села звалося також вуличними. В горах дорога часто проходила
уздовж річки чи струмка, який вирив яр. З задньої сторони кожної загороди вгору тягнувся лан,
приналежний до даного господарства у вигляді, перпендикулярній дорозі, смуги. Ареал усього
села складався з ланів видовженої форми паралельних смуг оброблюваної землі, що надавалася окремим селянам, які відходили вгору обабіч дороги перпендикулярно до неї. На низинних
теренах ареал кожного села ділили на три ниви і кожному осадникові виділяли належну йому
ділянку в кожній з нив. Це полегшувало застосування трипілля, бо на одній із нив усі господарі
в один рік вирощували озиме збіжжя, на другій яре, а третя залишалася під паром. Солтис отримував більше, кількаланове, господарство.

das Rathaus – дім міської ради), парафіяльний костел, званий фарою (нім. die
Pfarrei), часто також міська вага, пранґер
(ганебний стовп), при якому виконували кари, або суконниці з крамницями
для торгівлі сукном. Міста оточували
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мурами й вежами, як для їхньої безпеки
в разі війни, так і для позначення терену,
на якому діє міське право.
Значна частина мешканців міст, принаймні найбагатшої верстви – патриціату, тобто купців і багатших ремісників,
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Карта 4. План Кракова після локації на німецькому праві

На плані Кракова, локованого 1257 р., видно типові риси просторової структури міста на
німецькому праві. Місто оточене мурами й ровом, тому виразно відокремлюється посеред
навколишнього простору. В межах мурів залишаються мешканці міської громади, натомість
городище, а пізніше замок володаря на Вавельському узгір’ї і кафедра єпископа всередині городища залишаються поза мурами, оскільки на їх терен не поширюється міське право. Вулиці
всередині міста перетинаються під прямим кутом, створюючи структуру шахівниці. Посередині міста, на квадратному ринку височіють найважливіші об’єкти: ратуша, суконниці (торгові
ряди) і міська вага. При ринку є й головна міська фара, Маріацький костел. На певній відстані
від ринкової зони, заселеної найбагатшими міщанами, височіють костели жебрущих орденів:
францисканців і домініканців, які спеціалізувалися на роботі серед мешканців міст. На краю міста, неподалік від мурів, у районі, заселеному біднішим людом, міститься шпиталь, що виконує
функцію притулку для вбогих. Частина міста з нерегулярною забудовою, між ринком і Вавелем,
це простір, заселений перед локацією міста, який з огляду на наявні шляхи й долокаційну забудову, не вдалося припасувати до правильного плану локаційного міста.
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Werkstatt), майстер (majster – der Meister
чи majstersztyk, тобто річ, яку мусив виготовити челядник при складенні екзамену на майстра – das Meisterstück). Дуже
характерною рисою середньовічних міст
на польських землях була багатомовність
їх мешканців: попри німецьке походження, вони все-таки мусили послуговуватися польською мовою, щоб порозумітися
з польськими клієнтами, а участь у богослужіннях давала їм контакт з латиною.
З ХІІІ ст. в польських містах оселялися
й євреї.
Вигляд польських земель у ХІІІ ст. змінювався
не лише внаслідок корчування лісів і збільшення
поверхні
оброблюваних
полів та зміни просторової
структури міст і сіл, локованих на німецькому праві,
але й завдяки появі готичного стилю, який поширювався у цей час в усій Центральній Європі. Цей стиль
потрапив на польські землі
завдяки орденам цистерціанців,
францисканців
і домініканців, які споруджували костели за взірцями, прийнятими в їхніх
спільнотах. У XIV й XV ст.
в готичному стилі будували також ратуші, суконниці й кам’яниці в містах.
Поступово
замінювали
переважаючі доти дерев’яні будинки. Мурованими
Костел Пресвятої Діви Марії в Кракові, XIV ст.; вигляд з північно-західного боку були також фортифікації

становили німці; німецька мова часто
була обіговою. Тому цією мовою виголошували проповіді, як у Кракові в головному парафіяльному костелі до XVI ст.,
вели міські судові книги, рахунки, видавали документи. У польській мові багато
слів, що відносяться до міського життя,
походять з німецької – війт (wójt – der
Vogt), ринок (rynek – der Ring), ратуша
(ratusz), фара (fara), ремісничі терміни:
слюсар (ślusarz – der Schlosser), ливарник (giser – der Gießer), латник (płatnerz
– der Plattner), верстат (warsztat – die
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Костел Пресвятої Діви Марії в Кракові, XIV ст.; інтер’єр

навколо міста, але їхнє спорудження
тривало часто кілька століть. З ХІІІ ст.
почалося повсюдне використання цегли

як будівельного матеріалу, що дозволяло
швидше й дешевше будувати муровані
будинки.
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Костел Пресвятої Діви Марії у Кракові є чудовим прикладом готичної архітектури. На відміну від Франції, де виник цей стиль, у Польщі, а також в Німеччині, готичні будинки будували
із значно легшої щодо купівлі й дешевшої цегли. Зміна принципів конструкції, яка полягала
в тому, що вагу будівлі тримали не стіни, а стовпи й прилеглі до внутрішніх мурів контрфорси, уможливила будівництво значно вищих і стрункіших будівель. Отож стіни, позбавлені конструктивного значення, прорізали великі вікна і в деяких місцях, наприклад, в апсиді, вони
роблять вигляд мереживних. Вікна мають гострокутне завершення й оздоблені кам’яним візерунком, званим масверком. Вони заповнені кольоровими вітражами. Завдяки цьому костел,
так як і інші готичні святині, значно краще освітлений, ніж романські костели, а їхні відвідувачі захоплюються чудовою грою світла. Закінчення контрфорсів також оздоблені різьбленим
орнаментом. Нави костелу прикриті склепінням, спертим на ребра, які переносять його вагу на
стовпи, а водночас є важливим елементом оздоблення. Костел ПДМ у Кракові має традиційний базиліковий план, але, на відміну від романських костелів, має дуже видовжену апсиду,
замкнену багатокутником. Вежі, будовані в різний час, мають різну висоту, що також досить
часте в готичних костелах. У готиці траплялося також будівництво костелів залового плану (всі
нави однакової висоти), одно- чи двонавових, а також без веж.
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У період готики почали будувати не лише муровані костели, а й світські будівлі. Кожна
міська громада прагнула збудувати належно пишну садибу міської влади, тобто ратушу. Ратуші, будовані на ринку, завжди мали вежу, яка символізувала незалежність міської громади.
Краківська ратуша, збудована в другій половині XIV ст., була розібрана на початку ХІХ ст., але
збережена вежа має дуже виразні риси готичної архітектури. Вона майже вся збудована з цегли, з невеликим додатком каменю. Її стрункість і висота підкреслені не лише гострокутними
вікнами, а й орнаментами з різьбленого каменю. Досить характерною рисою світської готичної
архітектури є також еркери, що уможливлюють особам, які знаходяться всередині ратуші, кращий доступ до денного світла.

Вежа ратуші в Кракові, перед 1383 р.
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ХІІІ ст. принесло також важливі зміни в галузі культури й релігійного життя. На початку цього століття в Польщі
запровадили засади григоріанської реформи – від неї єпископів вибирали капітули, тобто зосереджені при кафедрах
елітарні групи духовенства, а не володарі. Мережа парафіяльних костелів по селах почала дуже згущуватися, а єпископи
і їхні урядовці (архідиякони) регулярно
здійснювали їх візитацію й контролювали діяльність. У містах виникали монастирі жебрущих орденів: домініканців
і францисканців, які тоді переживали
свій розквіт в Європі, притягуючи вірних

прикладом убогого життя й виголошенням проповідей.
Відповідно до постанов IV Латеранського собору 1215 р. у більшості парафій почали виголошувати проповіді
мовою вірних (польською чи німецькою). Свідченням такої практики є фрагментарно збережений найстаріший
текст проповідей польською мовою,
т.зв. Свєнтокшиських проповідей. Від
вірних також вимагалося раз на рік відбувати сповідь, що ставало нагодою для
повчання їх у справах віри. Внаслідок
цього визнання віри світськими людьми полягало в чимраз більшій мірі не

Замок у м. Мальборк; резиденція великих магістрів Тевтонського ордену в 1309–1457 рр.
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Тевтонський орден, який з 1228–1230 рр., після оселення на Хелмінській землі здійснював
підкорення балтійських прусів і ятвягів, збудував на цьому терені потужну державу, збільшену в 1308–1309 рр. завдяки анексії Ґданського Помор’я. Того ж року великий магістр Ордену
переніс осідок з Венеції до замку в Мальборку, над одним із гирл Вісли – Ноґатом. Таке розташування уможливило Орденові контроль над судноплавством на Віслі, а води Ноґату охороняли
замок від можливого нападу. Замок складався з кількох частин і поєднував у собі риси монастиря, фортеці, осідка влади й резиденції. На світлині з правого боку видно т.зв. Високий замок
у формі правильного чотирикутника, що перегукується з плануванням монастирів. Ця будівля
мала, однак, і виразний оборонний характер. Зліва від Високого замку видно Палац Великих
магістрів – елегантну резиденцію з вишуканою архітектурою. Життя осідка влади й численнішої, аніж в інших замках, лицарської залоги, концентрувалося у видному за палацом Середньому замку. Видно також потужні укріплення, що захищають замок. Оборонні якості цієї фортеці
пояснюють, чому вона ніколи не була здобута. Король Владислав Ягайло 1410 р., після перемоги
під Ґрунвальдом, відмовився від невдалої облоги Мальборка, а його син Казимир Ягеллончик
1475 р. викупив замок у найманої залоги. Після 1475 р. замок став осідком королівських урядовців, званих старостами.

Смерть Генрика Побожного в битві з татарами під Лігницею; мініатюра у Легенді про св. Ядвіґу

лише у виконанні наказів і ритуалів, але
й на особистому переживанні. Велике
значення для формування національної і релігійної ідентичності поляків
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мав поширений з початку ХІІІ ст. культ
єпископа Станіслава, страченого королем Болеславом Щедрим (Сміливим)
1079 р. Ця хронологічно віддалена

подія стала важливим аргументом,
що свідчив про небезпеки, пов’язані із
втручанням світської влади у справи
Церкви. Легенду про мучеництво Станіслава літературно оформив Вінценти
Кадлубек, один із перших єпископів,
обраних капітулом. Культ канонізованого 1253 р. Станіслава й кількох інших
осіб, які жили в Польщі у ХІІ й ХІІІ ст.
і вшановувались як святі, породив виникнення літературних текстів, житій
і пісень латинською мовою. Зростання
релігійної свідомості світських людей
викликало й те, що почали складати
молитви польською мовою. Очевидно,
у ХІІІ ст. виникла найстарша релігійна
пісня польською мовою – Богородиця,

яку співали лицарі, вирушаючи у бій
в особливо важливі моменти історії.
Зростанню рівня освіченості сприяла
також розбудова мережі парафій і створення щораз більшої кількості парафіяльних шкіл, принаймні у містах.
Розвиток міст і сіл, локованих на німецькому праві, вимагав створення
судових книг, записування складу міської ради чи рахунків, що стосувалися
видатків усього міста. Та й перед княжими судами чимраз частіше вже не
вистачало зізнань свідків, і треба було
подавати письмову документацію. Це
вимагало все ширшого застосування
письма й навчання все більшої кількості
людей, хоча б на елементарному рівні.
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Традиція про поразку в битві з монголами під Лігницею 1241 р. нагадувала про нову загрозу, яка з’явилася у ХІІІ ст. Напад татарів на Угорщину й Південну Польщу був повною несподіванкою. Він спустошив південь країни, дійшовши до розташованої на західному краю Лігниці,
де з ними став до битви великий сілезький і краківський князь Генрик Побожний. Але битва
закінчилася поразкою, а самого князя, взятого в неволю, незабаром стяли. Попри те, що татари
відступили з Польщі через боротьбу за владу, що точилася у них, заподіяне ними спустошення
і страх перед загрозою нового набігу, надовго закарбувалися в пам’яті. Висловом цієї пам’яті
є мініатюра, вміщена в кодексі, виконаному 1353 р., який описує історію життя св. Ядвіґи, матері Генрика Побожного. На відміну від дійсності, зображено героїчну смерть князя на полі битви.
Сцену заповнюють постаті перемішаних між собою, але виразно інакших щодо одягу польських
лицарів і монгольських воїнів на конях. Голови поляків закриті горщикоподібними шоломами, які з’явилися лише в XIV ст., а татари мають шпичасті шапки й бороди. Під копитами коней
видно відрубані частини тіл, зокрема голови, що свідчить про запеклість битви. Князь, дещо
правіше від центру композиції, у синіх латах і зі щитом, на якому чорний орел, падає з коня
від удару, завданого монголом. Вгорі справа видно відкриті небеса й ангелів, які збираються
прийняти душу мученика.

Польща – держава середньовічної Європи

6

Поділ Польщі на удільні князівства

Подібно, як і в усій Європі, ХІІІ ст.
було часом швидкого цивілізаційного розвитку. Але поглиблення поділу
Польщі на кілька князівств, які з другої чверті ХІІ ст. практично вже зовсім
не залежали одне від одного в політичному плані, мало негативні наслідки.
Це спричинилося до втрати Польщею
деяких територій. Особливо погані наслідки мала передача Тевтонському орденові Хелмінської землі, що межувала
з землями, заселеними прусами, задля
забезпечення польським князівствам
оборони від цього войовничого й усе ще

поганського люду та можливого завоювання прусських земель. Орден створив
незалежну державу й розпочав вдалу
експансію не лише на територію прусів,
але й на Ґданське Помор’я, яке захопив
у 1308–1309 рр., відрізавши Польщі доступ до моря. Держава Тевтонського
ордену була добре організована й укріплена, а сам орден заселював здобуту територію, запрошуючи на неї осадників.
Виникнення динамічного державного
організму поруч із Польщею і частково
за її кошт, змінило співвідношення політичних сил над Балтикою.

Карта 5. Польща в період удільного роздроблення 1138–1320 рр.
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Сцена зрощення останків св. Станіслава, яких стережуть орли, початок XVI ст.; вівтар Пресвятої Діви Марії і св. Станіслава, Старе Бєльсько, парафіяльний костел

Сцена зрощення тіла св. Станіслава (пом. 1079) подана відповідно до легенди, вперше записаної у хроніці Вінценти Кадлубека на переломі ХІІ й ХІІІ ст. За легендою король Болеслав
Щедрий (Сміливий) особисто вбив єпископа, коли той відправляв богослужіння, а слуги короля
порубали тіло. Останки, які надприродним сяйвом освітлювали темряву ночі, стерегли від хижаків чотири орли, а під ранок тіло чудом зрослося. Ці дива, згідно з християнською символікою, провіщають майбутнє воскресіння тіл на Страшному суді. Від середини ХІІІ ст. цю оповідь
визнавали також пророцтвом об’єднання роздробленої на уділи Польщі, зокрема тому, що багато польських князів у цей час прийняли орла як гербовий знак. Орел також став гербом об’єднаного королівства. Культ св. Станіслава набирав чимдалі різноманітніших форм, наприклад,
урочистих процесій з Кракова до костелу на Скалці під Краковом, який уважали місцем убивства. З початку XVI ст. король вирушав туди на прощу напередодні коронації, а сама коронація
відбувалася при гробниці св. Станіслава у краківській кафедрі. Образ, намальований на початку
XVI ст., підтверджує життєвість легенди. Співучасть орлів у зрощенні останків святого підкреслює зв’язок чуда з національною символікою. Попри те, що ця легенда не узгоджувалася зі
справжніми обставинами смерті єпископа, засудженого лише на скалічення й померлого після
екзекуції, вона становила важливий елемент, що формував національне самоусвідомлення.
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Розбита на уділи держава не змогла
ефективно протистояти загрозі, що виникла після підкорення Київської Русі
в 1237–1240 рр. монголами, званими також татарами. З 1241 р. татари з території Русі здійснювали грабіжницькі набіги
на польські землі, від яких не могли захистити своїх підданих князі, часто між
собою посварені. Так само боротьба, що
велася між окремими князями, спричинялася до спустошення їхніх уділів і зниження рівня безпеки купців, які мандрували з товарами.
Усвідомлення цих негативних наслідків політичного роздроблення наростало протягом ХІІІ ст. Постійна
конфронтація з новими німецькими
осадниками дозволяла мешканцям
польських земель збагнути власні етнічні й культурні риси, завдяки чому
розвивалося відчуття національного
самоусвідомлення всіх поляків. Досить
часті з’їзди єпископів з усієї Ґнєзненської
митрополії, т.зв. синоди, а також з’їзд
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князів і єпископів з нагоди оголошення
канонізації св. Станіслава, нагадували
про єдність Польщі. Приписуване мученикові чудо буцімто зрощення тіла,
яке за легендою порубали вбивці, було
визнане за пророцтво щасливого об’єднання Польщі, а її роздробленість – за
кару Божу за це вбивство. Тому св. Станіслав став другим, поруч із св. Войцехом, патроном Польщі. В цих умовах
кілька князів у кінці ХІІІ й на початку
XIV ст. намагалися здійснити об’єднання під своєю владою якнайбільшої кількості земель і відродження Польського
Королівства. Володарем, якому врешті
вдалося не лише коронуватися королем
Польщі 1320 р., але й утримати цей титул і переказати його наступникові, був
Владислав Локєтек. Поновне об’єднання
польських земель в один політичний організм у пізньому середньовіччі нагадує
створення централізованих станових
монархій у деяких європейських країнах цього часу (Франція, Англія).

Об’єднане королівство

Не всі території ранньоп’ястівської
монархії увійшли до складу відродженого Польського Королівства. Ядром
об’єднаного королівства стали Малопольща (Краківська і Сандомирська землі) й Великопольща. Мазовія, поділена
між кількома князями, хоч і зберегла
свою окремішність, від середини XІV ст.
була леном Польщі і в міру вимирання
тамтешніх гілок династії, приєднувалася до польської держави (аж до початку
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XVI ст.). Відчутною була втрата Сілезії.
Цей один із найбагатших і найбільш урбанізованих регіонів Європи, у ХІІІ й на
початку XІV ст. потрапив у ленну залежність від Чехії.
Відроджена держава консолідувалася під час довгого правління сина Владислава Локєтка – Казимира Великого
(1333–1370). Це стало можливим завдяки
добрій господарській кон’юнктурі для
всієї Центральної Європи, яку значно
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Руїни замку, збудованого Казимиром Великим в Ольштині на Краківсько-Ченстоховській височині

Під час довгого правління Казимира Великого (1333–1370) відбулися важливі реформи
держави, які наблизили її лад до інших європейських монархій. Печатка короля зображає
володаря, який сидить на троні, з символами влади: короною на голові, скіпетром і яблуком
у руці, які символізують справедливість виконуваної ним влади. Навколишній напис печатки
містить титули володаря і перелік земель, що входять до складу королівства. Величний вигляд
печатки відображає престиж, яким користувалася монархія Казимира в Європі. Згадані в королівській титулі землі з часів Казимира вважалися невід’ємними частинами території держави.
Про турботу володаря щодо господарської успішності країни свідчить срібний квартник. Ці монети вагою 1,6 г срібла, карбували після реформи грошової системи за взірцем чеської монетної
системи, що спиралася на срібло. Два квартники складали гріш, а 48 грошів – гривню. Назва
гроша у польській монетарній системі протривала до наших днів.
Замок в Ольштині складає ланку ланцюга фортифікацій, споруджених Казимиром Великим на
прикордонні Сілезії, яка вже у XІV ст. належала Чехії, і відображає турботу володаря про військове забезпечення країни.

менше, ніж Західну Європу, зачепила
господарська криза й наслідки епідемії,
званої чорною смертю (1348), а також
завдяки вмілій політиці короля, який
подбав про врегулювання стосунків
з сусідами й віддавав перевагу мирному

вирішенню конфліктів. Дуже численні
в цей час локації міст і сіл сприяли подальшому господарському розвиткові.
В містах будували все більше мурованих
будинків, поступово замінюючи давнішу
дерев’яну забудову, завдяки чому вони
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Герби польської шляхти в бургундському гербовнику Золотого руна, середина XV ст.
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Печатка Казимира Великого, аверс

Срібний квартник Казимира Великого, реверс

ставали схожими до тісно забудованих
кам’яницями міст Західної Європи. Король дбав про фортифікування країни –
збудував кількадесят мурованих замків,
зокрема, на Краківсько-Ченстоховській
височині, що межувала з підпорядкованою Чехії Сілезією. Ця модернізація системи фортифікації, як попередньо спиралася на дерев’яно-земляні городища,

утвердилася у вислові, що Казимир Великий застав Польщу дерев’яною, а покинув мурованою.
Оголошені Казимиром Великим статути, перше польське право, записане
замість давнього звичаєвого, слугували
уніфікації права в усіх уділах королівства
й визначали засади військової служби, покладаючи обов’язок участі в посполитому
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Герб був відзнакою, сформованого у XІV ст., шляхетського стану і важливим елементом
культури. Гербові символи розвинулися із власницьких знаків лицарів і лицарських родин,
які вміщували на різних речах і на печатках, а також на щитах, що дозволяло здалеку розпізнати лицаря, обличчя якого часто закривав шолом. У XІV ст. герби стали спадковими і, як правило,
в незмінній формі передавалися нащадкам. Після обмеження доступу до шляхетського стану
в статутах Казимира Великого виключно для нащадків шляхетських родин використання герба
стало розпізнавальним знаком, що відрізняв шляхту від осіб іншого стану. На відміну від Західної Європи, одним гербом часто користувалися кількадесят родин. Родини, що використовували один герб, уважалися спорідненими між собою і творили т.зв. геральдичний рід, хоча
їх спорідненість була фіктивною. Мальовані на щитах герби дозволяли ідентифікувати лицарів
не лише у битвах, але й під час турнірів, тому, для вжитку герольдів, які провадили турніри,
складали гербовники, як поданий бургундський гербовник Золотого руна. Польська шляхта високо цінувала право користуватися гербом, тому ці знаки зображали не лише на щитах,
а й на надгробках, коштовностях, ними прикрашали будинки, посуд та інші предмети. Перстені
з очком з напівкоштовного каменю, на якому був вирізьблений герб, т.зв. сиґнети, слугували
для засвідчення документів і запечатування листів. Звичай використання гербів культивувався
в шляхетських родинах до ХХ ст.
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рушенні (ополченні) на земських власників і запевняючи їм більшу правну
охорону, ніж решті підданих. Це упривілеювання зафіксувало формування шляхетського стану, який охопив нащадків
лицарських родин. Приналежність до

Фара в Дрогобичі, 1392 р.; інтер’єр

Фара в Дрогобичі, 1392 р.; вид з південного сходу
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цього стану була відтепер обумовлена
походженням із шляхетської родини, яке
підкреслювалося використанням родового гербу. Внаслідок турботи короля про
збільшення чисельності лицарів право,
наближене до шляхетського, охопило

й групи нижчого лицарства: дрібних земських власників і солтисів. У результаті
шляхетський стан у Польщі був значно
чисельнішим, ніж в інших європейських
країнах і охоплював т.зв. дрібну шляхту,
представники якої особисто обробляли
землю, так само, як і селяни.
Заснування королем університету
в Кракові 1364 р. сприяло піднесенню
престижу володаря й королівства і означало, що Польща не відрізнялася від інших країн Центральної Європи, в яких
також у XІV ст. виникли університети
(Чехія – Прага, 1348; Угорщина – Печ,
1367; Австрія – Відень, 1365). Організація цих генеральних студій наслідувала
університет у Болоньї, тому в них домінували правничі кафедри. Такий профіль
університету повинен був забезпечити
навчання відповідної кількості правників
для твореного згідно зі статутами систематично організованого судочинства.
У часи Казимира Великого з’явився
також новий елемент у зарубіжній політиці держави, котрий набув більшого
значення вже після смерті короля, а саме
експансія у східному напрямку. Казимир

в силу заповіту останнього володаря Галицької Русі, який походив із П’ястів –
князя Болеслава Юрія захопив Галицьку
Русь. Ця анексія була не випадковою,
оскільки за впливи в цій багатій країні
уже з ХІІІ ст. боролися краківські князі
й королі Угорщини, але щойно в середині
XІV ст. вона стала частиною Польського Королівства. Внаслідок включення до
складу країни територій, що належали
до сфери східної культури й були населені сповідниками православ’я, Польське Королівство втратило свій дотепер
одноманітний у релігійному, етнічному
й культурному сенсах характер. На Русі
почала створюватися мережа католицьких костелів, міста отримували німецьке
право, часто вони заселювалися міщанами німецького й польського походження,
що напливали з Заходу, а польські вельможі отримували там земські надання.
Однак більшість населення залишалася
при давній вірі й культурі. Проблема
багатокультурності й багаторелігійності
держави стане ще поважнішою з кінця
XІV ст., після союзу Польщі з Великим
Литовським Князівством.
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Включення Галицької Русі до Польського Королівства спричинилося до поширення на цю
територію структур Католицької церкви і будівництва католицьких костелів у готичному
стилі, доти не знаному на Русі. Чудовим прикладом такої будівлі є парафіяльний костел у Дрогобичі, споруджений 1392 р. завдяки фундації короля Владислава Ягайла. З огляду на невелику
кількість католиків, костел був додатково обдарований королем земськими маєтками. Досить
великий розмір будівлі, попри те, що відвідувати його могло небагато осіб, вказує, що володареві залежало на підкресленні рангу католицької святині на терені міста. Костел має типові риси
готичної будівлі: він має тринавову залу (всі три нави однакової величини, освітлення через
вікна бічних нав) і має замкнуту багатокутну апсиду, великі, завершені гострим кутом вікна,
забезпечують добре освітлення святині і, попри великі розміри, дають відчуття легкості. Нави
накриті склепінням, спертим на ребра, які опускаються на стовпи. Склепіння у наш час вкрите
фресками з XVІІІ ст.
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Польща і Велике Литовське Князівство
під правлінням Ягеллонів

Після закінчення династії П’ястів
унаслідок смерті Казимира Великого
1370 р. трон, на підставі попередньої
угоди, зайняв його племінник, угорський король Людовик з династії Анжу,
а після його смерті 1382 р. – одна з його

доньок, Ядвіґа. Надзвичайно важливим
рішенням, ухваленим польськими можновладцями від імені юної королеви,
був вибір для неї чоловіка – великого
князя Литви Ягайла, що започаткувало багатовіковий союз Польщі і Литви.

Король Владислав Ягайло навколішки перед Богоматір’ю, 1418 р.; фундаційна сцена фрески в замковій каплиці в Любліні
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поган у тому ж обряді, а коронація неофіта на короля Польщі об’єднала обидві держави. Причини цього важливого
кроку слід шукати у спільній для обох
держав загрозі з боку тевтонів, а також
у планах польської панівної еліти продовжувати експансію на схід, розпочату
приєднанням Галицької Русі, та у прагненні литовської панівної еліти зберегти
окремішність від православних русинів
шляхом включення до сфери латинської
цивілізації.

Генеалогічне дерево Ягеллонів (найважливіші особи)
Владислав Ягайло
* 1. 1386 Ядвіґа
* 2. 1402 Анна
польський король з 1386, Анжуйська, польська Цельська,
пом. 1434
королева, пом. 1399 пом. 1416
Владислав Варненчик
польський король з 1434,
угорський король 1440,
пом. 1444,
(загинув у битві з турками
під Варною)
Владислав
чеський король з 1479,
угорський король з 1490,
пом. 1516

* 3. 1417 Ельжбєта
Ґрановська,
пом. 1420

* 4. 1422 Софія
Гольшанська,
пом. 1461

Казимир Ягеллончик
великий литовський князь,
польський король з 1447,
пом. 1492

Ян Ольбрахт
Александр
Зиґмунт Старий
польський король з 1492 великий князь
польський король з 1506,
пом. 1501
литовський з 1492,
пом. 1548
польський король з 1501
пом. 1506

Союз Польщі і Литви викликав не лише важливі політичні зміни, але й спричинився до
проникнення впливів культури східного й західного світів на терені обох держав. Хрещення
в католицькому обряді поганських до того часу жителів Великого Литовського Князівства, котрі,
зрештою, були меншиною в цій величезній державі, увів їх до сфери латинської культури. Король
Владислав Ягайло палко підтримував Католицьку церкву як у Литві, так і в Польщі. Він фінансував оздоблення фресками кількох польських костелів. Однак під впливом руської культури, що
домінувала у Великому Литовському Князівстві, для виконання цих фресок він запросив руських
малярів, які творили в стилі, характерному для церковного мистецтва. Найкраще збереженим
прикладом такого малярства є фрески в замковій каплиці в Любліні. Серед зображень Бога, ангелів і святих не забракло там і зображення фундатора, який стоїть навколішки перед Богоматір’ю.
Розвиток структур Католицької церкви у Литві й Галицькій Русі вимагав приготування для цього великої кількості духовенства. Це було однією з причин, що королева Ядвіґа Анжуйська, подружжя
якої з Ягайлом започаткувало унію, вирішила відновити діяльність Краківського університету, який
занепав після смерті засновника, Казимира Великого. За традицією вона пожертвувала для цього
свої коронаційні клейноди. Справді, її поховали з регаліями, виготовленими з дерева й шкіри, але
володарів часто ховали з такими імітаціями, отож це не конче підтверджує правдивість традиції.
Однак, університет справді фактично відновили незабаром після передчасної смерті Ядвіґи.
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Велике Литовське Князівство в той час
охоплювало корінні литовські землі
(Авкштоту і Жмудь), яким загрожувала
експансія Тевтонського ордену, а також
великі руські землі. Панівна династія
і її оточення були поганами, хоча зазнавали культурних впливів православних
русинів, які складали більшість населення князівства. Хрещення Ягайла 1386 р.
в католицькому обряді, під час якого
він прийняв ім’я Владислава, започаткувало християнізацію литовських
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Королівські регалії з гробниці королеви Ядвіґи Анжуйської, померлої 1399 р.

Створення союзу Польщі й Литви
докорінно змінило співвідношення сил
у Центральній і Східній Європі і спричинилося до появи нових проблем у польській
політиці. Унія двох таких різних держав
набирала різних правних форм, зокрема
через неточне формулювання найранішого документа, що окреслював її засади,
виданого у Крево 1385 р., що уможливлювало різні інтерпретації. Зазвичай владу
в Литві здійснював хтось із представників
династії з титулом князя, а ступінь його
залежності від короля Польщі випливав
не лише з укладених угод, а й залежав від
особи князя. Литва перебирала деякі взірці ладу з Польщі, такі як визнання шляхетських прав кількадесяти литовських
родів 1413 р. в силу т.зв. Городельської унії,
однак уніфікація настільки різних країн
у XV ст. була ще неможливою.
Об’єднання сил Польщі й Литви поступово уможливило вирішення
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проблеми тевтонців. Явна перемога
польсько-литовських сил над тевтонцями під Ґрунвальдом 1410 р. в одній із найбільших битв середньовіччя не принесла
безпосередніх суттєвих політичних результатів, окрім повернення захопленої
Орденом Жмуді (Жемайтїї), але зламала
могутність тевтонської держави і спричинилася до розгляду справи конфлікту
тевтонців з Польщею і Литвою на міжнародному форумі під час собору в Констанці 1414–1418 рр. Завдяки черговій
перемозі над Орденом тевтонців (війна
1454–1466) Польща повернула Ґданське
Помор’я і Хелмінську землю, а Орден визнав зверхність Польщі.
Польсько-литовська експансія у східному напрямку принесла не лише панування над чимраз новими руськими землями, але й впливи над Чорним морем
у формі ленної зверхності над Молдовою і Волощиною, що існувала протягом

певного часу. Внаслідок дворазової кризи влади в Угорщині у XV ст., трон цієї

Хоругва Великого магістра за репродукцією у творі Яна
Длуґоша Banderia Prutenorum (Прусські прапори)

країни посідали представники династії
Ягеллонів: у 1440–1444 рр. Владислав,
старший син Ягайла, водночас польський король, і 1490 р. Владислав, син
Казимира Ягеллончика, з 1479 р. також
чеський король. Однак ця великодержавна політика спричинилася до багатьох проблем у закордонних стосунках,
які продовжувалися і в новітню епоху.
Участь в експансії на руські землі втягнула Польщу уже в XVІ ст. в конфлікт з Великим Московським Князівством, суперником Литви на терені Русі, і з татарами,
позбавленими зверхності над черговими
руськими землями. Участь польського
короля Владислава в захисті його другого королівства – Угорщини – перед експансією турків на Балканах завершилася
поразкою угорських військ у битві під
Варною і смертю володаря (1444). Після
узалежнення від Туреччини Кримського
ханства 1475 р. і здобуття фортець над
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Велика перемога польських і литовських сил над тевтонцями під Ґрунвальдом була результатом як реформ держави, здійснених у XIV ст., так і об’єднання сил Польщі й Литви. Битва,
в якій брали участь близько 30 тис. лицарів з польсько-литовського боку та близько 21 тис. лицарів з боку тевтонців, відбулася на території Ордену, між селами Ґрунвальд і Танненберґ (пол.
Стембарк), тому в німецькій науці її звуть битвою під Танненберґом. Перебіг битви був щедрим
на драматичні моменти, такі як атака одного з лицарів-тевтонців на короля, але врешті закінчився поразкою тевтонців і загибеллю багатьох із них, в тому числі Великого магістра Ульріха
фон Юнґінґена.
Попри те, що безпосередні результати перемоги (повернення Жмуді) були досить скромними,
однак поразка Ордену спричинилася до тривалої кризи держави тевтонців. Однак найважливішим було ідейне значення перемоги. Річниця битви, 15 липня, стала першим польським
національним святом. Здобуті хоругви тевтонців вивісили у краківській кафедрі, а хроніст Ян
Длуґош описав їх у творі Banderia Prutenorum (Прусські прапори), прикрашеному мініатюрами
з їхнім зображенням. Вміла пропаганда польської делегації на соборі в Констанці уможливила
польсько-литовській стороні заперечення закидів про напад на християнський Орден війська,
складеного частково з поган і мусульман. Численні згадки про битву в багатьох європейських
хроніках, часто прихильні до Польщі й Литви, підтверджують розголос, який вона мала, і успіх
польської пропаганди.
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Чорним морем: Кілії і Білгорода, південні землі польсько-литовської держави також опинилися у сфері зацікавлень експансивного сусіда, що вже в кінці XV ст.
призвело до конфліктів з Туреччиною
і турецького нападу 1498 р. на терени Галицької Русі (турецькі війська дійшли до
Львова).
Польсько-литовський союз і поширення влади на території, які були попередньо як поганськими, так і перебували в сфері східної культури, мали також
великий вплив на розвиток культури
й інтелектуального життя. Увесь простір Великого Литовського Князівства
і Русі охопили структури Католицької
церкви, а для руських земель створили
окрему від Ґнєзненської митрополії в Галичі (1375), згодом перенесену до Львова
(1412). Ця організація була паралельною
до давніших структур Православної церкви, а в деяких місцях також Вірменської.
Багаторелігійність польсько-литовської
держави часом породжувала різні суперечки, наприклад, теологічні дискусії,
чи православних русинів, які приймають католицизм, слід повторно хрестити
(цьому піддалася навіть королева Софія
Гольшанська, четверта дружина Владислава Ягайла), чи ні. Водночас із розбудовою мережі католицьких костелів у Литві
й Русі, туди проникала культура західної
сфери, промовистим свідченням чого
є готичні святині, наприклад, у Вільні,
Львові, Кам’янці-Подільському чи Дрогобичі. Певні впливи східної культури
проникали також на корінні землі Польського Королівства. З першої половини
XV ст. одним із найважливіших об’єктів
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католицького культу в Польщі стала привезена з Белза ікона Богоматері, вміщена
у Ясногірському монастирі (паулінів)
у Ченстохові. Король Владислав Ягайло,
католик, був шанувальником руського
малярства і замовляв фрески в східному стилі, композиція яких нагадувала
порядок ікон в іконостасі, до улюблених
костелів у Сандомирі, Вісліци, однієї
з каплиць кафедри в Кракові чи замкової
каплиці в Любліні.
Потреба навчання великої кількості
священиків для створюваних католицьких структур у Литві й Русі спричинилася до відновлення 1400 р., після перерви,
викликаної смертю Казимира Великого,
Краківського університету й реорганізації
його за взірцем Паризького університету,
що уможливило відкриття теологічних
студій. Реформований університет, який
донині звуть Ягеллонським, став значним науковим осередком. Високого рівня
досягли там філософські студії, а також
навчання в галузі математики й астрономії, яке в кінці XV ст. проходив молодий
Міколай Копернік, доки не поїхав до Болоньї продовжувати навчання. Ректор
університету, Павел Влодковіц, на соборі
в Констанці виголосив відважний, як на
середньовіччя, погляд про те, що поган
не слід навертати силою й захоплювати
їхні землі. Польську історичну традицію
заклав Ян Длуґош, автор монументальної
хроніки, що висвітлювала історію Польщі
від виникнення держави аж до 1480 р., каталогів єпископів польських єпархій та інших історичних праць. До Польщі прибували іноземні гуманісти: італійський поет
Філіп Каллімах і німець Конрад Цельтіс,
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Вівтар Віта Ствоша в костелі Пресвятої Діви Марії в Кракові (Маріацький)

Велике політичне значення Польщі в XV ст. знаходило також відображення у розквіті культури і встановленні інтенсивних контактів з європейською культурою. У Краківському університеті навчалися студенти не лише з Польщі і Литви, але й з Чехії та Німеччини. Краківські
теологи, філософи й правники брали участь, разом із вченими всієї Європи, в т.зв. консіліаристичному русі, який проголосив вищість собору над папою. Через це представники університету
брали активну участь в роботі соборів у Констанці (1414–1418) і Базелі (1431–1439). Університетське середовище користувалося також великою повагою гуманіста Енеа Сільвіо Пікколоміні,
згодом папи Пія ІІ. Дуже високого рівня досягла астрономія, професори якої, під впливом філософських теорій Жана Бурідана, схилялися до критики геоцентричної системи.
Завдяки меценатству короля Казимира Ягеллончика прибув до Польщі і працював тут багато
років один із найвидатніших різьбярів пізнього середньовіччя Віт Ствош родом із Нюрнберга.
Митець вирізьбив чудовий вівтар у костелі ПДМ у Кракові, що зображає сцени з життя Марії та
Ісуса, а також надгробок короля і вченого гуманіста Філіпа Каллімаха.

який заснував літературне товариство
за взірцем італійських товариств. Хоча
головною мовою літературної і наукової
творчості надалі була латина, з’являлися
поетичні твори й польською мовою. Серед
відомих нині польських віршів, крім релігійних текстів, таких як дуже популярні

пісні, які складав бернардинський монах
Владислав з Ґєльньова, з’являлися й твори на світську тематику, що описували
життя двору й етикет, як вірш шляхтича
Слоти Про поведінку при столі, чи ті, що
стосувалися актуальних подій, як Пісня про вбивство Анджея Тенчинського.
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В останній чверті XV ст. у Кракові виникли друкарські майстерні, що дало можливість поширювати тексти, писані польською й латиною. Цікавим свідченням
багатокультурності польсько-литовської
держави є також нетривала діяльність
у Кракові німця Швайпольта Фіоля, який
друкував кириличні книги для потреб

Глобус зоряного неба краківського професора Мартина
з Олькуша
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Православної церкви на руських землях
Польщі й Литви.
Зміни, яких протягом середньовіччя
зазнала польська держава, спричинилися до її перетворення з невеликого західнослов’янського князівства в басейні
Вісли й Одеру на багатонаціональний
союз двох держав – Польщі і Литви, який
охоплював також значні території, заселені русинами й балтами, що лежали на пограниччі західної і східної
культур.
Об’єднане 1320 р. Польське Королівство охопило Великопольщу,
Малопольщу (Краківська й Сандомирська землі), Куявію і землі:
Ленчицьку й Сєрадзьку. До складу
королівства не увійшли ні Сілезія,
ні Мазовія. Казимир Великий приєднав до держави Галицьку Русь
разом із Поділлям і узалежнив від
себе мазовецьких князів. Після
війни з тевтонцями 1466 р. Польщі повернулися Ґданське Помор’я,
Хелмінська земля і Мальборк – дотеперішня столиця держави тевтонців, а частина держави Ордену на
давніх територіях прусів (Вармія),
підпорядкована вармінському єпископові, стала залежною від Польщі.
Новою столицею Орденської держави став Королевець (Кенігсберг).
Протягом усієї другої половини
XV ст. й на початку XVІ ст. до Польщі приєднували також чергові терени Мазовії, яка цілком увійшла до
Польщі 1526 р. Завдяки унії Польща
вступила в тісний союз з великою за
Биліци
територією Литовською державою.

Польща – держава середньовічної Європи
Карта 6. Польща і Литва в пізньому середньовіччі

Розділ 1. Про що слід розмовляти
• Внаслідок рішення Мєшка І (966) польські землі опинилися в латинській культурній сфері, а також на границі
тодішнього західного світу. Своєю чергою Київська Русь внаслідок рішення Володимира Великого (988)
прийняла християнство з Візантії і опинилася на окраїні цієї цивілізації. Обом нашим народам відомий
історичний досвід існування на границі культурної сфери. Слід подумати, як таке протилежне розташування
і досвід, що з цього виникав, впливали на історію наших суспільств і їхню ментальність.
• У наш час стає популярною альтернативна історія. Поміркуймо, як могла б розвиватися історія Польщі, якби
Мєшко І прийняв християнство з візантійської культурної сфери. Також подумаймо, як могла б відбутися
історія Київської Русі, якби Володимир Великий прийняв християнство з латинського світу. Як у цих альтернативних сценаріях могли б скластися польсько-руські стосунки – хоча б у середньовіччі?
• Генеалогічне дерево династії Рюриковичів, наприклад, для періоду від хрещення Русі до монгольської навали ХІІІ ст., дає багато цікавих відомостей про політичні й культурні кола, з якими Рюриковичі охоче зближувалися. Слід вишукати відомості про родинні зв’язки Рюриковичів з володарями Польщі – П’ястами. П’ясти
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складали значну частину політичних і родинних зв’язків Рюриковичів. Варто звернути увагу, що Рюриковичі
з Х до ХІІІ ст. дуже часто укладали зв’язки з європейськими династіями латинського культурного кола.
• Безпосереднє сусідство держави П’ястів з Київською Руссю спричинялося до того, що східна (візантійська)
культура проникала на польські землі – зокрема в пізнє середньовіччя. Неминучим був також процес проникнення латинської культури на руські землі. Варто віднайти репрезентативні приклади на підтвердження
цього. З польського боку особливим прикладом є каплиця св. Трійці у Люблінському замку. Запрошуємо на
віртуальні відвідини цієї пам’ятки: http://www.zamek-lublin.pl/index.php?r=1798&l=pl.
• Розгляньмо схожість і відмінності в середньовічній історії Польщі й Київської Русі. Порівняннями варто охопити: політичне життя, суспільну структуру, культурні й господарські явища, зовнішні стосунки. Порівняймо
хоча б записи руських літописів про поділ Київської Русі (1054) з заповітом Болеслава Кривоустого (1138).
Іншою цікавою темою є монгольські напади ХІІІ ст. Поміркуймо, як монгольська навала вплинула на польсько-руські стосунки: як політичні, культурні, так і господарські.
• Розділ 1-ий дає багато інформації про стосунки середньовічної Польщі з Західною Європою. Політичне
життя, суспільна структура, культурні й господарські явища в середньовічній Польщі формувалися у тісному
зв’язку з Заходом. Слід ознайомитися з просторовим плануванням і видом польського міста, що виникло
в середньовіччі. Найкращим прикладом є Краків. Запрошуємо на віртуальну прогулянку цим містом:
http://wirtualnyspacer.krakow.pl/#/52619/.
• Ще одне заохочення до створення альтернативної історії. Польські, литовські й українські історики не раз
аналізували мотиви рішення Владислава Ягайла про християнізацію Литви в латинському обряді. Поміркуймо про можливість альтернативного вирішення – християнізацію Литви у східному, православному
обряді. Чи таке взагалі було можливе? Як у цьому альтернативному історичному сценарії могли б виглядати
стосунки: польсько-литовські, польсько-орденські, литовсько-орденські, литовсько-московські чи, врешті,
стосунки великих литовських князів з їхніми руськими підданими?
• У XIV ст. король Польщі Казимир Великий приєднав до своєї держави Галицьку Русь. Після польсько-литовської унії, укладеної 1385 р., підданими Ягеллонів, королів Польщі й великих литовських князів були русини,
які становили більшість мешканців Великого Князівства. Слід з’ясувати, яку політику щодо сповідників
православ’я, а отже щодо руського населення, провадив останній П’яст – Казимир Великий, а яку наступні
Ягеллони. У польській історіографії підкреслюється відкритість і толерантність польських володарів щодо
русинів і православ’я. Чи такий самий погляд є в українській історіографії?

