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АНОТАЦІЯ 

Ясинецька О.А. Пам’ятки культурної спадщини XI–XII ст. у Польщі в 

контексті її династичних взаємин з Київською Руссю – кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 26.00.05 – «Музеєзнавство. 

Пам’яткознавство». – Центр пам’яткознавства Національної академії наук 

України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Київ, 

2018. 

Дисертація є першим комплексним міждисциплінарним науковим 

дослідженням, присвяченим пам’яткам культурної спадщини Польщі в контексті 

династичних взаємовідносин Київської Русі та Польщі в ХІ–ХІІ ст.  

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в 

тому, що:  

вперше  

- оприлюднено нові для української історіографії дані європейських 

дослідників про невідомі, маловідомі та контроверсійні русько-польські 

династичні альянси ХІ–ХІІ ст.; 

- досліджено значний корпус джерел, у т. ч. іноземних, зокрема й таких, що 

не введені до наукового обігу, або опубліковані фрагментарно в інших 

контекстах; 

- виявлено і вивчено польсько-руські династичні пари ХІ–ХІІ ст. за типом 

руська князівна+польський правитель та роглянуто їхні життя та діяльність 

у пам’яткознавчому аспекті; 

- обґрунтовано оригінальні версії родоводу деяких руських князівен, зокрема, 

Добронеги-Марії – дружини правителя Польщі Казимира І Відновителя; 

- встановлено і складено список пам’яток ХІ–ХІІ ст. Польщі, з появою та 

історією яких повʼязані досліджувані матрімоніальні союзи, і котрі раніше 

не розглядалися вченими як пам’ятки польсько-української династичної 

історії; 
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- виявлено значну кількість нових об’єктів культурної спадщини, 

обґрунтовано їх історичну і наукову цінність як пам’яток історії, за 

типологією – пам’ятних місць; 

- здійснено систематизацію всіх досліджених об’єктів русько-польської 

династичної історії ХІ–ХІІ ст. згідно українського та польського 

законодавств, розроблено каталоги їх класифікації за династичними парами, 

видами, типами, формами охорони пам’яток у Польщі. 

Уточнено: 

- дати заснування/спорудження значної кількості об’єктів культурної 

спадщини, що вивчалися; 

- життєписи кількох династичних пар. 

Поглиблено: 

- розуміння правових і теоретичних засад пам’яткоохоронної діяльності в 

Польщі. 

Запропоновано: 

- авторську версію родоводу київської князівни Добронеги-Марії († 1087), 

дружини правителя Польщі Казимира І Відновителя († 1058); 

- авторську дефініцію терміну «Династичний шлюб». 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням пам’яток культурної спадщини ХІ–ХІІ ст. у Польщі в контексті її 

династичних взаємин з Київською Руссю. Наукові положення, результати і 

висновки, винесені на захист, одержані автором самостійно. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його висновки та 

результати можуть бути використані в узагальнюючих та спеціальних історичних, 

пам’яткознавчих, краєзнавчих і генеалогічних працях українських і зарубіжних 

науковців; для розробки підручників і навчальних посібників для студентів вузів, 

де вивчається історія та теорія культури, краєзнавство, генеалогія, 

памʼяткознавство; у лекційних курсах з історії України та історії європейських 

держав, зокрема, Польщі; у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-

просвітницький діяльності музеїв і заповідників України та Польщі, які 
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документують історію цих країн періоду ХІ–ХІІ ст. і охороняють нерухомі 

пам’ятки зазначеного періоду, дотичні до правлячих русько-польських 

династичних пар. 

В результаті вивчення стану наукової розробки теми обґрунтовано, що 

об’єктами наукових студій були лише окремі її аспекти. Розгляд літератури 

здійснено за тематичним принципом. Її систематизовано у дві групи: 1) русько-

польські династичні відносини в системі міжнародних взаємин Київської Русі; 

2) пам’ятки та об’єкти культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст.; публікації по 

кожній з тем – за хронологічним принципом. Згідно з останнім, виділено три 

періоди наукової розробки тем: дорадянський (ХVІІІ–поч. ХХ ст.), радянський 

(1920–1980-ті рр.), сучасний (1990–2010-ті рр.). У кожному періоді окремо 

опрацьовано доробок українських і зарубіжних учених. Ще одну групу 

публікацій, незалежну від основної тематики дисертації, складають теоретичні, 

науково-методологічні та інші пам’яткознавчі праці сучасних українських і 

польських учених. 

У дисертації проведено комплексне історико-пам’яткознавче дослідження 

нерухомих об’єктів культурної спадщини Польщі як пам’яток історії русько-

польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. 

Здійснений аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії дозволяє дійти 

висновку, що досліджувана проблематика не знайшла комплексного та 

узагальненого висвітлення у науковій літературі. Насамперед це стосується 

пам’яткознавчої складової дисертації. Пам’ятки культурної спадщини Польщі 

ХІ‒ХІІ ст., до фундації, відновлення та функціонування яких причетні русько-

польські династичні пари визначеного періоду, ніколи не ставали об’єктами 

спеціальних наукових студій. 

Джерельна база дослідження включає писемні, речові та зображальні 

матеріали. Основну їх частину складають писемні джерела – вітчизняні літописні 

зведення та європейські, зокрема польські, середньовічні джерела ‒ латиномовні 

хроніки, анали (рочники). Для вивчення речових джерел було здійснено натурні 

обстеження та фотофіксацію цілого ряду пам’яток і нерухомих об’єктів 
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культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. Дослідження та осмислення великого 

корпусу джерел дозволило досягти об’єктивності та неупередженості у 

висвітленні багатьох проблемних і спірних питань по темі дисертаційної роботи, 

ввести до широкого наукового обігу значну кількість маловідомих джерел.  

Вивчено особливості міждержавних взаємовідносин Київської Русі та 

Польщі в історичних умовах ХІ–ХІІ ст. та окреслено значення матримоніальних 

союзів у цих стосунках. Визначено провідну роль русько-польських династичних 

взаємин у загальному контексті європейської шлюбної політики київської княжої 

родини ХІ–ХІІ ст.  

Досліджено і здійснено класифікацію 25 русько-польських династичних 

союзів ХІ–ХІІ ст. Приведено аргументи на користь вірогідності дискусійних 

матримоніальних альянсів. Виокремлено та систематизовано за хронологією 15 

русько-польських династичних альянсів за типом: руська князівна+польський 

правитель.  

Аналіз культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. дозволив визначити 77 

об’єктів, до фундації, відновлення та функціонування яких причетні русько-

польські династичні пари. 44 з них внесені до Реєстру нерухомих пам’яток 

Польщі. Встановлено 33 нових об’єкта, обґрунтовано їхню історичну і наукову 

цінність як пам’яток культури. Розроблено авторську типологічну класифікацію 

зазначених об’єктів за династичними парами, яка дає підстави стверджувати, що 

до фундації, відновлення та функціонування багатьох об’єктів причетна не одна, а 

декілька династичних пар досліджуваного періоду.  

Здійснено класифікацію об’єктів русько-польської династичної історії за 

видами та типами згідно українського законодавства і пам’яткознавства. За 

видовою приналежністю всі об’єкти є пам’ятками історії, значна їх кількість – 

комплексні, оскільки поєднують в собі, щонайменше, дві видові ознаки. За 

типами 27 об’єктів належать до споруд, 16 – до комплексів (ансамблів) та 34 – до 

пам’ятних місць.  

Класифікація пам’яток за територіально-адміністративним поділом дала 

змогу прослідкувати їх локалізацію на території 9 з 16 сучасних воєводств 
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Польщі, що доводить провідну роль цих регіонів для Давньопольської держави та 

особливо активну культурну діяльність окремих династичних пар – правителів 

зазначених князівств.  

Класифікація пам’яток за формами охорони в Польщі дозволила 

встановити, що 44 пам’ятки, включені до Реєстру, охоплені, щонайменше, двома 

формами охорони – встановлення охорони на місцевому рівні господарювання та 

внесення до Реєстру нерухомих пам’яток. Окрім того, 12 об’єктам, які 

представляють особливу цінність, присвоєно охоронний статус «пам’ятка історії». 

П’ять із досліджених пам’яток додатково перебувають під такою формою 

охорони як «створення культурного парку».  

В усіх розроблених класифікаційних каталогах, що відповідають не лише 

правовим засадам охорони та збереження пам’яток у Польщі, а й меті 

дисертаційного дослідження, втілено авторський підхід до визначення об’єктів 

культурної спадщини як пам’яток польсько-рускої династичної історії. 

Ключові слова: культурна спадщина, нерухомий об’єкт культурної 

спадщини, пам’ятка культурної спадщини, охорона культурної спадщини, 

династичний шлюб, Київська Русь, Польща. 

 

ANNOTATION 

Yasynetska O. A. The monuments of cultural heritage of 11th–12th centuries in 

Poland in the context of its dynastic relations with Kyivan Rus. – Qualifying scientific 

work with the manuscript copyright. 

Thesis for the Candidate’s Degree (Ph. D.) in Historical sciences, specialty 

26.00.05 – Museology. Study of munuments. – Centre of Study of monuments of 

National Academy of Sciences of Ukraine and the Ukrainian Society for Protection of 

Historical and Cultural Heritage. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first comprehensive and interdisciplinary scientific research 

focused on the monuments of cultural heritage of Poland in the context of dynastic 

interactions of Kyivan Rus and Poland in 11th–12th centuries. 

The scientific novelty of the research results is as follows: 
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for the first time 

- new data of European research results on unknown, little known and 

controversial Polish-Ruthenian dynastic alliance are promulgated for Ukrainian 

historiography; 

- considerable volume of sources, including foreign ones which were not or 

fragmentarily acclaimed before are introduced into scientific discourse;  

- Polish-Ruthenian dynastic couples of 11th–12th cc according to the type: 

Ruthenian princess+Polish ruler are ascertained and studied and the peculiarities 

of their lives and activities in monuments study aspect are considered; 

- authorial reconstruction of the pedigree of Kyivan princess Dobroniega-Maria, 

the wife of the ruler of Poland Casimir the Restorer is suggested;  

- monuments of 11th–12th cc in Poland related to the researched matrimonial 

alliances were discovered and listed which have not been previously considered 

as the monuments of Polish-Ruthenian dynastic history; 

- considerable amount of new objects of cultural heritage are found out, their 

historical and scientific values are substantiated as the monuments of history and 

historic sites by typology; 

- all the objects of Ruthenian-Polish dynastic history of the 11th–12th centuries are 

systematized according to the norms of Ukrainian and Polish legislation; the 

catalogues of their classifying by dynastic couples, species, types and the forms 

of their protection in Poland are elaborated. 

It was clarified: 

- the dates of foundation/construction of a number of researched cultural heritage 

objects; 

- the biographies of several dynastic couples. 

It was made more profound: 

- the understanding of legal and theoretical foundations of monument protection 

activities in Poland. 

It was proposed: 
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- original reconstruction of the pedigree of Kyivan princess Dobroniega-Maria 

(† 1087), the wife of the ruler of Poland Casimir the Restorer († 1058) is 

suggested and substantiated; 

- authorial definition of the term «Dynastic marriage». 

Personal contribution of the dissertator: The thesis is a self-fulfilled study of 

cultural heritage monuments of the 11th–12th centuries in Poland in the context of its 

dynastic relations with the Kyivan Rus. Scientific provisions, results and conclusions 

presented, received by the dissertator independently. 

The practical significance of the research is determined by the fact that its 

conclusions and results can be used in generalizing and special historical, monument 

study, ethnographic and genealogical works of Ukrainian and foreign scholars; for the 

development of textbooks and teaching manuals for students of high schools, where 

history and theory of culture, ethnography, genealogy, and study of monuments are 

taught; in lecture courses on the history of Ukraine and the history of European 

countries, in particular, Poland; in the scientific, research, and educational activities of 

the museums and reserves of Ukraine and Poland, which document the history of these 

countries during the 11th–12th centuries and protect the immovable monuments of this 

period, related to the ruling Ruthenian-Polish dynastic couples. 

In the result of the study of historiography and the state of scientific development 

of the topic, it was substantiated that only a few aspects of the topic were researched. 

The review of the literature was carried out on a thematic principle. It is structured into 

two groups: 1) Ruthenian-Polish dynastic interaction in the system of international 

relations of Kyivan Rus; 2) the monuments and objects of cultural heritage of 11th–12th 

centuries in Poland; the publications on each thematic topic were arranged due to the 

chronological principle. According to it three periods of scientific development of the 

topic were outlined: pre-Soviet (18th – early 20th century), Soviet (1920–1980s), modern 

(1990–2010s). In each period the works of Ukrainian and foreign scholars are studied.  

Another group of publications, independent of the main subjects of the 

dissertation, comprise theoretical, scientific-methodological and other monument study 

works of modern Ukrainian and Polish scientists. 
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In the dissertation the complex historical-monumental study of immovable 

objects of cultural heritage of Poland as monuments of the history of Ruthenian-Polish 

dynastic relations of the 11th–12th centuries was conducted. 

The analysis of Ukrainian and foreign historiography testifies that the problem 

studied did not find an integrated and generalized coverage in the scientific literature. 

First of all, referring to the monuments study component of the dissertation. The 

monuments of the Polish cultural heritage of 11th–12th centuries, which were founded, 

restored or functioning relatively to the activities of Ruthenian-Polish dynastic couples 

of a certain period, never became objects of special scientific studies. 

The reference database of the study comprises written, material and illustrative 

sources. The majority of them are constituted by written sources – native chronicles and 

European, including Polish, medieval sources – Latin chronicles, annals (yearly records) 

etc. 

For the study of material sources, natural surveys and photofixation of a number 

of monuments and immovable objects of 11th–12th centuries of the cultural heritage of 

Poland were conducted. The study and comprehension of the large corpus of sources 

empowered to achieve objectivity and prejudicialness in cross-lighting of numerous 

problematic and controversial issues on the topic of dissertation work, and to introduce 

a certain number of little-known sources to a wide scientific usage. 

The features of interstate relations between Kievan Rus and Poland in the 

historical conditions of the 11th–12th centuries were studied and the importance of 

matrimonial alliances in these relations was outlined. The leading role of Ruthenian-

Polish dynastic relations in the general context of the European marital policy of the 

Kyivan princely family of the 11th –12th centuries was determined. 

25 Ruthenian-Polish dynastic alliances of the 11th–12th centuries were researched 

and classified. The arguments were made for probability of disputable matrimonial 

alliances. 15 Ruthenian-Polish dynastic alliances by type: Ruthenian princely + Polish 

ruler were segregated and systematized according to chronology. 

The analysis of Polish cultural heritage of the 11th–12th centuries empowered to 

identify 77 objects which were founded, restored or functioning relatively to the 
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activities of Ruthenian-Polish dynastic couples. 44 objects are listed in the Register of 

Immovable Monuments of Poland. 33 new objects were identified, their historical and 

scientific value as cultural monuments was substantiated. An authorial typological 

classification of these objects by dynastic pairs is developed, which gives grounds to 

assert that not the one, but several dynastic couples are involved in the foundation, 

restoration and functioning of many objects of the studied period. 

The classification of objects of Ruthenian-Polish dynastic history was made also 

by species and types according to the Ukrainian legislation and monuments study 

science. By species, all the objects are monuments of history, significant number of 

them are mix ones, as they combine at least two species characteristics. According to 

the types, 27 objects belong to buildings, 16 – to complexes (ensembles) and 34 – to 

historical sites.  

Classification of monuments by territorial and administrative division allowed to 

trace their localization in the territory of 9 of 16 modern Polish provinces 

(voivodeships), that proves the leading role of these regions for the Old Polish state and 

especial intensive cultural activity of certain dynastic couples – the rulers of these 

principalities. 

Classification of monuments by the forms of protection in Poland has allowed to 

ascertain that 44 monuments included in the Register are covered by at least two forms 

of protection – the establishing of protection on local level of management and the 

inclusion of immovable monuments in the Register. In addition, 12 objects of special 

value are assigned the protective status «a monument of history». Five of the 

monuments studied are in addition covered by such a form of protection as «the creation 

of a cultural park». 

In all developed classification catalogs, which correspond not only to the legal 

principles of the protection and preservation of monuments in Poland, but also to the 

purpose of the dissertation research, the authorial approach to the definition of objects 

of cultural heritage as the monuments of the Polish-Ruthenian dynastic history was 

embodied. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Упродовж останніх десятиліть зріс 

інтерес історичної науки до вивчення міжнародних взаємин середньовічної 

України (Київської Русі) та Європи. Значна кількість пам’яток культурної 

спадщини в Європі цього періоду має безпосереднє відношення до подій та 

постатей української історії, або, навіть, завдячує своїм існуванням/створенням 

історичним діячам, вихідцям з України та їх родинам. 

2018 р. оголошено Європейським парламентом «Роком культурної 

спадщини», що робить тему культурних надбань особливо актуальною. 

Європейські пам’ятки культурної спадщини здатні яскраво презентувати 

спільність історичного, династичного та культурного розвитку України та 

Європи, зокрема, у ХІ–ХІІ ст. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена, з одного боку, – зростанням у 

суспільстві інтересу до національної історії та культури, прагненням до 

європейських цінностей, з іншого, – недостатністю систематичних досліджень 

вітчизняної історії ХІ–ХІІ ст. в контексті європейської цивілізації, існуванням 

багатьох «білих плям» у вітчизняних та європейських родоводах, особливо, що 

стосується княжих та королівських нащадків жіночої статі, відсутністю 

комплексних досліджень пам’яток культурної спадщини Польщі в контексті 

русько-польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. 

Київська Русь у домонгольський період мала значний міжнародний 

авторитет, підтримувала постійні взаємовідносини з багатьма європейськими 

державами, нерідко скріплюючи їх матримоніальними союзами. Династичний 

шлюб відігравав роль «печатки» при укладанні політичних альянсів, стримувача 

загарбницьких амбіцій сусідів, запоруки військової підтримки нових родичів 

перед зовнішніми та внутрішніми загрозами, каталізатора економічних відносин 

та фактора культурних взаємовпливів. 

ХІ‒ХІІ ст. – період активних матримоніальних взаємовідносин київської 

княжої родини з представниками правлячих династій Європи. Велика кількість 
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руських князівен було видано у цей період за представників європейських 

правлячих династій. Особливе місце у європейській шлюбній політиці Київської 

Русі цього періоду посідала Польща та польсько-руські династичні взаємини. Їх 

активність дозволяє стверджувати, що в обох державах у цей період «правила 

одна і та ж княжа родина». Князівни Київської Русі, їх подружжя та нащадки у 

Польщі часто ставали активними культурними діячами, з якими повʼязана поява, 

розбудова та функціонування багатьох нерухомих об’єктів культурної спадщини. 

Разом з тим, недостатність даних про руських князівен, виданих заміж до 

Польщі в ХІ‒ХІІ ст., стала причиною багатьох суперечливих висновків щодо 

особливостей їх генеалогії; роль руських князівен та їх родин у культурно-

історичному процесі на теренах нових європейських батьківщин, зокрема, 

Польщі, в українській і зарубіжній історіографії висвітлена недостатньо. 

Культурна спадщина Польщі у контексті русько-польських династичних взаємин 

ХІ–ХІІ ст. ніколи не ставала предметом спеціального узагальнюючого 

дослідження.  

Вивчення обраної тематики актуалізоване необхідністю за нинішніх 

історичних умов привернути більшу увагу до України, її історії та культури, воно 

може сприяти не лише зміцненню українсько-польських відносин, а й 

ствердженню культурної вартісності нашої держави в сучасному європейському 

контексті, визнанню гідності України, її європейського минулого та 

європейського прийдешнього. 

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

Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи 

Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури. Воно виконане в межах теми «Культурна спадщина 

у формуванні соціогуманітарного простору в Україні на початку ХХІ століття» 

(державний реєстраційний № 0113U000393). 

Мета дослідженння – здійснити комплексне історико-пам’яткознавче 

дослідження нерухомих об’єктів культурної спадщини Польщі як пам’яток 

русько-польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. 
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Відповідно до поставленої мети визначено наступні наукові завдання:  

- визначити стан наукової розробки теми, проаналізувати вітчизняну та 

зарубіжну історіографію за темою і проблематикою дослідження;  

- дослідити джерела, потрібні для розкриття теми дисертації;  

- вивчити русько-польські династичні пари ХІ–ХІІ ст. за типом: руська 

князівна+польський правитель; 

- з’ясувати дотичність русько-польських династичних пар до створення 

та функціонування нерухомих пам’яток культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст.; 

- встановити об’єкти історії русько-польських династичних взаємин 

досліджуваного періоду, не включені до реєстру пам’яток Польщі; 

- здійснити аналіз пам’яток і нововиявлених об’єктів культурної 

спадщини відповідно до українського законодавства і пам’яткознавства;  

- вивчити та охарактеризувати актуальну законодавчо-нормативну базу 

та систему охорони пам’яток у Польщі; 

- проаналізувати та систематизувати пам’ятки і об’єкти культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. відповідно до польського законодавства. 

Об’єкт дослідження – культурна спадщина Польщі ХІ–ХІІ ст.  

Предмет дослідження – об’єкти культурної спадщини Польщі як пам’ятки 

історії русько-польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст.  

Хронологічні межі дослідження – Х–ХІІ ст. – період найактивніших 

матримоніальних взаємин України та Європи загалом і Київської Русі та Польщі, 

зокрема.  

Географічні межі дослідження охоплюють територію сучасної Республіки 

Польщі, а саме – 9 з 16 воєводств, на які поділена держава: Великопольське, 

Куявсько-Поморське, Лодзинське, Мазовецьке, Малопольське, Нижньосилезьке, 

Опольське, Свєнтокшиське і Сілезьке. В інших воєводствах досліджуваних 

об’єктів не зафіксовано. 

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, наукової 

об’єктивності та системності, діалектичному підході до історичних явищ. 

Зважаючи на міждисциплінарний характер дослідження, воно здійснене на основі 

17 
 



методів історичної науки та спеціальних наукових дисципліни – пам’яткознавства 

і генеалогії. Базовими в роботі є: історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний та історико-системний методи, на основі яких було 

здійснено систематизацію та класифікацію досліджених пам’яток культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. Використано також методи: періодизації, аналізу, 

наукової критики, індукції, абстрагування, наукового узагальнення, які разом з 

інформаційним, біографічним та історико-хронологічним методами дали змогу 

відтворити/реконструювати родоводи руських князівен – дружин правителів 

Польщі. 

Визначено також основний понятійно-категоріальний апарат, специфічний 

для нерухомих пам’яток і сучасні теоретично-правові засади пам’яткоохоронної 

галузі в Україні і Польщі. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в 

тому, що:  

вперше  

- оприлюднено нові для української історіографії дані європейських 

дослідників про невідомі та маловідомі русько-польські династичні альянси ХІ–

ХІІ ст. між нащадками Володимира Великого та представниками династії Пястів; 

- досліджено значний корпус джерел, у т. ч. іноземних, зокрема й  

таких, що не введені до наукового обігу, або опубліковані фрагментарно в інших 

контекстах; 

- виявлено і вивчено польсько-руські династичні пари ХІ–ХІІ ст. за 

типом руська князівна+польський правитель та розглянуто їхні життя та 

діяльність у пам’яткознавчому аспекті; 

- обґрунтовано оригінальні версії родоводу деяких руських князівен, 

зокрема, Добронеги-Марії – дружини правителя Польщі Казимира І Відновителя; 

- встановлено і складено список пам’яток ХІ–ХІІ ст. Польщі, з появою 

та історією яких повʼязані досліджувані матримоніальні союзи, і котрі раніше не 

розглядалися вченими як пам’ятки польсько-української династичної історії; 
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- виявлено значну кількість нових об’єктів культурної спадщини, 

обґрунтовано їх історичну і наукову цінність як пам’яток історії, за типологією – 

пам’ятних місць; 

- здійснено систематизацію всіх досліджених об’єктів русько-польської 

династичної історії ХІ–ХІІ ст. згідно українського та польського законодавств, 

розроблено каталоги їх класифікації за династичними парами, видами, типами, 

формами охорони пам’яток у Польщі. 

Уточнено: 

- дати спорудження значної кількості об’єктів культурної спадщини, 

що вивчалися; 

- життєписи кількох династичних пар. 

Поглиблено: 

- розуміння правових і теоретичних засад пам’яткоохоронної діяльності 

в Польщі. 

Запропоновано: 

- авторську дефініцію терміну «Династичний шлюб». 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його висновки та 

результати можуть бути використані в узагальнюючих та спеціальних історичних, 

пам’яткознавчих, краєзнавчих і генеалогічних працях українських і польських 

науковців; для розробки підручників і навчальних посібників для студентів вузів, 

де вивчається історія та теорія культури, краєзнавство, генеалогія, 

памʼяткознавство; у лекційних курсах з історії України та історії європейських 

держав, зокрема, Польщі; у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-

просвітницький діяльності музеїв і заповідників України і Польщі, які 

документують історію цих країн періоду ХІ–ХІІ ст. і охороняють нерухомі 

пам’ятки зазначеного періоду, дотичні до правлячих русько-польських 

династичних пар. 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею. Наукові положення і висновки, винесені на захист, одержані 

дисертанткою самостійно. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення, 

матеріали та засади дисертаційного дослідження були висвітлені на 5-ти наукових 

і науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародна наукова конференція 

«Україна-Польща: історичне сусідство» (м. Вінниця, 19-20 травня 2017 р.); 

Четвертий міжнародний науковий Славістичний колоквіум (м. Київ, 17 листопада 

2017 р.); Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної 

та ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (м. Київ, 01 грудня 

2017 р.); Міжнародна конференція «Володимирові читання» (м. Гданськ, 

Республіка Польща, 25–26 серпня 2018 р.); V міжнародні Спаські наукові читання 

(м. Ніжин-Батурин, 12–14 вересня 2018 р.). 

Дисертаційне дослідження також пройшло апробацію на науковому 

семінарі Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії і культури (2 жовтня 2018 р.). 

Дисертаційне дослідження також пройшло апробацію на науковому 

семінарі Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії і культури (2 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 12 

публікаціях, 5 з яких – у фахових виданнях, визначених переліком ДАК України 

та 3 – у закордонних наукових виданнях.  

Структура дисертації відповідає меті та поставленим завданням. Вона 

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

літератури, додатків. Загальний обсяг основного тексту складає 180 сторінок. 

Повний обсяг дисертації 358 сторінок. Список використаних джерел та літератури 

містить 652 найменування. Обсяг 31 додатка ( в т.ч. – шість каталогів класифікації 

памяток та об’єктів культурної спадщини) – 138 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукової розробки теми 

Історія династичних відносин Київської Русі ХІ–ХІІ ст., у т. ч. русько-

польських матримоніальних союзів, пам’ятки культурної спадщини Польщі, 

пов’язані з подіями та постатями русько-польської династичної історії 

зазначеного періоду, знайшли певне висвітлення у різноманітних за 

проблематикою та жанром публікаціях. До них належать узагальнюючі історичні, 

спеціальні монографічні дослідження, генеалогічні, краєзнавчі, пам’яткознавчі та 

архітектурознавчі праці, науково-популярна література, публіцистичні твори, 

навчальні посібники тощо. Основний масив публікацій становлять розробки, що 

стосуються лише окремих питань та аспектів теми дисертаційної роботи. Розгляд 

літератури здійснено за тематичним принципом. Її систематизовано у дві групи: 

1) русько-польські династичні відносини в системі міжнародних взаємин 

Київської Русі; 2) пам’ятки та об’єкти культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст.; 

публікації по кожній з тем – за хронологічним принципом. Згідно з останнім, 

виділено три періоди наукової розробки тем: дорадянський (ХVІІІ – поч. ХХ ст.), 

радянський (1920–1980-ті рр.), сучасний (1990–2010-ті рр.). У кожному періоді 

окремо опрацьовано доробок українських і зарубіжних учених. Ще одну групу 

публікацій, незалежну від основної тематики дисертації, складають теоретичні, 

науково-методологічні та інші пам’яткознавчі праці сучасних українських і 

зарубіжних учених. 

Незважаючи на значну зацікавленість дослідників у темі міжнародних 

політичних, військових, дипломатичних, культурних, династичних та інших 

взаємовідносин Київської Русі та європейських держав, в т. ч. Польщі, в 

ХІ‒ХІІ ст., вона досі залишається малодослідженою. Пам’ятки культурної 

спадщини Польщі, хоч і докладно вивчаються, переважно польськими 

дослідниками, починаючи з ХІХ ст., все ж лишаються темою, що потребує 

ретельної уваги та нових студій. Об’єкти культурної спадщини ХІ–ХІІ ст. в 

21 
 



контексті русько-польських династичних взаємин не вивчалися ні польськими, ні 

українськми вченими за винятком поодиноких згадок деяких об’єктів у 

публікаціях окремих польських дослідників. 

Вивчення міжнародних, в т. ч.  династичних відносин Київської Русі 

ХІ‒ХІІ ст. дає можливість зробити висновок, що пріоритетом її міжнародної 

політики були взаємини з європейськими державами, значне місце серед яких 

належало Польщі. 

Історичне знання про взаємовідносини Київської Русі та Польщі, генеалогію 

Пястів і нащадків Володимира Великого, про окремі пам’ятки культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. у зв’язку з діяльністю окремих князів династії Пястів 

бере свій початок ще від перших хронікальних свідчень ХІІ–ХІІІ ст., однак на 

науковий ґрунт потрапляє у ХVIII–ХІХ ст. 

В українській дорадянській науці важливими працями, що включали різні 

аспекти досліджень історії Київської Русі та її міжнародної взаємодії стали 

роботи, опубліковані на зламі ХІХ–ХХ ст.: М. Грушевського [1], 

П. Голубовського [2; 3], Д. Багалія [4], В. Антоновича [5], І. Малишевського [6], 

С. Пападімітріу [7], та ін. П. Голубовський, зокрема, звернув увагу й на окремі 

династичні шлюби представників київської княжої родини з європейськими 

монархами [8, с. 12–16]. С. Пападімітріу розглянув один із русько-візантійських 

матримоніальних союзів [7]. М. Дашкевич вивчав дані польських середньовічних 

джерел про історію Русі [9]. 

Першою у вітчизняній історіографії монографічною працею, присвяченою 

багатьом граням польсько-руських взаємин ХІ–ХІV ст., є робота І. Линниченка 

«Взаємні відносини Русі та Польщі до пол. ХІV ст.» (1884 р.). Для її написання 

автор вивчив широке коло джерел та висновків тодішньої літератури. Вчений 

вважав, що історичний поступ загалом і, зокрема, розвиток Польщі та Київської 

Русі відбувався під впливом «національного духу» обох народів. Велику увагу в 

дослідженні відведено аналізу польсько-руських шлюбних союзів. І. Линниченко 

розглянув усі відомі йому династичні шлюби ХІ–XIV ст., систематизував їх, 

зазначаючи хронологію та особливості [10]. 
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В російській дорадянській історіографії перехід до наукового вивчення 

історичного процесу загалом повʼязаний з діяльністю видатного історика 

В. Татищева. Вчений зібрав, узагальнив і ввів до наукового обігу велику кількість 

джерел, передусім літописів, використовуючи в т. ч. не збережені до нашого часу 

літописні зведення (наприклад, Йоакимівський літопис). У семитомній «Історії 

Російській» автор приділяє значну увагу й подіям русько-польських 

взаємовідносин ХІ–ХІІ ст. В примітках до своєї праці історик, зокрема, піддав 

критиці свідчення польських хроністів – Я. Длугоша, А. Гваньїні та інших за їх 

тенденційність у висвітленні взаємовідносин Польщі та Київської Русі [11, с. 247–

248]. В. Татищев репрезентує русько-польські взаємини як історію діяльності 

окремих князів. 

Теми міжнародної взаємодії Київської Русі та Європи, в т. ч. Польщі, 

торкається також М. Ломоносов [12, с. 106, 122]. Інший російський учений – 

М. Карамзін трактує історію польсько-руських взаємовідносин як взаємини між 

князівськими родами, а історичний процес у автора теж зводиться до діяльності 

окремих правителів [13, с. 832]. Великий фактичний матеріал з історії 

міжнародних взаємин Польщі та Київської Русі було зібрано також 

С. Соловйовим [14]. Описуючи ці взаємини, автор аналізує  внутрішньополітичну 

ситуацію в обох державах та її зв’язок з міжнародною політикою. Для 

С. Соловйова характерний більш глибокий аналіз джерел з історії польсько-

руських взаємовідносин, запропонована оцінка достовірності їх свідчень. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. вагомим внеском у вивчення різних питань історії 

Київської Русі стали праці російського історика В. Ключевського [15–17]. У цей 

період окремі шлюби руських князівен з монархами Європи вивчали й інші 

зарубіжні вчені, зокрема російські: Х. Лопарьов [18; 19], С. Сиромятніков [20], 

В. Тімірязєв [21] та французькі: Г. К. де Сент Емур [22, с. 14‒15]. 

Вивчення польсько-руських династичних взаємовідносин неможливе без 

дослідження генеалогії Пястів та Володимировичів.  

В зарубіжній історіографії кін. ХІХ ст. помітні загальні генеалогічні 

дослідження та вивчення окремих представників династії Рюриковичів 
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російськими вченими: П. Долгоруковим [23], О. Лобановим-Ростовським [24], 

М. Хмировим [25, с. 521], Д. Іловайським [26, с. 32–51], Леонідом (Кавеліним) 

[27, с. 217; 28]. 

Темою генеалогії руських князів плідно займався російський історик 

М. Баумгартен [29‒40]. Його довідник став першою науковою узагальнюючою 

працею з генеалогії т. зв. Рюриковичів, виданою вже на еміграції в Італії [41]. 

Першою правлячою династією у Польщі стала династія Пястів, що панувала 

впродовж п’яти століть. На зламі ХІХ–ХХ ст. генеалогію Пястів від легендарних 

до останніх представників династії, системно вивчали польські вчені С. Лагуна 

[42, с. 762–763] та О. Бальцер [43; 44]. Ґрунтовні праці останнього стали базовими 

для нашого дослідження. С. Смолка сфокусував свої розвідки на культурній 

діяльності представників правлячої династії [45]. 

В українській історіографії ХХ ст. темам, пов’язаним з періодом києво-

руської історії, присвячені роботи М. Брайчевського [46; 47]. Питання 

династичних взаємин княжої родини Київської Русі розглядали І. Борщак [48], 

С. Висоцький [49], М. Небелюк [50], Д. Кулинич [51] та ін. 

О. Головко дослідив і дав вичерпний аналіз політичних міждержавних 

взаємовідносин Київської Русі та Польщі в Х – пер. третині ХІІІ ст.  [52]. 

У російській історіографії радянського періоду по темі міжнародної 

взаємодії Київської Русі відзначимо дві фундаментальні праці – В. Пашуто [53] та 

А. Сахарова [54]. У своїх працях В. Пашуто підкреслював, що серед великого 

кола середньовічних країн Європи Польщі належало особливе місце у 

міжнародній політиці Київської Русі [55, с. 188–200]. Акцентуючи, що польсько-

руські міждержавні стосунки, які зародилися ще в Х ст., мали велике значення не 

лише для обох країн, учений зазначав: «Із міжслов’янських зв’язків, либонь, 

русько-польські мали найважливіше значення для Європи» [56, с. 20]. Роль 

Київської Русі на міжнародній арені розглядали свого часу також А. Новосєльцев, 

Л. Черепнін, В. Шушарін та Я. Щапов у колективній монографії «Давньоруська 

держава та її міжнародне значення» [57]. 

24 
 



В загальному контексті міжнародних відносин Київської Русі питання 

польсько-руських відносин висвітлювали Б. Греков [58, с. 486–487], В. Королюк 

[59; 60], Б. Рибаков [61; 62], та багато інших російських істориків. Різні аспекти 

міжнародних взаємин Київської Русі та європейських держав у домонгольський 

період вивчали А. Грабський [63], В. Мошин [64], М. Свердлов [65, с. 282–297; 

66, с. 83–85], М. Таубе [67] та ін. 

Етнічну та культурну близькість Польщі та України, а також давність їх 

міждержавних взаємин засвідчують дослідження А. Гейштора [68, c. 51–66.], 

В. Кобичева  [69], М. Свердлова  [70], Н. Щавелевої [71‒74] та ін. 

Вагомим внеском у вивчення генеалогії руських князів стала монографія 

О. Рапова про князівські володіння на Русі в домонгольський період [75]. Цьому 

ж періоду династії присвячені праці Д. Донського [76, с. 36–37] та Є. Пчьолова 

[77, с. 178; 78]. 

Тему русько-європейських династичних відносин розглядав у своїх студіях 

російський учений дорадянського періоду Л. Сухотін, перебуваючи в 1920–1940-х 

рр. на еміграції в Югославії [79]. Зверталися до її вивчення Г. Глазиріна 

[80, с. 14‒16], Є. Мельников [81], Н. Пушкарьова [82, с. 33–34], О. Холодилін 

[83, с. 111], П. Черних [84, с. 27–31], Я. Штернберг [85, с. 180–184] та ін. 

Деякі вчені присвятили свої дослідження окремим напрямкам династичної 

політики київських князів. Т. Джаксон [86; 87, с. 107, 115], Е. Мельникова [88; 

89], Є. Ридзевська [90] вивчали матримоніальні зв’язки руської князівської 

династії зі скандинавськими монаршими дворами в ХІ–ХІІ ст.; М. Алексєєв – 

питання англо-руських відносин за Ярослава Мудрого [91]. 

У статті російського історика В. Кучкіна розробляються русько-польсько-

німецькі взаємовідносини 1060‒1070-х рр., наводиться хронологієя важливих 

подій цього періоду. Автор також акцентує на важливості польсько-руських 

взаємин для всього європейського регіону [92]. 

Проблеми польсько-руських взаємин освітлювалися ще рядом роійських 

істориків ХХ ст. Так, М. Ільїн у праці «Літописна стаття 6523 року та її джерело» 

розбирається літописний епізод 1015 р. про вбивство князів Бориса і Гліба. 
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Здійснивши порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел, автор 

пропонує переглянути історичні підстави походу правителя Польщі Болеслава І 

на Київ (1018 р.)  [93, с. 114–115]. Б. Рамм у книзі «Папство і Русь» піднімає 

питання впливу релігійного розколу («великої схизми») на відносини Русі з 

католицькими державами Європи, в т. ч. з Польщею [94]. Н. Щавелева здійснила 

докладний аналіз польських латиномовних джерел і узагальнила їхні відомості 

про історію Київської Русі, в т. ч. польсько-руські відносини [71; 72]. М. Свердлов 

досліджував питання джерельної бази, зокрема, німецьких джерел, у вивченні 

польсько-руських взаємин Х–ХІ ст.  [70] 

У російській історіографії ХХ ст. польсько-руські шлюби вивчали 

Л. Морозова, Н. Пушкарьова, Н. Щавелєва. Л. Морозова запропонувала свою 

розвідку про Предславу і Добронегу-Марію [95]. Н. Пушкарьова – про Марію 

Святополківну, Олену Ростиславну, Гремиславу Інгварівну та Агафію 

Святославну [82, с. 42–45]. Н. Щавелева опрацювала біографії кількох польських 

князівен – дружин руських князів у ХІ–ХІІІ ст. [73]. М. Баумгартен вивчав 

життєпис Добронеги-Марії [96, с. 102–109]. 

Вивчали цю тему й інші зарубіжні вчені ХХ ст. Французький історик-

медієвист Ж. П. Ариньон студіював питання міжнародних відносин Київської 

Русі за часів княгині Ольги [97]. Болгарський етнограф і письменник                                 

С. Чилінгиров [98, с. 29–36], болгарські історики Т. Сабєв [99], Е. Михайлов [100] 

і В. Златарський [101, с. 778; 101, с. 574‒602] присвятили свої розвідки русько-

болгарським відносинам. Історик, славіст і візантолог чеського походження                    

Ф. Дворнік розглянув ці питання в загальному контексті творення держав 

Центральної і Східної Європи [102, с. 254]. 

У польській історіографії ХХ ст. аналізують питання польсько-руських 

міжнародних, в т. ч. династичних взаємин, історики Й. Банашкевич [103; 104], 

А. Брукнер [105], Б. Влодарський [106], В. Кентржинський [107], 

С. Кентржинський [108; 109], С. Кучинський [110, с. 65; 111], Г. Лабуда 

[112‒114], Г. Ловмянський [115; 116, с. 76, 122], П. Урбанчик [117] та ін. 
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Упродовж ХХ ст. питання генеалогії династії Пястів та її роль для розвитку 

культури Польщі в ХІ–ХІІ ст. вивчали у своїх комплексних працях переважно 

польські вчені: З. Борас [118], К. Бучек [119], Є. Вирозумський [120], 

З. Далевський [121], С. Закржевський [122], А. Клубувна, С. Казьмерчук [123], 

С. Кентржинський, А. Клубувна, Б. Курбісовна [124], Г. Лабуда [125], 

Г. Ловмянський [126], З. Пєтрас [127], Й. Топольський [128], С. Травковський 

[129], П. Урбанчик і С. Росік [130], П. Ясєніца [131], а також Н. Давіс [132] та ін. 

Є. Вирозумський присвятив свою працю «Діяння Польщі Пястівської» усьому 

періоду держави Пястів та діяльності її представників від легендарних персонажів 

польської історії до 1370 р., коли династія припинила своє існування як правляча 

[120], С. Кентржинський ґрунтовно проаналізував періоди правління та діяльність 

князів династії Пястів у Х–ХІ ст. [108]. 

Роль династії Пястів розглядається у працях колективного збірника статей 

«Пясти в діяннях Польщі» [133]. Стаття Г. Лабуди представляє Пястів як творців 

польської держави [133, с. 10–49]. Дослідження К. Ясіньського розкриває 

генеалогічні зв’язки та шлюби представників династії [133, с. 135–149]. 

Я. Кшижанякова розглядає культурну діяльність Пястів у Великопольщі 

[133, с. 149‒167]. Аналогічна за темою монографія З. Бораса [118]. 

Деякі дослідники концентрували увагу на діяльності лише одного з 

представників правлячої династії: В. Коваленко [134] і З. Пєтрас [127] – Казимира 

Відновителя; К. Малечинський – Болеслава ІІІ Кривоустого [135], М. Біняс-

Скопек – Болеслава IV Кучерявого [136]. 

Вагому роль взаємовідносин Польщі та України в минулому і сучасному 

Європи підкреслює польський історик і політолог А. Бромке у своїй книзі 

«Україна і Польща у взаємозалежній Європі» [137]. 

Тему культурних взаємин Київської Русі та Польщі розкривали у своїх 

дослідженнях Е. Кухарський та Е. Левіцький [138], Ф. Сєліцький [139] та ін. Роль 

польсько-руської взаємодії у сфері церковних відносин упродовж всієї історії 

охарактеризували у своїй колективній праці В. Боярський, В. Зайончковський, 

Я. Ярко, А. Потоцький та ін. [140]. 
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Сучасна українська історіографія має значний науковий доробок на тему 

міжнародних, в т. ч. династичних взаємин Київської Русі.  

В останні десятиліття зʼявилися узагальнені праці з тематики україно-

європейських взаємовідносин часів середньовіччя українського вченого 

М. Котляра [141; 142]. Київську Русь як потужну державу і один із 

найвпливовіших суб’єктів міжнародних взаємовідносин доби середньовіччя 

представив у своїй монографії О. Задорожний [143]. Визначне місце відводиться 

Русі в середньовічному європейському контексті й у працях О. Моці [144]. 

Київська Русь як вагомий суб’єкт міжнародних відносин ІХ–ХІ ст. постає й у 

дослідженні О. Сокуренка [145]. 

Опосередковано питань міжнародних, зокрема династичних, відносин 

торкаються у своїх дослідженнях Л. Гайдай [146], Р. Іванченко [147], Н. Нікітенко 

і В. Корнієнко [148], Н. Нікітенко [149], І. Корсак [150] та ін. 

Тему русько-європейських династичних відносин та окремі постаті 

династичної історії вивчали українські дослідники: С. Висоцький [49], 

М. Волощук [151], С. Горбенко [152], Г. Косих [153], А. Кравець [154], 

Н. Крутенко [155], Є. Луняк [156; 157], Ю. Хорунжий [158], А. Широкорад [159], 

О. Ясинецька [160‒162] та ін. 

Я. Ісаєвич в ряді робіт студіював питання історії взаємовідносин на 

польсько-руському прикордонні в Х–ХІ ст., зокрема, розглянув проблему 

«Червенських градів» [163]. 

Ще в 1991 р. з’явився колективний доробок українських вчених «Україна і 

Польща в період феодалізму», де, зокрема, вченим О. Головком представлено 

дослідження «Балтійські племена в політичних взаємовідносинах Давньоруської і 

Польської держав (Х – перша третина ХІІІ ст.)» [164], а в співавторстві з                         

В. Смолієм – статтю «Проблема україно-польських зв’язків доби феодалізму в 

українській радянській історіографії» [165]. 

Тему україно-польської взаємодії розглядають у своїх розвідках С. Сегеда 

[166] та О. Трухан [167]. Дослідженню україно-польських відносин у 

«Варшавських українознавчих записках» присвятив свою історіографічну працю 
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О. Піх [168]. Етапи становлення польсько-українських стосунків представлені у 

історіографічній розвідці О. Рудої [169]. 

Русько-польський духовний контекст доби раннього і високого 

середньовіччя розглядає у своїй статті О. Сліпушко [170]; авторський погляд на 

тему взаємовідносин України та Польщі впродовж всього періоду історії 

репрезентує І. Рудницький [171]. Питань матримоніальних відносин київської 

правлячої родини з династіями Західної Європи в ХІ–ХІІ ст. торкається у своїй 

монографії  Д. Наливайко [172]. 

Цій темі присвятили свої сучасні розвідки також М. Леонов [173], 

А. Махінько [174], В. Половинська [175] та ін. У роботі В. Половинської, зокрема, 

розглянуто матримоніальні зв’язки руської князівської династії зі 

скандинавськими монаршими дворами в ХІ–ХІІ ст. М. Волощук зосередив свою 

наукову увагу на матримоніальних відносинах Київської Русі та Угорщини в Х–

XIV ст. [176]. Вчений підтверджує, що русько-угорські матримоніальні контакти 

були одними з найактивніших у династичній політиці Рюриковичів, однак 

поступалися в інтенстивності русько-польським династичним шлюбам, що 

підтверджує кількість укладених матримоніальних союзів упродовж вказаного 

періоду. М. Волощук розглядає також питання військово-політичної та 

міждинастичної взаємодії Рюриковичів та Пястів [177]. 

Окремі аспекти і персоналії русько-польських династичних відносин 

ХІ‒ХІІ ст. вивчали Т. Вілкул [178], І. Назарко [179], А. Плахонін [180], О. Трухан 

[167], О. Ясинецька [181‒185] та ін. 

Найбільш ґрунтовними працями з генеалогії руської правлячої династії 

досліджуваної доби є узагальнюючі роботи українського історика Л. Войтовича, 

опубліковані в 2000-х рр. [186‒187]. Прямо або опосередковано торкалися теми 

генеалогії руських князів у своїх працях українські вчені: М. Котляр [188], 

В. Корнієнко [148], Н. Нікітенко [189], В. Ричка [190; 191], П. Толочко [192] та 

багато ін. 
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У 1990–2000-х рр. з’явилися ґрунтовні дослідження російського вченого 

О. Назаренка, присвячені міжнародним, в т. ч. династичним відносинам Київської 

Русі [193‒200]. 

Окремими аспектами теми генеалогії руських князів займалися сучасні 

російські вчені С. Белецький [201], І. Данилевський [202], В. Коган [203], 

О. Корольов [204], А. Нікітін [204], А. Новосельцев [205], М. Сєряков [206], 

Я. Штернберг [85] та ін. Літописній хронології та генеалогії руських князів 

присвячена також оглядова робота С. Єсікова [207] Монографії історика 

О. Карпова присвячені Володимиру Святославичу [208] та Ярославу Мудрому 

[209]. Окремі аспекти та постаті русько-європейської династичної історії студіює 

Л. Морозова [95; 210]. 

У сучасній зарубіжній історіографії з’явилася ґрунтовна колективна 

монографія за редакцією професора Гамбурзького університету (Німеччина)  

Н. Беренд, в якій розбираються питання формування європейських християнських 

монархій, в т. ч. Русі, та їхніх міждержавних відносин у в Х‒ХІІ ст. [211]. Тему 

міжнародної взаємодії Київської Русі розглядають також польський історик 

В. Хшарновський [212] і німецько-британський дослідник Т. Ройтер [213]. 

Американський учений К. Раффеншпергер присвятив темі руської 

генеалогії, династичних взаємин та ролі держави Русь у Х–ХІІ ст. на міжнародній 

арені ряд праць [214‒220]. 

У своїй роботі «Переуявлення Європи: Київська Русь у середньовічному 

світі» спростував поширене, але неслушне сприйняття історії Русі як складової 

Візантійського світу, відокремленої від решти Європи. Автор репрезентує Русь 

«як функціональну частину Європи», ґрунтуючи свою думку, в т. ч. й на 

династичному принципі [221‒222]. В окремих його ґрунтовних працях 

опрацьовується багато аспектів генеалогії та династичних відносин Київської Русі 

[223‒226]. Цю тему вивчали також й інші вчені США – Г. Роней [227], Англії – 

Р. Джетте [228], Франції – М. Стурдза [229]; русько-угорські династичні 

взаємини, зокрема, шлюби королів династії Арпадів з руськими князівнами 
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розробляє угорська дослідниця М. Фонт [230]; тему чернігівської династії ХІ–ХІІ 

ст. – канадський учений М. Дімнік [231]. 

Питанню розвитку польсько-руських взаємин впродовж всієї історії 

присвячена колективна праця «Поляки і українці. Історія, яка поєднує і роз’єднує» 

[232]. Вивчення династичних взаємин Польщі та Київської Русі дає змогу 

з’ясувати їх роль у загальному контексті династичної політики як складової 

міждержавних дипломатичних відносин Київської Русі ХІ–ХІІ ст., її політичних 

пріоритетів у цей період. Серед сучасних польських дослідників русько-польської 

династичної історії – К. Бенускевич [233‒235], Й. Бесала [236], П. Віжевський 

[237], Н. Делестович [238], С. Закржевський [239], А. Зеліньський [240], 

К. Коллінгер [241‒243], Є. Мадейчик [244], А. Поппе [245; 246], М. Рожек [247], 

С. Стемпень [248], Е. Хоєцька [249], Т. Юрек [250], К. Яніцький [251]. 

Опосередковано торкаються цієї теми праці Е. Главітшки [252], Д. Дабровського 

[253], С. Жилінської [240], З. Сатави [254], Й. Стрельчика [255], П. Ясєніци [256] 

та ін. 

Генеалогією Пястів займалися польські історики Е. Бібер і М. Лечинський 

[257], В. Дворжачек [258], П. Віжевський [237], Т. Кружевський [259] та ін.; 

найґрунтовніше –  М. Бараньський [260] і К. Ясіньський [261]. Питання діяльності 

династії Пястів для розвитку культури Польщі в ХІ–ХІІ ст. знайшли відображення 

в працях С. Козловської-Будкової [262], С. Курнатовської [263], Г. Лабуди [112; 

113]. 

Етнічна спорідненість Польщі та Київської Русі підтверджена висновками 

польських учених у сфері новітніх генетичних досліджень [264]. 

У фокусі дисертаційної роботи  – пам’ятки культурної спадщини Польщі 

ХІ–ХІІ ст. Важлива частина дослідження присвячена пам’яткознавчим питанням 

вивчення та збереження пам’яток історії та культури, системі та принципам 

класифікації нерухомих пам’яток історії; опрацюванню сучасного 

пам’яткоохоронного законодавства України та Польщі.  

До вивчення дисертаційної проблематики були залучені спеціальні 

дослідження у галузі пам’яткознавства, серед яких – узагальнюючі та теоретично-
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методологічні праці сучасних українських вчених В. Акуленка [265; 266]; 

В. Вечерського [267]; В. Горбика, Г. Денисенко та М. Пархоменка [268; 269];                   

В. Горбика і Г. Денисенко [270]; Л. Гріффена [271]; Л. Гріффена та О. Титової 

[272]; Г. Івакіна та О. Титової [273], Т. Катаргіної [274]; С. Кота [275; 276]; 

Е. Піскової і Л. Федорової [277]; О. Титової [278]; П. Тронька [279] та ін. 

Ряд колективних пам’яткознавчих монографій підготовлено вченими 

Інституту історії України НАН України [280‒283] та Центру пам’яткознавства 

НАН України та УТОПІК [284]. Зазначені праці важливі для опанування 

теоретико-методологічних засад сучасного пам’яткознавства та історії 

пам’яткоохоронної справи в Україні. 

Проблемам становлення та розвитку вітчизняного законодавства про 

охорону і використання пам’яток культури впродовж 1917–1990 рр., а також його 

застосування державними та громадськими органами присвячена робота                          

В. Акуленка [265]. Питання історії, теорії та формування українського 

пам’яткознавства в період ХІХ‒ХХ ст. досліджував С. Заремба [285]. 

Теоретичні та науково-методичні питання пам’яткознавства, історико-

культурну спадщину України та проблеми її збереження розглядає у низці праць 

С. Кот [286‒288]. 

Л. Федорова та Е. Піскова запропонували авторську систему класифікації 

нерухомих пам’яток історії, доповнили понятійно-термінологічний апарат, 

наукові дефініції основних понять, опрацювали нові методологічні підходи до 

виявлення та обліку пам’яток основних типів і груп, описали специфіку 

суспільного використання нерухомих пам’яток історії, проблеми їхньої 

музеєфікації тощо [277, с. 177–247; 289, с. 149–171; 290, с. 188–207]. 

О. Титова та Г. Івакін запропонували принципи класифікації та поцінування 

пам’яток археології [273] та проаналізували проблеми їх збереження [291].                       

В. Тимофієнко розглянув питання визначення та класифікації памʼяток 

архітектури [280, с. 283‒312].  

Л. Прибєга розробляв методологічні аспекти охорони і реставрації 

архітектурно-містобудівної спадщини [292], розглянув історію формування 
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законодавчо-нормативної бази в Україні та дав оцінку діючим національним 

законодавчим і нормативним актам з охорони пам’яток, а також міжнародним 

правовим документам, ратифікованим Україною [293]. 

Законодавчий досвід європейських держав, а також міжнародно-правові 

акти у сфері охорони пам’яток культурної спадщини вивчали: В. Акуленко та 

О. Мельничук [266], О. Гриценко [294; 295], Т. Катаргіна [274], Н. Кузьмич 

[296, с. 107–109], Л. Прибєга [297], Ю. Юринець [298] та ін.  

Вчені переконливо доводять, що для удосконалення законодавчої бази та 

формування ефективної системи управління охорони пам’яток культурної 

спадщини в Україні важливим є вивчення міжнародного досвіду інших держав. 

Т. Катаргіна, зокрема, здійснила порівняльний аналіз досвіду Великої 

Британії, США, Канади у сфері організації збереження та використання 

нерухомих памяток історії та культури з метою визначення більш ефективних 

шляхів поліпшення роботи з охорони культурної спадщини в Україні [274]. 

Л. Прокопенко вважає особливо цінним досвід державного управління у 

сфері культурної спадщини у Великій Британії та Польщі [299]. Питання 

законодавчо-нормативної бази та системи державного управління охорони 

пам’яток у Польщі вивчала також О. Ясинецька [300]. 

У сучасній українській історіографії про важливість історико-культурної 

спадщини України у цивілізаційному діалозі держав Європи та світу наголошено 

у статті Л. Матлай. Автор осмислює та об’єктивно оцінює роль культурної 

спадщини у процесах консолідації вітчизняної та європейської спільноти [301]. 

Російська дослідниця Н. Трещетенкова наголошує на тому, що законодавча 

база Польщі у сфері охорони пам’яток є однєю з найбільш сучасних та 

ефективних систем, оскільки відображає як великий національний досвід, так і 

загальноєвропейські правові стандарти [302]. 

Дослідженню пам’яток культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. присвячена 

велика кількість наукових праць польських учених, починаючи з кін ХІХ ст. 

Серед них вирізняються студії Т. Войцеховського [303], А. Несбіта [304],                        

К. Скуревича [305], К. Тименецького [306], К. Ясенського [307] та ін.  
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У польській історіографії ХХ ст. пам’яткам культурної спадщини Польщі 

ХІ–ХІІ ст. приділялася значна увага. Пам’ятки польського середньовіччя 

розглядалися в загальних історичних монографіях та колективних працях з історії 

архітектури, монументального мистецтва [308‒311], спеціальних працях, 

присвячених окремим пам’яткам [125; 312‒317]. 

Докладні роботи з цієї теми впродовж ХХ ст. опублікували 

Й. Моравінський [318], Й. Новацький [319], Т. Родзінська-Хоронжи [320], 

А. Шишко-Богуш [321], Й. Захватович, А. Швеховська та З. Швеховський [322], 

М. Жуков-Карчевський [323]. Й. Захватович висвітлив в одній із своїх праць 

питання охорони пам’яток у Польщі [324]. 

У сучасній польській історіографії дослідження пам’яток культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. знайшло подальший розвиток [262; 325‒331]. У 

контексті дисертаційного дослідження вирізняються роботи Й. Добоша [332],                   

Л. Камінського [333], М. Рожека [334], Г. Сварженського [308], Д. Сікорського 

[335], Ж. Швеховського [336, с. 104–112]. 

Цілий ряд сучасних польських вчених сфокусував свою увагу на окремих 

пам’ятках цього періоду: Т. Барановський [337], П. Скібінський [338], 

П. Шанецький [339], Й. Шимчак [340]. Є. Гурецкий [341]. Плідно вивчав об’єкти 

культурної спадщини Г. Лабуда [342‒346]. 

Базовими для дисертаційної роботи стали праці провідного польського 

дослідника середньовічної архітектури та мистецтва, особливо романського 

періоду в Польщі, З. Швеховського. Особливе значення мають публікації, що 

стосуються архітектурних споруд на теренах Великопольщі, створених за часів 

правління династії Пястів. Перші роботи вченого у цьому напрямі були 

опубліковані ще в 1949 р. [347], пізніше зявилися й інші його наукові та науково-

популярні дослідження [348‒356]. У деяких виданнях З. Швеховський виступає як 

співавтор [322; 325]. 

Вчений присвятив свої розвідки не лише окремим пам’яткам романської 

архітектури і скульптури, але й залишив ґрунтовні узагальнюючі праці та 

каталоги. Два з каталогів пам’яток романського будівництва в Польщі [354; 355] 
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стали базовими джерелами інформації для дисертаційного дослідження. Дуже 

цінними є відомості автора про час створення пам’яток; документи, які 

засвідчують їх фундацію чи освячення; дані археологічних розвідок і про 

сучасний стан багатьох досліджуваних об’єктів.  

В останні десятиліття цікавими працями, присвяченими темі пам’яток 

культурної спадщини ХІ–ХІІ ст. у Польщі, є роботи А. Вирви. Деякі з них 

безпосередньо стосуються теми дисертації [357; 358]. Автор здійснив докладний 

аналіз особливостей середньовічних споруд цистеріанських і бенедиктинських 

абатств Польщі, розглянув стан і перспективи досліджень польської мурованої 

архітектури ХІІ–ХІІІ ст. тощо [359]. Деякі роботи А. Вирви, який нині працює 

директором «Музею Перших Пястів на Ледниці», присвячені пам’яткам острова 

Ледницького [360]. 

Визначною працею останніх років є колективна монографія «Архітектура 

сакральна на початках держави польської (Х–ХІІІ ст.), видана Музеєм початків 

польської держави у м. Гнєзно в 2016 р. [361]. Низка новітніх досліджень 

польських учених, присвячена відкриттям останніх років стосовно окремих 

пам’яток Х–ХІІІ ст., опублікована у цій збірці. Так, А. Куклінський розглядає 

гіпотезу щодо існування мурованої брами на Вавелі [361, с. 35–66], М. Грачинська 

та М. Каміньська порівнюють особливості архітектури краківської кафедри і 

кафедри празької [361, с. 67–84]. Я. Шушкевич досліджує костел св. Бенедикта в 

Кракові в світлі останніх розвідок [361, с. 85–116], М. Радке – архітектуру 

бенедиктинського абатства в м. Моґільно [361, с. 117–146], а Т. Войчас аналізує 

символіку романських фундаційних тимпанів [361, с. 255–266]. 

Більшість цих студій прямо або опосередковано пов’язані з темою 

дисертації. Однак, найбільшою мірою – дослідження З. Швеховського «Участь 

подружжя Пястів у процесі появи будівель ХІ–ХІІ ст.», що включене до цього 

колективного видання [325, с. 147–171]. Це єдина праця, яка поєднує і 

династичний, і пам’яткознавчий аспекти. Однак, автор розглядає не руські шлюби 

польських правителів, а німецькі, починаючи з дружини Мешка ІІ, матері 

Казимира І Відновителя – Рикси. Автор окреслює роль німецьких князівен – 
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дружин польських правителів у розвитку культури Польщі, поширенні окремих 

християнських культів (наприклад, св. Егідія), чернечих орденів та появі 

культових споруд романського стилю у Польщі ХІ–ХІІ ст.  

Питання законодавчо-нормативної бази та системи державного управління 

охорони пам’яток у сучасні Польщі знайшли висвітлення у праці М. Дрела [362]. 

Незважаючи на велику кількість публікацій з окремих аспектів теми 

дослідження, питання міжнародних політичних, військових, дипломатичних і 

династичних взаємовідносин Київської Русі та європейських держав, в т. ч.  

Польщі, в ХІ–ХІІ ст., досі залишаються малодослідженими. Брак джерельних 

даних стосовно родоводів окремих князівен – дружин польських правителів, 

призвів у вітчизняній та зарубіжній історіографії до протирічливих висновків 

щодо їх походження. Поза увагою вчених залишилися пам’ятки культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. в їх тісному взаємозв’язку з подіями та постатями 

династичної історії Київської Русі та Давньопольської держави. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

В українському історичному джерелознавства виділяється п’ять основних 

груп джерел: речові, зображальні, усні, лінгвістичні та писемні [363, с. 165–455]. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження складають три групи джерел: 

писемні, речові та зображальні. З них писемні утворюють основну групу 

використаних джерел. До них належать, насамперед, писемні пам’ятки (літописи, 

документи, листи, щоденники тощо) [363]. 

Головний масив джерельних писемних свідоцтв, який став основою для 

дисертаційного дослідження, становлять європейські, зокрема польські, 

середньовічні джерела ‒ латиномовні хроніки, анали (рочники), а також 

вітчизняні літописні зведення. Вони містять цінні відомості з генеалогії Пястів та 

Володимировичів, про міжнародні, в т. ч. династичні відносини між правлячими 

династіями Польщі та Київської Русі в ХІ–ХІІ ст., а також культурну, зокрема, 

фундаторську діяльність правлячих родин у Давньопольській державі цього 

періоду. За допомогою цих джерел було обґрунтовано ряд авторських висновків 
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стосовно генеалогії окремих київських князівен, які стали дружинами правителів 

польської держави у ХІ–ХІІ ст. 

Польсько-руські взаємовідносини досліджуваного періоду висвітлюють 

вітчизняні літописні зведення. Більшою мірою це стосується військово-

політичних взаємин, однак певні дані стосуються й польсько-руських 

династичних шлюбів, зокрема, руських князівен, виданих заміж до Польщі. На 

жаль, жодних відомостей про подальшу долю руських князівен у Польщі, а, 

особливо, про їх культурну діяльність спільно з новими польськими родинами, 

вітчизняні літописи не містять. 

У них зафіксовані деякі факти про кількох польських правителів (Болеслава 

І, Казимира І, Болеслава ІІ, Болеслава ІІІ та ін.) у контексті військово-політичних 

взаємовідносин Польщі та Київської Русі та їх шлюби з руськими князівнами. Це 

стосується таких зведень, як: Літопис руський за Іпатським списком [364], 

Лаврентіївський [365], Воскресенський [366], Йоакимівський [11], Никановський 

[367; 368], Псковський [369], Устюзький [370], Рогозький [371], Густинський 

[372; 373], Радзивилівський [374], Новгородський [375], Західноруські [376] та 

інші літописи [377‒380]. 

Пізніші з них, зокрема, Густинський літопис містить значно більше 

інформації про окремих київських князівен, виданих заміж за польських 

правителів. Він є єдиним літописним зведенням, що вказує обидва імені руської 

князівни, виданої заміж за Казимира І Відновителя – Марія-Добронега [372, с. 53]. 

Наприклад, Літопис руський за Іпатським списком називає її лише «сестрою 

Ярослава» Мудрого [381, с. 94]. 

Додаткові відомості про польсько-руські династичні взаємини та генеалогію 

руських князів і князівен опосередковано подають інші пам’ятки давньої 

української писемності: «Житіє Бориса і Гліба» [382‒384], «Житіє Мойсея 

Угрина» [385], «Повчання дітям Володимира Мономаха» тощо. Деякі дані 

опубліковані також у т. зв. Родословній книзі Всероссийского дворянства [386] та 

інших пізніших писемних джерелах. 
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Проте, до основної групи таких джерел, використаних в процесі 

дослідження, належать польські хроніки: Хроніка Галла Аноніма [387; 388]. 

Велика хроніка про Польщу, Русь та їх сусідів ХІ–ХІІ ст. (або Хроніка Бугухвала і 

Годислава Башка) [389; 390], Хроніки Вінцентія Кадлубека [391], Мацея 

Стрийковського [392], Марціна Бельського [393], Мартіна Кромера [394], Яна 

Длугоша [72], О. Гваньїні [395] та ін. 

Найдавніша польська хроніка – Хроніка Галла Аноніма, написана вірогідно 

в 1107‒1113 рр. [74, с. 35], містить цінні відомості як про Пястів ‒ першу 

правлячу династію в Польщі, так і про її династичну політику, зокрема 

взаємовідносини з Київською Руссю. Вчений М. Алпатов вважав, що Хроніка 

Галла поклала початок традиції «різко негативного ставлення до Київської Русі», 

яку підхопили пізніші хроністи [74, с. 11]. Однак, не зважаючи на це, а також на 

часто хронологічну непослідовність, не повну достовірність та чіткість 

історичних даних, Хроніка Галла Аноніма все ж таки стала вагомим джерелом для 

дисертаційного дослідження. Багатство фактичного матеріалу, велика кількість 

свідоцтв із соціально-політичного устрою Давньопольської держави поставили 

Хроніку Галла в ряд опорних джерел дослідження. Окрім того, Галл працював у 

канцелярії нащадка (онука) київської князівни Добронеги-Марії, одруженого з 

іншою київською князівною ‒ Збиславою Святополківною. Автор створив хроніку 

на замовлення княжої родини та збагатив відомості про своїх володарів багатьма 

цінними історичними та емоційними деталями. 

Продовжили традицію польського літописання пізніші хроніки, зокрема, 

хроніка цистеріанського монаха Вінцентія Кадлубека (кін. ХІІ ‒ пер. чверть 

ХІІІ ст.) [396]. Повторюючи деякі відомості Галла, Кадлубек значно доповнив їх. 

Цінність його хроніки складають відомості про Русь ХІІ‒ХІІІ ст. та історію 

польсько-руських взаємовідносин цього періоду. Хроніст написав свій твір на 

замовлення іншого правителя Польщі й діяча польсько-руської династичної 

історії – Казимира ІІ Справедливого, одруженого, вірогідно, в обох шлюбах з 

руськими князівнами. Для Кадлубека характерна певна суб’єктивність 

трактування русько-польських стосунків кін. ХІІ ст., війн, союзів, взаємної 
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військово-політичної підтримки Польщі та Київської Русі та інших подій, 

очевидцем багатьох з яких був сам хроніст. В його Хроніці простежується зміна  

ставлення до Русі. Якщо для Галла руська держава була ворожою, а династичні 

союзи з руськими князями були виправдані лише крайньою політичною 

необхідністю, то Кадлубек вважає руських князів не лише близькими родичами, а 

й надійними помічниками правлячих польських князів.  

Великопольська хроніка (1273 р.), авторство якої приписують познанському 

єпископу Богухвалу та познанському кустошу Годиславу Башку, активно 

використана у дослідженні [397]. Завдяки її унікальним відомостям, які 

доповнили інші джерела, були зроблені авторські новаторські висновки щодо 

родоводу київської князівни Добронеги-Марії [181]. 

Пізніші польські хроніки ‒ Мацея Стрийковського [392], Бернарда 

Ваповського, Марціна Бельського, Марціна Кромера [394], Яна Длугоша [72], 

Алессандро Гваньїні [395] та інші дали змогу внести додаткові уточнення щодо 

окремих діячів і епізодів русько-польської політичної та династичної історії, 

збагатили дослідження інформацією про фундаційну діяльність правителів 

Польщі та їх родин. 

У польських хроніках XV‒XVI ст. закладений потужний пласт інформації 

про жінок королівської крові – дружин польських володарів. Першим твором, 

вписаним у контекст «світової історії», вважають Хроніку Яна Длугоша 

[398, с. 60; 399; 400]. Автор створив у ній емоційні портрети багатьох князівен на 

польському престолі – від легендарної Ванди, дочки князя Крака, до сучасної 

йому хроністці Софії Гольшанської. 

Бажаючи показати історію Польщі у тісному взаємозв’язку зі світовою, Ян 

Длугош доводив, що історія Польської держави наповнена яскравими видатними 

особистостями, зокрема, діяльними жінками, які були дружинами польських 

правителів. Одні жінки в описах Длугоша отримали його схвальну оцінку за свій 

внесок у посилення християнських переконань своїх чоловіків, поширення 

християнського вчення серед народу та своє благочестиве життя, інші – за 

звершення діянь задля обʼєднання та зміцнення польського королівства. 
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Позитивно Длугош оцінював роль жінок польської крові, однак усі образи 

руських князівен – дружин польських володарів також зображені з симпатією. 

Зокрема, захоплення Длугоша викликає Марія-Добронега, дружина Казимира І 

Відновителя (хроніст називає її Доброгневою). В очах автора вона ототожнювала 

ідеальну дружину для польського правителя: високого князівського роду, 

вродлива і доброчесна. Завдяки їй було скріплено мирний союз Польщі та 

Київської Русі, польська скарбниця збагатилася, князь отримав військово-

політичну підтримку нових київських родичів. Окрім того, Марія виправдала 

основні сподівання, покладені на дружину правителя, – народила спадкоємців 

чоловічої статі [72, с. 220–222]. 

Деякі відомості Длугоша викликають сумнів, зокрема, про коронацію 

Казимира І і Марії-Добронеги та про її перехрещення в католицьку віру 

[72, с. 220], однак, незважаючи на окремі моменти, Хроніка Яна Длугоша 

вважаєтсяь цінною писемною пам’яткою з польської історії. До того ж, вона 

містить інформацію про культурну, в т. ч. фундаційну діяльність польсько-

руських династичних родин, що стало цінним джерелом відомостей для 

дисертаційного дослідження. Так, наприклад, хроніст згадує про численні 

церковні споруди, зведені Петром Властом та його дружиною, київською 

князівною Марією Святополківною [72, с. 268]. Подібні свідчення містяться й в 

інших польських хроніках. Наприклад, Великопольська хроніка вказала на 

заснування Казимиром Монахом (Казимир І Відновитель) бенедиктинського 

абатства в Тинці (сучасне Великопольське воєводство) [397, с. 98]. 

Цінними є і відомості польських аналів (т. зв. рочників) і помʼяників 

[401, с. 42–45]. На відміну від розлогих оповідей хронік, вони містять короткі 

порічні записи, що дає змогу вважати їх хронографічними творами, які 

синтезують в собі ознаки класичних аналів і хронік. Цінність, зокрема, польських 

рочників, полягає і у фактах, викладених в них, і в самій хронології. Завдяки 

цьому стало можливим визначити дати багатьох подій польсько-руської 

династичної історії, дати народження, смерті, подій життя окремих представників 

польсько-руських династичних пар та їхніх нащадків. Так, наприклад, 
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найдавніший польський рочник ‒ Аннали Капітули  Краківської містить точні 

відомості стосовно року смерті київської князівни Добронеги-Марії, дружини 

Казимира І Відновителя – 1087 р. і є єдиним польським джерелом, яке називає 

князівну «Добронегою» [402, с. 345]. Пізніші польські аннали та хроніки 

переінакшують це імʼя на «Доброгнева» [72, с. 220–222]. 

Давніх рочників у Польщі нараховується понад 30. На думку деяких учених, 

це лише третя частина з усіх створених анналів [403, с. 805]. Окрім 

рочника/анналів капітули Краківської [404; 405] були використані такі рочники 

як: Аннали монастиря Святого Хреста (рочник Свентокшиський давній) 

[406‒408], Малопольський [409], Каменецький [410], Плоцький, Мазовецький, 

Сендзивоя [411], Красинських [412; 413], Сілезькі компілятивні анали [414], 

Споминки Плоцькі і Сохачевські [415], рочник Траскі [416] та ін. 

Окрім даних про польську шлюбну політику та русько-польську династичну 

історію вони подають відомості про фундаторську діяльність правлячих родин, 

вказуючи час заснування, відновлення, освячення храмів та монастирів. Так, 

наприклад, Споминки Плоцькі і Сохачевські, вказують на освячення у 1144 р. 

кафедрального собору в Плоцьку, благодійниками якого, як відомо, була серед 

інших і польсько-руська династична родина – Болеслава ІІІ і Збислави 

Святополківни [415, с. 119]. 

Більшість  давніх польських анналів, хронік та інших документів було 

зібрано в єдину грандіозну серію «Monumenta Poloniae Historica» («Памʼятки 

польської історії») і видано у 1864‒1893 рр. у Львові за участі упорядника 

А. Бельовського [413]. Наявність оцифрованої версії цього видання значною 

мірою допомогло у дослідженні теми дисертації [417]. Продовжила видатну серію 

Краківська академія знань, опублікувавши три наступні томи «Памʼяток 

польської історії». Інтерес становить, зокрема, том IV цього видання, присвячений 

житіям польських святих. Так, «Житіє св. Станіслава» містить ряд відомостей про 

матримоніальні зв’язки правителів Польщі та Русі [413, с. 238–285]. 

Велику групу писемних памʼяток, використаних у дослідженні, становлять 

аннали та хроніки інших європейських держав (німецькі, чеські, угорські, 
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англійські та ін.). Серед них хроніки: Титмара Мерзебурзького (1012‒1018 рр.) 

[418; 419], Адама Бременського (1070-ті рр.) [420], Ортліба Цвіфальтенського (ХІІ 

ст.) [421; 422] та його доповнення – «Перенесення руки первомученика Стефана» 

(1141 р.) [423], Козьми Празького (бл. 1119‒1125 рр.) [424], Відукінда 

Корвейського (Х ст.) [425], Джона Вустерського (бл. 1140 р.) [426], Матвія 

Паризького (1240–1259 рр.) [427; 428], Вільяма Мальмсберійського (1125 р.) [429; 

430], Гельмольда (1170 р.) [431; 432], Аельреда Рівоського (1153–1154 рр.) [433], 

Угорський хронікальний звід (XIV ст.) [434], Угорська ілюстрована хроніка 

(1358‒1373 рр.) [435]; європейські аннали: Магдебурзькі [436], Кведлінбурзькі 

[437, с. 15–89], Альберта Штаденського (між 1240‒1260 рр.) [438; 439], Ламперта 

Херсфельдського (1077‒1078/9 рр.) [440], Роджера Ховеденського (1201 р.) [441], 

Саксонський анналіст (бл. 1150 р.) [442‒444] та інші [445‒448]. 

Велику групу джерел складають також середньовічні документи (папські 

булли, князівські грамоти, листи, дарчі, житія святих, доповнення до хронік, 

історії та генеалогії окремих родів тощо) [449‒456]. Наприклад, «Послання Папи 

Григорія VII до польського короля Болеслава ІІ і київського князя Ізяслава 

Ярославича» (1075 р.) містить цікаві відомості про взаємовідносини Польщі та 

Київської Русі, зокрема, двох польсько-руських династичних пар – Болеслава ІІ 

Щедрого і київської князівни Вишеслави та Ізяслава Ярославича і польської 

князівни Гертруди [457]. Твір «Діяння гамбурзьких єпископів» Адама 

Бременського (1070-ті рр.) дає підстави стверджувати  про культурну та етнічну 

спорідненість Польщі та Київської Русі, містить цінну інформацію про окремі 

племена, географічні межі Давньопольської держави, особливості її 

взаємовідносин з багатьма європейськими країнами і династіями, в т. ч. Руссю 

[420, с. 122–151]. 

Відомості «Генеалогії вельфів» та «Історії Вельфів» (бл. 1125/1126 ‒ 

1170 рр.) дали змогу обґрунтувати оригінальні авторські висновки стосовно 

генеалогії київської князівни Добронеги-Марії, дружини Казимира І Відновителя 

[458, с. 190]. Твір «Перенесення руки св. Стефана Первомученика» (1141 р. ‒ 

доповнення до Хроніки Ортліба Цвіфальтенського) повідомляє про особливості 
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польсько-руських династичних взаємин і укладання шлюбу Петра Власта та 

київської князівни Марії Святополківни [423, с. 197–200]. Дарча грамота 

Болеслава Сміливого (Щедрого) для монастиря в м. Моґільно  засвідчує 

благодійну діяльність князя та його родини [459, с. 359–364]. Інформація, що 

міститься в цих текстах, дала змогу зробити висновки стосовно особливостей 

генеалогії окремих представників династії Володимировичів та Пястів, 

міждержавних відносин Польщі та Київської Русі в ХІ‒ХІІ ст. і культурної 

діяльності династичних пар у Польщі в зазначений період. 

Важливими джерелами пам’яткознавчої складової дисертації є попередні та 

діючі закони у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі 

[460‒462], Реєстр нерухомих памяток Польщі [463], міжнародна Конвенція про 

охорону всесвітньої культурної і природної спадщини [464], урядові 

розпорядження [465; 466]. 

Другою великою групою джерел, використаних у процесі дослідження, є 

речові джерела. Предметом дисертаційного дослідження є об’єкти національної 

спадщини Польщі, переважну більшість з яких становлять нерухомі об’єкти 

культурної спадщини ХІ–ХІІ ст. та пам’ятні місця, пов’язані з подіями життя та 

діяльністю польсько-руських династичних родин. З метою їх вивчення було 

здійснено натурні обстеження та фотофіксацію таких архітектурних об’єктів, 

пам’ятних місць, пам’яток монументального мистецтва як: бенедиктинське 

абатство св. Петра і Павла в м. Тинець, ансамбль споруд Вавельського 

королівського палацу і кафедри (усі – Малопольське воєводство), пам’ятки 

о. Ледницький, пам’ятне місце переможної битви Казимира І (спільно з 

Ярославом Мудрим) проти бунтівного мазовецького князя Мечислава 

(м. Побєдзіска), пам’ятне місце городища Геч, кафедральний собор Внебовзяття 

Найсвятішої Марії Панни та св. Войцеха в м. Гнєзно – пам’ятне місце собору 

ХІ ст., кафедральний собор Петра і Павла в м. Познань (усі – Великопольське 

воєводство), пам’ятне місце каплиці св. Малгоржати у м. Битом (Сілезьке 

воєводство) та ін. 
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Велику групу речових джерел, становлять також викопні джерела, 

археологічні артефакти, знайдені під час розкопок старовинних поселень, 

курганів, поховань тощо. Серед них – нумізматика (польські та руські монети ХІ–

ХІІ ст.), а також прикраси, віднайдені на теренах Польщі. Наприклад, сама 

наявність руських монет ХІ ст. та прикрас, традиційних для Київської Русі цього 

періоду, на теренах давнього городища Геч (Великопольське воєводство), може 

трактуватися як доказ перебування тут великої кількості русичів, зокрема киян, 

які потрапили до Польщі після походу на Київ Болеслава І Хороброго в 1018 р. і 

його шлюбу з дочкою Володимира Великого Предславою. 

Інтерес становлять також монети польських правителів, зокрема, Болеслава 

ІІ Щедрого, сина київської князівни Добронеги-Марії. На реверсі його монети – 

зображення храму, вірогідно, візантійського стилю, характерного для київської 

архітектури [108, с. 369–369], що дає змогу зробити певні припущення стосовно 

особливостей культурної, зокрема, фундаційної діяльності князя та його дружини 

– київської князівни Вишеслави [183]. 

Додаткові відомості було почерпнуто також із зображальних джерел, до 

яких відносять різноманітні зображення (наскельні малюнки та орнаменти, 

фрески та мозаїки, мистецькі картини, скульптуру, твори кіномистецтва, 

фотографії тощо). До цього типу належать також джерела, що містять графічну 

інформацію, тобто її вираження за допомогою наочних графічних зображень 

[363, с. 101]. Наприклад, на думку українських учених, графіті собору св. Софії у 

Києві містять окремі відомості стосовно вірогідних нащадків Святополка 

Окаянного та дочки Болеслава І Хороброго (невідомої на ім’я) [189, с. 176–177]. 

До зображальних джерел належать також графічні книжкові зображення 

[363, с. 247]. Для нашого дослідження одним із таких джерел з польсько-руської 

династичної історії є мініатюри знаменитого Трірського Псалтиря, який 

називають також Кодексом Гертруди, за іменем однієї з власниць пам’ятки – 

польської князівни Гертруди, дружини великого князя київського Ізяслава 

Ярославича [467; 468]. На кількох мініатюрах Кодексу зображено саму власницю 

псалтиря, а також сина польсько-руської династичної пари – Ярополка з 
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дружиною (л. 5: Апостол Петро і сім’я князя Ярополка; л. 10: Спаситель в славі 

вінчає князя Ярополка та його дружину) [467, с. 125, 131, 133]. 

Цінним зображальним джерелом з унікальною інформацією про культурну 

діяльність польсько-руських династичних пар є фундаційні тимпани збудованих 

ними храмів з прижиттєвими скульптурними портретами фундаторів. Так, тимпан 

ротонди св. Прокопія (м. Стшельно, Куявсько-Поморське воєводство) представляє 

скульптурні портрети Петра Власта та його дружини – київської князівни Марії; 

тимпан костелу св. Вінцента бенедиктинського абатства на Олбині (м. Вроцлав, 

Нижньосілезьке воєводство) – образи своїх фундаторів  Болеслава Кучерявого, 

Лешка Мазовецького, князівни Агафії (дочки Петра Власта і Марії) та її чоловіка 

Якси, за іменем останнього пам’ятку часто називають «Тимпаном Якси» 

[469, с. 39]. Портрети фундаторів зображає і тимпан костелу св. Трійці 

(м. Стшельно, Куявсько-Поморське воєводство), це знову – Петр Власт і Марія 

київська [470, с. 89–116; 441, с. 89–116], а також костелу на честь Найсвятішої 

Марії Панни «На піску» абатства августинів (м. Вроцлав, Нижньосілезьке 

воєводство) – це Марія київська (дружина Петра Власта) та їх син Святослав 

[471]. 

Зображальним джерелом і унікальною пам’яткою монументального 

мистецтва визнана знаменита «плита Віслицька» [472; 473] з груповим портретом 

фундаторів вислицького костелу на честь св. Трійці (пізніше ‒ на честь 

Народження Найсвятішої Марії Панни), вірогідно, ‒ Казимира Справедливого, 

його дружини Олени та сина Лешка [474]. Зауважимо, що існують версії, за якими 

зображені ідентифікуються інакше.  

Рідкісним прижиттєвим зображенням і додатковим зображальним джерелом 

є портрет Мешка ІІІ на Патені Каліській – предметі богослужбового призначення, 

створеного для цистеріанського абатства на честь Найсвятішої Марії Панни в 

м. Льонд (Великопольське воєводство), фундатором якого був Мешко ІІІ та його 

дружина – київська князівна Євдоксія Ізяславна [475]. 
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1.3. Методологія та понятійно-категоріальний апарат 

Вивчення пам’яток національної спадщини Польщі в контексті русько-

польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. неможливе без концептуального та 

теоретичного осмислення фактів і подій минулого. Насамперед це стосується 

методології, тобто застосування сукупності пізнавальних принципів і методів для 

досягнення мети і вирішення завдань, поставлених у дисертації. 

Тема дослідження належить до міждисциплінарних, поєднуючи в собі 

дослідження історичні, у сфері пам’яткознавства, міжнародних відносин, 

медієвістики, генеалогії, історії архітектури та мистецтва. Пам’яткознавство як 

молода дисципліна, перебуває на стику різних напрямів гуманітарної науки і 

дозволяє застосовувати комплексні підходи й багаторівневу методику. 

У сучасному наукознавстві методи наукового пізнання, за ступенем 

спільності та сфери дії, поділяються на загальні філософські, загальнонаукові, 

спеціальні наукові, дисциплінарні та міждисциплінарні. Із загальних 

філософських методів використано діалектичний метод пізнання, за допомогою 

якого вивчено розвиток міжнародних, у т. ч. династичних відносин Польщі та 

Київської Русі як поступальний, суперечливий й нерівномірний процес. 

Важливими для вирішення поставлених у дослідженні завдань стали 

загальнологічні методи пізнання. Одним із основних методів був аналіз широкого 

комплексу наративних джерел, що відображають історію міжнародних 

взаємовідносин, у т. ч. династичних, Київської Русі та Польщі в ХІ–ХІІ ст. До 

найважливіших писемних джерел належать матеріали руського літописання, а 

також європейських анналів та хронік, що містять важливі свідчення з 

дисертаційної теми.  

Метод аналізу допоміг структурувати одержану з різних джерел та 

літератури інформацію про польсько-руські династичні шлюби ХІ–ХІІ ст. з метою 

з’ясування їх ролі у загальній системі династичної політики як Київської Русі, так 

і Давньопольської держави. Цей же метод дав змогу також узагальнити та 

систематизувати наявну інформацію стосовно пам’яток ХІ–ХІІ ст. у Польщі, 
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виокремивши та систематизувавши ті з них, які відповідають усім критеріям 

нашого дослідження. 

Метод абстрагування дозволив відкинути несуттєві, другорядні факти й 

події як польсько-руської династичної історії, так і інформації щодо пам’яток 

національної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст., фундація, відновлення чи 

функціонування яких пов’язане з подіями та постатями русько-польської 

династичної історії. 

Метод наукового узагальнення дав можливість не просто виділити та 

синтезувати характерні особливості русько-польських династичних відносин та 

загальні характеристики всіх об’єктів культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст., а й 

побачити єдине у різноманітті, загальне в одиничному та об’єднати їх за певними 

ознаками в однорідні групи.  

Таким чином, об’єкти польсько-руської династичної історії були згруповані 

за кількома критеріями у різні групи – збережені та не збережені, споруди, 

комплекси (ансамблі) споруд і пам’ятні місця; пам’ятки, внесені до польських 

реєстрів, пам’ятки з присвоєним статусом «пам’ятка історії», культурні парки 

тощо. 

Досліджувані пам’ятки було систематизовано за типологічними та 

видовими ознаками згідно вітчизняного законодавства та пам’яткознавства, а 

також за династичними парами, причетними до їх фундації, відновлення та 

функціонування. 

Метод індукції, пов’язаний з кінцевим узагальненням внаслідок 

дослідження окремих елементів, дав змогу на основі дослідження окремих 

об’єктів зробити узагальнюючі висновки стосовно спільних характеристик усієї 

групи пам’яток, фундаційних традицій княжої родини, характерних для всього 

періоду особливостей династичної політики тощо. 

Базовими для дисертаційного дослідження були такі методи історичного 

пізнання, як історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний 

та історико-системний. Історико-генетичний метод дозволив показати 

послідовність і закономірності розвитку міждержавних політичних, військових, 
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культурних і династичних взаємин Польщі та Київської Русі у досліджуваний 

період, послідовність і закономірності виникнення фундаційних традицій княжої 

родини, поширення нових християнських культів, яким були присвячені сакральні 

споруди в Польщі ХІ–ХІІ ст., появу нових чернечих орденів та архітектурних 

стилів. Цей же метод дав змогу прослідкувати закономірності розвитку 

польського законодавства в сфері охорони пам’яток національної спадщини 

впродовж всього періоду його становлення. 

Історико-порівняльний та історико-типологічний методи у сполученні з 

загальнонауковим методом аналогії дозволив, спираючись на конкретні факти, 

виявити спільні й специфічні риси окремих законів у сфері польського 

пам’яткоохоронного законодавства. Ці ж методи дали змогу виявити спільні риси 

та з’ясувати особливості державно-політичного розвитку Польщі та Київської 

Русі в ХІ–ХІІ ст., виявити певну синхронність окремих процесів, а також 

особливості політичного, економічного, культурного розвитку обох держав. Ці 

методи дозволили здійснити порівняльну оцінку культурної активності окремих 

русько-польських династичних пар, порівняти досліджувані пам’ятки за ступенем 

збереженості тощо. 

Метод періодизації дав можливість виділити два основні етапи у розвитку 

польсько-руських династичних взаємин, пов’язаних з періодом цілісності (ХІ ст.) 

та періодом роздробленості (ХІІ ст.) в обох державах, що відбилось і на 

особливостях династичних взаємовідносин та появи нових об’єктів культурної 

спадщини на території певних регіонів Польщі. Русько-польські династичні пари 

досліджуваного періоду розглянуто в хронологічній послідовності за роком 

укладання матримоніального союзу.  

Розгляд пам’яток культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. в контексті 

русько-польських династичних відносин також здійснювався на основі методів 

спеціальної наукової дисципліни – пам’яткознавства. Пам’яткознавчий метод 

наукового дослідження базується на комплексному аналізі та 

міждисциплінарному вивченні об’єктів історико-культурної спадщини з метою 

отримання даних для встановлення їх наукового, історичного, художнього та 
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іншого значення, специфіки функціонування та взаємодії з навколишнім 

антропогенним середовищем, досвіду дослідження та ефективного управління 

охороною та збереженням пам’яток. 

Характер основних завдань наукового дослідження визначив комплексну 

методику дослідження об’єктів національної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. в її 

історичному та пам’яткознавчому аспектах, що передбачало:  

- виявлення і вивчення писемних джерел: літописів, анналів, хронік, 

папських булл, послань, фундаційних документів тощо;  

- розгляд відомостей давніх джерел від європейських, найбільшою мірою 

польських, анналів та хронік, що містять згадки про фундацію, відбудову, 

функціонування цих об’єктів; 

- аналіз наукових праць і публікацій від праць дорадянського періоду до 

сучасних досліджень для одержання найбільш повної інформації про 

досліджувані пам’ятки та вироблення об’єктивних критеріїв їх класифікації та 

оцінки їх значущості; 

- виявлення і вивчення речових джерел, що включали натурні обстеження та 

фото фіксацію архітектурних об’єктів, пам’ятних місць, пам’яток 

монументального мистецтва тощо, пов’язаних з життям та діяльністю польсько-

руських династичних пар ХІ–ХІІ ст.; 

- долучення зображальних джерел, пошук іконографічних зображень, 

пов’язаних з польсько-руськими династичними парами та їх культурною, зокрема, 

фундаторською активністю;  

- порівняльний аналіз окремих об’єктів за їх місцезнаходженням, часом 

фундації, архітектурними та іншими особливостями; 

- зіставлення збережених та не збережених пам’яток; 

- визначення ролі окремих пам’яток, виняткових в історичному, 

культурному, мистецькому чи інших сенсах; 

- вивчення та аналіз норм польського пам’яткоохоронного законодавства, 

критеріїв поцінування, систем класифікації пам’яток тощо; 

- систематизація та узагальнення досліджуваних питань. 
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До вивчення історичних фактів були застосовані наукові принципи 

історизму, за яким розгляд історичних фактів, явищ і подій відбувається у 

відповідності до конкретних історичних обставин, та об’єктивності, що 

передбачає опору на факти в їх справжньому змісті, намагання мінімізувати будь-

яку суб’єктивність, яка спотворює реальний стан справ.  

Також застосовано метод наукової критики джерел, особливо це стосується 

відомостей окремих анналів і хронік, де існує певна хронологічна або 

фактологічна невідповідність історичних даних (хроніка Галла Аноніма, Яна 

Длугоша, Алессандро Гваньїні та ін.). 

Як польсько-руські династичні взаємини, так і пам’ятки культурної 

спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст., пов’язані з подіями та особами польсько-руської 

династичної історії, розглянуто в їх різноманітності та суперечливості, в 

сукупності та окремішності їх проявів і наслідків.  

Міждисциплінарний характер дисертаційного дослідження обумовлює 

необхідність чіткого визначення понятійно-категоріального апарату, що 

стосується насамперед пам’яткознавчої термінології. Ключовими поняттями і 

термінами розробленої теми є: «пам’ятка історії», «пам’ятка архітектури», 

«пам’ятка монументального мистецтва», «пам’ятка археології», «визначне місце» 

(пам’ятне місце), «культурна спадщина», «охорона пам’яток» згідно українського 

та польського законодавств та пам’яткознавчих розробок.  

У роботі використано пам’яткознавчу термінологію, визначену діючими 

законодавчими актами, насамперед Законом України 2001 р. «Про охорону 

культурної спадщини» із змінами і доповненнями; та уточнену або доповнену 

українськими вченими-пам’яткознавцями. Ст. 2 Закону визначає такі види 

пам’яток культурної спадщини: археологічні, історичні, об’єкти монументального 

мистецтва, об’єкти архітектури, об’єкти містобудування, об’єкти садово-

паркового мистецтва, ландшафтні, об’єкти науки і техніки.  

За видовою класифікацією серед досліджуваних об’єктів русько-польської 

династичної історії ХІ–ХІІ ст. є пам’ятки археологічні, історичні, 

монументального мистецтва та архітектури. 
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Згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини», історичні 

памʼятки ‒ це «будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та 

некрополі, місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) 

військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок 

депортації та політичних репресій на території України, місця бойових дій, місця 

загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками 

бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов’язані з важливими 

історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом 

народів» [461]. 

За уточненою дефініцією пам’яткознавців Л. Федорової та Е. Піскової, 

«нерухомі пам’ятки історії ‒ один із видів історико-культурної спадщини, що 

включає розташовані просто неба матеріальні об’єкти (будинки, споруди, 

поховання, природні утворення) та їх комплекси, а також локалізовані території 

(пам’ятні місця природного й антропогенного характеру), які є реальними 

свідками історичних подій і явищ, життя та діяльності відомих діячів і носіями 

інформації загальнолюдського та етнонаціонального значення про всі сфери 

суспільно-політичного, економічного, культурного і духовного розвитку народів і 

кожної країни ‒ державний устрій і громадсько-політичне життя, соціальні й 

національно-визвольні рухи, історію воєн і війська, виробництва і техніки, науки, 

освіти, культури, релігійного і церковного життя» [277, с. 184–185]. 

Археологічні пам’ятки – «рештки життєдіяльності людини (нерухомі 

обʼєкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, 

стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, 

могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, 

наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а 

також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться підземною поверхнею та 

під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток 

цивілізації». 

Пам’ятки архітектури ‒ це «окремі будівлі, архітектурні споруди, що 

повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються 
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відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних 

технологій або є творами відомих авторів». 

Пам’ятки монументального мистецтва – «твори образотворчого мистецтва: 

як самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурними, археологічними чи 

іншими пам’ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями)». 

Культурна спадщина – «сукупність успадкованих людством від попередніх 

поколінь об’єктів культурної спадщини». 

Нерухомий об’єкт культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, 

який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з 

археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, 

мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї 

автентичності. 

Пам’ятка культурної спадщини (далі – пам’ятка) – «об’єкт культурної 

спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 

або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до 

законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення 

питання про включення (не включення) об’єкта культурної спадщини до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України» [476]. 

Охорона культурної спадщини – «система правових, організаційних, 

фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших 

заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна 

реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення 

захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, 

реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів 

культурної спадщини» [461].  

Розглянуті в дисертації об’єкти належать до трьох типів: до споруд, 

комплексів (ансамблів) та пам’ятних місць (ст. 2 ЗаконуУкраїни «Про охорону 

культурної спадщини» [461]). 

Споруди (витвори) – твори архітектури та інженерного мистецтва, твори 

монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об’єкти, 
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печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення 

в них, що зберегли автентичні свідчення про визначні історичні події, життя та 

діяльність відомих осіб.  

Комплекси (ансамблі) – топографічно визначені сукупності окремих або 

поєднаних між собою об’єктів культурної спадщини. 

Пам’ятні або визначні місця – визначні місця – зони або  ландшафти, 

природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінність з 

археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, 

мистецького, наукового чи художнього погляду. 

Термінологія українського пам’яткознавства в основному відповідає 

нормам польського законодавства, зокрема закону Польщі «Про охорону 

пам’яток і опіки над пам’ятками» (2003 р.) [462]. 

До основних понять дослідження належать також терміни: «династія», 

«династичний шлюб», «династичні взаємини». 

Тлумачення більшості використаних у дисертації термінів і понять 

містяться в багатьох фахових словниках. Однак, дефініція одного із них – 

«династичний шлюб» відсутня майже в усіх відомих виданнях. Більшість з них 

розглядає лише споріднене поняття «династія» [477, с. 637; 478, с. 437; 479, с. 515; 

480, с. 96; 481, с. 108; 482, с. 42; 483, с. 126]. Словник української мови, окрім 

визначення поняття «династія», дає тлумачення прикметника «династичний» (те 

саме, що «династійний») і як приклад наводить визначення з науково-популярної 

літератури: «Династійний шлюб у добу середньовіччя був найбільш вірогідним 

засобом закріплення союзницьких відносин між державами» [484, с. 220]. 

Лише одне з білоруських видань пропонує таке формулювання терміну: 

«Династичний шлюб – шлюб, укладений між членами монархічних династій, 

головним чином у політичних цілях. Наприклад, шлюб Ізабелли Кастильської і 

Фердинанда Арагонського привів до виникнення єдиного Іспанського 

Королівства» [485, с. 118]. 

Зазначену дефініцію, на нашу думку, не можна вважати вичерпною. 

Пропонуємо авторське визначення поняття: династичний шлюб – це 
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матримоніальний союз представників однієї правлячої династії з представниками 

іншої, що використовувався як інструмент міжнародної політики в національних 

інтересах, зокрема, як засіб закріплення союзницьких відносин між державами. 

Термін «Київська Русь», використаний у дослідженні, як відомо, доволі 

умовний. Означена держава східних слов’ян, виникнення якої сягає ІХ ст., 

вітчизняні та європейські джерела називали «Русь», «Руська земля», а науковці 

двох останніх десятиліть – «Київська Русь», «Давня Русь», «Давньоруська 

держава», рідше – «Київська держава» [486]. «Енциклопедія історії України» дає 

таке визначення: «Київська Русь – середньовічна держава східних слов’ян 9–13 

ст.» [487]. 

При всій своїй умовності, термін і надалі використовується вітчизняними 

[144; 488; 489] та зарубіжними вченими [222]. 

 

Висновки 

Історіографія досліджуваної сфери суспільної діяльності включає значну 

кількість публікацій, різноманітних за формою та змістом. Проаналізувавши 

наукову літературу про пам’ятки національної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. та 

польсько-руські династичні пари, причетні до їх фундації, відновлення та 

функціонування, можна констатувати, що дослідження цих пам’яток у 

династичному контексті в українській історіографії відсутні. Праці про створення 

окремих конкретних об’єктів присутні в польській історіографії безвідносно до 

русько-польських династичних взаємин.  

Дослідження пам’яток національної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. в 

контексті русько-польських династичних відносин залишилися поза увагою як 

вітчизняних, так і польських дослідників. Поодинокі згадки окремих польських 

учених щодо цієї теми мають фрагментарний, а не комплексний характер.  

Окремі аспекти теми вивчалися окремо генеалогами і дослідниками 

династичних відносин і окремо – пам’яткознавцями, переважно польськими. 
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Виконання поставлених у дисертаційному дослідженні мети і завдань стало 

можливим тільки завдяки виявленню та опрацюванню  великого за обсягом 

масиву різноманітних джерел, насамперед писемних, речових і зображальних.  

Основними писемними джерелами дослідження є вітчизняні літописи і 

європейські аннали та хроніки. У роботі використано значну кількість польських 

анналів (рочників) та хронік – від найдавнішої (Галла Аноніма) до хронік XV–

XVI ст. (Я. Длугоша, М. Стийковського, А. Гваньїні та ін.), а також інших 

європейських хронікальних зведень – німецьких, чеських, угорських тощо. Для 

більш об’єктивної оцінки окремих подій ХІ–ХІІ ст. використовувалися дані різних 

європейських та вітчизняних джерел. 

В процесі вивчення об’єктів національної спадщини Польщі було 

використано речові джерела, основну групу яких складають нерухомі пам’ятки 

архітектури ХІ‒ХІІ ст. Для дослідження було здійснено натурні обстеження та 

фотофіксацію архітектурних об’єктів, пам’ятних місць, пам’яток 

монументального мистецтва тощо, пов’язаних з життям та діяльністю польсько-

руських династичних пар ХІ–ХІІ ст. 

У дисертації використано зображальні джерела, що містять унікальну 

інформацію про культурну діяльність польсько-руських династичних родин, 

зокрема, фундаційні тимпани збудованих ними храмів з прижиттєвими 

скульптурними портретами фундаторів.  

Зважаючи на міждисциплінарний характер дослідження, воно здійснене на 

основі методів історичної науки та спеціальної наукової дисципліни — 

пам’яткознавства. Крім традиційних історичних методів наукового пізнання, 

використано загальнофілософські та загальнологічні методи. Висвітлення питань 

культурної, зокрема, фундаторської діяльності русько-польських династичних пар 

ХІ–ХІІ ст. і об’єктів національної спадщини Польщі досліджуваного періоду 

зумовило застосування основного понятійно-категоріального апарату 

пам’яткознавства та визначення сучасних теоретично-правових засад 

пам’яткоохоронної галузі. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДИНАСТИЧНІ ВЗАЄМИНИ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ПОЛЬЩІ В ХІ–ХІІ СТ. 

2.1. Русько-польські відносини в історичних умовах ХІ–ХІІ ст. 

Вітчизняні та польські хроніки містять відомості про культурну та етнічну 

близькість українського (руського) та польського народів. Зокрема, про їх 

«родинну» спорідненість свідчить легенда про братів Чеха, Леха і Руса, яка 

вперше зустрічається у польського хроніста, познанського єпископа Богухвала 

(† 1253 р.): «Читається в древніх книгах, что Паннонія – мати і колиска всіх 

слов’янських народів… Отож у тій Паннонії у Пана, князя паннонського, 

народилося три сини – (…) Лех, Рус і Чех. Ці три брати, коли примножився їх рід 

і нарід, поклали початок трьом королівствам: Лешському, Руському і Чеському» 

[389, с. 467; 53, с. 31]. 

Оповідь Богухвала, як він сам засвідчує, ґрунтується на ще древніших 

авторах. Ця легенда викладена також й у інших джерелах – Вінцентія Кадлубека 

1200 р. і Хроніці Великопольській кін. XIII ст. [397, с. 52] та повторена у 

модифікованому вигляді у пізніших авторів – Яна Длугоша (ХV ст.) [72, с. 218], 

Гваньїні (ХVІ ст.) та ін. [395, с. 58, 400; 392, с. 172]. І, хоча легенда не є 

достовірним історичним джерелом, в її основу закладена ідея про спорідненість 

слов’янських, зокрема, польського та руського (українського) народів [53, с. 31]. 

Свідченням цього є, щонайменше, той факт, що формування української (києво-

руської) та польської держав у IХ–Х ст. відбувалося навколо племен з однаковою 

назвою ‒ поляни [69, с. 99; 68, с. 55]. 

Сучасна наука підтверджує не лише цю спорідненість, а й обґрунтовує 

локалізацію легендарної Паннонії. Так, в останні десятиліття вчені Гданського 

університету (К. Ребала та ін.) разом з колегами інших іноземних наукових 

установ на основі генетичних досліджень серед представників різних 

слов’янських етносів, у т. ч. польського, висунули гіпотезу про місцезнаходження 

прабатьківщини слов’ян у Середній Наддніпрянщині – на теренах сучасної 

центральної України [264]. 
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Ще Никонівський літопис засвідчує етнічну спільність Русі та Польщі: «…и 

Ляхове, и Поляне, яже ныне зовома Русь» [368, с. 26] і переконує, що вони були 

народами, які розмовляли однією мовою – «…бе един язык словенск» [368, с. 26]. 

Літопис Руський за Іпатським списком окрім етноніма «ляхи» (лендзяни) 

також згадує плем’я полян як насельників і Польщі [19; 364, с. 2, 372], і Русі 

[19, с. 2–8, 10–12, 14, 16, 25]. 

Давньопольську державу сформували різні словʼянські племена: вісляни, 

слензяни, куяви, мазовшани, лендзяни та ін. [166, с. 455–461]. Загалом джерела, 

зокрема, «Баварський географ», описують на теренах Польщі 12 племен 

[490, с. 20]. Поляни польські, які дали назву польській державі, були одним з 

головних племен що сформували князівство ‒ Давньопольську державу 

[491, с. 396–397]. У ІХ–ХІ ст. вони локалізувались у межиріччі Вісли та Одри, у 

басейні річки Варти – в районі острова Ледницького, міст Познані, Геча, Гнєзна 

та інших, що нині входять до складу Великопольського воєводства Республіки 

Польща [112, с. 72; 116, с. 472]. Польські дослідники вважають саме ці терени 

«колискою» польської держави [117]. 

Перша згадка про Давньопольську державу, датована 960 р., належить 

німецькому хроністу Відукінду Корнвейському [166, с. 455–461]. Найбільш 

раннім письмовим свідченням про існування Давньопольської держави в межах 

конкретної території є унікальна памʼятка доби середньовіччя «Дагоме юдекс» 

(«Dagomeiudex») – Грамота польского князя Папскому престолу. Це документ 

Х ст. князя Мешка І (Дагоме), що являє собою акт передачі держави під 

протекторат Святого престолу, однак самої назви «Польща» джерело не згадує 

[492, с. 52, 434; 74, с. 20]. 

У 2-й пол. ІХ ст. – 1-й пол. Х ст. за правління князівської династії Пястів 

держава отримала назву Польща, а її населення (дещо згодом) – збірну 

назву«поляки» [491, с. 396]. 

Назва племені полян (Polani, Poleni, Poloni) і краю Польща (terra Polanorum, 

Palaniorum, Polenia, Polonia) як означення володінь князя Мешка І (бл. 922–992) 

[43, с. 3, 19] зʼявляється у писемних джерелах вже після його смерті [211, с. 263], 
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зокрема, у німецьких хроніках на зламі Х–ХІ ст. [125, с. 78; 116, с. 406]. Назву 

держави Польща (Palaniorum) згадано у «Житії св. Адальберта», датованому 

999 р. [493, с. 593], Хроніці Титмара Мерзебурзького та ін. Пізніше вона постає 

також з перших сторінок найдавнішої польської хроніки ‒ Галла Аноніма 

поч. ХІІ ст. [388, с. 26]. Автор окреслює кордони держави, згадуючи всіх її 

сусідів, у т. ч. Русь, і називає свою країну «віддаленою від проторених доріг 

паломників» і відомою лише тим, хто «йде на Русь заради торгівлі» [388, с. 27]. У 

самій назві Хроніки Галла міститься назва держави Польща, у латинському 

варіанті – Полонія (Polоnia). Такою ж назвою іменує державу і Чеська хроніка 

Козьми Празького (поч. ХІІ ст.) [424, с. 70]. 

Першою правлячою династією Польщі є Пясти і першим історично 

достовірним князем цієї династії був Мешко І [491, с. 396]. За свого правління він 

запровадив християнство (966 р.), що мало важливе значення для престижу 

держави та її внутрішньої консолідації. Його син і наступник – Болеслав І (967–

1025 рр.) завершив територіальне обʼєднання польських земель, що відбувалося в 

умовах військових протистоянь: зі Священною Римською імперією («Священна 

Римська імперія Германської нації») [494, с. 489] ‒ за Поморʼя, з Чехією ‒ за 

Сілезію і Малопольщу з м. Краків, з Київською Руссю ‒ за Червенські міста. Добу 

Болеслава І дослідники називають «найбільшим злетом Давньопольської 

держави» [180, с. 331]. До складу Польщі увійшли чималі території, відвойовані у 

сусідніх держав, була створена польська церковна митрополія з центром у 

м. Гнєзно. Результатом примирення зі Священною Римською імперією та Папою 

стала коронація Болеслава І (1025 р.), а держава отримала назву Королівство 

Польське [491]. 

Болеслав І заповів державу та корону своєму улюбленому синові Мешку ІІ 

(бл. 990–1034 рр.), обійшовши права старшого сина Безприма (986/987–1032 рр.) 

[490, с. 31]. Королівська корона являла собою в т. ч. символ неділимості польської 

держави. Однак Мешко ІІ після ряду військових поразок і нетривалого правління 

Безприма (1032 р.) змушений був відмовитися від королівського титулу і виділив 

уділи своїм родичам. В кінці життя він зумів знову обʼєднати державу в своїх 

58 
 



руках [490, с. 31]. Однак, уже після його смерті Польща пережила період кризи і 

занепаду та була відновлена Казимиром І (1016–1058 рр.), сином Мешка ІІ, за 

військово-політичної підтримки Київської Русі та, значною мірою, германських 

імператорів. Через це Польща змушена була визнати над собою сюзеренітет 

Священної Римської імперії. 

Уже в наступному поколінні у боротьбі за владу зіткнулися Болеслав ІІ 

Щедрий (1039/1042–1081/1082 рр.) [261, с. 153–154] та Владислав І Герман 

(1042/1044–1102 рр.) [113, с. 32] – сини Казимира І та київської князівни 

Добронеги-Марії (бл. 105/1017–1087 рр.). Владиславу вдалося посісти трон після 

вигнання брата.  

Подібним чином вели жорстоку боротьбу за владу і обидва сини Владислава 

І – Збігнєв (р. н. невід. ‒ 1112 р.) [43, с. 114] та Болеслав ІІІ Кривоустий (1086–

1138 рр.) [261, с. 185–187]. Боротьба завершилася осліпленням і трагічною 

загибеллю Збігнєва. 

Період об’єднаної польської держави з сильною централізованою владою 

скінчився з моменту прийняття Статуту Болеслава ІІІ, який закріпив феодальну 

роздробленість країни, поділивши її на окремі князівства між своїми синами. 

Таким чином, відсутність твердо встановлених правил наслідування 

престолу призвела до численних внутрішніх потрясінь і послаблення держави. 

Більшість правителів Польщі ХІ–ХІІ ст. мали титул князя. Впродовж цього 

періоду королівський титул отримав лише Болеслав ІІ та його дружина – київська 

князівна Вишеслава (шлюб – 1065 р., коронація – 1076 р.) [11, с. 84; 113, с. 34]. 

Русь і Польща почали взаємодіяти ще в період, коли формувалися їхні 

державні утворення та території. Ці процеси в обох державах відбувалися доволі 

синхронно, їх завершальний етап припав на Х ст. Важливим фактором стало, 

зокрема, запровадження християнства як державної релігії у Польщі – 966 р. та на 

Русі – 988 р. 

Вітчизняні та польські хроніки містять відомості про давні тісні контакти 

Польщі та Русі, обумовлені близьким сусідством. Кордон між Київською Руссю та 

Польщею (володіннями перших польських князів) є одним із найдавніших 
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українських кордонів. Свідченням цьому є опис меж володінь Мешка І, 

здійснений у 944 р. іспанським мандрівником арабсько-єврейського походження 

Ібрагімом ібн Якубом: «з [землею польського князя] Мешка межує на сході Русь, 

на півночі – Бурус [Прусія]» [53, с. 31]. 

В польській науці висловлювалася думка, що Володислав, представлений у 

русько-візантійському договорі 944 р. послом Улібом [364, с. 26], був князем 

лендзян (насельників Сандомирської та Червенської земель) [116, с. 111–114], які 

через занепад Великоморавської держави (поч. Х ст.) виявилися данниками Русі 

[138, с. 47]. Підтверджують ці відомості і свідчення Константина Багрянородного 

[446, с. 45, 157]. Обʼєктивні міжнародні умови формування польської держави 

були доволі складними з огляду на сусідство сильних держав. Прагнучи 

підпорядкувати землі лютичів, Польща стикалася з ворожістю Германії та 

протидією Чехії, а в боротьбі за Червенсько-Перемиську та Пруську землі – з 

інтересами Київської Русі. 

У 970-х рр. Мешко І заволодів Червенсько-Перемиською землею 

[495, с. 35]. В прагненні підкорити лютичів виступив проти імператора Оттона ІІ, 

підтримуючи союз із князем чеським Болеславом ІІ (967–999 рр.), герцогом 

баварським Генріхом (951–995 рр.), маркграфом саксонської північної марки 

Дітріхом (р. н. невід. ‒ 985 р.) [213], а також з союзним бодричам датським 

королем Гаральдом І Синьозубим (помер бл. 986 р.) [53]. 

У вітчизняних літописах перша згадка про військові конфлікти Русі та 

Польщі стосується часів Володимира Великого. Так, у Літописі руському 

(Іпатський список) під 981 р. йдеться про завоювання Володимиром 

Святославичем Червенських міст: «Пішов Володимир до Ляхів і зайняв городи їх 

– Перемишль, Червен та інші городи, які є й до сьогодні під Руссю» [364, с. 49]. 

В. Татищев, посилаючись на польських авторів (Кадлубека, Длугоша) та 

Йоакимівський літопис, пише не про один, а про кілька походів Володимира 

проти поляків [11, с. 228] Так, Йоакимівський літопис в переказі російського 

історика під 990 р. містить такий запис: «Владимир имея с Месчем, князем ляхов 

и ленчан, войну и воеводи Владимири двократ победиша их, но он не престая 
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воюя землю даже до Горыни. Сего ради Владимир шед сам и при реце Висе (мню 

Висле) тако победи, что Месч есе воинство погуби, едва сам спасеся, а преднии 

его мужи все плененьи быша, и Владимир вся гради ляцкия заят. Месч же 

испроси мир у Владимира отдая ему пять градов, Владимир же даде ему мир и 

дань погодну на ляхи возложи» [11, с. 245]. Кампанія 981 р. закінчилась 

приєднанням до Києва земель в Побужжі, включаючи т. з.  Червенські гради, та 

Посанні, тобто племінних волинських князівств і хорватського Перемишльського 

князівства [187, с. 235]. 

В 1013–1018 рр. польська знать, скориставшись складною політичною 

обстановкою на Русі, активно втручалась у справи київської держави. 

Кульмінаційною подією цього втручання став похід Болеслава І 1018 р., 

здійснений у т. ч.  з метою посадити на великокняжий престол угодного Польщі 

князя Святополка, свого зятя. Наймана армія Болеслава, однак, виявилася 

нездатною вести тривалі військові дії на Русі, що, зокрема, стало причиною 

повернення військ Болеслава до Польщі [52]. Похід 1018 р. і захоплення Польщею 

Червенських градів (терени між Бугом і Саном) ускладнили русько-польські 

міждержавні взаємини. В др. пол. 1020-х рр. київська влада надає підтримку 

противникам польського короля Мешка ІІ, вступаючи в союз з Германською 

імперією проти Польщі. В 1030–1031 рр. руській дружині вдалося відвоювати 

Червенські гради.  

До середини 1030-х рр. період становлення політичних взаємин завершився. 

Звільнення Червенських градів, зміцнення позицій Києва в Побужжі, укріплення 

західного кордону Русі створювали умови для стабілізації її взаємин з Польщею, 

вирішення питання спірних пограничних територій на користь Київської Русі 

[52, с. 39]. 

Новий період в стосунках двох словʼянських держав розпочався з 

кін. 1030-х рр. На думку українського історика О. Головка, важливими 

факторами, які вплинули на зміну характеру русько-польських взаємин, були, 

зокрема, переміни в соціально-економічному розвитку, пов’язані передусім з 

феодалізацією військових дружин і подолання протиріч між державами, 
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ознаменоване в т. ч. укладанням династичного шлюбу між Казимиром І та 

руською князівною Добронегою-Марією [52, с. 43]. Провідною тенденцією у 

міждержавних стосунках Русі та Польщі було стремління підтримувати постійний 

політичний і військовий союз між собою. Антитезою існування стабільних 

політичних взаємин впродовж наступних ста років (до 1130-х рр.) було 

наростання елементів феодальної роздробленості в обох країнах. 

Політичний союз між Руссю та Польщею вперше офіційно був укладений в 

1038 р. – між Ярославом Мудрим та Казимиром І Відновителем, скріплений 

шлюбом київської князівни Добронеги-Марії з Казимиром І. Під час перемовин 

сторони зуміли подолати деякі протиріччя минулих часів, зокрема, польський двір 

повернув на Русь полонених, захоплених під час походу Болеслава 1018 р. 

[364, с. 94]. 

Важливим наслідком угоди 1038 р. стали походи руських дружин на 

Мазовію (1041 та 1047 рр.). Союзні війська зуміли нанести поразку мазовшанам і 

повернути Мазовію до меж Давньопольської держави Казимира І [364, с. 95].  

У 1050–1060-х рр. відносини Русі та Польщі розвивалися без ускладнень. 

Бурхливі політичні виступи місцевих мешканців у Києві в 1068 р. проти великого 

князя у відповідь на його відмову видати зброю киянам проти половців 

[364, с. 105] і втеча Ізяслава Ярославича до Польщі поставили перед польським 

князем вибір щодо характеру подальших взаємин. На великокняжий престол 

Києва претендували також брати Ізяслава – Святослав і Всеволод. Літопис 

руський повідомляє про звернення Ізяслава Ярославича до Болеслава ІІ з 

проханням допомоги повернути київський престол [364, с. 106]. 

Про деталі походу Болеслава ІІ на Київ свідчать польські хроністи, зокрема, 

Ян Длугош [72, с. 261] та М. Стрийковський [392, с. 230]. Польський князь у 

1069 р. вступив на територію Русі, але невдовзі ухвалив мир зі старшими 

Ярославичами – Святополком і Всеволодом та повернувся до Польщі. В умовах 

жорстокого протистояння в Центральній Європі між Папством та імператорами 

Священної Римської імперії в 1070-х рр. Польща прагнула не лише підтримувати, 

а й зміцнювати мирні взаємовідносини з Київською Руссю. Такий розвиток 
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стосунків Києва і Кракова дав можливість здійснити спільний похід руської та 

польської дружин проти союзниці Германії Чехії, про що сповіщає Літопис 

руський під 1076 р.: «Ходив Володимир, син Всеволодів, і Олег, син Святославів, 

ляхам у поміч на Чехів» [364, с. 121]. Про цей успішний похід Володимира 

Мономаха і Олега Святославича на допомогу Болеславу Щедрому говорить також 

князь Володимир Мономах у своєму «Поученні» [364, с. 458]. 

Політичні потрясіння у Польщі та вигнання Болеслава ІІ у 1079 р. через 

вбивство ним краківського єпископа Станіслава [388, с. 58] призвели до 

послаблення польської зовнішньої політики, в т. ч.  і у відносинах з Руссю. Не 

прагнув до розвитку стосунків з Польщею і новий київський князь Всеволод 

Ярославич (1030–1093 рр.) [496, с. 645]. Разом з тим мали місце прояви 

союзницьких контактів з окремими руськими князівствами, а саме ‒ між 

волинським князем Ярополком Ізяславичем та краківськими князями. 

Посилення тенденцій до децентралізації призвело в 1090-х рр. до проявів 

поліцентризму у зовнішній політиці Русі, що конкретно проявилося в напружених 

стосунках удільних князів Ростиславичів з Польською державою. Ці 

протистояння призвели до затяжного конфлікту між сторонами, відголоски якого 

спостерігалися до початку 1120-х рр. 

Зміцнення позицій великокняжої влади на Русі та в Польщі на початку 

ХІІ ст. створює передумови для відновлення русько-польського союзу. Після його 

укладення в 1102–1103 рр. руські дружини надали вагому допомогу польському 

князеві Болеславу ІІІ Кривоустому як у боротьбі з внутрішніми противниками, так 

і в протистоянні германській агресії [241, с. 41–51]. 

Переміни у політичній орієнтації Русі відбулися з приходом до влади 

Володимира Мономаха (1053–1125 рр.). У 1118 р. Мономах приєднав Волинь до 

складу свого домену, вигнавши попереднього правителя князівства – Ярослава 

Святополковича (р. н. невід. – 1123 р.). 

Ярослав шукав підтримки спочатку в Угорщині, потім у Польщі, з 

правителями яких був поєднаний династичними зв’язками. Перша дружина 

Ярослава була, на думку деяких дослідників, дочкою короля Угорщини Ласло 
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Святого [230]. За іншою версією – рідна сестра Ярослава була дружиною 

угорського принца Альмоша (р. н. невід. – 1127 р.). Більше свідчень існує на 

користь польського династичного шлюбу Ярослава Святополковича з рідною 

сестрою тодішнього правителя Польщі – Болеслава ІІІ Кривоустого [135]. За 

підтримки польського, угорського та чеського війська Ярослав впродовж 1119–

1123 рр. намагався, проте безуспішно, повернути собі волинський престол у 

боротьбі з сином Володимира Мономаха Андрієм, про що сповіщає Літопис 

руський [364, с. 180]. 

Ці конфлікти, хоч і вплинули на послаблення польсько-руського союзу у 

найближче десятиліття, однак не мали тривалих негативних наслідків для обох 

держав. 

Настання періоду феодальної роздробленості співпало з початком нового 

етапу в історії взаємовідносин Польщі та Русі. Своєрідним перехідним періодом 

стали 1140-ті рр., коли відновлений військово-політичний союз Києва і Кракова 

втрачав свою значимість. Серйозний вплив на цю обставину мали феодальні 

міжусобиці та зумовлена ними нестійкість великокняжої влади. В цей час настав 

період повного поліцентризму зовнішньої політики, який проявився в розвитку 

стосунків Польщі та Русі як взаємозв’язків окремих князівств – Малої Польщі, 

Мазовії, Волині та Галичини. Несталість політичної ситуації в розвитку 

феодальної державності на цьому етапі призвела до певної нестабільності й у 

зовнішній політиці обох держав та міждержавних взаєминах. 

У 1180-х рр. в умовах посилення феодальної роздробленості волинських 

земель і гострих конфліктів у Галичині спостерігалося зростання тиску 

Малопольського князівства на ці руські території. Однак уже на поч. 1190-х рр. 

встановлюється політична рівновага, а в середині 1190-х рр. навіть 

спостерігається перевага Волині в русько-польських відносинах [52], що 

передусім пов’язано зі зміцненням позицій Волинського (з 1199 р. – Галицько-

Волинського) князівства Романа Мстиславича (р. н. невід. ‒ 1205 р.) [496, с. 277]. 

Таким чином, міждержавні стосунки Русі та Польщі перебували в тісному 

взаємозв’язку з їх внутрішнім розвитком і здійснювали вагомий вплив на 
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суспільне життя обох країн. Впродовж ХІ–ХІІ ст. між Руссю та Польщею не було 

значних конфліктів за винятком нетривалих періодів. 

Традиційно мир між донедавна воюючими сторонами скріплювався 

шлюбом між дітьми колишніх ворогів. Династичний шлюб слугував своєрідною 

печаткою, додатковою гарантією про ненапад. Однак більш вагомою причиною 

для укладання союзів впродовж ХІ–ХІІ ст. було те, що і польські, і руські 

правителі потребували військово-політичної допомоги один одному як проти 

зовнішніх ворогів, так і проти внутрішніх ‒ у боротьбі за престол. Починаючи від 

Володимира Святославича та Болеслава І, їхніх дітей та онуків, започатковується 

період активних русько-польських матримоніальних взаємин. 

 

2.2. Польсько-руські матримоніальні союзи в загальному контексті 

європейської шлюбної політики київської княжої родини ХІ–ХІІ ст. 

Традиція укладання шлюбів між представниками правлячих родин різних 

племен та народів – дуже давня. Династичний шлюб як матримоніальний союз 

між представниками правлячих родин різних держав, широко використовувався в 

різні періоди європейської історії в якості інструмента дипломатії, що слугував 

національним інтересам. Правителі прагнули до посилення своїх особистих 

позицій в тогочасному світі та зміцнення впливовості своїх династій [497, с. 79–

80]. Нові родинні зв’язки також сприяли стримуванню агресії в зазіханні сусідів 

на спірні землі, укріплювали або гарантували мир, забезпечували союз між двома 

державами, які намагалися зменшити зовнішні загрози, або об’єднували 

військово-політичні зусилля проти третьої сторони [498, с. 228]. 

У Західній Європі ця практика була найбільш поширеною в часи 

середньовіччя, а в інших частинах світу династичні союзи можна прослідкувати 

ще з епохи бронзи [499, с. 165]. Зокрема, відомо, що наші предки, які жили на 

теренах сучасної України ще задовго до нової ери, – кіммерійці, скіфи, сармати та 

інші народи, поєднувалися шлюбом з представниками сусідніх держав та етносів. 

Так, за відомостями Геродота, скіфський цар Аріапейт (бл. 480 ‒ бл. 460 рр. до 

н. е.) був одружений з дочкою Терея Одриського ‒ царя Паг (сучасна Греція) 
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[500, с. 80]. А цар Понту і Боспорського царства І ст. до н. е. Фарнак ІІ (97–47 рр. 

до н. е.; син понтійського царя Мітрідата VI Євпатора) узяв шлюб з сарматською 

царівною [501, с. 362]. 

У часи Київської держави династичні взаємини набули більшого 

поширення. Перший шлюб київських князів та князівен з представниками 

правлячих династій сусідніх держав важко визначити. У науковій літературі 

зустрічаються версії про походження княгині Ольги (бл. 910–969 р.) з роду 

болгарських царів [27, с. 217; 100, с. 145], а, отже і болгаро-руський династичний 

шлюб з нею київського князя Ігоря [191, с. 54; 26, с. 32–51]. Відомо також про 

спробу Ольги пізніше домовитися про династичний шлюб свого сина Святослава 

Ігоровича (Хороброго) з візантійською царівною [502, с. 295; 97, с. 119–120]. За 

даними російського історика XVIII ст. В. Татищева, згодом Святослав одружився 

з угорською принцесою на імʼя Предслава, можливо дочкою правителя Угорщини 

Такшоня [11], тобто, вірогідно, було укладено русько-угорський династичний 

союз. 

З часів Володимира Великого та його нащадків міжнародна політична і 

династична політика стає багатовекторною. Володимир відмовляється від 

одновекторної дипломатії, спрямованої на Візантію і завʼязує тісні взаємини з 

Польщею, Священною Римською імперією та іншими державами [503, с. 390]. 

Династичні шлюби Володимира Великого (р. н. невід. ‒ 1015 р.) та його 

нащадків засвідчують вітчизняні літописні джерела та європейські хроніки. 

Літопис руський за Іпатським списком згадує серед дружин Володимира 

Святославича (до прийняття хрещення) варяжку Аллогію (Олаву), вірогідно, 

дочку шведського або норвезького короля [187, с. 234], невідомих на імʼя чехиню, 

грекиню та болгариню [364, с. 48–49]. Ймовірно, що це були дочки впливових 

європейських правителів. За нашим припущенням, зокрема, болгарська дружина 

Володимира Великого, яка стала матірʼю Бориса і Гліба, була дочкою царя 

Болгарії Бориса ІІ (бл. 929–971 рр.) [181, с. 179–180, 193]. Польські дослідники 

вважають також, що однією з язичницьких дружин Володимира була князівна з 

правлячої династії Пястів [139, с. 34]. Вершиною династичної політики 
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Володимира став його християнський шлюб з візантійською царівною Анною 

Порфирородною (бл. 988 р.). 

ХІ ст. – новий етап шлюбних відносин Київської Русі та європейських 

держав. Володимир Святославич мав велику родину – щонайменше 13 синів і 

чотири дочки, що дало змогу укласти династичні союзи з багатьма європейськими 

правлячими родинами. Сини Володимира Великого були поєднані династичними 

шлюбами з європейськими князівнами та принцесами: Ярослав – з дочкою короля 

Швеції, Святополк – з дочкою правителя Польщі, Борис, за нашою версією, – з 

представницею роду імператора Священної Римської імперії Оттона Великого 

[181, с. 175–193], Всеволод (або Вишеслав) – «Віссівальд» ісландських саг – 

робив спробу посвататися до вдови короля Швеції та Данії ‒ Сігірд Гордої 

[194, с. 477]. За Адамом Бременським, один із синів Володимира Святославича 

(М. Свердлов припускає – Гліб) був чоловіком датської принцеси Естрід – дочки 

короля Данії, Норвегії та Англії Свена І Вилобородого [420, с. 52, 121; 66, с. 83–

85]. О. Назаренко вважав, що йдеться про Іллю Ярославича [194, с. 476–488]. 

Династію, що згодом керувала Данією впродовж майже 400 років (1047–1412 р.), 

– Естрідсени ‒ було названо на її честь. 

Князівни з київської княжої родини, в свою чергу, ставали дружинами 

представників правлячих родин Європи [504, с. 63–71]. Так, Прямислава 

Володимирівна була видана за брата короля Угорщини Ласло Сара [187, с. 276], 

невідома на імʼя (NN) Володимирівна – за Бернгарда ІІ, правителя Північної 

Марки [443, с. 692]. Агата (за нашим припущенням, дочка Бориса 

Володимировича) [181, с. 175–193] була поєднана шлюбом з нащадком 

англійського престолу Едвардом Вигнанцем (1016–1057 рр.). Їй судилося стати 

бабусею майбутніх правителів Шотландії та Англії, чий родовід можна 

прослідкувати включно до сучасної королеви Великобританії Єлизавети ІІ 

[162, с. 58–60] (Додаток 1). 

Династичні шлюби, що активно укладалися в ХІ–ХІІ ст. відігравали 

важливу роль у сфері міжнародних культурних, політичних, економічних 

відносин. Київська правляча династія Володимировичів підтримувала тісні 
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взаємовідносини з Візантією, Скандинавією, з більшістю родин феодальної еліти 

тогочасної Західної та Центральної Європи. Кількісний аналіз таких шлюбів, що 

припадають, зокрема, на ХІ ст., здійснений ще М. Баумгартеном, свідчить, що з 36 

матримоніальних союзів вказаного століття 30 укладено з європейськими 

правлячими династіями [41, с. 8]. За нашими підрахунками, ця цифра ще більша. 

Династична схема шлюбів Володимира та його нащадків, складена 

Х. Рюссом та доповнена В. Половинською, також не повна. Серед шлюбів самого 

Володимира Святославича з іноземними князівнами згадано лише його шлюб з 

Анною Візантійською і проігноровано шлюби з болгарською, чеською, 

шведською, польською князівнами [505, с. 199–430; 175, с. 275–288]. Серед 

династичних шлюбів дітей Володимира відсутні імена Святополка, Бориса, Гліба, 

Святослава, Прямислави, Премислави та інших, одружених з європейськими 

правителями та їхніми нащадками. 

Широкі династичні відносини представників київської княжої родини в ХІ–

ХІІ ст. свідчать про значний міжнародний авторитет Київської Русі та її вагому 

роль у тогочасній Європі. Правителі багатьох європейських держав прагнули 

породичатися з могутніми київськими князями та заручитися їх військово-

політичною підтримкою. 

Руська княжа родина у цей період започатковувала матримоніальні 

стосунки з усіма державами, що входили до кола її політичних інтересів, – 

Візантією, Священною Римською імперією, Чехією, Угорщиною, Францією, 

Данією, Англією, Норвегією, Швецією, але виняткове місце належало Польщі. 

Ще тисячу років тому польська земля – найближча сусідка Київської Русі, з якою 

існував найдовший кордон і найтісніші стосунки, що часто виливалися й у 

збройні протистояння. Традиційно мир між донедавна воюючими сторонами 

скріплювався шлюбом між дітьми правителів. Шлюбні союзи Пястів і нащадків 

Володимира Великого слугували своєрідними віхами у стосунках Русі та Польщі 

[73, с. 50] і, будучи підпорядкованими політичним цілям, відігравали вагому роль 

у міждержавних відносинах, особливо в ХІ–ХІІ ст. 
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Київські князівни виходили заміж за правителів Польщі, польські князівни 

ставали дружинами правителів Київської Русі. «Взаємність» династичної історії 

Польщі та України (Київської Русі) тривала століттями і, на думку деяких учених, 

завдяки цим тісним стосункам в обох державах правила одна і та ж княжа родина 

[111, с. 18]. 

Польсько-руські династичні та політичні стосунки розвивались у тісному 

взаємозвʼязку і займали одне з основних місць у зовнішній політиці як Київської 

Русі, так і Давньопольської держави. Ці взаємовідносини були започатковані ще в 

першій половині 990-х рр. та з того часу здійснювали вагомий вплив на 

міжнародне життя середньовічної Європи. Саме в кін. Х ст. завершилося 

обʼєднання східнословʼянських та польських земель в єдині державно-

територіально комплеси, оформилися кордони Київської Русі та Давньопольської 

держави і відбулося оформлення міждержавних дипломатичних контактів 

[52, с. 10]. 

Початок польсько-українським (києво-руським) шлюбам, як стверджують 

історики, було покладено ще Володимиром Святославичем у Х ст. Так, деякі 

польські дослідники (С. Стемпень, О. Брукнер, Ф. Сєліцькі та ін.) доводять, що 

однією з дружин «короля Русі», як його іменують польські джерела [388, с. 35], 

була польська князівна з династії Пястів, від якої народилися сини Станіслав і 

Позвізд [139, с. 34]. Літопис руський не ідентифікує імені та походження їх матері 

[364, с. 49]. Проте, польське звучання імені першого з них, як вважає Ф. Сєліцькі, 

не викликає сумнівів [139, с. 34]. 

Учені доводять, що в імені Позвізд (Погвизд) також польське походження, 

оскільки у польській міфології відомі божки Погвизд і Похвистель [105, с. 14]. На 

думку М. Ломоносова, таке ім’я носив слов’янський бог вітру і дощу [12, с. 106]. 

Виходячи з язичницького імені Позвізда, дослідники вважають, що він, 

відповідно, народився до 988 р. [187, с. 277]. Хоча деякі літописні джерела 

(наприклад, Устюзьке літописне зведення) згадують Позвізда і Станіслава 

(«Стоніслава») серед молодших дітей Володимира Великого [370, с. 24]. У 

Рогозькому літописі замість Позвізда записаний Василько [371, с. 15], що дає 
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підстави припускати, що хресне ім’я князя – Василько [77, с. 204]. За 

Густинським літописом, він мав володіння на Волині [372, с. 259–267]. 

М. Ломоносов уточнює, що Погвизду дано у княжіння «Волинь і Луцко» (Луцьк) 

[12, с. 122]. Час смерті Позвізда-Василька невідомий. Синодальний список 

Родовідної книги свідчить, що він помер ще за життя батька [506, с. 6]. Але деякі 

дослідники вважають це твердження хибним [187, с. 277]. 

Візантійський хроніст Микита Хоніат розповідає про князя-воєначальника 

руської дружини на прізвисько Хрисохір (Золоторукий), який з’явився у 

Візантійській імперії з наміром стати на військову службу до імператора. 

Візантійські власті до початку перемовин поставили руським воїнам вимогу 

скласти зброю, але Хрисохір відмовився. Він зі своїм військом прорвався до 

о. Авідос, розбив пропонтидського стратига, дійшов до о. Лемнос, де був 

оточений візантійським флотом, і загинув з більшістю своїх воїнів [41, с. 7]. 

М. Баумгартен ототожнював Хрисохіра з Позвіздом [41, с. 7]. 

Інший син ймовірної дружини Володимира Великого з роду польських 

Пястів – Станіслав, як вважають дослідники, народився бл. 985 р. і помер ще за 

життя батька [187, с. 274]. Вітчизняні літописи містять про нього дуже скупі 

відомості, зазначаючи лише, що Станіслав був удільним князем cмоленським 

[369, с. 120; 507, с. 313; 367, с. 57; 377, с. 16; 376, с. 14]. 

Подолання спірних питань щодо «Червенських градів» польсько-руського 

пограниччя у першій половині ХІ ст., боротьба Києва з половцями, а Польщі – з 

Германською імперією створили умови для стабілізації польсько-руських взаємин 

й укладання військово-політичного союзу, які, зазвичай скріплювалися 

династичними шлюбами. 

Першим давньоруським князем, офіційно одруженим з польською 

князівною, був печально відомий Святополк, на прізвисько «Окаянний» 

[508, с. 154–155]. Дата шлюбу точно не встановлена, припускається, що він міг 

відбутися між 1008 і 1015 рр. [53, с. 35; 139, с. 34], І. Линниченко вважає – 

незадовго до смерті Володимира – бл. 1013–1014 рр. [10, с. 46–47]. Г. Лабуда 

стверджує ‒ до 1013 р. [125, с. 402]. Болеслав Хоробрий потребував військової 
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підтримки від Русі в складний період війн зі Священною Римською імперією, 

прагнучи скріпити політичний альянс шлюбом своєї доньки та сина правителя 

Русі. 

Вірогідно, сам Володимир одружив Святополка з невідомою на ім’я дочкою 

Болеслава І. Літопис руський про цю подію не сповіщає, натомість про польсько-

руське зближення поч. ХІ ст., скріплене шлюбом одного з синів Володимира 

Святославича та дочки правителя Польщі Болеслава І Хороброго повідомляє 

Хроніка Титмара Мерзебурзького [418, с. 73; 419, с. 197] та «Саксонський 

анналіст» [442, с. 229]. Однак вказаний шлюб відіграв негативну роль і слугував 

відродженню польсько-руського протистояння (1018–1031 рр.). 

Святополк посідав турівський престол (приблизно з 990 р.), його землі 

межували з Польщею, і тому саме цього сина обрав Володимир за кандидата на 

одруження з польською князівною. В житійній оповіді про Бориса і Гліба, 

складеній у третій чверті ХІ ст., Святополк постає одним із найбільш негативних 

персонажів середньовічної історії Київської Русі. Разом з тим, існують гіпотези 

ряду істориків ХХ ст. (М. Ільїн, М. Алешковський, А. Поппе та ін.), які 

виправдовують Святополка і пов’язують вбивство Бориса і Гліба з варязькими 

найманцями Ярослава, або, навіть, Мстислава Володимировича [93, с. 168; 

52, с. 25]. Ця точка зору ґрунтується на свідченнях «Саги про Еймунда» 

[448, с. 99], отож питання залишається дискусійним. Відомо напевне, що 

Святополк був і учасником, і жертвою боротьби за владу в стольному Києві, а 

допомагав йому в цій боротьбі його тесть – правитель Польщі Болеслав І 

Хоробрий. 

Ім’я дружини Святополка, дочки Болеслава І невідоме. Вона народилася 

між 991–1001 рр. від третього шлюбу польського володаря з Емнільдою, дочкою 

лужицького князя Добромира [43, с. 69], ближче до першої дати [261, с. 120–121] і 

померла після 14.08.1018 р. Більшість дослідників датують цей шлюб 1013–

1014 рр., вважаючи його саме наслідком укладання миру з Польщею після походу 

Болеслава І на Русь. 
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З Болеславною до Києва прибув її духівник, колобжезький єпископ 

Рейнберн, який підбурював турівського князя на повстання проти батька, 

великого князя київського Володимира Святославича [364, с. 82; 53, с. 37; 

509, с. 47]. За це князь Володимир заточив Святополка разом із дружиною та 

єпископом Рейнберном у в’язницю. Того ж 1013 р. польський король Болеслав із 

загонами німецьких та печенізьких найманців рушили на Русь, спустошуючи все 

на своєму шляху. Святополк був визволений, проте, єпископ Рейнберн помер в 

ув’язненні [418, с. 72–73]. Ярослав виступив проти Святополка та вигнав його з 

Києва. Святополк утік «у Ляхи» [365, с. 142]. Дружина ж його залишилася у Києві 

[418, с. 73], звідки її в якості заручниці Ярослав вивіз до Новгорода. 

У 1018 р. Болеслав І став на бік свого зятя Святополка в його боротьбі за 

київський престол. На його рішення, як свідчить польський хроніст Галл Анонім, 

вплинуло і ув’язнення київським князем його дочки, і груба відмова Предслави 

стати його дружиною [388, с. 36–37]. 

За іншою версією, похід мав виключно політичну мету, а саме – захоплення 

Червенських міст, завойованих раніше Володимиром Великим [364, с. 49; 

392, с. 219], як важливого пункту на торговельних шляхах, а також заволодіння 

багатствами стольного Києва [60, с. 161]. Болеслав Хоробрий прибув з військами і 

допоміг перемогти Ярослава, але тимчасово. Після того, як Святополк зійшов на 

престол, він вигнав тестя. Це мало для Святополка негативні наслідки – Ярослав 

повернувся і переміг його. 

Літопис руський повідомляє, що Святополк під час втечі з Києва загинув у 

пустелі «межи Чехами і Ляхами» [364, с. 84], що іншими словами може означати: 

«ніхто не знає, де і як». М. Стрийковський, посилаючись на Кромера, Длугоша і 

Меховіта, стверджує, що в дорозі до Польщі Святополк заразився невідомою 

хворобою і раптово помер та похований у невідомому місці [392, с. 222]. Писемні 

джерела не містять також жодних відомостей про долю Болеславни та про 

нащадків Святополка і польської князівни. Донедавна вважалося, що їх шлюб був 

бездітним [261, с. 122]. Однак, на думку сучасних українських учених ‒ 

Н. Нікітенко, В. Корнієнка, серед нащадків Святополка – щонайменше чотири 
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сина (Михаїл, Меркурій-Іван, Стефан, Іоанн), про що свідчать графіті собору 

Софії Київської. Дослідники вважають, що, принаймні син-спадкоємець Михаїл 

(Мешко), був народжений у шлюбі з польською князівною [189, с. 176–177]. 

Новий етап мирних відносин Києва і Польщі було скріплено (бл. 1040 р.) 

двома «перехресними» матримоніальними союзами ‒ шлюбом київської князівни 

Добронеги-Марії та правителя Польщі Казимира І Відновителя, а також сестри 

Казимира Гертруди та Ізяслава Ярославича (з 1054 р. ‒ великого князя 

київського), сина Ярослава Мудрого. Подальші часті шлюби нащадків Добронеги 

та Казимира і представників київської княжої родини в ХІ–ХІІ ст. закріпили 

династичну спорідненість між обома державами. 

З 1130-х рр. через феодальну розробленість як у Польщі, так і в Русі, зазнає 

видозмін і характер політичних та династичних взаємовідносин – з 

централізованих вони перетворюються на взаємовідносини окремих князівств 

(часто територіально близьких). 

Впродовж ХІ–ХІІ ст. щонайменше десять польських князівен стали 

дружинами правителів Київської Русі: Гертруда Мешківна, Рикса, Юдіта, 

Агнешка та Марія Болеславни, дві (невідомі на імʼя) дочки Владислава І Германа, 

Марія-Анастасія Казимирівна та ін. 

Окрім того, існувала певна кількість шлюбів між представниками династії 

Пястів та нащадками Володимира Великого, народжених у шлюбах з 

представниками інших європейських династій. Так, наприклад, син Добронеги-

Марії Владислав І Герман був одружений з Юдітою Чеською – онукою короля 

Угорщини Андраша І і київської князівни Анастасії, дочки Ярослава Мудрого. 

За нашими підрахунками, загалом у ХІ–ХІІ ст. було створено 25 прямих 

польсько-руських династичних пар (Додаток 2). Деякі матримоніальні союзи й 

досі залишаються дискусійними. Однак, ми розглядаємо і каталогізуємо їх як 

вірогідні, визнаючи їх контроверсійність. 
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Рис. 1. Опосередковані шлюби нащадків руських князівен. 

 

2.3. Руські князівни – дружини правителів Польщі (польсько-руські 

династичні пари) 

З числа іноземних князівен, які виходили заміж до Польщі в ХІ–ХІІ ст., на 

долю давньоруського княжого дому припадав найбільший відсоток. Початок 

шлюбним контактам між Руссю та Польщею (за типом: київська 

князівна+польський правитель) було покладено шлюбом Предслави 

Володимирівни та першого короля Польщі Болеслава І Хороброго (1018 р.), а 

завершенням активного періоду польсько-руських династичних взаємин можна 

вважати поч. XIV ст., коли було укладено шлюб між королівною Марією (дочкою 

Юрія Львовича Галицького – бл. 1293–1341 рр.) та сином опольського князя 

Болеслава І Тройденом (р. н. невід. – 1341 р.) [187, с. 277]. 

Найінтенсивнішими матримоніальні стосунки Польщі та Київської Русі 

були саме в ХІ–ХІІ ст. Польський історик П. Ясеніца писав, що в цей період на 
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польських землях важко було знайти князівство, трон якого не посідала б руська 

князівна [131, с. 106]. 

На відміну від багатьох інших країн, князівни київські, які виходили заміж 

за європейських володарів, отримували у посагу лише рухоме майно, за наречену 

не давали жодних земель, а іноземні правителі не моглим сподіватися на наслідне 

право на руські землі. Такий порядок мав особливе значення по відношенню до 

найближчих сусідів Русі, зокрема поляків. Незважаючи на часті союзи польських 

правителів з руськими князівнами, передачі пограничних земель до Польщі в 

якості спадку нареченої не було. 

Єдиним фактом, що свідчив про територіальні поступки, містить 

інформація В. Татищева про заповіт Василька Ярополковича (бл. 1151–1182 рр.), 

князя дорогочинського ‒ всі земельні володіння після його смерті мали відійти 

тестю – правителю Польщі Болеславу IV Кучерявому (бл. 1120–1173 рр.) 

[11, с. 274]. Однак, воно має сумнівний характер. А повідомлення Я. Длугоша про 

дружину Болеслава ІІ як «єдину спадкоємицю руського князя», вчені вважають 

тенденційною припискою автора [10, с. 38]. 

За виключенням цієї обставини, шлюби польських правителів з руськими 

князівнами мали як завжди головне значення – політичне. Польські та руські князі 

активно стежили за розстановкою сил в обох країнах, прагнучи укласти шлюбні 

союзи з найбільш впливовими князями. Так, коли у Київські Русі домінували 

Мономаховичі, польська княжа родина прагнула поріднитися з ними, Ольговичі – 

шлюбні союзи почастішили з представниками цієї династії і т. д. Пізніше нові 

родичі надавали військову підтримку один одному у боротьбі за домінування в 

своїх державах. 

Помітним є також факт, що при укладанні польсько-руських шлюбних 

альянсів ініціатива частіше надходила від польського правлячого дому. Це 

пояснюється тим, що польські князі більше потребували допомоги у своїх 

внутрішніх чварах та зовнішніх загрозах (наприклад, з боку чехів), ніж руські. 

Руська княжа родина «розрослася значно ширше», ніж польська, руські князі 

могли легко знайти інших союзників, зокрема половців та інших степовиків. У 
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Польщі важче було знайти підтримку внаслідок малочисельності княжої сімʼї та її 

уділів [10, с. 40]. 

Серед відомих 25 династичних альянсів ХІ–ХІІ ст. 15 – це князівни з 

правлячих родин Київської Русі, видані за представників польської правлячої 

династії. 

Таблиця 1: Русько-польські матримоніальні альянси ХІ–ХІІ ст. за типом: 

руська князівна+ польський правитель 
№ Дата 

шлюбу 
Руська князівна Польський правитель 

1.  1018 Предслава (Передслава) 
Володимирівна 
(р. н. і р. с. невід.)  
князівна київська.  
Дочка Володимира Святославича та 
Рогніди полоцької (?). 

Болеслав І Хоробрий  
(бл. 967–1025)  
перший король Польщі. 
Син Мешка І та  
Дубравки чеської. 

2.  Бл. 1040 Добронега-Марія Борисівна 
(1015/1017–1087)  
князівна київська.  
Дочка Бориса Володимировича та 
князівни (Аделі ?) швабської. 

Казимир І Відновитель  
(1016–1058)  
князь-правитель Польщі.  
Син Мешка ІІ та  
Рикси лотарінгської. 

3.  До 1069 Вишеслава  
(р. н. невід – 1089)  
князівна чернігівська, київська. 
Онука Ярослава Мудрого,  
дочка Святослава, Вʼячеслава або 
Володимира Ярославича та  
Оди Штаденської. 

Болеслав ІІ Щедрий  
(бл. 1042–1081)  
князь-правитель Польщі 
(1058‒1076),  
король Польщі (1076–1079). 
Син Добронеги-Марії та 
Казимира І Відновителя. 

4.  1088 Євдоксія (Євдокія)  
(бл. 1069–1089)  
Князівна руська. Дочка Ізяслава 
Ярославича та Гертруди польської 
(за Я. Длугошем) або Святополка 
Ізяславича (за О. Назаренком), 
Мстислава Ізяславича (за нашим 
припущенням) чи Всеволода 
Ярославича (за М. Карамзіним).  

Мешко Болеславич  
(бл. 1069–1089)  
князь краківський (?).  
Син Болеслава ІІ Щедрого та 
Вишеслави київської. 
 

5.  1103/1104 Збислава Святополківна  
(бл. 1085/1090–1113/1114)  
князівна київська.  
Дочка Святополка Ізяславича та 
дочки Спигнєва ІІ чеського. 

Болеслав ІІІ Кривоустий 
(1086–1138)  
князь-правитель Польщі.  
Син Владислава І Германа та 
Юдіти чеської. 

6.  1137 Вʼячеслава (Верхуслава-
Анастасія) Всеволодівна 
(р. н. невід. – 1167, за                                  
Л. Войтовичем), (р.н. невід. – 1148, 
за О. Бальцером)  
князівна вишгородська.  

 
 
 
 
Болеслав IV Кучерявий  
(бл. 1125‒1173) – 
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Дочка Всеволода Мстиславича і  
NN Святославни чернігівської. 

князь мазовецький, 
краківський, вроцлавський. 
Син Болеслава ІІІ Кривоустого. 
 
 

7.  Після 
1151/1162 

Марія-Анастасія (Олена?)  
(бл.1140(?) – після 1168)  
князівна перемиська (галицька). 
Дочка Ростислава Мстиславича  
(за М. Урбанським) або  
Володимирка Володаровича  
(за Я. Длугошем, Е. Перфецьким, 
Ю. Лимоновим і Л. Войтовичем). 
Сестра Ярослава Осмомисла. 

8.  1142 Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна  
(р. н. невід. – до 1163)  
князівна київська.  
Дочка Всеволода ІІ Ольговича і  
Марії Мстиславни київської. 

Болеслав Високий  
(бл. 1127–1201)  
князь сілезький, вроцлавський. 
Син Владислава ІІ Вигнанця і 
Агнеси фон Бабенберг. 

9.  Бл. 1150  Євдокія Володимирівна  
(1130-ті? ‒ р. см. невід.)  
князівна галицька.  
Дочка Володимира Володаровича і 
NN принцеси угорської,  
дочки Коломана І Книжника,  
сестра Ярослава Осмомисла  
(її сестра Марія була видана за 
Болеслава IV Кучерявого). 

Генрих Болеславич  
(бл. 1130–1166/1167)  
князь сандомирський.  
Син Болеслава ІІІ Кривоустого 
і Саломеї фон Берг. 

10.  Бл. 1151 Євдоксія Ізяславна  
(р. н. невід. ‒ 1177)  
князівна київська. Дочка  
Ізяслава Мстиславича київського і 
Агнеси фон Гогенштауфен –  
дочки короля Германії Конрада ІІІ. 

Мешко ІІІ Старий  
(1126/27–1202)  
князь-правитель Польщі.  
Син Болеслава ІІІ Кривоустого 
і Саломеї фон Берг. 
 

11.  Бл. 1163? Олена Ростиславна 
(р. н. невід. –1204?)  
князівна київська.  
Дочка Ростислава Мстиславича  
(за О. Бальцером). 

 
 
Казимир ІІ Справедливий  
(1138–1194)  
князь-правитель Польщі. 
Син Болеслава ІІІ і  
Саломеї фон Берг. 
 

12.  Бл. 1182 Олена Всеволодівна 
(р. н. і. р. с. невід.)  
князівна белзька.  
Дочка Всеволода Мстиславича. 
Друга (?) дружина Казимира ІІ  
(за С. Кентржинським) 

13.  1170‒1178 Людмила Мстиславна  
(р. н. невід. – після 1210)  
князівна київська (або 
оломоуцька?). Дочка (або онука) 
Мстислава Великого (за                             
В. Бжезінським, Д. Дембровським). 

Мешко ІV Плутоногий  
(бл. 1130‒1211)  
князь-правитель Польщі.  
Син Владислава ІІ Вигнанця і 
Агнеси фон Бабенберг. 
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14.  1184/1187 Вишеслава Ярославна  
(бл. 1170–1194/1200)  
князівна галицька.  
Дочка Ярослава Осмомисла  
(за Л. Войтовичем). 

Одон Мешкович  
(бл. 1141/49–1194)  
князь познанський і калішський 
Син Мешка ІІІ Старого та 
Єлизавети угорської. 

15.  1113/1114 Марія Святополківна  
(р. н. невід. – після 1145)  
князівна турівська.  
Дочка Святополка Ізяславича і 
Варвари Комнин  
(за М. Баумгартеном, 
А. Бельовським, І. Малишевським 
та І. Лінніченком) 
або Марія Олегівна 
(р. н. невід. – після 1146)  
князівна чернігівська. Дочка Олега 
Святославича (за В. Пашуто) 

Петр Власт 
(бл. 1080–1153)  
воєвода, палатин польський за 
князювання  
Болеслава ІІІ Кривоустого. 
 

 

Предслава Володимирівна і Болеслав І Хоробрий 

Першою руською князівною, виданою (очевидно, проти її волі) за правителя 

Польщі, була одна з дочок великого князя київського Володимира Святославича – 

Предслава. Вітчизняні та польські джерела і дослідники називають її також 

Передславою [364, с. 48–83], Переславою [77, с. 178], Предиславою [392, с. 220], а 

одне із пізніх джерел, навіть, Гремиславою-Предиславою [386, с. 5]. 

Рік народження Предслави достеменно не відомий [510, с. 491], деякі вчені 

припускають ‒ між 981/983 та 987 рр. [187, с. 272–274]. Матірʼю Предслави 

прийнято вважати полоцьку князівну Рогнеду, дочку князя Рогволода. Літопис 

руський та інші вітчизняні джерела згадують Рогнеду-Гориславу як матір 

чотирьох синів і двох дочок Володимира Святославича ‒ Ізяслава, Мстислава, 

Ярослава, Всеволода, Предслави та Премислави [364, с. 48]. Однак, існує думка, 

що Ізяслав був єдиною дитиною Рогнеди і висловлюється сумнів у достеменності 

відомостей Іпатського списку, наче це місце літопису є пізнішою вставкою 

[511, с. 20–21]. 

Окрім того, часто протиставляються «Рогволдові онуки» та «Ярославові 

онуки» [11, с. 301], що є опосередкованим свідченням, що Ярослав, а, вірогідно, і 

Предслава, не були дітьми Рогнеди [511, с. 20–21]. 
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Польський дослідник А. Зелінський навіть припускає, що матірʼю 

Предслави могла бути візантійська царівна Анна Порфирородна [240, с. 14]. Тим 

більше, що ця версія краще співвідноситься зі шлюбним віком князівни – якщо 

погодитися, що Предслава – дочка Рогнеди Полоцької, на час шлюбу з 

Болеславом (1018 р.) їй могло бути 31–37 років. Отже, питання залишається 

дискусійним. 

Разом із жіночою частиною княжого двору Предслава з дитинства жила у 

сільці над р. Либідь, пізніше воно стало називатися Предславиним [364, с. 48]. 

Князівна отримала гарну освіту, була наділена красою і гострим розумом. 

А. Зелінський додає, що Предслава була дуже музичною, розмовляла і писала 

латиною і грецькою, мала знання з основ філософії та була бажаною нареченою 

«для найбільш могутніх європейських королівських родин» [240, с. 15]. 

Очевидно, Предслава була впливовою фігурою і в політичних 

протистояннях своєї доби, оскільки літописи та хроніки багато згадують про неї, 

на противагу усталеній традиції обходити увагою членів княжої родини жіночої 

статі. «Повість временних літ», Хроніка Титмара Мерзебурзького, «Житіє 

Преподобного Моїсея Угрина», «Хроніка Галла Аноніма» та інші містять 

відомості про Предславу [512, с. 81–82]. Так, Літопис руський кілька разів згадує 

про неї під 980, 1015 та 1018 роками [364, с. 48–83]. 

В 1015 р. після смерті Володимира Святославича і під час міжусобної 

боротьби за київський престол між братами Предслави, князівна стає на бік 

Ярослава і сповіщає йому в листі про смерть батька та вбивство Бориса 

Святополком [92, с. 122]. 

За припущенням М. Карамзіна, Предславі переповів про ці події Моїсей 

Угрин, улюбленець Бориса, що «вибавлений від гіркої смерті» знайшов прихисток 

у Предслави. Це підтверджує і «Патерик Печерський» у «Житії преподобного 

Мойсея Угрина» [385, с. 137]. 

Деякі західні джерела свідчать, що задовго до походу Болеслава 1018 р. 

правитель Польщі сватався до Предслави, але отримав відмову [512, с. 63]. Ян 

Длугош оповідає, що в сватанні (тричі до того одруженому) Болеславу відмовив 
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брат князівни – Ярослав Мудрий через відмінності в церковному обряді 

[72, с. 248]. Підтверджує ці відомості і Галл Анонім [388, с. 35]. 

На думку деяких дослідників, сватання Болеслава до сестри нового 

київського правителя було спробою зруйнувати русько-німецький союз 

[60, с. 243; 55, с. 309; 52, с. 24–25], скріплений, за нашим припущенням, шлюбом 

Бориса Володимировича з представницею роду імператора Священної Римської 

імперії Оттона І [181, с. 175–193]. 

Стосовно датування сватання Болеслава до Предслави дослідники 

О. Бальцер, В. Королюк, С. Закшевський, А. Головко, В. Пашуто та інші 

припускають, що це, найвірогідніше, сталося в кін. 1017 – на поч. 1018 рр., 

оскільки третя дружина Болеслава Емнільда Лужицька померла в 1017 р., а з 

четвертою – Одою Мейсенською князь одружився в лютому 1018 р. [43, с. 42–43; 

60, с. 243, 309, 354; 239, с. 299–300; 52, с. 24–25]. 

О. Назаренко зʼясував, що дата смерті Емнільди чітко не визначена – між 

1013–1017 рр., але при цьому, спираючись на аналіз тогочасних міжнародних 

взаємин Польщі, також погодився, що сватання Болеслава могло відбутися 

ближче до 1017 р. (після осені 1016 р.), оскільки Ярослав Володимирович тоді 

став київським князем, а польські джерела зазначають, що свати прибули саме до 

Ярослава [197, с. 17]. 

Титмар свідчить, що відмова була образливою – князівна буцім-то висміяла 

огрядність князя та його схильність до перелюбу. Саме в цій образі давній хроніст 

вбачає головну причину військового походу Болеслава 1018 р. на Київ [512, с. 35] 

Польський дослідник А. Зелінський пише, що причина відмови – велика різниця у 

віці, на яку вказала наречена та її брат (тричі до того одруженому Болеславу було 

на той час бл. 50 років) [240, с. 16]. «Зверхність і зухвалість» князівни і «привела 

Болеслава аж на береги Дніпра» [251, с. 155]. 

Аналогічні відомості про відмову в сватанні подає і Ян Длугош [72, с. 248]. 

В 1018 р. польський правитель вирушив у військовий похід проти Русі, прагнучи 

помститися Предславі та її братові. Галл Анонім переповідає в красномовних 

деталях про бажання Болеслава зробити князівну своєю наложницею [388, с. 36]. 
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Давні та сучасні польські дослідники теж називають Предславу 

«наложницею» Болеслава [43, с. 78; 261, с. 89]. Натомість, Титмар Мерзебурзький 

свідчить, що після захоплення Києва у храмі Святої Софії Болеслав взяв з 

Предславою шлюб: «з однією з них (сестер Ярослава), забувши про дружину, (він) 

незаконно одружився» [512, с. 63–84]. «Повість временних літ» замовчує цю 

подію, натомість про насилля Болеслава над Предславою згадують пізніші 

літописи – Софійський І [378, с. 132], Новгородський ІV [375, с. 108], Устюзький 

[370, с. 27–66], Тверський [380, с. 137] та ін. 

Після походу сестри київського князя Предслава і Премислава разом з 

іншими родичами Ярослава Мудрого, полоненими Болеславом, були вивезені до 

Польщі [364, с. 83; 53, с. 83; 366, с. 326]. 

 На думку О. Назаренка, Предслава мала у Києві статус законної дружини, 

але в Польщі втратила його, оскільки там у Болеслава була інша законна дружина 

‒ Ода. За припущенням Г. Лабуди, Предслава стала «viafacti» другою дружиною 

Болеслава при живій Оді [125, с. 407]. 

Король не міг привести ще одну дружину до свого палацу в м. Гнєзно, отож 

оселив Предславу поблизу – на острові Ледницькому, найбільш безпечному і 

добре укріпленому місці, що перебувало під пильною охороною [240, с. 19; 

344, с. 404–411; 345; 513]. Тут постала ціла «руська колонія» з родичів Предслави, 

київських бояр, ченців (серед яких знаменитий Моїсей Угрин), київських 

єпископів на чолі з Анастасом Корсунянином. Г. Лабуда припускає, що Предслава 

народила польському королеві Болеславу І Хороброму сина, який помер 

малолітнім і міг бути похованим на о. Ледницький [125, с. 410, 415]. Тут, окрім 

інших, було знайдено багате поховання хлопчика, датоване ХІ ст. Підтримують 

цю версію й інші польські дослідники [260, с. 92; 255, с. 184–185; 341, с. 124–125]. 

Деякі з них, навіть, стверджують, що окрім сина між 1018–1025 рр. 

Предслава народила правителю і двох дочок, одна з яких вийшла заміж за 

великого вельможу – Мецлава («Мойслава») з роду Долива [240, с. 20]. 

Він був правителем Мазовії та важливою персоною при дворі наступного 

короля – Мешка ІІ, сина Болеслава І. Правда пізніше, в боротьбі за владу, він став 
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вважатися бунтівником і був убитий військами Ярослава Мудрого, як про це 

свідчать вітчизняні літописи [364, с. 95]. 

Вірогідні нащадки Предслави Володимирівни та Болеслава І (за 

А. Желінським [240, с. 20]: 

 

 
Рис. 2. Нащадки Предслави Володимирівни та Болеслава І                                            

(за А. Желінським). 

 

Однак, оскільки невідомо, на чому грунтує автор свої висновки, ми 

вважаємо ці припущення безпідставними.  

Подальша доля самої Предслави невідома. Г. Лабуда припускає, що після 

смерті короля (1025 р.) вона могла повернутися до Русі, як згаданий Моїсей 

Угрин. Проте, достеменних підтверджень цьому не виявлено. Вірогідно, що 

князівна померла і була похована на о. Ледницький. Відомо лише, що бл. 1040 р., 

коли київські бранці Болеслава (бл. 800 осіб) в якості «віна» (шлюбного калиму) 

мали змогу повернутися в Київ, Предслави з ними уже не було [364, с. 94]. Ці 

події стосуються укладання шлюбу між онуком Болеслава Хороброго – 

Казимиром та київською князівною Добронегою-Марією [181, с. 175–193].  

Добронега-Марія і Казимир І Відновитель 

Першою київською князівною, виданою заміж до Польщі в ХІ ст., чий 

повноцінний шлюб зафіксовано у вітчизняних та західних джерелах, є Добронега-
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Марія (бл. 1015/1017–1087 рр.) – дружина правителя польської держави князя 

Казимира І Відновителя (1016–1058 рр.). Давні польські джерела містять різні 

варіанти її подвійного імені (Dobronega, Dobrognewa, Dobronega de Russia, 

Dobrouka, alias Maria Ruthena, Dobrochna-Marya) [514, с. 61]. В російській та 

українській історіографії зустрічаються варіанти: Добронега, Добронєга, 

Доброгнева, Доброгнєва [180, с. 422]. Вперше українізований варіант імені – 

Добронега було вжито І. Назарком [179, с. 319–324] та Л. Махновцем [364, с. 94]. 

Більшість сучасних дослідників, ґрунтуючись на свідченнях джерел, 

стверджують, що Добронега – донька Володимира Святославича та його 

візантійської дружини Анни Порфирогенети (Багрянородної) [372, с. 267; 

180, с. 422; 187, с. 277; 515, с. 53; 11, с. 227; 93, с. 114–115]. Рік її народження 

точно не відомий. Але, ґрунтуючись на датуванні смерті царівни Анни, науковці 

стверджують, що Добронега, відповідно, народилася до 1011 р. А точна дата 

смерті Добронеги записана у Рочнику Краківського капітулу – 1087 р. [516, с. 148, 

150–151; 512, с. 345]. Однак, ми вважаємо, що датування життя Добронеги, як і її 

походження, є досі достеменно не з’ясованим і вимагає додаткових ретельних 

досліджень. 

Вітчизняні давні літописи здебільшого навіть не знають її імені, зокрема 

Літопис руський за Іпатським списком називає її лише «сестрою Ярослава» 

[364, с. 94]. Винятком у цьому відношенні є пізніший Густинський літопис 

(XVII ст.), який вказує обидва імені князівни [372, с. 53]. Очевидно, автор 

літопису спирався на дані польських джерел (хроніках М. Кромера, 

М. Бєльського, Я. Длугоша та ін.), які зберегли більше відомостей про Добронегу 

[402, с. 345; 397, с. 70; 72, с. 253][57, с. 253; 347, с. 70; 352, с. 345]. Так само 

вважає І. Назарко, стверджуючи, що повідомлення Густинського літопису про 

Добронегу має своїм джерелом Хроніку Яна Длугоша [179, с. 319–324]. 

В історіографії була також спроба ідентифікувати Добронегу як дочку 

Ярослава (А. Брюкнер, С. Кентржинський, А. Поппе та ін.) [194, с. 305; 

125, с. 305]. Проте, таку версію відхилено після аналізу подальших шлюбів 

нащадків Ярослава Володимировича [194, с. 579–580]. 
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Деякі історики, починаючи з М. Баумгартена, ґрунтуючись на «Генеалогії 

Вельфів» та опосередкованих свідченнях Тітмара Мерзебурзького, вважають 

матірʼю Добронеги-Марії останню дружину Володимира Святославича – 

невідому на імʼя дочку графа Куно (Конрада) фон Еннінгена, з якою Володимир 

нібито одружився після смерті царівни Анни [512, с. 190; 447, с. 81–93; 

195, с. 192; 364, с. 49; 96, с. 102–109; 517, с. 121; 60, с. 227; 518, с. 28–32]. За 

свідченням Тітмара Мерзебурзького, вона як «вдова короля Русі» в числі багатьох 

інших полонених потрапила до Польщі після походу Болеслава 1018 р. 

[53, с. 326]. 

На наш погляд, факт одруження Володимира з дочкою Конрада 

малоймовірний. Після смерті Анни (1011 р.) великому князеві було вже бл. 60 

років, він народився, вірогідно, у середині або др. пол. 950-х рр., оскільки в 969 р. 

отримав своє перше княжіння, хоч і був ще неповнолітнім. Володимир пережив 

Анну лише на три-чотири роки і помер у «глибокій старості», як свідчать ті ж 

західноєвропейські джерела [195, с. 141]. 

Малоймовірно, щоб у «глибокій старості» князь обзавівся ще одною 

дочкою. Так само маловірогідно, що Добронега – донька візантійської царівни 

Анни. Датуючи народження Добронеги 1011 р. дослідники не врахували, що Анні 

Багрянородній мало б бути на той час бл. 48 років. Сумнівно, щоб Добронега 

народилася задовго до цієї дати, оскільки відома точна дата її смерті (1087 р.) і рік 

народження її чоловіка – 1016 р. Народившись від Анни в її «дітородний» період 

– кін. 980-х – 990-ті рр., Добронега-Марія мала б прожити бл. 90–100 років, 

вступала б у шлюб (а ми знаємо його більш-менш точне датування – бл. 1040 р.) у 

віці бл. 50 років (а вона після цього народила пʼятьох дітей!) і була б набагато 

старша за чоловіка. Це неймовірно, навіть з огляду на велику бажаність і 

політичну доцільність цього шлюбу для Польщі. 

Тому є підстави припускати, що Добронега могла народитися дещо пізніше 

– бл. 1015–1017 рр. і бути не дочкою, а онукою Володимира Святославовича. А в 

її родоводі постають не лише великі князі київські та імператори Візантії, а й царі 

Болгарії, королі Англії, імператори Священної Римської імперії. 
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На наше переконання, Добронега була дочкою Бориса Володимировича – 

сина великого князя київського, пізніше канонізованого православною і 

католицькою церквами в числі перших святих страстотерпців Київської Русі. 

Завдяки життєписам князя відомо, що з волі батька Борис рано вступив у шлюб 

[384, с. 179–206; 451, с. 372; 382, с. 19; 149, с. 63–79; 450, с. 6]. 

Але ні давні джерела, ні сучасні дослідники не вказують, з ким був 

одружений Борис. 

У «Великопольській хроніці» (ХІІІ ст.) є унікальний запис стосовно 

Добронеги-Марії: «Він [Казимир] взяв собі за дружину дочку короля Русі Романа, 

сина Одона, на імʼя Добронега, інакше названа Марією» [397, с. 70]. З численних 

джерел відомо, що хресне ім’я князя Бориса – Роман, тому можна стверджувати, 

що у «Великій хроніці» йдеться саме про Бориса-Романа Володимировича. 

«Сином Одона», на наш погляд, він названий через те, що був одружений з 

дочкою (нащадком, членом роду) Одона. В ті часи, як часто і тепер, «батьком» 

могли називати й тестя, а отже зятя – «сином». Так, наприклад, новгородська 

Степенна книга, оповідаючи про Святополка Окаянного, сповіщає: «Иде ко отцу 

своему Болеславу», оскільки Святополк, як уже зазначалося, був одружений з 

дочкою Болеслава І Хороброго, короля Польщі [11, с. 239]. 

«Одоном» Великопольської хроніки, за нашим припущенням, міг бути 

найвідоміший Одон (Оттон) того часу – імператор Священної Римської імперії 

Оттон І. Про шлюб «короля Русі» з представницею роду імператора Оттона 

свідчить «Генеалогія Вельфів» (ХІІ ст.). В ній, зокрема, сказано, що граф Куно із 

Енінгена (Конрад Швабський) у шлюбі з дочкою імператора Оттона («лат. Filia 

Ottonis Magni imperatoris»)  мав чотирьох синів і чотирьох дочок, одна з яких 

вийшла заміж за «короля Русі» [519, с. 733–734; 512, с. 189–190]. 

Дослідники Д. Джекман і Й. Фрідна на основі «Вайнгартенської історії 

Вельфів» зробили висновок, що її звали Рихлінд (Регелінда – Regelindis, Richlind 

Otona) [520, с. 72; 521]. На думку деяких учених, слово «filia» в даному випадку 

варто розуміти ширше – не «дочка», а «нащадок, член роду». Так, сучасний 

західноєвропейський дослідник А. Вольф довів, що в «Генеалогії Вельфів» 
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пропущена одна ланка, а саме: Регелінда – дружина Куно-Конрада († 997 р.) 

доводилася не дочкою, а онукою імператорові Священної Римської імперії 

Оттонові І Великому і була дочкою його сина Людольфа, народженого у першому 

шлюбі імператора з англійською принцесою Едітою [522, с. 25–83; 523, с. 77–

198]. 

 

 
Рис. 3. Походження дружини «короля Русі» за Генеалогією Вельфів, 

Вайнгартенською історією Вельфів та уточненнями А. Вольфа і Д. Джекмена. 
 

Припускається також, що ім’я їхньої дочки – правнучки імператора 

Оттона І і дружини «короля Русі» – Адель. Але давнє джерело, яке слугувало 

підставою для цього припущення, не збереглося. Вірогідно, ця версія ґрунтується 

на тому, що друга дружина Оттона Великого носила ім’я – Аделаїда (Адела, 

Адель) Бургундська.  

«Генеалогія Вельфів» не вказує імені правителя Русі. З цього уривка 

російський генеалог М. Баумгартен зробив висновок, що йдеться про Володимира 

Святославича. Але пізніше О. Назаренко довів, що цим «королем Русі» не міг 

бути Володимир Святославич, і дійшов висновку, що згаданий у «Генеалогії 
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Вельфів» «король Русі» – це Ярополк Святославич – рідний брат Володимира 

[512, с. 190; 524, с. 300–304]. 

На наш розсуд, версія авторитетного вченого також хронологічно не 

обґрунтована. За сучасними дослідженнями, шлюб Куно і Регелінди 

(нар. бл. 950 р.) відбувся 968 р. [520, с. 34], подружжя мало щонайменше чотирьох 

синів і чотири дочки, а отже, їхня дочка, яка вийшла заміж за «короля Русі» 

(згадана у переліку дочок третьою), могла народитися не раніше 970-х рр., а, 

найвірогідніше, – у 980-х рр. За даними Літопису руського Ярополк Святославич 

загинув 11 червня 980 р. [364, с. 46], за іншою версією, ‒ ще раніше – 978 р. 

[525, с. 757–758], отже не міг одружитися з дочкою Куно і Регелінди. 

Припускаючи, що цим «королем» міг бути Володимир Святославич (за 

М. Баумгартеном), або Ярополк Святославич (за О. Назаренком), під титулом 

«короля Русі» ніколи не розглядався Борис Володимирович. 

За «Житієм» першим удільним князівством Бориса була Волинь 

[187, с. 273]. Близькість до Польщі, з якою воювала Германська імперія, 

зумовлювала потребу укріплення русько-германських стосунків, які й могли бути 

скріплені шлюбом Бориса та германської принцеси. 

Існує також думка, що цей альянс був реакцією на союз Турівського 

князівства (Святополк Окаянний) і Польщі (Болеслав Хоробрий), скріплений 

шлюбом Святополка і дочки Болеслава. Нашу версію підтверджують висновки і 

припущення інших дослідників, які обґрунтовували гіпотезу про те, що в розпал 

польсько-німецької війни 1007–1013 рр. оформився русько-німецький союз 

[60, с. 231]. Припускаємо, що він був скріплений шлюбом давньоруського князя і 

правнучки Оттона І. 

Вірогідно, укладанню шлюбу міг посприяти цистеріанець Бруно 

(Боніфацій), який прибув до Русі бл. 1008 р. з місійною метою хрещення печенігів 

та виступив посередником для примирення Володимира зі степовиками. При 

цьому один із синів київського князя перебував у печенігів заручником. Більшість 

дослідників вбачає у цьому «синові» Святополка [187, с. 248], однак, ймовірніше, 
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ним міг бути Борис – нащадок київського великокняжого престолу [149, с. 77], 

якого пізніше активно підтримували печеніги в боротьбі з Ярославом. 

Місіонер Бруно був не лише родичем імператорів Священної Римської 

імперії, а й довіреною особою, учасником коронації імператора Оттона ІІІ (внука 

Оттона І і двоюрідного брата Регелінди). 

Окрім того, матірʼю імператора Оттона ІІІ була Теофано – родичка, а за 

іншими джерелами, – рідна сестра Анни Візантійської – дружини великого князя 

київського Володимира Святославича. 

Вірогідно, шлюб Бориса з представницею роду Оттона Великого міг 

відбутися між 1009 і 1013 рр. (після шлюбу Святополка і Болеславни), ймовірно, 

ближче до 1013 р. – після повстання Святополка, підбурюваного Болеславом, 

проти Володимира і розривом русько-польських стосунків, або бл. 1015 р., коли 

відновилося військове протистояння Польщі та Священної Римської імперії. Тим 

більше, що Великопольська хроніка називає зятя Оттона «правителем Русі», а 

Борис міг бути проголошений спадкоємцем великокняжого престолу бл. 1015 р. 

Таким чином, за нашою версією, Борис-Роман був «сином» в широкому 

сенсі – «зятем» Оттона Великого, пошлюблений з представницею його роду, та 

батьком Добронеги-Марії, що, в такому разі, узгоджується з даними 

Великопольської  хроніки та Генеалогією Вельфів. Вірогідно, в т. ч. і через 

спорідненість з імператором Священної Римської імперії князь Борис під іменем 

«Роман Руський» належить до шанованих святих Римо-католицької церкви 

[526, с. 747]. Можливо, саме через заборони-застереження проти укладання 

міжконфесійних шлюбів (між православними і католиками-латинянами) з часів 

середньовіччя і пізніше шлюб Бориса Володимировича, шанованого 

православною церквою, з «латинянкою» ретельно замовчувався. 

Ще одним опосередкованим підтвердженням нашого припущення є той 

факт, що чоловік Добронеги по лінії його матері й сам походив з роду Оттона 

Великого, а шлюби між далекими нащадками одного роду були поширеними 

(Додаток 3). 
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Більшість дослідників датує загибель Бориса і Гліба 1015 р., але деякі вчені, 

посилаючись на дані «Саги про Еймунда», припускають, що ця трагічна подія 

трапилася пізніше – у 1017 р. [448, с. 99; 93, с. 168; 52, с. 25], а отже і Добронега-

Марія могла народитися бл. 1017 р. 

Досі тривають дискусії і про родовід Бориса-Романа Володимировича. 

Вітчизняні джерела чітко не вказують імені та походження матері Бориса, 

називаючи її «болгаринею» [364, с. 48]. Більшість дослідників погоджуються з її 

болгарським корінням, але її ім’я та достеменне походження досі залишаються не 

з’ясованими. 

На нашу думку, матірʼю Бориса Володимировича могла бути болгарська 

царівна, дочка царя Дунайської Болгарії Бориса ІІ, сина царя Петара І [181, с. 175–

193]. Цю версію підтверджують і дані ономастики: імена двох синів Петара І ‒ 

Роман і Борис стали хресним та світським іменами улюбленого сина Володимира 

Великого. Джерела називають матір Бориса то «грекинею», то «болгаринею» – 

обидва імені правомірні з огляду на її візантійсько-болгарське походження. 

Маємо й інше сміливе припущення – Добронега, можливо, була не єдиною 

дочкою Бориса. Приблизно у той самий час інша київська князівна – Агата 

(Агафія) була видана заміж за нащадка англійського престолу, який жив як 

вигнанець при дворі великого князя київського Ярослава Мудрого. Існує багато 

версій її походження та зв’язку її родоводу з імператорами Священної Римської 

імперії. Про це свідчили європейські середньовічні хроніки та хроністи: Англо-

саксонська хроніка Флоренса Вустерського [527, с. 133; 426, с. 133], Елред 

Рівоський [528, с. 91–98; 433, с. 28] та ін., а також сучасні історики [529, с. 71–80; 

491, с. 71–80]. Так, Матвій Паризький (ХІІІ ст.) називає Агату «сестрою» 

германського імператора Генріха [427, с. 107–172]. У випадку, якщо наші 

припущення вірні, і вона є другою дочкою Бориса-Романа та представницею роду 

Оттона Великого – це пояснює такі зв’язки. Зазначене теж підтверджується 

даними ономастики – в роду Романа І Лакапина не раз зустрічається імʼя Агата 

(Агафія) (Додаток 4). А серед онуків Агати є святий король Шотландії на імʼя 

Давид (поширене у Візантії та Болгарії, а також хресне ім’я Гліба 
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Володимировича – рідного брата Бориса-Романа) – тоді це імʼя вперше зʼявилося 

на землях Англії та Шотландії. Агата стала матір’ю і бабусею наступних королів і 

королев Шотландії, її нащадки утворили міцне родове древо королів Англії, яке 

можна прослідкувати включно до сучасної королеви Єлизавети [162, с. 58–60]. 

(Додаток 1). 

Середньовічний хроніст Вільям Мальмсберійський (ХІІ ст.) називає Агату 

«сестрою королеви Угорщини». Королевою Угорщини в середині ХІ ст. була 

Анастасія Ярославна [429, с. 196]. За нашою версією, дійсно сестра (двоюрідна) 

Агати і Добронеги. В історіографії існує кілька найбільш поширених гіпотез 

походження Агати: германська, угорська, київська і болгарська. Наша версія 

об’єднує їх, оскільки обґрунтовує причетність усіх згаданих династій до родоводу 

Агати і Добронеги-Марії. Таким чином, у родоводі Добронеги – дружини 

правителя Польщі Казимира І, постають імператори Візантії, царі Болгарії, королі 

Англії, імператори Священної Римської імперії та правителі Русі. 

Про Добронегу-Марію Літопис руський згадує, не називаючи імені, лише 

під 1043 р.: «У сі ж часи видав Ярослав сестру свою [Добронегу-Марію] за 

Казимира [князя лядського]. І дав Казимир замість віна людей вісімсот, яких 

полонив був Болеслав, перемігши Ярослава» [364, с. 94]. 

Хроніка Гваньїні датує цей шлюб 1042 р. [395, с. 86], Саксонський анналіст 

(ХІІ ст.) подає запис про шлюб під 1039 р. [443, с. 43–45]. Сілезькі компілятивні 

аннали датують цей шлюб навіть 1031 р. [414, с. 672] О. Бальцер вважає, що це 

сталося не пізніше 1039 р. [44, с. 89]. Цю дату підтверджує і хроніка Ламберта 

Херсфельдського [530, с. 134–263]. Загалом, дослідники припускають, що шлюб, 

найвірогідніше, міг відбутися між 1038–1043 рр. [60, с. 316; 261, с. 134], отже – 

бл. 1040 р.  

Казимир І Відновитель (Карл, Кароль; 1016–1058 рр.) – син короля Польщі 

Мешка ІІ Вʼялого (990–1034 рр.) та Рикси Лотарингської (бл. 995–1063 рр.) 

[261, с. 128]. Польща у цей період переживала важку кризу, після правління 

Мешка ІІ була роздробленою і виснаженою військовими конфліктами. Всередині 

країни розпочалася боротьба між шляхтою і селянами, християнська віра, 
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нещодавно запроваджена, почала занепадати, населення потерпало від розбоїв та 

беззаконня, державна влада збереглася лише в містах. Селянське повстання 1037–

1038 рр. за розмахом належало до одного з найбільших народних заворушень того 

часу. Від Польщі відокремилися Помор’я і Мазовія, де утвердилися місцеві 

династії. Останнім ударом стало вторгнення 1038 р. військ чеського князя 

Бржетислава І, який захопив Гнєзно, розграбував святині Гнєзненського собору і 

приєднав Сілезію до володінь чеської корони. 

Галл Анонім пише, що з раннього віку Казимир був відданий до монастиря, 

де вивчав Священне Писання [388, с. 49–50]. Великопольська хроніка описує 

вимушене вигнання Казимира та його матері та їх перебування в Германії, на 

батьківщині Рикси, яка походила з роду правителів Священної Римської імперії – 

була онукою імператора Оттона ІІ [397, с. 69]. Про їх вигнання до Саксонії під 

1034 р. сповіщають також Аннали Магдебурга [125, с. 300]. 

Після смерті Мешка ІІ польське королівство через безперервні війни 

«майже втратило всю свою могутність» [395, с. 85]. Тоді впливові люди держави 

вирушили до Саксонії до своєї королеви з проханням, аби її син зайняв польський 

престол. Однак, Казимир уже вступив до ордену св. Бенедикта під іменем Карл в 

монастирі Лаомерта і обрав собі церковну кар’єру [397, с. 69]. Однак, згідно 

новітніх досліджень польських вчених, версія про чернецтво Казимира І є лише 

хронікальною легендою і, насправді, Казимир Відновитель «ніколи не був 

монахом» [531, с. 64–74]. За сприяння Папи Бенедикта ІХ Казимир отримав дозвіл 

покинути монастир, одружитися і посісти престол Польщі. Він повернувся до 

батьківщини, «де був прийнятий з великою радістю» [395, с. 86]. З допомогою 

германського війська Казимирові у 1039 р. вдалося відновити державну владу в 

Польщі, придушити бунт та вгамувати непокірних аристократів. Однак за цю 

допомогу імператора Польща повинна була визнати над собою сюзеренітет 

Священної Римської імперії. «Цей Казимир, – як повідомляє Великопольська 

хроніка, – проявив велику мужність, скрізь змусивши ворогів утікати, мирно 

володів Польським королівством». Названий він був «Відновителем» завдяки 

тому, що «повернув багато втраченого його батьком Мешком і щасливо відновив 
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те, що було зрівняне з землею» [397, с. 70]. Велику роль у цьому процесі польські 

дослідники визнають також за Руссю, Г. Лабуда стверджував, що саме «В союзі з 

Руссю Казимир відбудував державу» [114, с. 44]. 

Встановивши мир на польських землях, Казимир одружився «з дочкою 

князя Русі Романа, сина Одона, на імʼя Добронега, інакше названа Марією» 

[397, с. 70]. Галл Анонім називає її «дівицею шляхетного походження з Русі» 

[388, с. 51]. 

Згідно з деякими джерелами, наречена короля мала імʼя Марія, але, коли 

прибула до Польщі, «покинула грецьку віру і знову охрестилася (…), взяла собі 

імʼя Доброгніва» [395, с. 86; 392, с. 228]. За вказаними джерелами, відбулася ця 

подія у Кракові, а коронована Марія, як і її чоловік, була у Гнєзно (нині – 

Примасова базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії та св. Адальберта). 

Дослідники сумніваються в факті коронації – Казимир носив титул «князя 

Польщі», а не короля, малоймовірно також, що «перехрещення» Марії в 

латинську віру мало місце – «велика схизма» (1054 р.) ще не відбулася, Гваньїні 

вслід за Длугошем [72, с. 253] просто невдало пояснив існування двох імен 

княгині, не знаючи, що для Русі це була звична практика – існування у 

представників княжої родини двох імен – світського та хресного (Володимир-

Василь, Ольга-Олена, Гліб-Давид, Борис-Роман…). На цю помилку польських 

хроністів вказував ще І. Линниченко [10, с. 48–49] і зауважував, що, очевидно, 

мирським іменем було Добронега, а хресним – Марія. 

Казимир взяв за наречену великий посаг [532, с. 31–33] і заручився 

військово-політичною підтримкою її родича – великого князя київського 

Ярослава Мудрого. Союз з Києвом став тривалим чинником в політиці Казимира 

Відновителя [256, с. 106]. Ярослав здійснив кілька військових походів на 

підтримку Казимира (1041, 1043 рр.), а в 1047 р. допоміг йому остаточно здолати 

бунтівного мазовецького князя Маслава (Мечислава, Моїслава), в результаті чого 

Мазовецька земля знову відійшла до польського королівства. Іакимівський 

літопис оповідає, що Ярослав на прохання польського князя Казимира, зятя свого, 

«ходив на мазовшан», котрих в жорстокій битві переміг і «князя їх Моїслава 
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убив», «землю ж ту Казимирові здобув» [11, с. 79; 364, с. 95]. Місце переможної 

битви Ярослава Мудрого і Казимира І проти бунтівного мазовецького князя 

Мечислава (Мойслава – за Літописом) нині дало назву містечку Побєдзіска (від 

пол. «pobeda»  ‒ перемога), де встановлено пам’ятник Казимиру І (Додаток 5). На 

честь Казимира Відновителя названо також головну вулицю містечка. 

Шлюб Марії та Казимира виявився успішним. Добронега у відповідності до 

свого імені, очевидно, мала добрий норов («гнів»), ласкавий до підданих 

характер, була милостива і справедлива, вродлива і добродійна [72, с. 253]. 

Польські хроніки зберігають про неї значно більше відомостей, ніж руські. 

Місцеві хроністи стверджували, що після одруження Казимира з Добронегою 

укріпилися стосунки Польщі не лише з Руссю та «запанував мир і спокій» на 

польських землях [388, с. 36]. Від синів Марії та Казимира походять наступні 

спадкоємці престолу – правителі Польщі. 

         Через те, що Казимир І чернечу мантію змінив на шати князя-правителя, 

його в історії часто іменують «Монахом» або «Мнихом» (в останні десятиліття у 

факті його чернецтва дослідники сумніваються) [531, c. 64‒74], а завдяки своїй 

активній діяльності з відбудови та об’єднання держави він отримав імʼя 

«Відновитель». Подружжя Марії та Казимира уславило себе як ктитори та 

покровителі церковного будівництва, меценати освіти і мистецтва. Казимир 

переніс столицю держави з Гнєзно до Кракова – єдиного великого міста, яке 

вціліло після воєн [256, с. 106]. Сюди перемістили й митрополичу кафедру зі 

зруйнованого Гнєзно. Єпископат було відновлено також у Вроцлаві. Місто Краків 

перетворилося тепер не лише на центр Малої Польщі, а й на символ польської 

державності. Відбудова церкви та церковної організації стала однією з головних 

місій в діяльності Казимира. 

Казимир-реформатор запровадив ключовий елемент феодалізму – надання 

земельних уділів та маєтків своїм воїнам, що перетворило їх на середньовічних 

лицарів. Князь Казимир І помер у 1058 р. і, як свідчить Ян Длугош, був похований 

у Познані, за іншою версією – у Кракові [515, с. 131]. Марія пережила його майже 

на 30 років і, коли їх старший син Болеслав зійшов на престол у віці 16 років, він 
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дослухався порад матері – Добронега тривалий час мала на нього вагомий вплив. 

Дата смерті Добронеги-Марії – 1087 р. [405, с. 3–115; 404, с. 21–105; 512, с. 345]. 

Місце її захоронення невідоме [515, с. 139]. 

У шлюбі Добронеги та Казимира І народилося п’ятеро дітей, щоправда двоє 

синів – Мешко (1045–1065 рр.) і Оттон (бл. 1046–1048 рр.) померли, не 

залишивши нащадків (останній ще дитиною). Двоє інших стали правителями 

Польщі, відомими під іменами: Болеслав ІІ Щедрий (Сміливий; бл. 1043–

1081/2 рр.) і Владислав І Герман (Благочестивий; бл. 1044–1102 рр.). Їхня дочка 

Святослава (Святохна, Сватава; до 1048–1126 рр.) стала першою королевою Чехії, 

дружиною Вратислава ІІ [395, с. 87]. 

Ім’я «Добронега» стало для Пястів династичним. Вже онук Добронеги і 

Казимира Болеслав ІІІ назвав цим іменем свою доньку [533, с. 254].  

Шлюб давньоруської князівни Добронеги-Марії і князя-правителя Польщі 

Казимира І Відновителя став важливим етапом міждержавних стосунків Польщі 

та України (Київської Русі) ХІ ст., скріпивши політичний альянс і поклавши 

початок періоду дружніх відносин між двома державами. Цей шлюб сприяв 

спорідненню двох династій – Пястів та Володимировичів і частим шлюбним 

відносинам між їх членами. Подальші шлюбні союзи князів польських і 

давньоруських укріплювали і поширювали цю спорідненість [111, с. 19]. 

Сини Добронеги-Марії – Болеслав ІІ Щедрий і Владислав І Герман теж 

мали у дружинах князівен з роду руських правителів. Молодший син Владислав, 

на перший погляд, в шлюбі династично не повʼязаний з руськими князями. 

Насправді, однією з його дружин і матірʼю його головного спадкоємця стала 

Юдіта Чеська – правнучка Ярослава Мудрого, онука Анастасії Ярославни та 

Андраша І, короля Угорщини. З руською князівною Вишеславою одружився і 

старший син Добронеги – Болеслав. 

Вишеслава і Болеслав ІІ Щедрий 

Про народження у Казимира та Добронеги-Марії старшого сина сповіщає 

Ян Длугош під 1042 р. [72, с. 254]. Дослідники вважають, що він народився між 

1039–1042 рр. [261, с. 153–154]. Польські хроністи називають Болеслава ІІ 
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(бл. 1039/1042–1081/2 рр.) трьома прізвиськами: Щедрий [388, с. 53–54], 

Войовничий (або Жорстокий) і Сміливий [397, с. 71; 257, с. 22; 43, с. 93]. Такі 

імена, на думку науковців, найкраще характеризують цього правителя та його 

добу [257, с. 22]. 

Болеслав отримав гарну освіту, володів іноземними мовами. Після смерті 

свого батька Казимира 28 листопада 1058 р. Болеслав успадкував престол 

[43, с. 85–87; 388, с. 53–54].  

Болеслав Щедрий став першим польським правителем, який чеканив свою 

монету у кількості достатній, щоб витіснити іноземні «валюти», що переважали у 

країні часів перших Пястів [534, с. 80]. Він організував королівські монетні двори 

у Кракові та Вроцлаві, що сприяло розвитку економіки та культури в державі. 

Цікаво, що монета Болеслава ІІ мала на реверсі зображення церкви 

візантійського стилю, характерного для християнської києво-руської архітектури. 

Болеслав намагався провадити зважену міжнародну політику, наслідуючи 

свого батька та оточуючи себе сусідами-союзниками, аби протистояти 

інтенсивній експансії Священної Римської імперії. Зокрема, було укладено мирну 

угоду з чехами та скріплено її шлюбом сестри Болеслава з правителем Чехії 

[261, с. 176]. Проте, деякі дослідники вважають внутрішню і зовнішню політику 

Болеслава ІІ кардинально відмінною від політики Казимира І [113, с. 31]. 

Імʼя Болеслава ІІ Літопис руський згадує єдиний раз під 1069 р. у зв’язку з 

князівськими міжусобицями на Русі: «Рушив Ізяслав з Болеславом [князем 

лядським] на Всеслава» [364, с. 106]. Про деталі походу вітчизняні джерела не 

оповідають, натомість польські хроніки багаті на такі описи. Зокрема, Ян Длугош 

під 1070 р. повідомляє, що Болеслав ІІ вирушив у похід на Русь під приводом 

відновлення влади київського князя Ізяслава, свого родича, а насправді ‒ бажаючи 

повторити подвиги свого прадіда  ‒ Болеслава І ‒ «підкорити Русь собі та 

Польському королівству» [72, с. 261]. Військо Болеслава перебувало в Києві «все 

літо, осінь і зиму» [72, с. 263]. М. Стрийковський поетично додає: «…милуючись 

блаженством околиці й київською розкішшю та дивної краси вродою й гарною 

поставою русоволосих і чорнобривих дівчат» [392, с. 230]. 
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На зворотному шляху до Польщі Болеслав захоплює декілька укріплених 

прикордонних міст вздовж Сану, включаючи Перемишль, піддавши місто 

тривалій облозі і змусивши його жителів страждати від голоду та спраги 

[72, с. 264–265; 392, с. 231–232]. 

Кілька разів у Літописі також опосередковано вказується на Болеслава, коли 

йдеться про втечу Ізяслава до Польщі (під 1068 р.). Бл. 1073 р. Ізяслав привіз 

польському правителю багаті дари в надії знову заручитися військовою 

підтримкою свого родича. Натомість, як свідчить Літопис, «все забрали у нього 

ляхи» і вказали на двері [364, с. 112]. 

Ізяслав навіть звертався через це за допомогою до Папи Римського, а також 

до імператора Священної Римської імперії Генриха IV з проханням покарати 

кривдника і допомогти повернути київський престол, узурпований братом 

Святославом [440, с. 119–120]. Дуже цікавим у контексті цих подій є лист Папи 

Григорія VII до Болеслава з «батьківськими напучуваннями»: «Задля миру і 

спокою, ‒ пише Папа, ‒ «…слід зберігати любов, яку (…) ви порушили, 

відібравши гроші у короля Русі. Отож, (…) дуже просимо вас і переконуємо (…), 

щó б не було відібрано у нього вами чи вашими [людьми], веліть повернути…» 

[457, с. 112]. 

Зі свідчень Ламперта Херсфельдського довідуємося, що скарги на 

віроломство Болеслава були значним перебільшенням – далеко не «все відібрав» 

польський князь у Ізяслава, оскільки після цього останній прибув до германського 

імператора з «незчисленними скарбами» в якості дарів [440, с. 119–120]. 

Ян Длугош повідомляє під 1074 р. та 1075–1076 рр. про інші походи 

Болеслава проти Русі [72, с. 268–270]. Аналогічні відомості знаходимо також у 

М. Стрийковського [392, с. 232]. Однак про ці події мовчить Літопис руський, що 

може свідчити про їх сумнівність. Під 1078 р. Ян Длугош згадує також про участь 

військ Болеслава ІІ у підтримці князя волинського Ярополка Ізяславича та 

замиренні його з Володимиром Всеволодовичем [72, с. 275]. 

96 
 



25 грудня 1076 р. Болеслав ІІ був коронований архієпископом Богумилом у 

Гнєзненському кафедральному соборі в присутності Папського легата та 15 

єпископів [113, с. 32; 254, с. 34]. 

Підсумовуючи період Болеслава ІІ, польські хроністи не тільки високо 

оцінюють його хист правителя, але й висловлюють критичні судження щодо 

особистісних якостей Болеслава [388, с. 53–54]. Сучасні польські дослідники 

вважають, що у Болеслава ІІ, завдяки його дипломатичним та військовим 

досягненням, були всі шанси увійти в історію як одному з найвидатніших 

польських королів [333, с. 12–13], однак через кілька років після коронації він 

припустився серйозного прорахунку, який Болеславу не пробачили. 

«Докір» правителю висловили хроністи з приводу трагічної загибелі 

єпископа краківського Станіслава, пізніше канонізованого католицькою церквою. 

Польські хроніки свідчать, що після військових походів Болеслав жорстоко 

покарав воїнів-дезертирів [71, с. 34], а також невірних польських жінок, які, не 

дочекавшись воїнів, зрадили своїх чоловіків з рабами [72, с. 273]. 

Через часті війни Болеслав змушений був запровадити обовʼязкову 

військову повинність [113, с. 32]. Все це призвело до невдоволення в народі та 

виступів проти правителя. Уособленням цього протистояння став, зокрема, 

краківський єпископ Станіслав. Великопольська хроніка оповідає, що «Святий 

Станіслав (…) відмовив йому [Болеславу] у праві відвідувати церкву» [397, с. 74]. 

Є свідчення, що Станіслав привселюдно звинуватив короля у розпусті та інших 

гріхах і піддав його анафемі [113, с. 32]. Гваньїні пише, що «через гріховність 

короля Станіслав відмовив королю в причасті» [395, с. 88]. Буцім-то через це 

Болеслав засудив каноніка до страти. Але існують й інші версії подій. За однією з 

них, єпископ Станіслав був учасником змови опозиційної знаті проти 

Болеслава ІІ, які намагалася усунути його від влади на користь молодшого брата 

Владислава І Германа. Підтверджує це і Галл Анонім, чия хроніка є найдавнішим 

польським джерелом [388, с. 58]. Болеслав привселюдно звинуватив єпископа у 

зраді та засудив до смерті. 11 квітня 1079 р. король Польщі власноручно стратив 

Станіслава під час церковної меси в краківському костелі св. Михаїла на Скалці 
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[397, с. 74–75; 395, с. 88]. Галл Анонім, засуджуючи зраду, також не схвалює 

вчинок правителя [388, с. 57–58]. 

Смерть єпископа призвела до відкритого бунту проти короля, який 

змушений був залишити країну і знайшов прихисток в Угорщині при дворі короля 

Ласло І, в якого пробув недовго [71, с. 75]. За однією з версій, невдовзі Болеслав 

помер за загадкових обставин, вірогідно, був отруєний [113, с. 32]. 

Іншу версію пропонує популярна легенда, переказана хроністами, згідно з 

якою після свого вчинку бл. 1082 р. Болеслав «вступив до одного кляштору в 

Коринтанських горах (…), не оголошуючи нікому ані про свій стан, ані про свій 

злочин, і там до смерті прислужував усім ченцям. Після його смерті був 

знайдений заповіт, писаний власноруч, з котрого випливало, що він і був 

польським королем Болеславом» [395, с. 88]. М. Стрийковський конкретизує 

місцезнаходження монастиря: «…в монастирі Оссії, півмилі від містечка 

Фельткірхен» [392, с. 239]. Це і дотепер діючий монастир в Каринтії (Австрія). 

Хроністи повідомляють, що ченці спорудили на могилі короля надгробну плиту з 

каррарського мармуру із зображенням коня та написом: «Rex Boleslaus Polonie 

occisor sancti Stanisla i Epi Cracoviensis» («Король Польщі Болеслав, вбивця 

cвятого Станіслава, єпископа краківського») [392, с. 239]. 

У 1953–1955 рр. польська дослідниця К. Ласкоронська здійснила 

обстеження пам’ятки і підтвердила, що її походження датується ХІ ст. За версією 

іншої вченої, – С. Козловської-Будкової, самі рештки Болеслава були, однак, 

перенесені ще у 1086 р. до Тинського абатства поблизу Кракова (Tyniec – пол.), 

фундатором якого вважають Болеслава ІІ деякі науковці [515, с. 62]. Вірогідно 

також, що поховання залишилось в Оссіях, в чому переконані інші вчені, 

описуючи відкриття могили у 1839 р. [535, с. 73–77]. 

Плита збереглася біля північної стіни собору монастиря до наших днів. Над 

надгробком, на тій же північній стіні – живописне зображення Болеслава в 

оточенні сімох медальйонів, на яких відображений життєпис короля. Нинішнє 

зображення вважають копією, датованою 1884 р., більш давнього образа, 

створеного в кін. XVI ст. [535, с. 75].  
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Відомо, що до 1069 р. Болеслав одружився з руською князівною 

Вишеславою. Етимологія імені руської князівни ‒ «Висока (велика) слава», однак, 

не гарантувала їй виразних згадок у вітчизняних літописах. За невтішною 

традицією, джерела часто обходили увагою представниць княжої родини жіночої 

статі. Не стала винятком і Вишеслава. 

Мовчать про королеву Польщі Вишеславу і сучасні історичні довідкові 

видання, зокрема «Енциклопедія історії України». Стаття про Болеслава ІІ у ній 

не містить відомостей про руську князівну Добронегу-Марію, матір Болеслава ІІ, і 

руську князівну Вишеславу, його дружину [536, с. 331–332]. Проте, факти такої 

династичної спорідненості правителів Польщі з київською правлячою династією 

здаються дуже важливими. 

Польський генеалог О. Бальцер вважав відомості про дружину Болеслава ІІ 

недостатніми, аби переконливо свідчити про її походження [43, с. 98], дослідник 

Т. Юрек припускав, що Вишеслава могла бути представницею чеської династії 

Пржемисловичів [250, с. 95–104]. Разом з тим, переважна більшість дослідників та 

давніх джерел виразно вказують на її руське походження. 

М. Карамзин називає дружину Болеслава ІІ «невідомою княжною руською» 

[13, с. 49]. Писали про Вишеславу у своїх дослідженнях також Л. Войтович 

[187, с. 305–306], Й. Гюбнер [537], Д. Донський [76, с. 36–37], А. Екземплярський 

[538, с. 586], М. Кромер [394, с. 426], І. Линниченко [7, с. 53] та ін. Присвятили 

окремі дослідження життю та діяльності Болеслава ІІ та його родини 

Я. Банашкевич [103], К. Бенускевич [235], Т. Бібер [257, с. 22–25], Н. Делестович 

[238], М. Рожек [247], З. Сатава [254], К. Ясіньський [261, с. 153] та ін. 

Літопис руський за Іпатським списком не згадує Вишеслави. Не називають 

князівну по імені і найдавніші польські хроніки (Галл Анонім, Кадлубек, Велика 

хроніка про Польщу, Русь та їх сусідів). 

Відомості про князівну знаходимо у пізніших джерелах, зокрема, у Яна 

Длугоша. Хроніст називає її «дочкою князя Русі», проте, не вказує імені батька 

[72, с. 259]. А. Гваньїні та М. Стрийковський іменують князівну Візеславою 

(Wizesławę) [395, с. 88] і «спадкоємицею руських князів» [392, с. 229]. 
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Л. Махновець подає ще один варіант імені Вишеслави – Вислава і, згідно 

його коментарів до Літопису руського, вона була дочкою великого князя 

київського Святослава Ярославича [364, с. 176]. Дослідник посилається при цьому 

на російського історика В. Татищева. Йоакимівський літопис у переказі Татищева 

під 1065 р. вказує: «…Сего года выдана Вышеслава, дочь Святослава 

черниговского за Болеслава польского» [11, с. 84]. Підтримують цю версію також 

І. Линниченко [10, с. 53], М. Баумгартен [41, с. 13], Д. Донський [76, с. 36–37] 

та ін. 

Однак, ми знаємо з Хроніки Длугоша, що наречена Болеслава ІІ була 

«єдиною дочкою» руського князя [72, с. 260]. Отже, постає протиріччя: у 

Святослава Ярославича, як свідчить Літопис Руський, була дочка на імʼя 

Предслава, яка, вірогідно, стала дружиною угорського короля Ласло І Святого 

(бл. 1090 р.), а після його смерті (1095 р.) повернулася до Русі і закінчила своє 

життя, прийнявши чернечий постриг [364, с. 176]. 

М. Кромер пише, що імʼя батька Вишеслави невідоме; Й. Гюбнер у своїх 

«Geneal. Tabellen» називає її дочкою Вислава [537, с. 236]. 

Густинський літопис називає Вишеславу дочкою Вʼячеслава Ярославича, 

князя смоленського [372, с. 57]. Вʼячеславною її вважає і А. Екземплярський 

[538, с. 586]. Авторитет М. Карамзина, як пише О. Назаренко, розтиражував цю 

гіпотезу і зробив її дуже популярною (її додержувалися Ф. Браун, К. Краузе, 

В. Тимирязєв та ін.) [196, с. 181–194]. При цьому дружиною Вʼячеслава 

Ярославича Карамзин називає Оду Штаденську [13, с. 25]. Однак, більшість 

дослідників вважає Оду дружиною Святослава Ярославича [196, с. 181–194]. 

Про шлюб Оди Штаденської з «королем Русі» («regi Ruzie») та її 

повернення на батьківщину після його смерті повідомляють «Штаденські 

аннали», не називаючи імені правителя Русі [439, с. 319]. 

І. Линниченко писав, що у Вʼячеслава (народженого бл. 1034 р.) на час 

одруження Болеслава (за Татищевим – 1065 р.) [11, с. 84] не могло бути дочки 

шлюбного віку [10, с. 53]. На нашу думку, шлюб міг відбутися дещо пізніше – 

бл. 1067–1068 рр. (за Длугошем) [72, с. 259–260]. Якщо припустити, що Вʼячеслав 
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рано одружився (у 18‒20 років), то цілком вірогідно, що його дочці у 1068 р. 

могло бути вже бл. 14‒16 років. 

На користь цієї версії говорить той факт, що у Вʼячеслава Ярославича не 

було інших дочок, і Вишеслава в такому разі була дійсно «єдиною дочкою свого 

батька» [72, с. 260]. Опосередковано свідчить на користь версії і підтримка 

Болеславом в боротьбі за київський престол Ізяслава – противника Святослава 

Ярославича (за версією Махновця та ін. – тестя Болеслава ІІ). Похід Болеслава ІІ 

та Ізяслава Ярославича проти своїх братів – Всеволода і Святослава трапився 

якраз після укладання шлюбу з Вишеславою – бл. 1069 р. Малоймовірно, що 

«новоспечений» зять одразу пішов проти свого тестя Святослава. Ян Длугош і 

М. Стрийковський сповіщають про походи Болеслава саме проти Святослава і 

Всеволода [72, с. 268–270; 392, с. 272]. 

Окрім того, Длугош, згадуючи про смерть Святослава Ярославича (під 

1072 р.) та про його сина Гліба, ніяким чином не обмовився, що це і є найближча 

руська рідня Вишеслави [72, с. 267], якій він присвятив чимало уваги у своїй 

хроніці. 

Унікальне свідчення міститься також у Хроніці М. Стрийковського – він 

називає батьківщиною Вишеслави Перемиське князівство. Перемиськими 

правителями пізніше були нащадки іншого Ярославича – Володимира. Отже, за 

нашим оригінальним припущенням, Вишеслава могла бути дочкою саме 

Володимира Ярославича. Тим більше, що дехто з істориків дружиною 

Володимира Ярославича називає ту ж саму Оду Штаденську [39, с. 95–102]. 

Вишеслава, в такому разі, доводиться рідною сестрою Ростиславу 

Володимировичу (бл. 1038–1067 рр.) – основоположнику галицької князівської 

династії. Дружиною Ростислава була Ланка Угорська – дочка Бели І, якого 

активно підтримував Болеслав ІІ. Дружиною самого Бели була рідна тітка 

Болеслава ІІ – Рикса, сестра Казимира І [72, с. 393–394], що опосередковано 

свідчить на користь нашої версії. 

Кілька разів за військової підтримки польського правителя Бела повертав 

собі трон Угорщини. У випадку родинної спорідненості це пояснює таку 
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підтримку. Тим більше, що про жодних інших дочок у Володимира невідомо. 

Таким чином, Вишеслава могла бути «єдиною дочкою» князя. Отже, питання 

залишається дискусійним [187, с. 305–306; 539, с. 16–19]. 

Ян Длугош описує, що шлюбу князя сприяли постійними вмовляннями 

світські радники, «аби не припинився княжий рід», оскільки попереднього року 

помер один із нащадків престолу Польщі – молодший із братів Болеслава – 

Мешко (Мечислав) [72, с. 259], вірогідно, князь великопольський або сілезький 

[199, с. 25]. 

Коли радники почали розвідувати, яка з жінок могла б бути достойною 

такого короля, «в око впала» єдина дочка князя Русі. Длугош не називає імені 

князя, свідчить лише, що нареченій «належала за батьківським спадком більша 

частина Русі». Хроніст вказує, що князівна «перевершувала всіх інших красою і 

душевними та тілесними якостями» [72, с. 260]. 

Хоча Йоакимівський літопис у переказі В. Татищева, як уже зазначалося, 

подає відомості про подію під 1065 р., вірогідніше, шлюб міг статися 

бл. 1067/1068 рр. ‒ до 1069 р. Пишне весілля відбулося в Кракові, весільні 

святкування передбачали і лицарські турніри на списах, як пише Ян Длугош 

[72, с. 260]. 

Вже наступного 1069 р. князівна народила спадкоємця. Ян Длугош вказує 

навіть точну дату народження князівського первістка – 12 квітня. «Купіль 

хрещення» новонароджений прийняв у Краківській церкві (вірогідно, на місці 

нинішнього Вавельського королівського кафедрального собору) від єпископа 

Зули (Ламперта) і отримав «дідівське імʼя» Мечислав. Далі хроніст дає розлогий 

опис святкувань радісної події. 

У день Різдва Христового, 25 грудня 1076 р., Вишеслава була коронована 

разом з чоловіком в королівському соборі м. Гнєзно [254, с. 34].  

Через кілька років (1079 р.) Вишеслава розділила долю свого чоловіка і 

перебувала у вигнанні в Угорщині. Бл. 1086 р. разом з сином повернулася до 

Польщі. 
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Євдоксія і Мешко Болеславич 

Трагічною була доля і сина Болеслава ІІ та Вишеслави – Мешка (бл. 1069–

1089 рр.). Спочатку юний королевич разом із батьками перебував у вигнанні в 

Угорщині при дворі короля Ласло І. Після смерті Болеслава юнак ще деякий час 

залишався з матірʼю в Угорщині [388, с. 59]. Галл Анонім свідчить, що невдовзі 

його дядько Владислав І Герман «…вирішив (…) прикликати його до Польщі…» 

[388, с. 59]. Однак, існує інша версія, засвідчена Угорською ілюстрованою 

хронікою: у 1089 р. угорський король здійснив військову кампанію проти Польщі 

і посадив на краківський стіл Мешка Болеславича [435, с. 1360]. 

Невдовзі королевич одружився з «руською дівчиною» [388, с. 59].Точну 

дату шлюбу Мешка сповіщає «Свєтокшицький рочник», «Аннали Краківської 

Капітули» – 1088 р. [407, с. 214; 402, с. 345] та інші джерела. Про подальшу долю 

єдиного сина Болеслава ІІ та Вишеслави свідчать польські хроніки –спадкоємець 

престолу був отруєний [388, с. 59]. 

«Руською дівчиною», яка розділила його долю (її, вірогідно, також отруїли 

разом з чоловіком) [186, с. 155–156], була Євдоксія (Євдокія, Євпраксія), за 

припущенням деяких дослідників – дочка Ізяслава Ярославича та Гертруди 

польської [187, с. 354]. В хроніці Длугоша вказується її імʼя та походження 

[72, с. 279]. Проте, О. Назаренко вважає її не дочкою, а онукою Ізяслава – дочкою 

його сина Святополка, князя турівського [194, с. 582]. Ця версія видається більш 

вірогідною з огляду на датування шлюбу і надто близьку родинну спорідненість у 

випадку Ізяслава (2:3), що вкрай мало вірогідно. Очевидно, хроністи, вказуючи на 

Ізяслава, свідчили, що князівна походила з його роду. 

Припускаємо також, що Євдокія могла бути дочкою іншого Ізяславича – 

Мстислава († 1069), князя новгородського і полоцького [187, с. 353]. Відомо, що 

Мстислав був одружений і мав принаймні одного сина – Ростислава († 1093) 

[364, с. 136], князя брестського, чиє князівство знаходилося на кордоні з Польщею 

[11, с. 68].  

Згідно гіпотези сучасного польського дослідника К. Бенускевича, 

дружиною Мешка Болеславича була Катарина – дочка іншого великого князя 
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київського – Всеволода Ярославича [234, с. 106], що на нашу думку 

маловірогідно. Цю версію висловлював раніше М. Карамзін, називаючи князівну, 

однак Євдокією [187, с. 354; 13, с. 281]. 

Смерть Мешка Болеславича дозволила зійти на трон молодшому братові 

Болеслава ІІ Владиславові І Герману (1042/1044–1102 рр.). Через це дослідники 

припускають його ймовірну причетність до низки вказаних трагічних подій. 

Загибель Мешка датують 1089 р. Галл Анонім описує страждання 

Вишеслави за сином [388, с. 59–60]. Це була остання згадка про Вишеславу. 

Подальша доля руської князівни і польської королеви невідома. Невідомим 

залишається і місце поховання Вишеслави, а також її сина та невістки. 

Традицію польсько-руських династичних союзів продовжили нащадки 

молодшого сина Добронеги та Казимира – діти правителя Польщі Владислава І 

Германа. 

Одна з дочок Владислава (джерела не зберегли її імені) «була видана заміж 

на Русь» [388, с. 66]. Дослідники називають її чоловіком Ярослава 

Святополковича (бл. 1072–1123 рр.), князя володимир-волинського і 

дорогобузького, сина великого князя київського Святополка II Ізяславича 

[187, с. 357]. Вірогідно, вона з 1106 р. була другою дружиною князя (перша 

дружина Ярослава ‒ дочка короля Угорщини Ласло Святого). Відомо, що князь з 

1112 р. перебував у третьому шлюбі з дочкою Мстислава Великого. Вірогідно 

Владиславна померла до того часу. 

М. Карамзін припускав, що чоловіком невідомої Владиславни міг бути 

Давид Ігорович, який кілька разів шукав підтримки у Владислава [13, с. 80]. 

Однак, І. Линниченко опонує цьому припущенню, аргументуючи свою думку 

хронологічними невідповідностями версії Карамзіна [10, с. 56]. Вчений 

припускає, що руським князем, одруженим з Владиславною, міг бути Ярослав 

Святополкович, або Ярослав Ярополкович [10, с. 56]. Про його нащадків у шлюбі 

з польською князівною нічого не відомо [187, с. 357; 540, с. 834]. 
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Збислава Святополківна і Болеслав ІІІ Кривоустий 

Болеслав ІІІ (20.08.1086 р. – 28.10.1138 р.), прозваний Кривоустим, онук 

київської князівни Добронеги-Марії та правителя Польщі Казимира І 

Відновителя, увійшов в історію Польської держави як видатний правитель і 

предок численних нащадків, що уславилися не лише у польській історії, а й в 

історії багатьох інших європейських держав. 

Син польського правителя Владислава І Германа народжений в його 

першому шлюбі з Юдітою (Юдіф) чеською (бл. 1058–1086 рр.) [388, с. 60; 

424, с. 149]. Козьма Празький свідчить, що майбутній правитель Польщі отримав 

своє імʼя на честь рідного дядька – Болеслава ІІ Щедрого. Ймовірно, що назвавши 

сина іменем брата, Владислав сподівався привабити прихильників Болеслава ІІ на 

свій бік [261, с. 184]. На вибір імені могла вплинути сестра Владислава і 

Болеслава Щедрого – Святослава – перша королева Чехії, яка назвала свого 

старшого сина теж Болеславом, а пізніше виховувала майбутню дружину 

Болеслава ІІІ – свою падчерку Юдіту (дочку від першого шлюбу свого чоловіка 

Вратислава ІІ, короля Чехії). Цікаво, що Юдіта була нащадком (онукою) іншої 

київської князівни – Анастасії-Агмунди Ярославни [541, с. 39]. 

Народженню майбутнього правителя Болеслава ІІІ передував тривалий 

період бездітності його батьків. [388, с. 60]. За порадою краківського єпископа 

Ламберта подружжя звернулося за молитовною підтримкою до ченців 

бенедиктинського монастиря св. Егідія «в землі Прованській» з багатими дарами, 

серед яких була вилита із золота скульптура хлопчика [388, с. 61; 71, с. 76; 

395, с. 90]. Галл Анонім наводить лист Владислава до монастиря св. Егідія 

[388, с. 61]. Великопольська хроніка теж подає текст листа, однак у досить 

відмінній редакції [71, с. 76]. 

Невдовзі у день св. Стефана у правлячого подружжя народився син і 

головний спадкоємець династії – Болеслав ІІІ [388, с. 65; 43, с. 118]. Це сталося, 

найвірогідніше, 20 серпня 1086 р. [261, с. 186]. Однак, при пологах Юдіта 

захворіла і невдовзі померла. Хроніка Козьми Празького стверджує, що королева 

померла через три дні після народження спадкоємця [424, с. 149], інші джерела 
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повідомляють лише, що Юдіта померла того ж року, так і не видужавши після 

пологів [388, с. 62; 43, с. 104; 261, с. 165], скоріш за все, в дні Різдва Христового 

25/26 грудня 1086 р. 

Після смерті Владислава І Германа у Польщі розпочалася активна боротьба 

за владу між його синами – старшим Збігнєвом, народженим від наложниці (або 

від першого шлюбу, не визнаного церквою) [542, с. 130; 261, с. 164; 543, с. 20] і 

Болеславом ІІІ. Збігнєв заручився підтримкою Священної Римської імперії, Чехії 

та Західного Поморʼя. На боці Болеслава готові були воювати Русь та Угорщина. 

У 1106–1109 рр. тривали війни між братами і врешті війська Збігнєва та 

союзників були розбиті. Невдовзі Болеслав ІІІ зумів примиритися з союзниками 

брата – Чехією та Священною Римською імперією, а самого Збігнєва було 

увʼязнено і осліплено в 1112 р., аби назавжди усунути від престолу. Болеслав ІІ 

став одноосібним правителем Польщі. 

У наступний період Болеслав здійснював військові кампанії з метою 

підпорядкувати Померанію. В 1121 р. поморські князі визнали сюзеренітет 

Польщі. Прагнучи посилити централізовану владу, Болеслав здійснив 

християнізацію поморських земель. З допомогою бамберзького єпископа Оттона 

(відомого згодом як «Апостол Померанії») Болеслав ІІІ у 1124–1125 рр. здійснив 

християнізацію поморських язичників, а в 1128  р. було створено Поморське 

єпископство у м. Волинь (пізніше перенесено у м. Камінь-Поморський). 

Протистояння у Західному Поморʼї тривали однак і надалі через втручання 

Священної Римської імперії. Болеслав ІІІ обʼєднав свої військові зусилля за 

підтримки Данії, і вони спільно підпорядкували князівство та здійснили його 

розподіл. 

Болеслав ІІІ намагався втручатися (проте, без особливих успіхів) у 

внутрішні справи Угорщини та князівські міжусобиці на Русі. Бажаючи укласти 

союз з київським князем, Болеслав 1102 р. посватав дочку великого князя 

київського Святополка Ізяславича. 

Збислава Святополківна (бл. 1085/1090–1113/1114 рр.) стала першою 

дружиною польського правителя Болеслава ІІІ Кривоустого [261, с. 188–189; 

106 
 



43, с. 120; 242, с. 42–46]. Про шлюб князя бл. 1103 р. сповіщають «Аннали 

монастиря Святого Хреста» («Свєнтокшиський рочник») [407, с. 41]. Про руське 

походження дружини Болеслава ІІІ згадують вітчизняні літописи [364, с. 157] та 

давні польські джерела: [406, с. 778; 397, с. 81; 307, с. 188, 193; 43, с. 120]. 

У Літописі руському під 1102 р. записано: «У сей же рік повели дочку 

Святополкову Збиславу в Ляхи, за Болеслава [Кривоустого, князя лядського], 

місяця листопада в шістнадцятий день» [364, с. 157]. Очевидно, в цей день 

Збислава вирушила з Києва до Польщі. Саме весілля, вірогідно відбулося пізніше. 

Рочник свентокшиський давній вказує 1103 р. [406, с. 773; 416, с. 831]. Татищев 

свідчить, що про шлюб між дітьми було домовлено ще в 1098 р. під час зустрічі 

Владислава і Святополка на р. Буг [364, с. 152; 11, с. 117]. Шлюб було відкладено 

на 5 років через малолітство наречених. Коли народилася Збислава, достеменно 

не відомо, Болеславу у 1098 р. було бл. 12–13 років. Загалом дослідники 

припускають, одруження відбулося в 1103 або 1104 р. [261, с. 189; 187, с. 357]. 

Галл Анонім не вказує імені та походження дружини Болеслава ІІІ, проте 

пише, що через близьку спорідненість наречених для шлюбу потрібен був 

особливий дозвіл Папи [388, с. 84]. У формально-юридичному відношенні шлюб 

Збислави і Болеслава ІІІ був цілком правочинним, спорідненість 6-го ступеня 

допускалася (3:3). Однак за церковно-канонічним правом одруження допускалося 

між родичами, починаючи з 7-го ступеня спорідненості (4:3) [544, с. 406–439; 

194, с. 561–562]. Докладний аналіз родоводу і можливі комбінації близької 

спорідненості здійснив О. Назаренко [194, с. 559–584]. 

Збислава померла вже через кілька років після заміжжя (бл. 1113/1114 р.). 

Місце її поховання невідоме. Зі Збиславою Болеслав мав сина Владислава, 

відомого в історії як Владислав ІІ Вигнанець) і дочку [397, с. 95], дослідники 

називають її Юдіф (Юдітою) [509, с. 99, 113; 453, с. 64–65; 545, с. 847]. Юдіта 

Болеславна теж у шлюбі була династично поєднана з руською правлячою 

династією – стала дружиною Всеволода Давидовича, князя муромського 

[187, с. 375–376; 43, с. 137–138, 150]. 
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Вже бл. 1114/1115 р. Болеслав одружився вдруге з Саломеєю, дочкою графа 

фон Берга [421, с. 247–254; 546, с. 23–55]. Зазначимо, що родовід Саломеї також, 

вірогідно, повʼязаний з київським княжим родом. Є свідчення про її походження 

від сина київської князівни Анастасії Ярославни, короля Угорщини Шаломона 

(Саломона) і, навіть, про спорідненість її імені з іменем прадіда [547]. Однак, ця 

версія залишається гіпотезою, згідно якої генеалогічна реконструкція може 

виглядати так:  

 

 
 

Рис. 4. Вірогідне походження Саломеї фон Берг за С. Колей. 

 

У шлюбі Болеслава ІІІ і Саломеї фон Берг народилося щонайменше 12 

дітей. Загалом, у двох шлюбах Болеслав ІІІ мав, як припускають дослідники, 16 

дітей, семеро з яких створили нові польсько-руські династичні пари (причому, 

Болеслав Кучерявий та Казимир ІІ Справедливий, вірогідно, мали по два шлюби з 

руськими князівнами): 

1) NN дочка (Юдіт-Марія?) (до 1110 р. – після 1124 р.) і Всеволод 

Давидович (р. н. невід. – після 1127 р.), князь муромський (за О. Бальцером NN 

Болеславна – дочка Збислави, а не Саломеї); 
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2) Рикса Болеславна (1116–1156 рр.) і Володар Глібович (р. н. невід. – 

після 1167 р.), князь мінський (у двох інших шлюбах Рикса – королева Данії та 

Швеції) (за С. Закржевським та С. Кентржинським, Рикса – дочка Збислави, а не 

Саломеї); 

3) Мешко ІІІ Старий (1126/1127–1202 рр.) і Євдоксія Ізяславна 

(р. н. невід. ‒ 1177 р.) ‒ князівна київська, донька Ізяслава Мстиславича (бл. 1096–

1154 рр.); 

4) Генрих Сандомирський (бл. 1130–1166/1167 рр.) і NN Володимирівна 

(Євдокія?) ‒ сестра Ярослава Осмомисла, дочка Володимира Володаровича, князя 

галицького; 

5) Агнес (Агнешка; 1137 р. ‒ після 1181 р.) і Мстислав Ізяславич (1125–

1170 рр.), великий князь київський, ‒ батьки основоположника Галицько-

Волинської держави Романа Мстиславича; 

6) Казимир ІІ Справедливий (1138–1194 рр.) і Олена Ростиславна 

(р. н. невід. – 1204 р.?) та/або Олена Всеволодівна (р. н. і. р. с. невід.), князівна 

руська (белзька?); 

7) Болеслав IV Кучерявий (бл. 1125–1173 рр.) мав, вірогідно, два шлюби 

з руськими князівнами: 1-й (1137 р.) ‒ з Вʼячеславою (Верхуславою-Анастасією) 

Всеволодівною, дочкою Всеволода Мстиславича, і 2-й (після 1151 /1162 рр.) ‒ з 

Марією-Анастасією (Оленою?), дочкою Ростислава Мстиславича (за 

М. Урбанським) або Володимирка Володаровича (за Я. Длугошем, 

Е. Перфецьким, Ю. Лимоновим і Л. Войтовичем та ін.) ‒ сестрою Ярослава 

Осмомисла. 

Цікаво, що одну зі своїх дочок Болеслав ІІІ назвав Добронегою 

(Людгардою) на честь своєї бабусі – київської князівни Добронеги. 

Незадовго до своєї смерті, у 1138 р. Болеслав оприлюднив свій заповіт, 

відомий як Статут Болеслава Кривоустого. У відповідності з ним Польська 

держава підлягала поділу на уділи між  синами Болеслава ІІІ. Цей Статут на понад 

200 років закріпив феодальну роздробленість держави та спричинив втрату 

деяких територій – Сілезії і Померанії. 
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Рік смерті Болеслава ІІІ вказують численні джерела [548, с. 797; 404, с. 21–

105; 442, с. 229–230; 436] (Рочник капітули краківської, Саксонський анналіст, 

Магдебурзькі Аннали та ін.). Деякі джерела вказують точний день – 27 або 28 

жовтня [404, с. 21–105; 421, с. 247–254]. Місце поховання Болеслава ІІІ 

достеменно невідоме [261, с. 187]. За Длугошем, правитель похований у Плоцьку 

[399, с. 174]. 

В історію польскої держави Болеслав ІІІ Кривоустий увійшов не лише як 

воїн і дипломат, хреститель Померанії, а й як покровитель культурного розвитку. 

Аби увічнити історію своєї держави Болеслав ІІІ ініціював створення першої 

польської хроніки, відомої як Хроніка Галла Аноніма. Початково вважалося, що 

автор походив з Провансу, пізніші дослідження обґрунтовують його венеціанське 

походження [549, с. 111–119; 550, с. 69–89]. Хроніка присвячена великою мірою 

самому Болеславу ІІІ та його часу, але й діянням легендарних та історичних 

предків Болеслава. 

Онуки Болеслава ІІІ в кінці ХІІ ст. продовжили традицію польсько-руських 

династичних взаємин. Так, сини Владислава ІІ Вигнанця – Болеслав І Високий 

(бл. 1127–1201 рр.) одружився зі Звениславою-Анастасією Всеволодівною 

(р. н. невід. ‒ до 1163 р.), а Мешко IV Плутоногий (бл. 1130–1211) – з князівною 

Людмилою (р. н. невід. ‒ після 1210 р.), вірогідно, дочкою, за іншою версією, – 

онукою Мстислава І Великого [551, с. 213–219; 253, с. 650]. 

NNдочка (до 1160 р. ‒ після 1178 р.) Болеслава IV Кучерявого стала 

дружиною Василька Ярополковича (бл. 1151 р. – після 1182 р.), князя шумського. 

Одон Мешкович (бл. 1141/1149‒1194 рр.), князь познанський і калішський, був 

одружений з дочкою Ярослава Осмомисла Вишеславою (бл. 1170–1194/1200 рр.), 

князівною галицькою. 

Дочка Казимира ІІ Справедливого Марія (1164–1194 рр.) була видана за 

великого князя київського Всеволода Святославича Чермного (р. н. невід. ‒ 1212 

р.), його сини – Лешек Білий (1186–1227 рр.) та Конрад Мазовецький (1187‒1247 

рр.) теж були одружені з руськими князівнами – Гремиславою Інгварівною 

(бл. 1190–1258 рр.), князівною луцькою, та Агафією Святославною (1190/1195–
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1248 рр.), князівною київською. Ці шлюби синів Казимира ІІ були укладені вже в 

ХІІІ ст, засвідчуючи собою продовження традиції династичних взаємин Польщі та 

Київської, а пізніше – Галицько-Волинської держави і в наступних періодах 

[364, с. 326, 346, 370; 552, с. 27–29, 49–94].  

Серед інших польсько-руських матримоніальних союзів ХІ–ХІІ ст. є шлюб 

представниці київської правлячої династії Марії Святополківни (за іншою версією 

– Марії Олегівни) та видатного палантина (воєводи) польського Петра Власта 

(Влостовича, Дуніна). Даний шлюб не перебуває повною мірою у площині 

міждинастичних, однак його включено до досліджуваних альянсів через велику 

роль цього польсько-руського матримоніального союзу для династичної та 

культурної історії обох держав у ХІІ ст. Окрім того, існують версії спорідненості 

роду Петра Власта з Пястами [553, с. 14]. Великопольська хроніка називає Петра 

Власта «людиною благородної крові й за гідністю дуже близькою до короля» 

[397, с. 96]. 

Визначність цього шлюбу для Польщі ‒ в активній культурній діяльності 

подружжя, результатом якої стало спорудження десятків храмів і творення нової 

романської архітектури та скульптури, зразки якої й досі називають 

«дунінськими» [470, с. 89–116]. 

 

Висновки 

Таким чином, русько-польські династичні взаємини започатковувалися в 

умовах становлення державності обох народів, формувались і розвивались у 

тісному взаємозв’язку з державно-політичними відносинами Київської Русі та 

Польщі, в активній причетності до європейської політичної та культурної історії 

ХІ–ХІІ ст. 

У загальному контексті європейської шлюбної політики київської княжої 

родини польський вектор відігравав найбільш вагоме місце, про що свідчить 

кількість укладених польсько-руських матримоніальних союзів у ХІ–ХІІ ст. 

Встановлено 25 таких союзів. Шлюби між польською та руською правлячими 

династіями були настільки частими, що в окремих випадках на них потрібно було 
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отримати особливу санкцію Папи Римського, оскільки наречені доводилися один 

одному близькими родичами. Надзвичайна активність польсько-руських 

матримоніальних відносин у ХІ–ХІІ ст. дозволяє стверджувати, що фактично в 

обох державах правила одна і та ж княжа родина. 

Чинники, що впливали на таку династичну активність, були такі: вагома 

роль Київської Русі у тогочасній Європі, престижність шлюбу з руською 

династією; близьке сусідство Русі та Польщі; етнічна та культурна спорідненість, 

синхронність суспільних процесів; взаємна потреба військо-політичної підтримки 

у боротьбі з внутрішніми та зовнішніми ворогами; військове протистояння за 

спільні території, шлюб як «печатка» для скріплення мирних угод; традиція 

поєднувати шлюбом віддалених родичів; багатий посаг руських князівен, який 

давав можливість поповнити державну скарбницю Польщі. 

Впродовж ХІ–ХІІ ст. 15 руських князівен стали дружинами правителів 

Польщі. Із загальної кількості польсько-руських династичних альянсів цього 

періоду це становить 60%, що свідчить про більшу зацікавленість польської 

сторони в таких союзах. Це пояснюється тим, що польські князі частіше 

потребували військово-політичної підтримки, руська княжа родина розрослася 

значно ширше, ніж польська, і руські князі могли легше знайти інших союзників; 

у Польщі важче було здобути підтримку внаслідок малочисельності княжої сімʼї 

та її уділів. 

Першою династичною парою ХІ ст. (за типом: руська князівна+польський 

правитель) є Предслава Володимирівна та перший король Польщі Болеслав І 

Хоробрий. Шлюб, офіційне укладення якого в 1018 р. засвідчив Титмар 

Мерзебурзький, не залишив нащадків чоловічої статі, які б дожили до дорослого 

віку. Однак уже друга династична пара – Добронега-Марія та Казимир І 

Відновитель стали предками всіх наступних правителів Польщі з династії Пястів. 

Отже, всі польські правителі ХІ–ХІІ ст., одружені з руськими князівнами, 

пов’язані з Добронегою-Марією та Казимиром І Відновителем прямими 

родинними зв’язками, починаючи від їхнього сина Болеслава ІІ Щедрого і 

завершуючи пра-правнуком – Одоном Мешковичем. 
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Недостатність даних про київських князівен, виданих заміж до Польщі в 

ХІ–ХІІ ст., стала причиною багатьох суперечливих висновків щодо особливостей 

їх генеалогії. На основі аналізу європейських середньовічних джерел та сучасних 

європейських досліджень обґрунтовано оригінальні версії родоводу київської 

князівни Добронеги-Марії, дружини Казимира І Відновителя, та Вишеслави, 

дружини Болеслава ІІ. Створено реконструкції родоводів дружини правителя 

Польщі Владислава І Германа Юдіти і дружини Болеслава ІІІ Саломеї та доведено 

їх приналежність до нащадків Анастасії Ярославни по лінії її дочки Аделаїди і 

сина Шаламона. 

Проведена дослідна робота стала піґрунтям для вивчення нерухомих 

об’єктів культурної спадщини Польщі з метою виокремлення та систематизації 

групи пам’яток русько-польської династичної історії ХІ–ХІІ ст. 
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РОЗДІЛ 3. 

НЕРУХОМІ ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ХІ–ХІІ ст.  

У ПОЛЬЩІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЖИТТЯМ ТА  

ДІЯЛЬНІСТЮ ДИНАСТИЧНИХ РОДИН 

3.1. Роль династичних родин у духовному і культурному житті 

Давньопольської держави 

Династичні шлюби були як важливою складовою політичних міждержавних 

взаємин, так і потужним чинником взаємовпливів української (києво-руської) та 

європейської культур, сприяючи більш тісній культурній взаємодії. 

Атрибутом польсько-руських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. була і 

активна культурна діяльність династичної родини, і взаємні культурні впливи. 

Діти польсько-руських династичних пар навчалися обох мов – польської та 

руської, були носіями обох культур, обізнані у традиціях обох народів. Сучасні 

польські дослідники визнають, що завдяки польсько-українським династичним 

шлюбам, «польські князівни мають величезні заслуги в розвитку культури на 

Русі, а руські – в Польщі» [248, с. 148–177]. 

Руські князівни у Польщі в ХІ–ХІІ ст. вирізнялися активною участю у 

духовному та культурному житті країни. Дослідник С. Стемпень, зокрема, 

зазначав, що руські дружини польських володарів зробили значний внесок у 

церковне будівництво Польщі. За даними середньовічних хронік, київська 

князівна Марія, вірогідно дочка великого князя Святополка Ізяславича, була 

разом з чоловіком – Петром Властом (Дуніним) фундаторкою 70 церков 

[422, с. 3]. Ці храми і досі називають «дунінськими» [470, с. 94–95]. 

Князівни запрошували з Русі видатних майстрів – архітекторів, різьбярів, 

художників. Наприклад, зусиллями руських майстрів за часів перших Пястів було 

збудовано монастирський костел в м. Висець (Łysiec) та первісний соборний 

костел у м. Віслиця (Wislica) [248, с. 148–152; 303, с. 33–34]. Вчені припускають, 

що перший великий осередок оздоблювального скла в м. Крушвіца (Kruszwica) 

створили запрошені ще Мешком ІІ ремісники з Русі [248, с. 152; 124, с. 197]. 
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Красномовним прикладом у цьому відношенні можуть слугувати також 

знамениті «Гнєзненські двері» до храму св. Адальберта зі сценами життя святого 

[304, с. 213–225, 339–357]. За новітніми дослідженнями, шедевр середньовічного 

ливарства було створено бл. 1175 р. руськими майстрами на замовлення 

Мешка ІІІ та його київської дружини Євдоксії Ізяславни [554, с. 23–66]. 

Натомість, романський вплив на культове будівництво в Україні 

прослідковується у спорудах Чернігова, Галича, Волині. Зокрема, церква 

св. Пантелеймона (нині с. Шевченкове Івано-Франківської обл.) – найстаріший зі 

збережених храмів Галицько-Волинського князівства, збудована 1194 р. з 

ініціативи Романа Мстиславича (бл. 1152–1205 рр.), народженого в польсько-

руському династичному шлюбі (його матірʼю була Агнешка Болеславна – дочка 

правителя Польщі Болеслава ІІІ Кривоустого) [44, с. 183]. 

Діти таких династичних родин наслідували своїх предків і ставали 

продовжувачами їхньої справи. Так, київська князівна Марія Святополківна 

збудувала бл. 1150 р., вірогідно, зусиллями руських майстрів костел 

Пресвятої Діви Марії у м. Вроцлав, а її дочка Агафія разом з чоловіком Яксою 

була ініціаторкою зведення у тому ж місті костелу Св. Михаїла (зруйнований у 

XVI ст.) [248, с. 151]. 

Отже, завдяки польсько-руським династичним взаєминам і в їх контексті 

можна стверджувати про обопільний (взаємний) вплив, зокрема, на культову 

архітектуру Польщі та України (Київської Русі) тих часів. Незважаючи на 

культурні особливості та відмінності, часто і безперешкодно відбувалися 

«обміни» видатними архітекторами, майстрами та традиціями культового 

будівництва. Окрім того, польські князівни на Русі та руські князівни у Польщі 

ХІ–ХІІ ст. успадковували нові традиції і разом з чоловіками ініціювали культове 

будівництво у стилі, поширеному на теренах своєї нової батьківщини. 

У нас час у Польщі збереглося чимало об’єктів культурної спадщини, 

пов’язаних з польсько-руськими династичними парами ХІ–ХІ  ст. 
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Так, з іменами першого короля Польщі Болеслав  І Хороброго та київської 

князівни Предслави Володимирівни повʼязані памʼятки о. Ледницький 

(Великопольське воєводство). 

Після київського походу Болеслава Хороброго 1018 р. на Ледницькому 

острові виникла ціла «руська колонія» з київських полонених Болеслава, серед 

яких основна полонянка ‒ його дружина-наложниця Предслава, дочка 

Володимира Святославича, з якою, за свідченням Титмара Мерзебурзького, 

Болеслав взяв шлюб у київському соборі св. Софії [418, с. 63–84]. 

На думку деяких польських дослідників, саме для Предслави польський 

правитель розбудував цілий комплекс палацово-сакральної архітектури в східно-

християнському стилі [240, с. 19]. За формою закладки, типом будівлі та 

особливостями будівництва головний храм, вірогідно, нагадував києво-руські 

культові споруди і належав до періоду візантійського впливу на європейське 

храмове будівництво [305, с. 23; 178, с. 491]. 

З родиною Добронеги-Марії та Казимира І Відновителя пов’язана поява в 

ХІ ст. перших ченців бенедиктинського ордену у Польщі та заснування перших 

монастирів у містах Тинець (Малопольське воєводство) [346, с. 93–109; 

125, с. 299; 339, с. 54–55; 343, с. 23–63; 113, с. 32; 254, с. 33], Моґільно (Куявсько-

Поморське воєводство) [555, с. 21; 261, с. 280]. Є відомості, що подружжя 

причетне також до відбудови кафедрального собору Петра і Павла в м. Познань 

[338, с. 88], будівництва собору св. Іоанна Хрестителя у м. Вроцлав [335, с. 113–

119], зведення окремих будівель Вавельської кафедри (зокрема, на думку деяких 

дослідників, ‒ Крипти св. Леонарда) [361, с. 25–26]. Подружжя заснувало також 

бенедиктинський монастир у Любуші (нині земля Бранденбург, Німеччина) 

[395, с. 87; 257, с. 20–21; 113, с. 31; 515, с. 53]. 

З русько-польським династичним контекстом пов’язане також пам’ятне 

місце – місце переможної битви Ярослава Мудрого і Казимира І проти бунтівного 

мазовецького князя Мечислава (Мойслава – за Літописом), що дало назву 

містечку Побєдзіска (від пол. «pobeda» ‒ перемога), де у 2007 р. було встановлено 

пам’ятник Казимиру Відновителю (скульптор – В. Короновський). (Додаток 5). 
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Іменем Казимира І Відновителя названо також головну вулицю міста та школу-

гімназію. Постать князя у позі молитви зображена також на гербі міста та гміни 

Победзіска [556]. 

За правління іншої русько-польської династичної пари – Болеслава ІІ та 

його дружини Вишеслави в 1075 р. було відновлено Гнєзненську архідієцезію з 

підлеглими: краківською, вроцлавською, познанською і новоствореною плоцькою 

дієцезіями [257, с. 23]. Того ж року за сприяння Болеслава ІІ було зведено 

Плоцький кафедральний собор. 

Подружжя Болеслава ІІ та Вишеслави причетне і до памʼяток культового 

будівництва ХІ ст. у Кракові, зокрема до перебудови частини давніх будівель на 

території сучасного Вавельського королівського палацу. Вірогідно, один із храмів 

слугував місцем хрещення їхнього сина Мешка Болеславича [72, с. 260]. 

Болеслава ІІ вважають засновником бенедиктинських абатств у містах 

Любінь, Вроцлав, Плоцьк [332, с. 150; 515, с. 60]. Деякі дослідники вважать 

Болеслава фундатором абатств також в Моґільному і Тинці [339, с. 10], інші – 

лише продовжувачем розбудови, розпочатої його батьком Казимиром [339, с. 10; 

113, с. 31]. Грамота Болеслава ІІ абатству в Моґільному свідчить про його 

підтримку монастиря [459, с. 359–364]. За новітніми дослідженнями, документ 

вважається фальсифікатом, а фундацію монастиря приписують Мешку ІІІ 

(Додаток 6). 

Визначною пам’яткою історії русько-польських династичних взаємин є 

кафедральний собор (Собор Внебовзяття Пресвятої Богородиці і св. Войцеха) у 

м. Гнєзно (Великопольське воєводство). Саме Болеслав ІІ Щедрий відбудував 

Гнєзненський собор після зруйнування, освятивши його в 1064 р., і тут у 1076 р. 

разом зі своєю дружиною Вишеславою був коронований [113, с. 32; 254, с. 34]. 

З іменем їхнього сина Мешка, одруженого з київською князівною Євдокією, 

літописна легенда пов’язує заснування м. Кельце (Свєнтокшицьке воєводство) та 

зведення собору на честь св. Адальберта [557, с. 97]. Нині тут зберігся храм на 

честь святого, зведений у XIV ст., вірогідно, на місці більш древньої церкви. 

117 
 



Активною культурною діяльністю відзначався і молодший брат Болеслава ІІ 

Владислав І Герман, який, вірогідно, продовжив розбудову Плоцького 

кафедрального собору. За часів Владислава І Германа та його сина Болеслава ІІІ 

Плоцьк відігравав роль столиці польського королівства. Пізніше обидва князі 

були поховані в цьому храмі [211, с. 291]. 

Владислав І залишився у польській культурній історії як фундатор 

численних пам’яток культового будівництва у Польщі. Зокрема, він та його 

родина поширили культ св. Егідія та будівництво храмів на його честь. Перші 

костели в ім’я святого з’явилися у містах Таржек (1067 р.) [558, с. 651], Іновлодзь 

(1082 р.) [559, с. 292] і Гібултов (1082 р.), а фундаторкою останнього вважаєься 

дружина Владислава – Юдіта Чеська [560, с. 544–545]. Гваньїні свідчить також 

про зведені Владиславом церкви св. Егідія в таких містах, як Клодава, Зборов, 

Псин, Черніхув [395, с. 90]. 

За часів Владислава І Германа та коштом його наближеного палантина 

Сецеха у Кракові споруджено церкву св. Андрія (1079‒1098 рр.).  Існує думка, що 

початково вона була збудована на честь св. Егідія самим Владиславом І 

Германом. Вірогідно також, що краківська церква св. Егідія була побудована 

князем-правителем і знаходилася на місці теперішнього однойменного храму, 

датованого XIV–XVI ст. [561, с. 343–351].  

Аннали Сендзивоя свідчать, що саме Владислав І Герман «заклав у 

краківському замку церкву блаженного Вацлава» [411, с. 871], очевидно, на місці 

знаменитого нині символу Польщі – Вавельської архікафедральної базиліки на 

честь святих Станіслава і Вацлава. Аналогічну інформацію під 1098 р. подають 

Малопольські аннали, деталізуючи: «Цей Владислав збудував церкву святого 

Вацлава в місті Кракові, призначив їй двадцять каноніків і з королівською 

щедрістю наділив її та обдарував» [409, с. 149–150]. Очевидно, саме тому одна із 

найдавніших культових споруд Вавельської кафедри називалася  «Германівська» 

(«Hermanowska»). Деякі дослідники вважають, що храм зведено сином 

Владислава І – Болеславом Кривоустим [325, с. 64]. Вірогідно, що Болеслав 

завершив справу свого батька, костел освятили у 1142 р. [361, с. 25]. 
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До часів Владислава відносять і продовження розбудови крипти 

св. Леонарда та вежі Срібних дзвонів у Вавельському замку, що збереглися до 

наших часів. 

Серед князів-правителів Польщі, «вписаних золотими літерами в історію 

польської культури», дослідники називають сина Владислава Германа – 

Болеслава ІІІ Кривоустого [133, с. 5], одруженого у першому шлюбі з київською 

князівною Збиславою Святополківною, а в другому – з Саломеєю фон Берг, 

нащадком роду короля Угорщини Шаламона – сина Анастасії Ярославни, 

князівни київської. Родина Болеслава ІІІ продовжила традиції храмового 

будівництва. Зокрема, Болеслав підтримував храми, до заснування або 

відновлення яких були причетні його предки. 

Так, за правління Болеслава ІІІ було завершено будівництво Вавельської 

кафедральної базиліки [325, с. 64]. У 1118 р. тут було поховано єпископа Маура 

[325, с. 93]. Знаменитій Гнєзненській кафедрі було подаровано Болеславом ІІІ 

коштовний релікварій для глави св. Адальберта. Пожертву було здійснено під час 

паломницької поїздки Болеслава до Гнєзна у 1113 р., про що сповіщає Галл 

Анонім [388, с. 136–137]. Хроніст наводить навіть тогочасну вартість і опис 

коштовного подарунка – золота рака містила 80 гривень найчистішого золота, не 

враховуючи перлів та дорогоцінного каміння, якими була інкрустована, а їхня 

вартість перевищувала вартість самого золота [388, с. 136–137; 325, с. 328]. 

Деякі сучасні науковці вважають Болеслава ІІІ фундатором 

бенедиктинського абатства в Тинці, поблизу Кракова [562]. Проте більшість 

переконана у його заснуванні ще Казимиром І або Болеславом ІІ [113, с. 32; 

254, с. 33; 339, с. 10]. Очевидно, Болеслав ІІІ підтримував абатство пожертвами. 

У 1137–1138 рр. Болеславом Кривоустим було відновлено Любіньське 

абатство бенедиктинців [495, с. 183]. 

На думку деяких учених, саме Болеслав ІІІ запросив ченців до 

м. Тшемешно, надавши їм місто в користування і ставши, таким чином, 

засновником місцевого абатства [563, с. 92]. Інші вважають часом заснування 

абатства 1145 р., а фундаторами – вдову Болеслава ІІІ Саломею фон Берг та синів 
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– Болеслава Кучерявого, Мешка ІІІ Старого, Генріха Сандомирського та 

Казимира Справедливого [325, с. 93]. Всі вони теж були одружені з руськими 

князівнами. 

На основі археологічних досліджень, проведених у 1950-х рр., підтверджено 

існування монастирської церкви в м. Тшемешно уже в першій половині ХІІ ст. ‒ 

під сучасним костелом було віднайдено залишки давньої романської споруди. 

Дружина та сини Болеслава ІІІ, очевидно, продовжили справу батька, 

підтримуючи монастир і сприяючи його розбудові. 

Кривоустий причетний також до виникнення бенедиктинського абатства 

Святого Хреста на Лисій Горі (Келецький повіт Свєнтокшицького воєводства). 

Свєнти Кшиз (Святий Хрест) розташованого на давньому торговельному шляху, 

що пролягав від Чорного моря через Червенські міста до Балтійського Поморʼя. У 

давнину тут існувало поганське капище, від якого збереглися залишки  

культового валу. 

Ян Длугош свідчив про заснування монастиря ще Болеславом І у 1006 р., 

але більшість дослідників переконана, що його фундовано Болеславом ІІІ. Такі 

відомості подає і Великопольська хроніка [397, с. 105–106]. 

Спочатку абатство було названо на честь Святої Трійці та Блаженної Діви 

Марії [397, с. 105–106]. Основу його склали ченці ордена св. Бенедикта. Пізніше, 

як свідчить легенда, монастирю було подаровано реліквію – частки Святого 

Хреста, на якому був розпʼятий Ісус Христос. Реліквія, до якої стікалися численні 

прочани, змінила назву абатства. Згодом Свентокшицьке абатство дало назву і 

Національному парку, до якого воно входить, а також цілому воєводству. Нині 

існуючий храм на Лисій горі звели у 1781–1789 рр. у бароково-класичному стилі. 

Під ним зберігаються рештки костелу поч. ХІІ ст. 

Окрім того, Болеслав Кривоустий відомий як хреститель Померанії (в союзі 

з Оттоном Бамбергським та Вратиславом І Померанським) [211, с. 294]. 

Історія завдячує Болеславу ІІІ також створенням найдавнішої польської 

хроніки, відомої як «Хроніка або діяння князів і правителів Польщі» Галла 

Аноніма. Є свідчення, що саме Болеслав Кривоустий запросив бенедиктинського 
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монаха до Польщі під час свого паломницького відвідування монастиря св. Егідія 

в Угорщині [564, с. 3–95]. Вчені досі сперечаються про етнічне походження 

хроніста [549, с. 111–119; 550, с. 69–89]. 

Сини Болеслава ІІІ продовжили і традицію династичних взаємин з 

Київською Руссю, і традицію храмового будівництва своїх попередників. Так, з 

Болеславом IV Кучерявим, який в обох своїх шлюбах, вірогідно, був одружений з 

руськими князівнами – Верхуславою-Анастасією Всеволодівною та Марією 

(Оленою?) галицькою, пов’язують 12 фундаційних ініціатив. Дослідники, проте, 

стверджують, що Болеслав у жодній з них не виступав як одноосібний фундатор 

[136, с. 171]. Зокрема, спільно з братами Мешком, Генріхом та Казимиром він був 

благодійником-фундатором монастиря в м. Тшемешно (1134–1138 рр., 

Гнєзненський повіт, Великопольське воєводство), спільно з Петром Властом – 

фундатором бенедиктинського абатства на Олбині (1149 р., м. Вроцлав), разом з 

можновладцем Збилутом – цистеріанського монастиря у м. Векно (1153 р., 

Великопольське воєводство), про що свідчить фундаційний документ (Додаток 7), 

у співпраці з Яксою з Мехува – монастиря лицарів «Гробу Господнього» в Мехуві 

(бл. 1163 р., Малопольське воєводство), у співпраці з гнєзненським архієпископом 

Яном (Яніком) Грифітом ‒ цистеріанського абатства в м. Єнджеюв (1153–

1167 рр., Свєнтокшиське воєводство). Болеслав Кучерявий причетний також до 

зведення костелів св. Марії та св. Вінцента у Вроцлаві, будівництва колегіатської 

церкви найсвятішої Марії Панни і св. Олексія в м. Тум (Ленчицький повіт 

Лодзинського воєводства) та інших культових споруд. Великопольська хроніка 

повідомляє про благодійні пожертви князя монастирю в м. Сецехув [397, с. 106]. 

Відома його підтримка в 1146–1149 рр. бенедиктинського монастиря в 

м. Моґільно [136, с. 171]. 

Інший син Болеслава Кривоустого ‒ Мешко ІІІ Старий, одружений з 

київською князівною Євдокією Ізяславною, мав щонайменше п’ятьох дітей і був 

разом з родиною активним благодійником [118, с. 49]. Серед споруд, до фундації 

та благодійної підтримки яких долучилася династична пара: шпиталь (бл. 1170 р.) 

в м. Познань (вірогідно, найдавніший у Польщі), абатство цистеріанського ордену 
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в Льондзі (бл. 1175 р., Великопольське воєводство). Під опікою князя перебувало 

також бенедиктинське абатство в Любйонзі (Нижньосілезьке воєводство). З 

іменем князя Мешка Старого та його київської дружини Євдокії пов’язують 

створення знаменитих Гнєзненських дверей до кафедрального собору, що 

збереглися до наших днів. Згідно новітніх досліджень, двері виконані не лише на 

замовлення династичної пари, а й майстрами ливарного мистецтва з Русі 

[554, с. 23–66]. 

Цінною історичною пам’яткою доброчинної діяльності родини Мешка ІІІ є 

збудована ними колегіатська церква св. Павла в Каліші (бл. 1150 р.) [312, с. 41; 

337, с. 20–24; 320, с. 73–74], де пізніше були поховані сини династичної пари – 

Мешко Молодший (1193 р.) [317] і Болеслав (1195) [565, с. 262], а також і сам 

Мешко ІІІ (1202 р.) [118, с. 49]. З калішським костелом св. Павла пов’язана 

видатна пам’ятка декоративно-прикладного мистецтва – знаменита «Патена 

Каліська» або «Патена Мешка Старого». Патена (лат. “patena“ ‒ дослівно 

«блюдо») ‒ в західних літургійних обрядах одна із основних євхаристичних 

посудин, що являє собою блюдо (або блюдце) для хліба, який освячується під час 

меси [566, с. 1342]. «Патена Каліська» виконана на замовлення Мешка ІІІ та 

подарована ним цистеріанському монастирю в Льондзі [475, с. 158–215]. На 

реверсі патени – унікальне зображення самого князя [475, с. 158–215]. 

Один із молодших синів Болеслава ІІІ ‒ Генріх Сандомирський, одружений, 

за деякими відомостями, з руською князівною ‒ Євдокією, дочкою Володимира 

Володаровича, князя галицького [187, с. 347], після участі у Другому хрестовому 

поході до святої Землі (1147–1150 рр.) запросив до Польщі ченців ордену іоанітів 

і заснував для них монастир у Загощі та шпиталь при ньому. 

Генріху Сандомирському приписують також фундацію колегіатської церкви 

Різдва Богородиці у Віслиці (пізніше на її фундаменті була збудована нинішня 

однойменна церква), колегіатської церкви св. Мартина в Опатові [261, с. 247–

250], а також фундацію костелу і церкви в Червінську над Віслою [348, с. 25]. 

Онук Болеслава ІІІ, син Болеслава Вигнанця – Болеслав Високий, 

одружений з київською князівною Звениславою-Анастасією Всеволодівною, став 
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фундатором Любйонзького абатства, про що свідчить фундаційний документ 

(Додаток 8), де пізніше і був похований (1201 р.). Бл. 1200 р. головний костел 

абатства був перебудований, ставши першою спорудою в стилі цегляної готики у 

Польщі [566, с. 259]. 

Нащадки Болеслава і Звенислави продовжили справу церковного 

будівництва. Так, Генріх І Бородатий з дружиною заснували Тшебницьке 

(бл. 1202 р.), Могільське (бл. 1222 р.) та Генріковське (бл. 1227 р.) абатства. 

Син Болеслава ІІІ Казимир ІІ Справедливий, одружений, вірогідно, з 

Оленою Ростиславною і/або Оленою Всеволодівною, став відомим як фундатор 

цистеріанського абатства в м. Сулеюв (Лодзинське воєводство) [107, с. 300–305]. 

Головний костел монастиря було збудовано бл. 1176–1177 рр. 

У співпраці з краківським єпископом Гедком князем було засновано також 

цистеріанське абатство в Вонхоцьку (1179 р.), зведено колегіатську церкву 

найсвятійшої Марії Панни в м. Кельце (1171 р.). Родина князя збудувала костели в 

м. Сандомир, м. Казимир Дольний, костел св. Флоріана в м. Краків, підтримувала 

монастирі в м. Енджеюві, м. Копшивниці, костел св. Мартина в Опатуві (усі ‒ 

Свєнтокшиського воєводства), Мехуві (Малопольського воєводства), Червінську 

(Мазовецького воєводства). 

Казимир Справедливий, його дружина Олена та брат Генріх (або син 

Болеслав) зображені на знаменитій «Плиті Віслицькій» як фундатори монастиря 

колегіатської церкви у м. Віслиця. Плита зберігається у крипті збудованого на 

тому ж місці в XIV ст. костелу Народження Найсвятійшої Марії Панни [474]. 

(Додаток 9). 

Мешко IV (Плутоногий), одружений з князівною Людмилою, дочкою (за 

іншими джерелами – онукою) київського князя Мстислава [567, с. 213–219], був 

фундатором та добродійником монастирів у Требніці, Олбині, Тинці, Мехуві 

[120, с. 153; 568, с. 20; 329, с. 86–90].  

Бл. 1180 р. Мешком і Людмилою було зведено костел Внебовзяття 

Найсвятійшої Марії Панни у м. Рибник (Сілезьке воєводство). На поч. ХІІІ ст. 

вони збудували однойменний костел в м. Ратибор. На зламі ХІІ і ХІІІ ст. 
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подружжя запросило до Рибника черниць ордену норбертанок та заснувало 

монастир для них, пізніше перенесений до Чарновонси (Опольське воєводство) 

[569, с. 335; 570, с. 31]. У Рибнику подружжя спорудило також палац-резеденцію. 

Нині на місці деревʼяної будівлі ‒ палац ХІІІ ст., відомий як Замок Сілезьких 

Пястів [571, с. 106]. Один із синів Мешка ІІІ Старого – Одон Мешкович, 

одружений з галицькою князівною Вишеславою, дочкою Ярослава Осмомисла 

[120, с. 153] (за іншими даними – дочкою його сина Володимира Ярославича) 

[42, с. 762–763; 258, с. 31], заснував у Каліші монетний двір, де чеканив власну 

монету з написом «Odon Dux» [120, с. 153]. 

Подружжя київської князівни Марії Святополківни та найвпливовішого 

палантина Сілезії Петра Власта, увійшло в історію культури Польщі як 

основоположники нового церковного будівництва («Дунінського») та фундатори 

численних храмів і кількох монастирів [422, с. 3; 348, с. 222]. 

Великопольська хроніка свідчить, що Петр Власт для спокутування гріхів 

прибув до Рима і дав обітницю збудувати сім монастирів [397, с. 108]. Натомість, 

родина воєводи побудувала 70 храмів [422, с. 2–3] і заснувала та опікувалася 

монастирями в Червінську, Стржельні, Вроцлаві, Сулеюві, Мстуві та інших містах 

[470, с. 94; 572, с. 47–48]. Лише у Вроцлаві подружжя збудувало абатство 

регулярних каноніків та костел св. Діви Марії на Піску, костел св. Егідія, абатство 

в Олбині та костел на честь св. Вінцента, костели св. Мартина та св. Михаїла. 

Унікальною памʼяткою є скульптурні портрети фундаторів на тимпані 

вроцлавського костелу на честь св. Діви Марії на Піску – Марії Святополківни та 

її сина Святослава. Марія підносить модель храму Діві Марії [348, с. 848] 

(Додаток 10). 

Родину Петра Власта вважають також засновниками абатства норбертанок 

та костелу на честь св. Трійці в м. Стшельно (створення монастиря було 

підтверджене 1193 р. Папою Целестином ІІІ) [348, с. 252]. На фундаторському 

тимпані храму міститься скульптурне зображення засновника та, вірогідно, його 

дружини [348, с. 655] (Додаток 11). Аналогічним зображенням оздоблений і 

тимпан ротонди св. Прокопія у Стшельно [348, с. 666], освячений, за відомостями 
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Яна Длугоша, у 1133 р. Однак, за новітніми дослідженнями, памʼятку споруджено 

на поч. ХІІІ ст., а на тимпані зображено онука Петра Власта і київської князівни 

Марії – Кристина та його дружину (Додаток 12). 

Деякі церкви залишилися незавершеними після смерті Петра Власта, але 

справу батьків продовжили їх сини – Святослав і Костянтин, останній, за даними 

Великопольської хроніки, призначений князем на посаду комита в м. Скржин 

[397, с. 108]. Справами церковного будівництва продовжила займатися і дочка 

подружжя – Агафія, видана за Яксу з Мехува. Її родиною було зведено монастир 

норбертанок в Звежинці (нині в межах м. Краків) [573, с. 686], костел 

св. Августина і св. Іоанна Хрестителя в Кракові (1181 р.), костел св. Михаїла у 

Вроцлаві, відомий як «Тимпан Якси» (Додаток 13). 

Отже, кожна з 15 вивчених русько-польських династичних пар залишила 

помітний слід у духовному і культурному житті Давньопольської держави, 

насамперед у зміцненні й поширенні християнської віри та її цінностей. 

 

3.2. Обʼєкти культурної спадщини Польщі як памʼятки польсько-

руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. 

За результатами дослідження було виявлено 77 об’єктів культурної 

спадщини ХІ–ХІІ ст. у Польщі, до фундації, відновлення та функціонування яких 

причетні 15 русько-польських династичних пар. Визначено їх локалізацію на 

території 9 сучасних воєводств Польщі: 

1. Великопольське – 17. 

2. Куявсько-Поморське – 6. 

3. Лодзинське – 6  

4. Мазовецьке – 5. 

5. Малопольське – 8. 

6. Нижньосілезьке – 14. 

7. Опольське – 1. 

8. Свентокшиське – 11. 

9. Сілезьке – 9. 
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Аналіз офіційних облікових документів на нерухомі об’єкти національної 

спадщини Польщі, зокрема Реєстру нерухомих пам’яток [574], дозволив 

встановити, що до памʼяток ХІ‒ХІІ ст. у контексті русько-польських династичних 

взаємин належать 44 обʼєкти, розташовані у восьми воєводствах: 

1. Великопольське – 11. 

2. Куявсько-Поморське – 5. 

3. Лодзинське – 6. 

4. Мазовецьке – 3. 

5. Малопольське – 7. 

6. Нижньосілезьке – 5. 

7. Свєнтокшиське – 5. 

8. Сілезьке – 2.  

Разом з тим, зазначимо, що в Реєстрі вказується лише функціональне 

призначення споруд та їх решток, але історичне значення їх як пам’яток польсько-

руських династичних взаємин не зафіксоване. Під час вивчення досліджуваної 

теми виявлено і локалізовано ще 33 об’єкти культурної спадщини, що не дійшли 

до нашого часу, але до їх створення, будівництва та функціонування також 

причетні польсько-руські династичні пари. В українському законодавстві вони 

визначаються як щойно виявлені об’єкти культурної спадщини і заносяться до 

спеціального переліку. У дисертаційній роботі вони фігурують як пам’ятки 

історії, за типологією віднесені до пам’ятних місць. Ці пам’ятки розташовані у 

тих самих воєводствах (окрім Лодзинського), а також в Опольському: 

1. Великопольське – 6. 

2. Куявсько-Поморське – 1. 

3. Мазовецьке – 2. 

4. Малопольське – 1. 

5. Нижньосілезьке – 9. 

6. Опольське – 1. 

7. Свєнтокшиське – 6. 

8. Сілезьке – 7.  
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У Вармінсько-Мазурському, Поморському, Любуському, Підкарпатському 

та інших воєводствах досліджуваних об’єктів не зафіксовано. Це пояснюється 

тим, що ці терени у ХІ‒ХІІ ст., як правило, мали місцевих очільників і перебували 

переважно під владою місцевих династій, або сусідніх держав, а не Пястів, або 

були засновані династією на цих землях пізніше. 

В ХІ ст. ядро польської держави становили Великопольща, саме тут 

знаходилися найперші політичні та культурні центри Давньопольської держави – 

міста Гнєзно, Познань, Геч, острів Ледниця. Через це найбільша загальна 

кількість обʼєктів досліджуваного періоду розташована у Великопольському 

воєводстві – 17 і повʼязана, найперше, з діяльністю Казимира І і Добронеги-Марії 

та їхніх найближчих нащадків (дітей та онуків). 

Велика група памʼяток досліджуваного періоду в Нижньосілезькому 

воєводстві – 14 пояснюється значною мірою винятково активною культурною 

діяльністю подружжя Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни та 

їхніх нащадків. Незначне число об’єктів в Опольському воєводстві ‒ 1 пов’язане, 

зокрема, з певними історичними обставинами – в ХІ ст. опольські землі час від 

часу перебували під владою Чехії. Розвиток Опольського князівства став більш 

активним з середини ХІІ ст., після початку феодальної роздробленості, 

закріпленої Болеславом ІІІ.  

Серед тих, що збереглися частково і нині існують у дещо або значно 

перебудованому вигляді, переважають памʼятки культового будівництва, які 

слугували храмами для християнських відправ, були частинами архітектурних 

ансамблів давніх кляшторів (монастирів). Перші костели та монастирі періоду, що 

вивчався, було зведено у містах, які слугували першими столицями та 

резиденціями правителів Давньопольської держави, та в їх околицях – м. Гнєзно, 

м. Познань, о. Ледницький (за часів Мешка І, Болеслава І, Мешка ІІ), м. Краків, 

м. Тин (за часів Казимира І Відновителя), м. Вроцлав, м. Плоцьк, м. Глогув (за 

часів Болеслава ІІ, Владислава І, Болеслава ІІІ та ін.). 

Після правління Болеслава ІІІ та періоду феодальної роздробленості з 

укріпленням статусу окремих князівств, якими правили сини Болеслава ІІІ, нові 
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костели та кляштори постають у м. Сандомир, м. Кельце, м. Опатув, м. Сулеюв та 

ін. Розділення на князівства з їх столицями привело до пожвавлення будівельної 

ініціативи. Кожен правлячий князь у своєму малому домені мав резиденцію, 

основний храм, княжу усипальню, головний монастир для впровадження власних 

релігійних та культурних задумів (зокрема, написання хронікальних зведень). 

Ченці різних чернечих орденів ставали основними помічниками світської влади в 

справі зміцнення церкви та держави, як, наприклад, ченці-бенедиктинці для 

Казимира Відновителя. 

До памʼяток досліджуваного періоду, повністю знищених або розібраних, 

належать монастир св. Егідія в м. Клодава, костел св. Марії Магдалени в 

м. Хально, одна пам’ятка існує як археологічний обʼєкт – рештки споруд 

о. Ледницький. 

Найбільша кількість досліджуваних памʼяток перебудована в пізніших 

стилях (готичному, пізньоготичному та ін.) із деякими залишками попередніх 

романських будівель. Наприклад, костел св. Петра і Павла в м. Ромбінь 

(Великопольське воєводство), збудований у ХV ст., зберігає фрагмент муру 

висотою 3,5 м первісного романського костелу, вбудованого у пізнішу будівлю.  

Лише невелика кількість сакральних споруд ХІ‒ХІІ ст., дотичних до 

постатей польсько-руської династичної історії, має нині свій первісний, або 

близький до первісного вигляд. До найкраще збережених памʼяток цього періоду 

належать церква св. Прокопія в м. Стшельно, костел св. Петра і Павла в м. 

Крушвіца  (Куявсько-Поморське воєводство), ротонда св. Миколая в м. Цешин 

(Сілезьке воєводство), костел св. Миколая в м. Жарнув та костел св. Егідія в м. 

Іновлудзь (Лодзинське воєводство). 

Переважна більшість сакральних споруд ХІ‒ХІІ ст. у Польщі – памʼятки 

романського архітектурного стилю. Романський стиль архітектури у Польщі 

знайшов своє найбільше поширення впродовж ХІ‒ХІІ та ХІІІ ст. Кількість таких 

будівель ХІ‒ХІІІ ст. сягає понад 100. Поява цього стилю в Польщі повʼязана з 

періодом панування Казимира І та культурним впливом германського Кельна 

[575, с. 11]. Серед комплексу споруд Вавельського королівського замку і кафедри 
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збереглася єдина будівля зазначеного періоду – крипта св. Леонарда, побудову 

якої повʼязують з Казимиром І, Добронегою-Марією та їхніми синами [361, с. 25–

26]. Інші обʼєкти романської архітектури у Вавелі – костел св. Гереона, кафедра 

«Германівська», палац Казимира І (т. зв. «зала на 24 стовпах») та інші збереглися 

у реліктах, що залишилися під мурами пізніших споруд ансамблю. 

Плоцький кафедральний собор, заснований Болеславом ІІІ на місці більш 

давнього храму, збудованого Болеславом ІІ та Владиславом І Германом, та 

освячений за часів Владислава ІІ Вигнанця (1144 р.), є одним із найкращих зразків 

романської архітектури у Польщі цього періоду. 

Романські церкви постали у цей час також у таких містах, як Тинець, 

Стшельно, Віслиця та ін. Пам’ятки монументального мистецтва, що часто 

супроводжували такі споруди ‒ різьблені колони церкви св. Трійці в м. Стшельно 

(зведена Петром Властом та Марією Святополківною), клуатр монастиря в 

м. Тинець (заснований Казимиром І та Добронегою-Марією), мозаїчна підлога 

колегіатської церкви в м. Віслиця (збудована Генріхом Сандомирським та 

Казимиром Справедливим з їхніми руськими дружинами), бронзові двері 

кафедрального собору в м. Гнєзно (виготовлені на замовлення Мешка ІІІ та 

Євдоксії Ізяславни) належать до шедеврів монументального мистецтва 

романського стилю. 

До кола особливо цінних памʼяток польсько-руської династичної історії 

можна віднести такі: залишки палацово-сакрального ансамблю Х–ХІ ст. на 

о. Ледницький, повʼязаного з іменем першого короля Польщі – Болеслава І 

Хороброго та київської князівни Предслави Володимирівни; один із перших 

християнських храмів Польщі – Гнєзненський кафедральний собор ХІ ст., 

поєднаний з кількома польсько-руськими династичними парами – Казимиром І 

Відновителем та Добронегою-Марією, Болеславом ІІ Щедрим та Вишеславою 

київською, Ізяславом Ярославичем та Гертрудою польською, Мешком ІІІ та 

Євдоксією Ізяславною. Велику групу памʼяток ХІ–ХІІ ст. складають монастирі 

(кляштори) різних чернечих орденів у Польщі (бенедиктинців, цистеріанців, 
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августинів, іонітів, норбертанок та ін.), фундаторами та опікунами яких були 

польсько-руські династичні родини. 

Одним із перших комплексів, що фіксують польсько-руські династичні 

відносини ХІ‒ХІІ ст. є памʼятки острова Ледницького [576; 577]. Ледницький 

острів (о. Ледниця, гміна Лубово Гнєзненського повіту Великопольського 

воєводства) розташований  на однойменному озері, що знаходиться між містами 

Познанню і Гнєзном. Він найбільший за розмірами з поміж трьох островів озера, 

його площа складає бл. 7,5 га. 

Початок правління першої історично відомої у Польщі королівської 

династії Пястів (Х–ХІV ст.) повʼязаний саме з островом Ледницею. Тут, обабіч 

стратегічно важливого торговельного шляху, було одне з найдавніших 

слов’янських (полянських) поселень у Польщі. В часи Мешка І (бл. 935–992 рр.) і 

Болеслава І Хороброго (966/967–1025 рр.) острів став однією з перших резиденцій 

королів Польщі (разом з містами Гнєзном і Познанню), адміністративним і 

фортифікаційним центром князівства. Це – осердя давньої Польщі, початок, 

джерело, з якого «постала Польща» як держава. Найдавніші писемні згадки про 

острів Ледницю містяться в Буллі Папи Римського Іннокентія ІІ (1136 р.) 

[578, с. 10–13; 579, с. 6]. 

Дослідження памʼяток тут розпочалося ще на поч. ХІХ ст. [580, с. 7, 63, 71], 

коли археологами було знайдено численні артефакти, датовані ХІ–ХІІ ст. Серед 

них – колекція зброї та військових обладунків (бл. 300 одиниць) ‒ найбільш 

чисельна у цій частині Європи, що заслуговує на особливу увагу. Вона включає 

зброю, багато інкрустовану сріблом та міддю (вістря списів, стремена, кольчуги, 

шоломи, мечі) [581, с. 37–43; 580, с. 59–79]. 

В кінці ІХ ст. у південно-західній частині острова було збудовано невеличке 

укріплення (бл. 40 кв. м в діаметрі). Під час правління Мешка І і Болеслава І тут 

звели велике укріплення-городище (grod), площею бл. 2,5 га, що й стало 

резиденцією перших королів Польщі. 

Розкопки засвідчили, що оборонний вал заввишки 8 м зводився у три етапи. 

Поблизу входу було виявлено залишки камʼяного палацу. Муровану будівлю 
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супроводжували деревʼяні прибудови різної величини. Більшість з них належала 

до житлових споруд, але деякі мали інше призначення (скрипторіуми, майстерні). 

З суходолом острів зʼєднували два мости. Західний Познанський міст сягав 

440 м завдовжки, Гнєзненський міст – 170 м. Ринок очевидно знаходився поблизу 

західного мосту, на узвишші. Вірогідно, тут лише періодично бували майстри – 

гончарі, теслі, ливарники, кожумʼяки та ін. 

Після походу 1018 р. Болеслава І на Київ руські полонені були вивезені до 

Польщі і зосереджені на о. Ледницький, серед них – сестра Ярослава Мудрого 

Предслава [364, с. 83; 53, с. 132; 366, с. 326]. На думку деяких польських 

дослідників, Предслава стала «via facti» (фактично) другою дружиною Болеслава 

Хороброго [125, с. 407]. Оскільки король не міг привести ще одну дружину до 

палацу в Гнєзно, він оселив Предславу поблизу – на острові Ледницькому, 

найбільш безпечному і добре укріпленому місці, що перебувало під пильною 

охороною [240, с. 19; 344, с. 404–411; 582, с. 103–113]. Тут постала ціла «руська 

колонія» з родичів Предслави, київських бояр, ченців (серед яких знаменитий 

Моїсей Угрин), київських єпископів на чолі з Анастасом Корсунянином. Відомий 

єпископ у свій час допоміг князю Володимиру здобути грецький Корсунь, а 

згодом був настоятелем Десятинної церкви у Києві. Джерела свідчать, що Анастас 

під час київського походу Болеслава (1018 р.) став його довіреною особою і 

скарбником: «Анастаса, [попа] десятинного, він приставив до майна» [364, с. 83; 

11, с. 84] і відбув разом з військом та полоненими до Польщі. Очевидно, Анастас 

Корсунянин теж провів на о. Ледницький останні дні свого священства. 

Польський історик Г. Лабуда припускає, що Предслава народила 

польському королеві Болеславу І Хороброму сина, який помер малолітнім і міг 

бути похованим на цьому острові [125, с. 410, 415]. Тут, окрім інших, було 

знайдено багате поховання хлопчика, датоване ХІ ст. Підтримують цю версію й 

інші польські дослідники [341, с. 124–125; 260, с. 92; 255, с. 184–185]. 

Місце поховання самої Предслави невідоме. Бл. 1040 р., коли київські 

полонені мали змогу повернутися до Русі, Предслави серед них уже не було, 

вірогідно, вона померла до того часу [364, с. 94]. 
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В північній частині фортеці була збудована церква у візантійському стилі. 

Її, за твердженням деяких науковців, було зведено спеціально для улюбленої 

київської бранки Болеслава Предслави та всієї «руської колонії» [240, с. 19]. Інші 

дослідники о. Ледницький відносять побудову до більш ранніх часів – періоду 

Х ст. (до 966 р.), часів правління Мешка І [581, с. 14–31]. Деякі історики вважають 

ледницьку церкву місцем хрещення Мешка І та його дружини, чеської князівни 

Добрави та їхнього двору, що відбулося 14 квітня 966 р. Цю дату оголошено Днем 

хрещення Польщі та офіційним роком запровадження християнства. Проте, за 

іншою версією, хрещення Польщі відбулося у Познані. 

Церква у Польщі здавна називається «костелом» від лат. «castle» – фортеця, 

укріплення, оскільки, як правило, зводилася на природно укріпленому місці – 

пагорбі та часто обносилася валами і частоколом. У часи ворожої навали храм 

ставав «останньою фортецею» і прихистком горожан [305, с. 22]. Однак, і такі 

укріплені споруди піддавалися нападам під час військових кампаній. Так, у 

1039 р. церкву та князівський палац на Ледницькому було зруйновано військами 

чеського князя Бржетислава І. Остаточний занепад острова стався після навали 

тевтонських лицарів у 1331 р. 

Храм на о. Ледниця було збудовано «за священною віссю» – вівтарна 

абсида орієнтована на схід (з невеликим відхиленням на північ). Він складається з 

двох об’ємів: східного, який початково був самостійною церквою і значно більшої 

за розмірами західної частини (Додаток 14). 

Перша частина, площею бл. 7х7 м, мала в центральному закладенні коло, 

восьмигранник або рівносторонній хрест – точно не встановлено, оскільки 

залишків зовнішнього абрису стін не збереглося. 

Професор М. Соколовський, який ще в кін. ХІХ ст. здійснив докладне 

дослідження руїн храму, вважав, що його загальний абрис – коло [305, с. 23]. Зі 

східної сторони чітко означена напівкругла апсида, в північній і західній стіні 

розміщувалися двері, а в південній – подвійне вікно. Чотири пілони підтримували 

арки і склепіння, складені, як і стіни, з грубо обтесаного каміння на алебастрі і на 
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вапняковому розчині з домішками товченої цегли, як це використовували у 

візантійському будівництві. [581, с. 30].  

Західний об’єм базилічного типу прибудовано, вірогідно, на поч. ХІІ ст. 

[581, с. 19]. Він складався з прямокутної і квадратної частин, остання розділена 

двома пілонами; тут кладка стін більш ретельна і виконана з обтесаного вапняку і 

туфу, з правильною перев’язкою на вапняковому розчині, також з домішками 

товченої цегли. 

Існує думка, що західна добудова становила частину княжого, або 

воєводського палацу, прибудованого до храму. Пілони цієї частини вказують, що 

палац був двоповерховим і мав вхід через зовнішні дерев’яні сходи, які можна 

було піднімати нагору під час облоги, як це робилося в давньоруських або 

чеських житлових будівлях (теремах, хоромах). М. Соколовський доводить, що 

цю прибудову було здійснено для розширення храму, причому пілони квадратної 

його частини слугували для підтримання підлоги хорів як «oratoria» для 

жертводавців або князя, його родини і двору [305, с. 23]. 

Якщо призначення західної прибудови залишається дискусійним, то східна 

частина, безперечно, – храм для здійснення богослужіння. І за формою закладки, 

типом будівлі, і за особливостями будівництва (наприклад, вид вапнякового 

розчину з домішками товченої цегли) він нагадує києво-руські храми і належить 

до періоду візантійського впливу на культове будівництво. 

Хрестильні та церкви такого типу були досить поширеними у перші 

століття християнства, починаючи з храмів Херсонеса і закінчуючи південною 

Францією. Круглі храми активно зводилися в цей час і у Польщі. Зокрема, Ян 

Длугош вказував, що у Кракові було три круглих храми.  Один із них – костел 

Діви Марії у Вавелі (кін. Х ст.) – одна із найдавніших мурованих культових 

споруд у Польщі. 

Появу храмів такого типу в Польщі пов’язували з пошануванням 

слов’янських просвітителів та проповідників християнства Кирила і Мефодія та 

легендою про перенесення мощів св. Климента з кримського узбережжя до Риму. 

Св. Климент (4-й Папа Римський), за переказами, був похований на одному з 
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островів поблизу Херсонеса Таврійського саме в храмі круглого типу. Кирило 

Філософ, який здійснював перенесення його мощів, по дорозі до Риму, як свідчать 

перекази, не лише проповідував і оповідав житіє та вчення св. Климента, але й 

сприяв зведенню храмів, аналогічних тому, в якому покоїлися мощі святого. 

Припускається, що св. Кирила супроводжували «благочестиві херсонесці», які 

згодом допомагали новонаверненим будувати подібні храми на своїх землях в 

пам’ять про подвижника [305, с. 23]. 

Вірогідність «херсонеського» впливу на будівництво церкви на о. Ледниця 

опосередковано підтверджується його схожістю з херсонеською хрестильнею, 

відкритою в 1877 р. Імператорською археологічною комісією при розкопках 

О. Бертьє-Делагарда і описаною К. Косцюшко-Валюжиничем [305, с. 23]. 

Сучасні польські дослідники визнають, що ледницький храм мав, ймовірно, 

у плані не коло, а хрест, і був пов’язаний з впливом візантійського храмового 

будівництва. Торговельний шлях, який вів з візантійських колоній до 

балтійського Поморʼя, міг також сприяти поширенню такого плану храму. Перші 

малодосвідчені зодчі, можливо, не наважилися перекрити весь простір храму 

одним склепінням і розділили простір пілонами, які, вірогідно, підтримували і 

круглий барабан купола, як це зображено на бронзових воротах собору в Гнєзні. 

К. Скуревич припускає, що в цьому першому храмі могло здійснюватися 

лише хрещення, а молились віруючі, за традицією, просто неба. Пізніше, коли 

князеві на Ледниці знадобилося додаткове приміщення для його воїнів та двору, 

з’явилася західна прибудова [305, с. 23]. 

Руїни укріплення та церкви на о. Ледницький належать до найдавніших у 

Польщі пам’яток дороманської палацово-сакральної архітектури. Нині всіма 

згаданими обʼєктами опікується «Музей Перших Пястів», створений 1969 р. з 

метою збереження цінних артефактів мурованої палацової та сакральної 

архітектури ІХ–ХІ ст. [583, с. 100–101]. Територіально він входить до складу 

с. Дзєкановіце Гнєзненського повіту Великопольського воєводства та займає 

чільне місце у Державному реєстрі музеїв. 
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Сьогодні це найбільший у Польщі музей просто неба, що належить до 

об’єктів Національної культурної спадщини Польщі (Pomnik historii) як одна з 

перших памʼяток, визнаних таким обʼєктом 8 вересня 1994 р. [584] (Додаток 15). 

Цінною памʼяткою культурної спадщини Польщі, повʼязаною з постатями 

україно-польських династичних взаємин є собор Внебовзяття Пресвятої 

Богородиці і св. Войцеха (пол. – Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny і św. Wojciecha) у м. Гнєзно (Великопольське воєводство) 

[585, с. 221–234]. Він належить до найвеличніших архітектурних споруд країни і 

вважається «матір’ю церков польських» [330, с. 630–637; 328, с. 129–174] 

(Додаток 16). Однак, костел як пам’ятка ХІ–ХІІ ст. не зберігся, на його місці 

збудовано пізніший костел, датований XIV–XVIII ст. (Додаток 17). За нашою 

класифікацією, він є пам’ятним місцем русько-польської династичної історії. 

Кафедральний храм Гнєзненської архідіецезії Римо-католицької церкви є 

резиденцією архієпископів гнєзненських і примасів Польщі.  

Костел побудований у самому центрі міста (однієї з перших столиць 

польської держави), на історичному пагорбі, названому «горою Леха». За 

легендою, саме тут три рідні брати – Лех, Чех і Рус після довгих мандрівок у 

пошуках земель, на яких можна було б поселитися, побачили у центрі 

мальовничої долини на високому дереві гніздо білого орла. Зачарований 

краєвидом, Лех вимовив: «Цього білого орла я приймаю за герба народу свого, 

(…) тут я побудую замок свій і від орлиного гнізда Гнєзном я назову його…» 

[586, с. 339]. Ця легенда вперше зустрічається у польського хроніста, 

познанського єпископа Богухвала († 1253 р.).  

Виникнення міста вчені датують VIII ст. Припускають, що в цей час на горі 

Леха знаходилося словʼянське язичницьке капище. Пізніше тут була збудована 

фортеця. Вже в Х ст. Гнєзно стало столицею польської держави [492, с. 52, 434] 

разом із м. Познань (досі ведуться наукові дискусії стосовно їх першості) 

[121, с. 29–40; 342, с. 33–60; 587, с. 12–18]. Тут почався процес обʼєднання 

словʼянських земель, завершений князем Мешко І (бл. 935–992 рр.) – першим 

історично достовірним князем-правителем Польщі [130, с. 275]. 
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966 р. Мешко прийняв хрещення та запровадив християнство у своїй 

державі. Вірогідно, саме він та його дружина Добрава Чеська ініціювали 

будівництво Гнєзненського собору. Тут було створено першу у Польщі єпархію. 

Найдавніша згадка про діючий храм сягає 977 р., коли в ньому була похована 

Добрава [395, с. 80].  

Через 20 років собор став місцем поховання єпископа-місіонера Войцеха, 

вбитого прусами-язичниками [420, с. 130–131; 432, с. 271]. Його тіло було 

викуплено в язичників «на вагу золота» Болеславом І і перевезено до храму 

[388, с. 33]. Нині святий Войцех-Адальберт шанується як покровитель Польщі та 

польського народу. 

У 1000 р. тут відбувся урочистий зʼїзд з нагоди паломництва імператора 

Священної Римської імперії Оттона ІІІ до мощів св. Войцеха. В дар тогочасному 

правителю Польщі Болеславу І було передано реліквії, серед яких ‒ спис 

св. Маврикія. Натомість Болеслав вразив гостей пишним прийомом, а також 

подарував частину мощей св. Войцеха-Адальберта [388, с. 32]. 

Після Гнєзненського зʼїзду тут було створено першу архієпископську 

кафедру. Підпорядковані йому єпископства також були започатковані у Кракові, 

Колобжегу та Вроцлаві [588, с. 958]. Болеслав отримав від імператора право 

призначати церковних ієрархів. Першим архієпископом гнєзненським став брат 

св. Войцеха – Гаудентій (Радим). 

Літопис руський за Іпатським списком багато разів згадує одну з перших 

столиць польської держави ‒ Краків [364, с. 357, 369, 385, 400–401, 411–412, 431–

432, 435–437, 441, 450–451] і обходить увагою її попередницю – Гнєзно. 

Йоакимівський літопис, в переказі російського історика В. Татищева, єдиний раз 

згадує місто Гнєзно з приводу втечі князя Святополка до свого тестя Болеслава І: 

«…иде к королю в Гнездно, хотя помощи просить…» [11, с. 239]. Після київських 

походів Болеслав І, за свідченням хроністів, обдарував «руськими трофеями» 

численні церкви свого королівства і, особливо, свою резиденцію ‒ Гнєзненський 

собор [72, с. 244]. 
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За свідченням хроністів, під час Гнєзненського з’їзду голова Болеслава І 

урочисто була увінчана імператорською короною [388, с. 32]. Насправді, 

офіційний акт коронації першого польського короля Болеслава І Хороброго у 

гнєзненському соборі відбувся на початку 1025 р. З цього часу собор у Гнєзно – 

місце коронації польських правителів. Вже в кінці того ж року (25 грудня) тут 

було короновано сина Болеслава І – Мешка ІІ та його дружину – Риксу 

Лотарингську. 

В Х‒ХІ ст. Гнєзно підтримувало активні торговельні відносини з арабським 

Сходом та християнським Києвом. Першою русько-польською династичною 

парою, причетною до історії собору, є Казимир І Відновитель та київська князівна 

Добронега. За припущенням дослідників та свідченням хроністів, подружжя було 

короноване у Гнєзненському соборі. Так, Ян Длугош після повідомлень про 

особисте «королівське помазання» Казимира І і звершення «законного обряду 

урочистої коронації» пише, що польський король Казимир «зволив помазати її 

(Добронегу) як польську королеву та увінчати королівським вінцем у 

Гнєзненській церкві» [72, с. 253]. Однак, відомо, що не всі польські правителі 

мали офіційний статус короля і королеви (для цього потрібна була санкція Папи 

Римського). Казимир І Відновитель відомий в історії як князь-правитель, а не 

король. Тим більше, що перед початком правління Казимира І у 1038 р. багато 

польських храмів (і серед них Гнєзненський собор) було зруйновано та 

розграбовано військами чеського князя Бржетислава І [442, с. 229–230]. Через це 

столицю держави Казимиром було перенесено до Кракова [586, с. 339]. 

Достеменно джерела підтверджують коронацію у Гнєзненському соборі 

сина Добронеги і Казимира – Болеслава ІІ Щедрого та його дружини, київської 

князівни Вишеслави [113, с. 32]. Саме Болеслав ІІ Щедрий відбудував 

Гнєзненський собор після зруйнування і тут у 1076 р. разом зі своєю дружиною 

Вишеславою був коронований [113, с. 32]. Дослідники припускають, що король 

Болеслав ІІ планував відновити провідний статус м. Гнєзно та його кафедри 

[72, с. 404]. 
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Більшість науковців вважає, що собор було відбудовано у романському 

стилі, однак, на наш погляд, за часів Болеслава ІІ гнєзненський храм міг мати 

вигляд церкви візантійського стилю – хрещатої в плані, на зразок києво-руських 

культових споруд. Опосередкованим підтвердженням нашої думки може 

слугувати монета Болеслава ІІ, на реверсі якої вміщено зображення подібного 

храму, скоріш за все, – Гнєзненського собору [108, с. 268]. 

 

 
Рис. 5 Монета Болеслава ІІ (реверс) [108, с. 268–269]. 

Церква з елементами візантійського стилю, що, вірогідно, мала у плані 

рівносторонній «грецький» хрест, була зведена раніше, зокрема, на о. Ледницький 

поблизу Гнєзна [305, с. 23]. 

Відбудований собор було урочисто освячено 1064 р. у день Різдва 

Христового. 25 грудня 1076 р. у Гнєзненському кафедральному соборі відбулася 

коронація Болеслава ІІ та його дружини – руської князівни Вишеслави, звершена 

архієпископом Богумилом в присутності Папського легата та 15 єпископів 

[113, с. 32]. 

За свого правління Болеслав Щедрий деякий час активно підтримував у 

політичних міжусобицях свого родича – великого князя київського Ізяслава 

Ярославича. Дружина Ізяслава – Гертруда була рідною тіткою Болеслава ІІ, 

сестрою його батька Казимира. Багато разів подружжя знаходило прихисток при 

дворі короля Польщі. Під час відвідин Гнєзна між 1076‒1078 рр. Ізяслав та 

Гертруда подарували кафедральному собору церковний обрус (szata kościelna) на 

раку св. Адальберта-Войцеха з вигаптованою молитвою [200, с. 269–279].  
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У 1331 р. місто Гнєзно та його собор знову були зруйновані, на цей раз ‒ 

тевтонськими лицарями. З 1342 р. на місці древнього храму почали відбудову. 

Нова готична споруда, зведена на місці давнього собору, збереглася до нашого 

часу, однак зазнала численних реконструкцій. З 1418 р. собор у м. Гнєзно став 

резиденцією примаса Польщі. Він зберігає цей статус до наших днів. Після 

пожежі 1760 р. храм отримав привабливі добудови у вигляді навершя веж у стилі 

бароко за проектом німецького архітектора Є. Шрегера. У 1931 р. Папа Пій ХІ 

присвоїв храмові почесний статус «малої базиліки». 1945 р. базиліка знову значно 

постраждала від артилерійських обстрілів радянської армії і була відновлена в 

1961 р. 

З автентичних памʼяток ХІ‒ХІІ ст. велику мистецьку цінність мають 

знамениті Гнєзненські бронзові ворота. Раніше вони слугували головним входом 

до собору, нині в храмі залишилася репліка, а самі ворота експонуються в 

гнєзненському Музеї архієпархії. Майже кожен польський історичний музей 

демонструє копії всесвітньовідомих Гнєзненських воріт в натуральну величину як 

цінний зразок мистецтва середньовічної історії Польщі. Ворота відлиті з бронзи і 

містять 18 рельєфних сцен із життя св. Войцеха (Додаток 18). 

Відомо, що бронзові ворота створено в часи Мешка ІІІ (між 1160–1180 рр.) 

– правнука київської князівни Добронеги-Марії, одруженого (бл. 1154 р.) з іншою 

руською князівною – Євдокією (дочкою великого князя київського Ізяслава 

Мстиславича). Дослідники припускають, що цінна памʼятка була виготовлена 

німецькими або, за новітніми дослідженнями, – руськими майстрами [554, с. 23–

66].  

Головною святинею собору і досі залишаються частки мощей св. Войцеха-

Адальберта. Деревʼяна рака ХІІ ст. з ними зберігається в срібному барочному 

ковчезі у вівтарі храму. На ковчезі – скульптурне зображення святого в 

єпископському облаченні. На кутах постаменту встановлено чотири фігури 

представників різних суспільних верств – священнослужителя, воїна, ремісника і 

селянина. Позаду – надгробна плита з червоного мармуру, датована 1480 р. 
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В крипті собору є чимало могильних плит ХІ‒ХІІ ст. Під однією з них, 

вірогідно, поховано прах Добравки Чеської – дружини Мешка І і матері Болеслава 

І Хороброго. Найдавніший з написів на надгробку датований 1006 р.  

Таким чином, до історії собору мають причетність кілька київських князівен 

з їх родинами і нащадками (Додаток 19). 

Починаючи з 1997 р., коли відзначали 1000-річчя смерті св. Войцеха, 

базиліка сім разів ставала місцем проведення Гнєзненських з’їздів. Зокрема, у VIII 

з’їзді (2010 р.) брав участь президент Польщі Л. Качинський. 

Особливою групою памʼяток ХІ‒ХІІ ст. є костели та кляштори ченців 

різних католицьких орденів ‒ бенедиктинців, цистеріанців, іонітів, норбертанок та 

ін. Внесок чернечих орденів у культуру та цивілізацію західного суспільства був 

дуже значним. У часи середньовіччя монастирі перетворилися на потужні 

осередки культури в усій латинізованій Європі, в т. ч. у Польщі. При абатствах 

організовувалися ярмарки, що пожвавлювало торгівлю, створювалися лікарні, де 

лікували стражденних і вдосконалювали медичні знання та навички. Монастирі 

приймали паломників і подорожніх, створюючи для них перші готелі. 

Зі шкіл при абатствах вийшли практично всі видатні вчені та хроністи того 

часу. У бібліотеках при монастирях зберігалися і переписувалися стародавні 

рукописи та манускрипти, укладалися хроніки, проводилося навчання. 

Наприклад, з бенедиктинського монастиря в Угорщині походив, вірогідно, автор 

найдавнішої польської хроніки Галл Анонім [589, с. 43–44]. 

Багато ченців увійшло в історію як видатні філософи та богослови (Ансельм 

Кентерберійський, Петро Даміані). Монастирі здійснили вагомий внесок у 

розвиток архітектури – перші зразки романського стилю зʼявилися в абатстві 

Клюні, а готичного – в абатстві Сен-Дені (Франція). Багато яскравих зразків 

інших видів мистецтва також повʼязано з чернечими осередками в Європі. 

Перші поодинокі ченці бенедиктинського ордену в Польщі з’явилися за 

часів її першого короля Болеслава І (бл. 967–1025 рр.) [130, с. 286]. Бл. 1001 р., 

згідно повідомлень Бруно Кверфуртського, імператором Священної Римської 

імперії Оттоном ІІІ до Польщі було спроваджено з Італії двох монахів-
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бенедиктинців. Тут до них приєдналися ще двоє місцевих ченців і створили 

невеличку общину (вірогідно в Менджиречу). Однак, уже через два роки 

деревʼяна будівля невеликого кляштору була розграбована і спалена, ченці 

загинули [130, с. 286]. 

Поширення бенедиктинців на теренах Польщі повʼязане з іменем князя-

правителя Казимира І Відновителя), одруженого з київською князівною 

Добронегою-Марією, та їх нащадками. За легендою хроністів, він і сам в юності 

був ченцем бенедектинського монастря [397, с. 69; 406, с. 773]. Однак, сучасні 

польські дослідники піддіють цю версію сумніву [531, с. 64–74]. 

Пізніше, ставши на чолі польської держави, бл. 1044 р., завдяки підтримці 

Германії, особливо місцевої церковної верхівки та за згоди своєї матері Рикси, 

Казимир привіз із Германії монахів-бенедиктинців до м. Тин (Тинець), а бл. 

1050 р. – ще одну групу – до Моґільного [113, с. 31]. Останні 16 років свого життя 

Рикса, прийнявши чернечий постриг, прожила у монастирі Браувайлер, поблизу 

Кельна (нині похована у Кельнському соборі). 

Частина монахів, зокрема Арон (Аарон), походили з Кельна, з чоловічого 

монастиря того ж Браувайлера [416, с. 831; 130, с. 284]. Арон став абатом 

Тинського монастиря, а пізніше – очільником усього краківського єпископства. 

Пізніше Папа подарував Арону мантію архієпископа [113, с. 31]. Через 

зруйнованість Гнєзна після загарбницького походу чеського князя Бржетислава 

Казимир переніс і саму столицю держави до Кракова [108, с. 518]. 

Літопис руський за Іпатським списком один лише раз згадує Тинець з 

приводу пізніших подій – кін. ХІІІ ст. [364, с. 451]. Відомо, що пізніше Тинецьке 

абатство підтримували нащадки Казимира і Добронеги – син Болеслав ІІ Щедрий, 

якого дехто з дослідників вважає засновником монастиря [515, с. 56]. 

Найвірогідніше він був продовжувачем розбудови кляштору і жертводавцем. 

Загалом, Болеслава ІІ вважають засновником бенедиктинських абатств у таких 

містах, як Любінь, Моґільно, Тинець, Вроцлав, Плоцьк [332, с. 150; 515, с. 60]. 

Однак, інші дослідники вважають Болеслава продовжувачем розбудови 

монастирів у м. Тинець та м. Моґільно, розпочатої його батьком Казимиром 
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[113, с. 31; 99, с. 31]. Грамота Болеслава ІІ абатству в Моґільно свідчить про 

підтримку монастиря князем [459, с. 359–364]. 

Польські дослідники вважають Тинське абатство місцем поховання 

Болеслава ІІ, а також його сина Мешка Болеславича († 1089 р.) [261, с. 280] 

(Додаток 20). 

Є свідчення про те, що інший син Казимира і Добронеги – Владислав І 

Герман також підтримував монастир пожертвами, зокрема, він надав ченцям 

кляштору у користування с. Княжнице [395, с. 90]. Старший син Владислава І 

Германа – Збігнєв, за деякими джерелами, останні дні свого життя провів як 

чернець у Тинському абатстві, де й був похований [590, с. 501]. 

Благодійником Тинського абатства був  також інший син Владислава І ‒ 

Болеслав ІІІ Кривоустий. Дехто з дослідників вважає його засновником монастиря 

[562], проте, найвірогідніше, що Болеслав ІІІ активно підтримував абатство, 

засноване ще його дідом Казимиром І. 

Історичний Тинець ‒ місце перших бенедиктинських насельників у Польщі, 

розташований за 12 км на південний захід від Кракова на мальовничому правому 

березі р. Вісла, посеред вапнякових гір, утворених за часів юрського періоду, під 

назвою Тинське узвишшя (Тинські пагорби). У Тинці розташований також 

Віслянський каньйон, який називають Тинські Ворота і Сколчанський природній 

заповідник (утворений в 1957 р.). В давні часи повз Тинець пролягав міжнародний 

торгівельний шлях з Кракова через Освенцим до Моравії та Богемії. Назва 

поселення походить від кельтського слова «тин» в значенні «огорожа, паркан, 

стіна», це означає, що саме поселення виникло як укріплене місце ще у 

дословянські часи. На поч. Х ст. Тинець був заселений слов’янським племенем 

віслян. Бл. 1000 р. став частиною Польського королівства і був власністю 

польських правителів. 

В другій половині ХІ ст. спорудження комплексу будівель абатства у 

романському стилі було завершено. До його складу входила базиліка та власне 

абатство. Воно стало одним із найбагатших та найважливіших бенедиктинських 

абатств у Польщі тих часів. 
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В 1259 р. селище було знищене під час монгольської навали на Польщу. У 

наступному столітті зазнало руйнувань від чеської армії. 

В XV ст. споруди абатства відбудували в готичному стилі. Пізніші 

відбудови мали місце у XVII‒XVIII ст. у стилі бароко та рококо. Інших 

масштабних руйнувань абатство зазнало у XVIII ст. під час Шведської війни. 

Після поділу Польщі Тинець з абатством були анексовані імперією Габсбургів і 

залишались у складі його провінції Галіція з 1772 до 1918 р. В 1816 р. австрійська 

влада закрила абатство, тому архітектурний комплекс поступово перетворювався 

на руїни. В ХІХ ст. Тинець залишався великим, але бідним поселенням. Основна 

частина його будинків локалізувалася навколо монастиря або вздовж давнього 

шляху Краків-Освенцим. 

Ченці повернулися до монастиря лише у 1939 р. й тільки в 1947 р. було 

ініційовано відновлення занепалого комплексу. В 1968 р. церкву святих Петра і 

Павла  знову було визнано резиденцією абата. У 1973 р. Тинець включено до меж 

Кракова (нині район міста під назвою Дебніки). 

Деякі дослідники вважають Казимира І та Добронегу засновниками 

абатства в м. Моґільно (нині – Куявсько-Поморське воєводство) [339, с. 10; 

113, с. 31]. Згідно свідчень Яна Длугоша та інших, бенедиктинський монастир на 

честь св. Іоанна Хрестителя в місті було засновано у 1065 р. сином Казимира і 

Добронеги – Болеславом ІІ Щедрим [348, с. 169; 339, с. 10]. Грамота Болеслава ІІ 

абатству в Моґільно свідчить про подальшу підтримку монастиря князем 

[459, с. 359–364]. Відомо, що пізніше, в 1146‒1149 рр. цей монастир підтримував 

також Болеслав Кучерявий [136, с. 171]. Засновником бенедиктинських абатств у 

містах Вроцлав та Плоцьк теж вважають Болеслава ІІ [332, с. 150; 515, с. 60]. 

Бл. 1070 р. бенедиктинські монахи прибули до Любиня (Познанське 

воєводство) [130, с. 286], вірогідно, теж завдяки старанням сина Казимира І і 

Добронеги ‒ Болеслава ІІ. Головний храм монастиря було збудовано на честь 

Найсвятійшої Марії Панни (пізніше названий на честь її Різдва). У 1181 р. князь 

Владислав ІІІ Тонконогий – син Мешка ІІІ і київської князівни Євдоксії Ізяславни, 

підтвердив привілеї, надані монастирю його предками [348, с. 159]. У 1231 р., на 
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думку деяких дослідників, Владислав ІІІ був похований у цьому храмі 

[591, с. 160]. 

Є свідчення, що завдяки Казимиру І і Добронізі-Марії та їхнім нащадкам 

(Владиславу І Герману? І Болеславу ІІІ Кривоустому?) бенедиктинські монахи 

замешкали на зламі ХІ‒ХІІ ст. також в м. Тум (Ленчицького повіту Лодського 

воєводства). Тут нині існує давня колегіатська церква на честь св. Марії Панни та 

св. Алексія, датована ХІІ ст. [348, с. 298–305]. 

Онук Добронеги і Казимира, син Владислава І Германа – Болеслав ІІІ 

заснував бенедиктинське абатство св. Трійці на Лисій Горі, нині – знаменитий 

монастир Святого Хреста (Свєнтокшицьке воєводство). 

Той же Болеслав ІІІ запросив також ченців ордену св. Августина до 

м. Тшемешно і заснував тут монастир для них. Головний костел був збудований 

на честь Найсвятійшої Марії Панни та св. Войцеха [325, с. 93]. 

Наступна хвиля чернечих місій до Польщі повʼязана з цистеріанцями, які в 

середині та другій половині ХІІ ст. заклали за сприяння князів-правителів 

осередки в Єнджеюві (1141‒1149 рр.), Векно (1153 р.), Колбаху (1173 р.), Лонді 

(1175 р.), Любйонзі (1175 р.), Сулеюві (1176‒1177 рр.), Копрживніці (1185 р.), 

Оливі (1186 р.) [130, с. 286]. 

Відомим покровителем цистеріанського ордену був і син Болеслава ІІІ – 

Владислав ІІ Вигнанець. Він та його син Болеслав Високий вважаються, зокрема, 

засновниками цистеріанського абатства в Любйонзі [348, с. 156]. У 1175 р. 

Болеслав Високий спровадив до Любйонза ченців цистеріанського ордену з 

Пфорти. Монастир цього ж ордену було фундовано бл. 1176‒1177 рр. іншим 

сином Болеслава ІІІ ‒ Казимиром Справедливим в м. Сулеюв (Лодське 

воєводство) (Додаток 21). 

Після участі у хрестовому поході один із молодших синів Болеслава ІІІ – 

Генріх Сандомирський запросив до Польщі ченців ордену іоанітів та бл. 1155 р. 

організував монастир для них в м. Стара Загошч (Свентокшицьке воєводство) 

[306, с. 35] (Додаток 22). 
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Відомими фундаторами монастирів та доброчинцями різних чернечих 

орденів були Петр Власт, його дружина – руська князівна Марія та їх нащадки – 

син Святослав і дочка Агафія з чоловікою Яксою з Мехова. Так, подружжя 

виступило засновником бенедиктинського абатства на честь Найсвятійшої Марії 

Панни та св. Вінцента (до 1139 р.) на Олбині (м. Вроцлав, Нижньосілезьке 

воєводство) (пізніше – монастир норбертанок). У 1144 р. Петр Власт привіз з 

Магдебурга від короля Конрада ІІІ в дар монастирю мощі св. Вінцента 

[348, с. 336], зробивши кляштор привабливим місцем паломництва. 

Ще один відомий монастир, організований дружиною Петра Власта, – на 

честь Найсвятійшої Марії Панни (на Піску) ченців ордену августинів в 

м. Вроцлав. Знаменитий тимпан головного костелу прикрашає унікальне 

скульптурне зображення фундаторки з сином Святославом. Марія тримає в руках 

макет храму, підносячи його Божій Матері (в центрі скульптурної композиції). 

Тимпан містить також напис, що засвідчує імена фундаторів. Він залишився 

одним із знакових залишків будівлі ХІІ ст. Загалом костел було значно 

перебудовано в XIV ст. в готичному стилі [348, с. 334]. 

Таким чином, всі об’єкти культурної спадщини Польщі, ідентифіковані як 

пам’ятки польсько-руської династичної історії ХІ–ХІІ ст., мають безпосередній 

зв’язок із досліджуваними матримоніальними союзами, тому їх історична цінність 

незаперечна. 

З усіх досліджуваних об’єктів лише три пам’ятки ХІ–ХІІ ст. збереглися в 

автентичному вигляді (без перебудов і добудов пізніших періодів): костел св. 

Петра і Павла у м. Крушвіца (Куявсько-Поморське воєводство), костел св. 

Миколая в м. Жарнув та костел св. Егідія в м. Іновлудзь (обидва – Лодзинське 

воєводство) (Додаток 23–25). 

3.3. Класифікація памʼяток польсько-руської династичної історії 

ХІ‒ХІІ ст. згідно українського законодавства та пам’яткознавства 

Одним із завдань дисертаційного дослідження поставлено здійснити аналіз 

об’єктів культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. в контексті польсько-руської 

династичної історії з точки зору їх видової та типологічної приналежності. 
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Класифікацію здійснено на базі вітчизняного законодавства та пам’яткознавчих 

наукових розробок. 

Охорона об’єктів культурної спадщини оголошена одним із пріоритетних 

завдань державної влади в Україні. Правові, організаційні, соціальні та економічні 

відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, 

використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту 

традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь 

регулює Закон України «Про охорону культурної спадщини», ухвалений 

Верховною Радою України в 2000 р. (остання редакція – від 14 березня 2018 р.) 

[461]. 

Стаття 2 Закону присвячена класифікації об’єктів культурної спадщини. Їх 

систематизовано за такими видами: 

- археологічні, 

- історичні, 

- об’єкти монументального мистецтва, 

- об’єкти архітектури, 

- об’єкти містобудування, 

- об’єкти садово-паркового мистецтва, 

- ландшафтні, 

- об’єкти науки і техніки [461].  

За видовою класифікацією серед 77 об’єктів русько-польської династичної 

історії ХІ–ХІІ ст. є пам’ятки археологічні, історичні, монументального мистецтва 

та архітектури (Додаток 26). Більшість з них має комплексний характер у 

видовому відношенні, тобто поєднує в собі ознаки різних видів пам’яток.  

Згідно пункту 2 розділу 2 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», до археологічних пам’яток належать «рештки життєдіяльності 

людини (нерухомі обʼєкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки 

стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, 

іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки 

чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного 
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культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), 

що містяться підземною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом 

інформації про зародження і розвиток цивілізації». 

За нормами українського законодавства, серед досліджуваних памʼяток є 

один археологічний обʼєкт. Це –  рештки фортифікаційних споруд городища на о. 

Ледницький (Великопольське воєводство). 

Значна кількість досліджуваних об’єктів – пам’ятки архітектури. Згідно 

Закону України «Про охорону культурної спадщини», об’єкти архітектури ‒ це 

«окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в 

автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, 

певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів» 

[461].  

За видовою класифікацією таких пам’яток – 42.  

Деякі досліджені архітектурні споруди є також одночасно памʼятками 

монументального мистецтва. Згідно Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», пам’ятками монументального мистецтва визнаються «твори 

образотворчого мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з 

архітектурними, археологічними чи іншими пам’ятками або з утворюваними 

ними комплексами (ансамблями)» [461]. Наприклад, костел св. Трійці (м. 

Стшельно, Куявсько-Поморське воєводство) містить унікальні різьблені колони 

(1133 р.) [470, с. 89–116]. 

З автентичних памʼяток монументального мистецтва ХІ‒ХІІ ст. особливу 

цінність становлять знамениті Гнєзненські бронзові двері (ворота) до 

кафедрального собору Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни та св. Войцеха 

(м. Гнєзно Великопольського воєводства). Раніше вони слугували головним 

входом до собору, нині в храмі залишилася репліка, а самі ворота зберігаються в 

гнєзненському Музеї архієпархії. Ворота відлиті з бронзи і містять 18 рельєфних 

сцен із життя св. Войцеха [554, с. 23–66]. 

Важливими для нашого дослідження є пам’ятки  монументального 

мистецтва, що містять прижиттєві портрети фундаторів храмів, навіть якщо 
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споруди не збереглися, а мистецькі твори з них зберігаються тепер у музеях і 

перетворилися на рухомі пам’ятки культурної спадщини. Так, на фундаційному 

тимпані ротонди св. Прокопія (м. Стшельно, Куявсько-Поморське воєводство) 

містяться скульптурні портрети Петра Власта та його дружини, київської князівни 

Марії [592, с. 345–364]. На тимпані костелу св. Михаїла бенедиктинського 

абатства на Олбині (м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство) – зображення їх 

фундаторів Болеслава Кучерявого, Лешка Мазовецького, князівни Агафії (дочки 

Петра Власта і Марії) та її чоловіка Якси. За іменем останнього пам’ятку часто 

називають «Тимпаном Якси» [469, с. 39]. Не зважаючи на те, що храм було свого 

часу зруйновано, унікальний тимпан дійшов до нашого часу і нині експонується у 

музеї архітектури в м. Вроцлав. Портрети фундаторів зображає і тимпан костелу 

св. Трійці (м. Стшельно Куявсько-Поморського воєводства), це знову – Петр 

Власт і Марія київська [470, с. 89–116]. На тимпані костелу Найсвятішої Марії 

Панни «На Піску» абатства августинів (м. Вроцлав Нижньосілезького воєводства) 

– портрети Марії київської (дружини Петра Власта) та їхнього сина Святослава 

[593, с. 133–154; 594, с. 9–21]. 

Унікальною пам’яткою монументального мистецтва є і знаменита «плита 

Віслицька» – плита підлоги з крипти костелу ХІІ ст. [472, с. 23–25; 473, с. 26–36], 

яка репрезентує груповий портрет фундаторів віслицького костелу св. Трійці 

(пізніше перейменований на честь Народження Найсвятішої Марії Панни), 

вірогідно, ‒ Казимира Справедливого, його дружину Олену та сина Лешка 

[474, с. 49; 595, с. 127]. Зауважимо, що існують версії з іншою ідентифікацією 

зображених. 

Унікальним прикладом комплексної памʼятки, у т. ч. пам’ятки природи 

може слугувати палацово-сакральний комплекс на о. Ледниця (Великопольське 

воєводство). Він класифікується одночасно і як пам’ятка історії та археології. Всі 

його об’єкти об’єднані та перебувають під особливою охороною як єдиний 

ландшафтний парк, що включає і місце хрещення держави Польща (за однією з 

версій), і рештки палацово-сакрального комплексу, і залишки каплиці з місцем 

поховань членів княжої родини (вірогідно, сина короля Болеслава І та київської 
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князівни Предслави). Окрім того, острів Ледниця та однойменне озеро, а також 

терени навколо них є мальовничим природним парком. На материковій частині 

створено музей острова, а також музей просто неба – Великопольський 

етнографічний парк, де проводять сучасні фестивалі з історичними 

реконструкціями та інші просвітницькі заходи. 

Відповідно до мети і завдань дисертаційного дослідження найбільшу увагу 

було приділено об’єктам культурної спадщини ХІ‒ХІІ ст., пов’язаним з русько-

польськими династичними взаєминами, тобто які класифікуються як пам’ятки 

історії. До цієї видової групи належать усі 77 встановлених об’єктів. Згідно 

Закону України «Про охорону культурної спадщини», історичні памʼятки ‒ це 

«будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, 

місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у 

тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних 

репресій на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових 

кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками бойової техніки, 

озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов’язані з важливими історичними 

подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів» 

[461]. 

Сучасні вітчизняні вчені, погоджуючись з рядом принципових моментів 

цього визначення, неодноразово вказували, однак, на його неповноту й наявність 

певних неточностей. Зокрема, Л. Федорова та Е. Піскова запропонували 

розширену і більш вичерпну дефініцію: «нерухомі пам’ятки історії ‒ один із видів 

історико-культурної спадщини, що включає розташовані просто неба матеріальні 

об’єкти (будинки, споруди, поховання, природні утворення) та їх комплекси, а 

також локалізовані території (пам’ятні місця природного й антропогенного 

характеру), які є реальними свідками історичних подій і явищ, життя та діяльності 

відомих діячів і носіями інформації загальнолюдського та ентонаціонального 

значення про всі сфери суспільно-політичного, економічного, культурного і 

духовного розвитку народів і кожної країни ‒ державний устрій і громадсько-

політичне життя, соціальні й національно-визвольні рухи, історію воєн і війська, 
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виробництва і техніки, науки, освіти, культури, релігійного і церковного життя» 

[277, с. 184–185].  

Особливістю нерухомих історичних памʼяток є надзвичайно широкий 

діапазон змістовних параметрів втіленої в них інформації. Інакше кажучи, вони 

можуть бути пов’язані з якою завгодно історичною подією (фактом, особою) 

загальнолюдського й етносоціального значення й одночасно мати форму якого 

завгодно об’єкта реальної дійсності, що був свідком вказаних подій [277, с. 196].  

Вчені запропонували два основні, специфічні для даного виду памʼяток, 

принципи класифікації: 

1) за змістом зосередженої в об’єктах інформації, 

2) за формально-типологічними ознаками носіїв цієї інформації. 

Щодо типологічної класифікації за змістовними ознаками, виходячи з 

розробок сучасної української історичної науки й памʼяткознавства, 

оптимальним, на думку вчених, є розподіл памʼяток історії на такі групи: 

1) державного устрою та суспільно-економічного ладу; 

2) громадсько-політичного життя, соціальних і національно-визвольних 

рухів; 

3) воєнної та військової історії; 

4) виробництва і техніки; 

5) науки, освіти, культури; 

6) релігійного і церковного життя [277, с. 196–197].  

За змістовними ознаками більшість досліджуваних об’єктів можна віднести 

до памʼяток релігійного і церковного життя. З 77 обʼєктів 67 мають первісне 

сакральне функціональне призначення (костели та монастирі-абатства) або 

входять до ансамблів або комплексів палацово-сакральної та замкової архітектури 

(пам’ятки о. Ледницький, Великопольське воєводство).  

Засновниками, благодійниками або будівничими всіх обʼєктів релігійного і 

церковного життя були представники правлячих династичних пар,  чимало з яких 

з яких і поховано в них. Це дає підстави віднести їх і до типологічної групи 

пам’яток державного устрою та суспільно-політичного ладу. Так, наприклад,  
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кафедральний собор св. Петра і Павла (м. Познань, Великопольське воєводство) є 

місцем поховання перших князів і королів Польщі – Мешка І, Болеслава І, Мешка 

ІІ та ін. [319, с. 170–207]. У кафедральному соборі Найсвятішої Марії Панни і св. 

Жигмунта (м. Плоцьк, Мазовецьке воєводство) поховані Владислав І Герман та 

Болеслав ІІІ Кривоустий [261, с. 162–163, 187–188], у крипті св. Леонарда 

Вавельського кафедрального собору (м. Краків, Малопольське воєводство) – 

Казимир Справедливий [261, с. 265], а в костелі св. Павла (м. Каліш, 

Великопольське воєводство), заснованому Мешком ІІІ, є поховання князя-

фундатора та його синів [417, с. 550; 348, с. 72].  

Поховання Петра Власта і Марії київської знаходилося в заснованому ними 

костелі св. Вінцента на Олбині (м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство). Їхній 

надгробок був оздоблений унікальними портретами фундаторів храму, однак ці 

зображення збереглися лише у промальовках XVIII ст., оскільки ні костел, ні 

поховання не збереглися [596, с. 87; 597, с. 3].  

Деякі пам’ятки містять некрополі не всередині будівлі, а навколо неї. Так, 

поряд з костелом Найсвятішої Марії Панни та св. Олексія (м. Тум, Лодзинське 

воєводство) від початку його фундації (ХІІ ст.) розташовувався цвинтар, і нині він 

охороняється як окремий обʼєкт в межах ансамблю церковних споруд [598]. До 

памʼяток релігійного і церковного життя, а також і громадського призначення 

належать костел св. Михаїла і шпиталь при ньому (м. Познань, Великопольське 

воєводство) [262, с. 112–113]. 

Зважаючи на вагому роль абатств у розвитку науки, освіти і культури, всі 

вони належать і до цієї типологічної групи. У списку пам’яток їх налічується 16. 

Окрім того, 12 пам’ятних місць – це місця колишніх ансамблів споруд давніх 

абатств ХІ–ХІІ ст. 

Незначну кількість досліджуваних об’єктів (4) становлять памʼятки воєнної 

та військової історії – визначне місце переможної битви Казимира І проти 

бунтівного мазовецького князя Мечислава в 1038 р. у м. Победзіска; 

фортифікаційні споруди давнього городища Геч та о. Ледницький (усі – 
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Великопольське воєводство), деревʼяний оборонний вал у м. Рибнік (Сілезьке 

воєводство). 

До груп пам’яток воєнної та військової історії та одночасно – державного 

устрою можна віднести княжі резиденції – замки і палаци. Це палац Казимира І у 

Кракові («зала на 24 стовпах»), Владислава І Германа і Болеслава ІІІ Кривоустого 

у м. Плоцьк (Мазовецьке воєводство), князівські замки у містах Влень, Лігниця, 

(Нижньосілезьке воєводство), Ратибор і Рибник (Сілезьке воєводство). Загалом 

виявлено шість таких об’єктів.  

Вони, як правило, не збереглися і нині мають вигляд або руїн, або відбудов 

пізніших періодів. Так, замок «Ленно» (м. Влень, Нижньосілезьке воєводство) не 

зберігся, залишилися лише його руїни. Замок Пястів (м. Лігниця, Нижньосілезьке 

воєводство) зберігся лише частково і є продуктом постійних відбудов і добудов 

упродовж ХІІ‒ХХ ст. Так само і замок Сілезьких Пястів (м. Ратибор, Сілезьке 

воєводство) вважається пам’яткою, що пережила численні перебудови впродовж 

ХІІ‒ХІХ ст.  

Інший замок Сілезьких Пястів (м. Рибнік, Сілезьке воєводство) не зберігся, 

на його місці постав пізніший замок XV‒XVIII ст., так само, як і замок в                           

м. Цешин (Сілезьке воєводство), зведений на місці більш древнього, і є пам’яткою 

XІV‒XІХ ст. Однією із небагатьох збережених пам’яток такого призначення є 

замок Пястів у м. Лігниця (Нижньосілезьке воєводство), зведений у 3-тій чверті 

ХІІ ст. 

У випадках, коли нерухомий об’єкт не зберігся, але достовірно 

локалізований, він визначався як пам’ятне місце певної споруди, пов’язаної з 

життям та діяльністю русько-польських династичних пар ХІ–ХІІ ст. 

Згідно статті 2 розділу І (пункт 1) Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», типологічно пам’ятки поділено на: 

- споруди (витвори), 

- комплекси (ансамблі), 

- визначні місця.  
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Серед досліджуваних об’єктів виявлено 27 споруд, 16 комплексів 

(ансамблів) та 34 визначних (пам’ятних) місця (Додаток 27). 

Зазначимо, що  пам’яткознавці Л. Федорова і Е. Піскова запропонували 

дещо розширити цю типологію. Вони вважають можливим відповідно до 

формально-типологічних ознак нерухомих пам’яток історії систематизувати їх 

таким чином: 

1. Будинки (будівлі) адміністративного, громадсько-політичного, 

військового, наукового, культурно-освітнього, релігійного, житлового та інших 

призначень. 

2. Інженерно-технічні й інші споруди. 

3. Обʼєкти природи. 

4. Памʼятні місця (локалізовані території природних і антропогенних 

ландшафтів, містобудівних утворень – вулиць, площ тощо). 

5. Поховання [277, с. 196–197]. 

Згідно запропонованої класифікації за формально-типологічними ознаками, 

досліджувані пам’ятки належать до трьох груп: будинки, пам’ятні місця і 

поховання. Оскільки один з досліджуваних об’єктів є пам’яткою археології, ми не 

беремо його до уваги при даній класифікації. Згідно класифікації за формально-

типологічними ознаками, запропонованою українськими вченими Л. Федоровою 

та Е. Пісковою, серед усіх 76 нерухомих об’єктів виявлено 41 будинок, 34 

пам’ятних місця і 1 поховання (цвинтар). Пам’ятними у нашому дослідженні є 

місця, пов’язані з подіями та постатями русько-польської династичної історії. Це, 

переважно, місця споруд ХІ–ХІІ ст., до фундації, відновлення та функціонування 

яких причетні русько-польські династичні пари. 

У дисертації здійснено авторську типологічну класифікацію досліджуваних 

памʼяток культурної спадщини Польщі ХІ‒ХІІ ст., а саме – за династичними 

парами, що дало змогу прослідкувати фундаційну активність кожної з них, 

встановити та локалізувати об’єкти, пов’язані з їх життям і діяльністю, та довести 

меморіальність цих об’єктів. Династичні пари систематизовано за хронологічним 

принципом, тобто за датою укладання шлюбу (Додаток 28 ).  
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Чотири матримоніальних польсько-руських шлюби (за типом: руська 

князівна+польський правитель) було укладено в ХІ ст., одинадцять союзів – у ХІІ 

ст. Загалом, 77 пам’яток культурної спадщини ХІ‒ХІІ ст. у Польщі пов’язано, або 

було створено за благодійної підтримки 15 русько-польських династичних пар. 

Часто кілька династичних пар мають відношення до одних і тих же об’єктів.  

З першою русько-польською династичною парою досліджуваного періоду ‒ 

Предславою Володимирівною і Болеславом І Хоробрим пов’язано три памʼятки 

культурної спадщини, розташовані у перших державно-політичних центрах 

Великопольського  воєводства – давньому городищі Геч та о. Ледницький. Вони 

розглядаються як місце життя Предслави, її сина, народженого у шлюбі з 

Болеславом та інших київських полонених, які опинилися у Польщі після 

київського походу Болеслава І у 1018 р. На думку польських учених, деякі з 

пам’яток були збудовані навмисно для Предслави [240, с. 19]. 

Інша група пам’яток пов’язана з фундаційною активністю другої за 

хронологією укладання шлюбу династичної пари – Добронеги Марії та Казимира 

І Відновителя. Це збудовані ними храми та засновані бенедиктинські абатства, 

переважно на теренах Великопольщі та Малопольщі, всього – 12 пам’яток. До них 

належать перші пам’ятки цього періоду, зведені у Кракові, оскільки саме Казимир 

Відновитель переніс столицю з м. Гнєзно до м. Краків, чим активізував розвиток 

останнього як нового культурно-політичного центру польської держави.  

Для 11 вказаних пам’яток подружжя виступило в якості фундаторів і 

благодійників, ініціаторів першої чи другої фундації (відбудови). З однією 

пам’яткою ‒ кафедральним собором Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і 

св. Войцеха (м. Гнєзно, Великопольське воєводство) династична пара пов’язана як 

з вірогідним місцем їхньої коронації [72, с. 254]. 

Третя династична пара ХІ ст. – син Добронеги Марії та Казимира І – 

Болеслав ІІ Щедрий і київська князівна Вишеслава теж відомі як активні 

культурні діячі і фундатори, з ними пов’язано 11 пам’яток на території шести 

воєводств Польщі. Найбільш вагомими є знакові об’єкти культурної спадщини 

Польщі ‒ кафедральний собор Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і                            
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св. Войцеха (м. Гнєзно, Великопольське воєводство), відбудований і освячений 

династичною парою після зруйнування (1064 р.), який слугував пізніше місцем 

коронації Болеслава ІІ та Вишеслави (1076 р.), а також окремі споруди ансамблю 

будівель Вавельського королівського палацу і кафедри (м. Краків, Малопольське 

воєводство). З цими об’єктами пов’язано також багато інших династичних пар 

ХІ‒ХІІ ст. 

Останньою династичною парою ХІ ст. є син Болеслава ІІ і Вишеслави 

Мешко Болеславич і руська князівна Євдоксія. До цього подружжя дотичні лише 

дві пам’ятки ‒ костел св. Адальберта у м. Кельце, а також один із храмів 

ансамблю споруд Вавельського королівського палацу і кафедри, згаданий 

хроністами як місце хрещення Мешка Болеславича. Незначна кількість об’єктів, 

до яких причетна династична пара, пояснюється юним віком, в якому загинуло 

подружжя (бл. 20 років).  

Таким чином, чотири династичні пари ХІ ст. пов’язані з 28 пам’ятками у 

такій відповідності: 

Предслава і Болеслав І Хоробрий – 3 пам’ятки у Великопольському 

воєводстві;  

Добронега і Казимир – 12 пам’яток на території шести воєводств Польщі;  

Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава – 11 пам’яток на території шести 

воєводств Польщі;  

Мешко Болеславич і Євпраксія – 2 пам’ятки на території Малопольського і 

Свентокшиського воєводств. У багатьох випадках різні династичні пари мають 

відношення до одних і тих же памʼяток.  

Картина династичних стосунків ХІІ ст. ще більш розмаїта, як і фундаційна 

активність династичних пар. У той же час прослідковується аналогічна тенденція 

– одні й ті ж об’єкти мали своїми фундаторами або благодійниками кілька 

династичних пар. Часто одна і та ж пам’ятка ставала об’єктом підтримки 

декількох поколінь нащадків її фундаторів. Наприклад, бенедиктинським 

абатством у м. Тинець (Малопольське воєводство), заснованим Казимиром І і 
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Добронегою-Марією, опікувались і Болеслав ІІ (син подружжя фундаторів), і 

Болеслав ІІІ (онук Добронеги і Казимира), і Мешко ІІІ (їхній праправнук).  

Першою парою, яка уклала династичний шлюб у ХІІ ст., стали Болеслав ІІІ 

та Вишеслава. Вони причетні до історії 15 пам’яток, локалізованих у восьми 

воєводствах. Для більшості з цих об’єктів подружжя виступило як фундатори і 

благодійники. 

Болеслав IV Кучерявий у двох своїх вірогідних шлюбах з руськими 

князівнами фундував і надавав благодійну підтримку 12 об’єктам. Більшість із 

них, однак, засновано не одноосібно, а спільно з іншими династичними парами, 

або окремими можновладцями чи діячами церкви. Найменша кількість об’єктів 

пов’язана з останньою династичною парою ХІІ ст. – Одоном Мешковичем і 

Вишеславою Ярославною, вдалося вивити лише одну памятку, яка є місцем 

поховання князя, – кафедральний собор св. Петра і Павла в м. Познань 

(Великопольське воєводство). 

Особливо відзначилися активністю в ХІІ ст. Петр (Петро) Власт і руська 

князівна Марія. Вони причетні до фундації 15 досліджуваних пам’яток. У 

багатьох випадках подружжя виступало як одноосібні донатори і благодійники, в 

окремих випадках – як співфундатори. Основна кількість заснованих ними 

об’єктів локалізована у Нижньосілезькому воєводстві ‒ 7, з них 6 – безпосередньо 

у Вроцлаві, оскільки саме в Сілезії подружжя мало великі земельні володіння. 

Така ж кількість досліджуваних пам’яток ХІІ ст. сполучається з Казимиром 

ІІ Справедливим, у двох своїх шлюбах, вірогідно, одруженим з руськими 

князівнами. Однак, майже всі споруди було збудовано не самостійно, а спільно з 

іншими династичними парами. 

Таким чином, 15 польсько-руських династичних пар ХІ‒ХІІ ст. мають 

відношення до фундації, відновлення, благодійної підтримки та функціонування 

77 об’єктів культурної спадщини Польщі, 44 з яких мають статус пам’яток. 

Однак, як уже зазначалося, деякі пам’ятки повторюються, оскільки були об’єктом 

фундаційної активності та благодійної підтримки кількох династичних пар. 
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Таблиця 2: Кількість об’єктів культурної спадщини ХІ‒ХІІ ст., пов’язаних з 

кожною польсько-руською династичною парою.  
№ 

 

Дата 

шлюбу 

Династична пара Кількість 

об’єктів 

1.  1018 Предслава (Передслава) 

Володимирівна 

(р. н. і р. с. невід.) 

Болеслав І Хоробрий 

(бл. 967–1025) 

3 

2.  Бл. 1040 Добронега-Марія Борисівна 

(1015/1017–1087) 

Казимир І Відновитель 

(1016–1058) 

12 

3.  До 1069 Вишеслава 

(р. н. невід – 1089) 

Болеслав ІІ Щедрий 

(бл. 1042–1081) 

11 

4.  1088 Євдоксія (Євдокія) 

(бл. 1069–1089?) 

Мешко Болеславич 

(бл. 1069–1089) 

2 

5.  1103/1104 Збислава Святополківна (бл. 

1085/1090–1113/1114) 

Болеслав ІІІ Кривоустий 

(1086–1138) 

15 

6.  1113/1114 Марія Святополківна 

(р. н. невід.– після 1145) 

Петр Власт 

(бл. 1080–1153) 

15 

7.  1137 В’ячеслава (Верхуслава-

Анастасія) Всеволодівна 

(р.н. невід. – 1148/1167) 

 

 

Болеслав IV Кучерявий 

(бл. 1125‒1173) 

12 

8.  Після 

1151/1162 

Марія-Анастасія (Олена?) 

(бл.1140(?) – після 1168) 

9.  1142 Звенислава-Анастасія 

Всеволодівна 

(р. н. невід. – до 1163) 

Болеслав Високий 

(бл. 1127–1201) 

5 

10. 

 

Бл. 1150 Євдокія Володимирівна 

(1130-ті? ‒ р. см. невід.) 

Генріх Болеславич 

(бл. 1130–1166/1167) 

6 

11.  Бл. 1151 Євдоксія Ізяславна 

(р. н. невід. ‒  1177) 

Мешко ІІІ Старий 

(1126/27–1202) 

10 

12.  Бл. 1163? Олена Ростиславна 

(р. н. невід. –1204?) 

 

Казимир ІІ 

Справедливий 

(1138–1194) 

15 

13.  Бл. 1182 Олена Всеволодівна 

(р. н. і. р. с. невід.) 
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14.  1170-1178 Людмила Мстиславна 

(р. н. невід. – після 1210) 

Мешко ІV Плутоногий 

(бл. 1130‒1211) 

10 

15.  1184/1187 Вишеслава Ярославна 

(бл. 1170–1194/1200) 

Одон Мешкович 

(бл. 1141/49–1194) 

1 

 
Класифікація була здійснена також за територіально-адміністративним 

поділом, що дає змогу прослідкувати локалізацію 77 обʼєктів ХІ‒ХІІ ст. у 9 

воєводствах Польщі.  

1. Великопольське – 17. 

2. Куявсько-Поморське – 6. 

3. Лодзинське – 6  

4. Мазовецьке – 5. 

5. Малопольське – 8. 

6. Нижньосілезьке – 14. 

7. Опольське – 1. 

8. Свентокшиське – 11. 

9. Сілезьке – 9.  

При класифікації воєводства подані у алфавітному порядку, а також 

всередині кожного воєводства у таблиці зберігався той самий принцип – населені 

пункти подані за алфавітом. 

Зазначена класифікація містить також хронологічний елемент – вказано час 

заснування, відновлення пам’ятки та інші дати, що стосуються її функціонування 

(освячення, видатні події, що відбувались у ній). Ця хронологія до певної міри 

умовна. Датування ускладнено у багатьох випадках відсутністю точних даних 

початку фундації/спорудження тої чи іншої будівлі. Іноді ці відомості були 

протирічливими, ґрунтуючись на різних джерелах. Часто доводилося 

послуговуватися даними про роки життя, правління князя у конкретному 

князівстві, періодом його активної фундаторської діяльності тощо. Лише в 

окремих випадках збереглися відомості у церковних документах, аналах чи 

хроніках або на самих будівлях. Як правило, точна дата стосувалася освячення 

збудованого костелу, каплиці чи монастиря. 
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Іноді будівництво тривало роками або й десятиліттями, часто споруди, 

закладені одним князем, були завершені і освячені з ініціативи його наступників, 

як правило – дітей та онуків (наприклад, костел на честь св. Егідія в м. Кробія 

Великопольського воєводства). За наявності даних про початок будівництва в ХІ 

ст., ми відносимо памʼятку до цього періоду. 

За нашими підрахунками, з 77 досліджуваних памʼяток 25 мають 

відношення до ХІ ст. Для більшості з них немає точної дати закладення, лише 

приблизно окреслено період фундації споруди, наприклад ‒ для бенедиктинського 

абатства і костелу на честь Найсвятішої Марії Панни в м. Любинь 

Великопольського воєводства; після 1086 р. – для монастиря св. Егідія в м. 

Клодава Великопольського воєводства; після 1044 р. – для бенедиктинського 

монастиря св. Іоанна Євангелістав м. Могільно Куявсько-Поморського 

воєводства; 1040-ві або 1070-ті рр. – для бенедиктинського абатства св. Петра і 

Павла в м. Тинець Малопольського воєводства; між 1080‒1102 рр. – для 

кафедрального собору св. Вацлава у замку краківському [409, с. 150, 154; 

599, с. 310; 397, с. 493]; між 1086‒1102 рр. – для костелу св. Егідія в м. Кробія 

Великопольського воєводства) [600, с. 490] та ін. 

Іноді хронологічні межі окреслювалися ще більш загально – перша 

половина ХІ ст. – для ротонди св. Миколая в м. Цешин Сілезького воєводства; 

друга половина ХІ ст. – для бенедиктинського абатства св. Войцеха в м. Плоцьк 

Мазовецького воєводства; кінець ХІ ст. – для костелу на честь св. Бенедикта в м. 

Краків Малопольського воєводства; середина ХІ ст. – для кафедрального собору 

Петра і Павла в м. Познань Великопольського воєводства та ін. 

Лише щодо окремих пам’яток ХІ ст. збереглися точні дати їх фундації: 

наприклад, 1065 р. ‒ для костелу і монастиря св. Іоанна Євангеліста в м. Моґільно 

Куявсько-Поморського воєводства; 1082 р. ‒ для костелу св. Егідія в м. Іновлудзь 

Лодзинського воєводства [307, с. 522–532; 318, с. 13–18]; відбудови і освячення: 

наприклад, 1064 р. – для кафедрального собору Внебовзяття Найсвятішої Марії 

Панни та св. Войцеха в м. Гнєзно Великопольського воєводства [416, с. 831]. Такі 
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дати зафіксовані на самих спорудах, у церковних документах, рочниках або 

хроніках.  

Більше точних відомостей про заснування, відбудову, функціонування та 

освячення памʼяток культового призначення стосується ХІІ ст. Однак і серед 

об’єктів цього періоду є датовані приблизно, за припущенням дослідників чи 

даними середньовічних джерел. Так, за Хронікою Галла Аноніма, костел св. 

Войцеха (пізніше – Різдва Найсвятішої Марії Панни) в м. Руда Нижньосілезького 

воєводства було освячено на початку ХІІ ст. [348, с. 100; 601, с. 100]; на думку 

дослідника В. Вінтера, костел Найсвятішої Панни Марії в Любйонзі 

(Нижньосілезьке воєводство) було засновано близько 1163 р. [348, с. 156]. 

Іноді точні дати заснування, спорудження чи освячення будівель релігійно-

церковного призначення підтверджено даними тогочасних джерел: наприклад, 

1144 р. ‒ дату освячення кафедрального собору Найсвятішої Марії Панни в 

м. Плоцьк Мазовецького воєводства засвідчують «Споминки (Пом’яники) плоцькі 

та сохачевські» [401, с. 42–45; 415, с. 119]; 1193 р. – дату фундації костелу 

св. Трійці та костелу св. Прокопія монастиря норбертанок в м. Стшельно 

Куявсько-Поморського воєводства підтверджує Булла Папи Целестина 

[348, с. 252]. 

Таким чином, серед 52 памʼяток ХІІ ст. ‒ 18 мають умовне, а 34 ‒ більш 

точне датування, засвідчене джерелами.  

 

Висновки 

В результаті дослідження з’ясовано, що роль польсько-руських 

династичних пар у духовному і культурному житті Давньопольської держави ХІ–

ХІІ ст. була дуже вагомою. Приналежність родини до двох культур збагачувала 

середньовічну культуру Польщі новими якостями. Руські дружини польських 

володарів здійснили значний внесок у церковне будівництво, запрошуючи з Русі 

видатних майстрів – архітекторів, різьб’ярів, художників. Більшість правителів 

Польщі та їх родини відзначалися великою культурною та будівничою активністю 

– ініціювали написання анналів та хронік, фундували міста, зводили городища, 
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засновували школи та шпиталі, будували замки, палаци, оборонні споруди і 

об’єкти релігійного призначення.  

В результаті дослідження було виявлено 77 об’єктів культурної  спадщини, 

пов’язаних з діяльністю 15 польсько-руських династичних родин у Польщі в ХІ–

ХІІ ст.  

Існування такої кількості обʼєктів культурної спадщини ХІ‒ХІІ ст. у 

Польщі, до яких дотичні польсько-руські династичні пари, засвідчує, з одного 

боку, активність династичних взаємин Польщі та Київської Русі цього періоду, з 

іншого, – активну культурну діяльність династичних родин, існування традиції 

меценацтва правлячої сімʼї, що передавалася з покоління в покоління.  

За первісним функціональним призначенням більшість об’єктів були, або й 

залишилися памятками релігійного та церковного життя (67), створеними завдяки 

фундаційним ініціативам та благодійній підтримці династичних пар. Переважання 

таких обʼєктів свідчить про тісну взаємодію церковної та світської влади, 

розуміння правителями ролі церкви, культового будівництва, церковного 

мистецтва в утвердженні та укріплені держави, поширенні християнського 

світогляду. Фундація споруд релігійного призначення правлячою родиною 

слугувала як поширенню та утвердженню християнського віровчення, вихованню 

естетичних смаків суспільства, так і престижу княжої родини, зміцненню ролі 

правителя. 

Велика кількість памʼяток культурної спадщини Польщі досліджуваного 

періоду пов’язана також з життям та діяльністю династичної пари як місце 

хрещення, коронації, вінчання, поховання тощо.  

Усі об’єкти польсько-руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. класифіковано 

згідно українського законодавства за видовими та типологічними ознаками і 

подано у додатках. Вивчено й класифіковано за воєводствами об’єкти, що мають 

статус пам’яток, тобто включених до Реєстру національної спадщини Польщі. Їх 

налічується 44. Виявлено й класифіковано також за адміністративно-

територіальним принципом 33 об’єкта культурної спадщини, які не збереглися і 

не поставлені на державний облік у Польщі. Відповідно до українського 
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пам’яткознавства їх визначено як пам’ятні місця, пов’язані з життям та діяльністю 

польсько-руських династичних пар ХІ–ХІІ ст. 

Здійснено авторську класифікацію досліджуваних об’єктів культурної 

спадщини Польщі, основу якої склали династичні пари, що дало змогу 

прослідкувати фундаційну активність кожної з них. Найбільша кількість 

благодійних будівничих ініціатив належить Болеславу ІІІ, Петру Власту і 

Казимиру ІІ Справедливому з їх руськими дружинами. Однак, останній, як 

правило, був фундатором вказаних пам’яток спільно з іншими династичними 

парами. З’ясовано, що до фундації, відновлення та функціонування багатьох 

об’єктів культурної спадщини причетні не одна, а декілька династичних пар 

досліджуваного періоду. 

Класифікацію об’єктів було зроблено також за територіально-

адміністративним поділом, що дає змогу прослідкувати їх локалізацію на 

території 9 сучасних воєводств Польщі. Велика кількість обʼєктів ХІ‒ХІІ ст. в 

Малопольському, Великопольському, Сілезькому, Мазовецькому та 

Нижньосілезькому воєводствах вказує на провідну роль цих регіонів для 

Давньопольської держави та особливо активну культурну діяльність окремих 

династичних пар – правителів зазначених князівств. Відсутність памʼяток у 

Вармінсько-Мазурському, Поморському, Любуському, Підкарпатському та інших 

воєводствах сучасної Польщі в контексті польсько-руських династичних взаємин 

є наслідком залежності цих регіонів від сусідніх держав і місцевих династій у 

зазначений період.  

Проаналізовано також хронологію створення пам’яток ХІ‒ХІІ ст., які мають 

більш точне і приблизне датування.  

Порівняно незначна кількість памʼяток ХІ‒ХІІ ст., збережених без значних 

перебудов, велика кількість втрачених нерухомих об’єктів пояснюються 

численними військовими конфліктами, пожежами та стихійними лихами, 

жертвами яких стали обʼєкти культурної спадщини, і тривалим періодом їх 

функціонування від часу створення (бл. 800‒1000 років).  
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РОЗДІЛ 4. 

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК У ПОЛЬЩІ: 

ПРАВОВІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

4.1. Законодавчо-нормативна база і система державного управління 

охороною пам’яток у Польщі 

У Польщі, як і в інших посткомуністичних країнах, у свій час постали 

складні проблеми у сфері збереження та охорони історико-культурної спадщини: 

застаріле законодавство та система управління; обмежені можливості державного 

фінансування і відсутність стимулів для активізації нових джерел фінансування; 

брак персоналу для моніторингу та спеціалістів для управління в державних 

установах культури; неефективне використання культурної спадщини; 

недотримання чинного законодавства, ігнорування деяких законодавчих норм 

через те, що санкції та штрафи за їх порушення були не надто суворими 

[299, с. 57–65]. 

Загалом правовий досвід Польщі у пам’яткоохоронній сфері має тривалу 

історію. 31 жовтня 1918 р. тогочасне керівництво польської держави ‒ Регентська 

Рада Королівства Польського видало Декрет про опіку над пам’ятками мистецтва 

та культури, що вступив у силу вже 8 листопада того ж року [602]. 

Документ містив основоположні засади пам’яткоохоронної роботи в 

Польщі, викладені у 35 статтях. Він передбачав організацію мережі охоронців 

пам’яток, складання спеціального інвентарного реєстру пам’яток, надавав 

відповідним органам влади право вивчати будь-які предмети старовини, а також 

містив заборони на руйнування та завдавання шкоди пам’яткам, передбачаючи 

навіть тюремні ув’язнення за такі злочини [602]. Пізніше Декрет став основою для 

наступних нормативних актів. 

Декрет було анульовано з виходом Розпорядження Президента Речі 

Посполитої від 6 березня 1928 р. «Про опіку над пам’ятками» [603] (вступило в 

силу 29 березня 1928 р.). Воно містило 47 статей, якими регламентувалися 

питання опіки, охорони, використання, права власності, передбачались окремі 

покарання при неналежному збереженні чи використанні пам’ятки тощо. 
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Розпорядження втратило силу з виходом Закону Сейму Польської Народної 

Республіки від 15 лютого 1962 р. «Про охорону надбань культури» [460], який 

вступив у силу 21 травня 1962 р. 

Замість терміну «пам’ятки» (zabytki) новий закон вводив термін «надбання 

культури» (dobra kultury) (термін dobra близький до поняття «продукти»), а 

замість поняття «опіка» (opieka) ‒ термін «охорона» (ochrona), що відображено 

вже у самій назві нормативно-правового акту. В попередньо оголошеній назві 

Закону містилося додаткове словосполучення «… і про музеї», однак у редакції, 

що вступила в силу 21 травня 1962 р., цей додаток вже відсутній. 

Закон складався з 86 статей та більш докладно визначав предмет і органи 

охорони, особливості ведення реєстру пам’яток та їх використання, 

регламентував умови вивозу цінностей культури за кордон. Підкреслювалося, що 

культурні цінності є народним надбанням і мають охоронятися всіма 

громадянами. Органи адміністрації та місцевого самоврядування зобов’язувалися 

забезпечити правові, організаційні та фінансові умови для їх охорони, а власники 

і користувачі – утримувати культурні цінності у належному стані [460]. 

Окремі статті були присвячені діяльності музеїв, колекціям культурних 

цінностей, а також визначали право усіх громадян держави користуватися 

цінностями культури (cт. 67). 

Пізніше це право було закріплено в Конституції Польської Республіки від 2 

квітня 1997 р. Так, у cт. 6 Конституції зазначається: «Польська Республіка 

створює умови для поширення і рівного доступу до надбання культури, яка є 

джерелом автентичності польського народу, його існування і розвитку» [604], а в 

cт. 73 додається: «Кожному гарантується свобода художньої творчості, наукових 

досліджень і оголошення їх результатів, свобода навчання, а також свобода 

користування цінностями культури» [604; 605, с. 5–12]. 

Окремими розпорядженнями міністра культури визначалися засади 

організації воєводських відділів служби охорони пам’яток, порядок обліку 

культурних цінностей, умови використання нерухомих пам’яток та порядок 

надання дотацій з державного бюджету їх користувачам для здійснення 
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ремонтних робіт та охоронних заходів [606], а також порядок ведення реєстру 

пам’яток [607]. 

Сьогодні основним правовим актом щодо охорони культурної спадщини у 

Польщі є Закон «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками» від 23 липня 

2003 р. [462]. Зміст Закону відображає як польський законодавчий досвід, так і 

загальноєвропейські стандарти у пам’яткоохоронній сфері. Він є комплексним, 

однак не єдиним правовим актом у цій царині. Окремі закони регламентують 

також режим захисту бібліотечних та архівних фондів тощо [608]. Істотні норми в 

галузі охорони пам’яток архітектури також включені до Закону про будівництво 

[609]. Положення цього Закону визначають окремі випадки, коли регулятивні 

норми збереження пам’яток мають переваги над регулятивними нормами ведення 

будівництва [609]. 

Новий Закон чітко розмежовує поняття «охорона пам’яток» і «опіка над 

пам’ятками». Охорона пам’яток є предметом діяльності органів публічної 

адміністрації, а опіка – власників пам’ятки. 

Згідно зі ст. 4 Закону, завданням органів державної адміністрації є 

створення правових, організаційних і фінансових умов, що дають змогу 

забезпечити постійну збереженість пам’яток, а також їх використання і 

утримання; попередження загроз, здатних нанести шкоду цінності пам’яток; 

запобігання їх знищенню та неналежному використанню; боротьба з крадіжками 

та нелегальним вивозом пам’яток за кордон; контроль за станом збереженості 

пам’яток; врахування завдань зі збереження пам’яток при складанні планів 

територіального благоустрою і використання навколишнього середовища [462]. 

Що стосується опіки, то відповідно до ст. 5 Закону, вона покладається на 

власників об’єктів, які повинні забезпечити: наукове вивчення і документування 

пам’ятки; проведення консерваційних, реставраційних та будівельних робіт; 

збереження і підтримання пам’ятки та її оточення в найкращому стані; 

використання пам’ятки у спосіб, що забезпечує збереження її цінності; сприяння 

популяризації та поширенню інформації про пам’ятку, її історичне та культурне 

значення [462]. 
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На відміну від українського законодавства, серед норм польського діючого 

Закону відсутнє поняття «культурна спадщина». Термін у формі «національна 

спадщина» фігурує лише в назвах деяких установ – Міністерство культури і 

національної спадщини, Інститут національної спадщини та титулах державних 

посадових осіб Польської Республіки – міністр культури і національної 

спадщини. 

Поняття «культурна спадщина» визначається Конвенцією про охорону 

всесвітньої культурної і природної спадщини, прийнятою на 17-й Генеральній 

асамблеї ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі у 1972 р. Конвенція вступила в силу 

17 грудня 1975 р., на даний час її ратифіковано 193 державами, в т. ч. Польщею (у 

1976 р.) [610] та Україною (у 1988 р.) [611]. 

Згідно Статті 1 вказаної Конвенції, під поняттям «культурна спадщина» 

розуміються:  

- пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, 

елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи 

елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, 

мистецтва чи науки; 

- ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність 

чи зв’язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору 

історії, мистецтва чи науки; 

- визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а 

також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною 

цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології.  

Термін «культурна спадщина» продовжує вживатися й у польському 

пам’яткознавстві. Зокрема, поняття культурної спадщини визначено вченим 

Я. Прушинським у монографії «Спадщина культури Польщі» [612]. 

Близький термін «надбання культури» фігурував також у статтях 

попереднього закону Республіки Польща «Про охорону надбань культури» 

(1962 р.). Польські пам’яткознавці у своїх дослідженнях (зокрема, Я. Слугоцький 

порівнюють термінологічний апарат діючого закону і закону «Про охорону 
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надбань культури» (1962 р.) та доводять беззаперечні переваги нового закону 

[613]. 

Конституція Польської Республіки (1997 р.) теж використовує термін 

«надбання культури», зокрема у ст. 6 та 73: «Польська Республіка створює умови 

для поширення і рівного доступу до надбань культури, яка є джерелом 

ідентичності польського народу, його існування та розвитку» (ст. 6, п. 1); 

«Кожному гарантується свобода художньої творчості, наукових досліджень, а 

також оприлюднення їх результатів, свобода навчання, а також свобода 

користування надбаннями культури» (ст. 73) [604]. 

Діючий закон Республіки Польща «Про охорону пам’яток і опіку над 

пам’ятками» (2000 р.), замість термінів «надбання культури» і «культурна 

спадщина», визначених Конвенцією ЮНЕСКО (1972 р.), послуговується поняттям 

«пам’ятка». 

Пункт 1 cт. 3 Закону визначає зміст поняття «пам’ятка» як «нерухомий або 

рухомий предмет, його частина чи поєднання частин, які є творінням людини або 

пов’язані з її діяльністю та є свідченнями минулої епохи або подій, збереження 

яких викликано інтересами суспільства з урахуванням їх історичної, художньої чи 

наукової цінності» [462]. 

Закон 2003 р. містить детальний перелік видів пам’яток, що підлягають 

охороні та опіці, незалежно від стану їх збереженості. Класифікація проводиться 

за трьома базовими групами: нерухомі, рухомі та археологічні об’єкти спадщини. 

Стаття 3 Закону визначає зміст основних понять, зокрема: згідно п. 2 ст. 3, 

«нерухома пам’ятка» – це споруда (нерухомість), її частина або ансамбль споруд; 

згідно п. 3, «рухома пам’ятка» – це рухомий предмет, його частина або 

сукупність рухомих предметів; згідно п. 4, «археологічна пам’ятка» – це 

нерухома пам’ятка, яка являє собою поверхневі, підземні або підводні залишки 

існування і діяльності людини, що складається з культурних шарів та продуктів 

(витворів), або їх слідів, що знаходяться в ній, або рухома пам’ятка, яка є цим 

продуктом (витвором). Закон містить також тлумачення інших пам’яткознавчих 

термінів. Так, згідно п. 13 ст. 3, «історичний ансамбль будівель» – це поєднана у 
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просторі група споруд, що вирізняється своєю архітектурною формою, стилем, 

застосованими матеріалами, функцією, часом створення або у зв’язку з 

історичними подіями; згідно п. 14, «культурний ландшафт» – ландшафт, що 

включає елементи природи та продукти цивілізації, історично сформовані 

внаслідок природних чинників та діяльності людини; згідно п. 15, «оточення» – 

територія навколо або біля пам’ятки, рішення про включення до реєстру якого 

має своє ціллю захистити візуальну цінність об’єкта а також зберегти його від 

зовнішніх шкідливих факторів [462]. 

Відповідно до ст. 6 Закону (§ 1, п. 1), до категорії нерухомих пам’яток 

віднесено: культурні ландшафти, комплекси міських та сільських будівель та 

архітектурні ансамблі, витвори будівництва і архітектури; витвори оборонного 

будівництва; технічні об’єкти, в тому числі копальні, заводи, електростанції та 

інші промислові споруди; кладовища; парки, сади та інші форми висадженої 

зелені; пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями або діяльністю видатних 

особистостей чи організацій [462]. 

До категорії рухомих пам’яток віднесено: витвори образотворчого 

мистецтва, художніх промислів та ужиткового мистецтва; колекції, що 

представляють предмети, зібрані та упорядковані у відповідності до концепції 

автора колекції; монети, а також історичні знаки, в т. ч. предмети військового 

спорядження, прапори, печатки, значки, медалі та ордени; технічні витвори, в т. ч. 

транспортні засоби і обладнання, машини та інструменти, які є свідченнями 

матеріальної культури, що характеризують давні та сучасні форми ведення 

господарства, фіксують рівень розвитку науки і цивілізації; певна категорія 

бібліотечних матеріалів; музичні інструменти; витвори народного мистецтва і 

ремесла, а також інші етнографічні об’єкти; предмети, які свідчать про історичні 

події або діяльність видатних особистостей чи організацій (п. 2 ст. 6). 

Пам’ятками археології, згідно п. 3 ст. 6, є: збережені території 

передісторичних та історичних поселень, могильники, кургани і релікти 

господарчої, релігійної або мистецької діяльності [462]. 
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Охороні можуть також підлягати географічні назви, історичні або 

традиційні назви містобудівних та архітектурних об’єктів й населених пунктів 

(ст. 6, п. 2) [462]. 

Закон від 23 липня 2003 р. постійно оновлюється та вдосконалюється 

змінами і доповненнями [614; 615]. 

Система державного управління у сфері охорони пам’яток культурної 

спадщини в Польщі зазнала значних змін за останні десятиліття. Реалізація 

завдань, спрямованих на забезпечення постійного збереження пам’яток у 

найкращому стані є головним змістом діяльності органів охорони пам’яток. 

Відповідно до ст. 89 Закону Польської республіки «Про охорону пам’яток і опіку 

на пам’ятками», до головних повноважних осіб у цій сфері належать: 

- міністр, відповідальний за культуру та охорону національної 

спадщини, від його імені завдання у цій сфері виконує генеральний хранитель 

пам’яток,  

- воєвода, від його імені виконує завдання в цій галузі воєводський 

хранитель  

Структура системи державного управління охорони пам’яток міститься у 

вигляді схеми у річному звіті Національного інституту спадщини (2017 р.) [616; 

463]. 

Всі питання історико-культурної спадщини в Польщі перебувають у віданні 

Міністерства культури і національної спадщини та управління територіального 

хранителя пам’яток. У складі Міністерства діють департамент культурної 

спадщини та департамент охорони пам’яток [299]. 

Саме департамент охорони пам’яток вирішує питання координації завдань, 

що випливають з державної політики в галузі охорони пам’яток, підготовки 

проектів Національної програми охорони пам’яток і опіки над пам’ятками та 

координації і контролю її виконання, контролює діяльність місцевих органів 

охорони пам’яток, відповідає за питання, пов’язані з видачею рішень і 

сертифікатів на вивіз пам’яток за кордон тощо [462]. 
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Рис. 6. Структура системи охорони пам’яток в Польщі. 

 

Безпосередньо завдання організації охорони пам’яток і опіки над 

пам’ятками покладено на генерального хранителя пам’яток, який згідно із 

Законом «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками» є державним секретарем 

або заступником державного секретаря Міністерства культури і національної 

спадщини Польщі. До його функцій належить розробка національної програми 

охорони пам’яток і опіки над пам’ятками, яка за поданням міністра культури і 

національної спадщини затверджується радою міністрів терміном на чотири роки. 

У програмі окреслюються цілі й напрями діяльності у сфері охорони пам’яток, 

умови та способи фінансування запланованої діяльності, шляхи її впровадження. 

Генеральний хранитель пам’яток також забезпечує реалізацію завдань, які 

випливають з Національної програми охорони пам’яток і опіки над пам’ятками, 
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здійснює загальнодержавний облік пам’яток, контроль за діяльністю воєводських 

хранителів пам’яток тощо [462]. 

На місцевому рівні за охорону пам’яток відповідає воєводський хранитель 

пам’яток. Він узгоджує воєводські, повітові, гмінні програми опіки над 

пам’ятками, відповідає за реалізацію завдань Національної програми з охорони 

пам’яток на рівні воєводства, ведення реєстру і воєводського обліку пам’яток, 

збір документації, складання планів фінансування тощо. У своїй діяльності він 

спирається на воєводську службу охорони пам’яток [462]. 

При міністрі культури та національної спадщини діє Рада охорони пам’яток 

(у складі 10‒20 членів) як консультативно-дорадчий орган у справах реалізації 

державної політики у цій сфері. Аналогічна рада охорони пам’яток (у складі 5‒10 

членів) створюється при воєводському хранителі пам’яток [462]. 

При генеральному хранителі пам’яток діє Головна комісія зі збереження 

пам’яток ‒ консультативний орган у справах діяльності зі збереження спадщини. 

Комісія надає свої висновки щодо методів, технологій і матеріалів, необхідних 

для рятування пам’яток, правильності запланованих або здійснюваних охоронних, 

реставраційних і будівельних робіт щодо пам’яток та археологічних досліджень, 

засобів і мір, необхідних для прийняття у випадку загрози для пам’яток [462]. 

Всі практичні заходи стосовно робіт з дослідження, фіксації та збереження 

історико-культурних об’єктів перебувають у віданні органів місцевого 

самоврядування і забезпечуються законом «Про самоврядування воєводства» 

[617]. Прикметно, що зміст цього закону, зокрема, ст. 11 п. 7 містить поняття 

«культурна спадщина». В ній визначається серед основних цілей стратегії 

розвитку воєводства і «сприяння розвитку культури, а також здійснення опіки над 

культурною спадщиною та її раціональним використанням» [617]. 

Важливою інституцією, що опікується пам’ятками на загальнодержавному 

рівні є Національний інститут спадщини (NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa) 

[618]. Нинішня його структура була сформована у 2007 р. Це сучасна культурна й 

наукова установа, що забезпечує експертну базу для міністра культури та 

національної спадщини, популяризує польську спадщину в Польщі та світі. 
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Інститут співпрацює з багатьма міжнародними установами, які працюють над 

збереженням національної спадщини, у тому числі з ЮНЕСКО, Англійською 

спадщиною та Європейським форумом з питань спадщини. 

NID підпорядкований Міністерству культури Польщі. Серед його завдань – 

заходи з охорони культурної спадщини: контроль за станом збереження пам’яток, 

контроль за веденням воєводських реєстрів пам’яток, створення та поширення 

стандартів документування пам’яток, архівація та оцифрування документів, 

пов’язаних з обліком пам’яток, координація процедури складання пропозицій про 

надання об’єкту статусу «пам’ятка історії», підготовка експертиз, створення 

системи охорони нематеріальної спадщини. 

Інститут реалізує приписи конвенцій ЮНЕСКО, контролює стан 

дотримання їх положень, координує роботу над періодичними доповідями щодо 

об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Польщі, діє на користь дотримання 

світових стандартів охорони, збереження та використання об’єктів культурної 

спадщини, бере участь у розробці документації щодо пропозицій про внесення 

нових об’єктів до списку. 

Він бере активну участь у міжнародних форумах, пов’язаних з охороною 

культурної спадщини, реалізує інформаційні та просвітницькі програми тощо. 

Свою місію Національний інститут спадщини узагальнив таким 

визначенням: «створити основу для забезпечення сталого збереження спадщини, 

збираючи і поширюючи знання про пам’ятки, запровадити стандарти для їх 

збереження та охорони, а також формувати суспільну обізнаність з метою 

збереження культурної спадщини Польщі для майбутніх поколінь» [619]. 

Окрім того, нещодавно був створений і в 2018 р. розпочав свою роботу 

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном. Ця установа 

покликана реалізувати реставраційні роботи і науково-дослідні та рекламні заходи 

з метою поширення знань про Польщу та її культурну спадщину за межами 

держави. Це незалежна установа, яку фінансує і контролює відомство культури, 

на зразок Національного центру культури та Національного інституту спадщини. 
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Віце-прем’єр, міністр культури та національної спадщини Польщі 

П. Ґлінський зауважив, що новий інститут – це дуже потрібна установа з огляду 

на необхідність більшої підтримки польських культурних установ за кордоном: 

«Ми маємо департамент спадщини за кордоном, але потрібний оперативний 

підрозділ, який діятиме набагато активніше і, як очікується вже багато років, 

підтримуватиме діяльність приблизно 30 польських установ культури за 

кордоном, тобто полонійних. Це – Польський музей у Рапперсвілі (Швейцарія), 

польська бібліотека в Парижі, Інститут імені генерала Сікорського в Лондоні та 

польський музей у Чикаго та інші» [620; 621]. 

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном має 

реалізувати великі стратегічні проекти – і в сфері реставраційних робіт, і науково-

дослідні та рекламні заходи, націлені на поширення знань про історико-культурну 

спадщину Польщі. 

 

4.2. Форми охорони пам’яток у Польщі 

Ст. 7 закону Республіки Польща 2003 р. «Про охорону пам’яток і опіку над 

пам’ятками» визначає форми охорони пам’яток: 

1) внесення до реєстру пам’яток; 

• 1а) внесення до реєстру скарбів спадщини; 

2) визнання «пам’яткою історії»; 

3) створення культурного парку; 

4) встановлення охорони на місцевому рівні господарювання. 

Додатково до діючих з 2003 р. форм охорони пам’яток нещодавно 

запроваджено нову форму – внесення до реєстру скарбів спадщини (п. 1 а), але він 

стосується лише рухомих пам’яток, які мають особливу культурну цінність для 

держави. Розпорядженням міністра культури і спадщини від 28 квітня 2017 р. «В 

справі реєстру скарбів спадщини» було закріплено порядок внесення пам’яток до 

зазначеного реєстру [622].  

Отже, для нерухомих пам’яток встановлено чотири згадані форми охорони. 
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Першою і найбільш поширеною формою охорони пам’яток є внесення до 

реєстру пам’яток (далі – реєстр). Реєстр був створений згідно розпорядження 

Президента Польської республіки від 6 березня 1928 р. «Про опіку над 

пам’ятками» і функціонує впродовж 90 років на основі незмінних принципів. 

Внесення окремого об’єкта до реєстру є кульмінацією адміністративної 

процедури, якій передує тривала підготовча робота. 

За нормами польського законодавства, облік пам’яток ведеться на 

національному, воєводському та гмінному рівнях. На етапі підготовки збираються 

інформаційні та документаційні матеріали, включаючи візуальний огляд об’єкта, 

покликані підтвердити його вартість для національної спадщини.  

Війт (бургомістр, президент міста) веде гмінний облік пам’яток у формі 

каталогу облікових карток нерухомих пам’яток на території гміни. Згідно зі ст. 8 

«Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками», за ведення реєстру для пам’яток, 

які розташовані на теренах конкретного воєводства, відповідає воєводський 

хранитель пам’яток [462]. 

Окрім Закону «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками» правовою 

основою функціонування реєстру є видані на його підставі підзаконні акти, а 

також Розпорядження Міністра культури і національної спадщини від 26 травня 

2011 р. у справі ведення реєстру пам’яток, загальнонаціонального, воєводського і 

гмінного обліку пам’яток, а також національного списку пам’яток, викрадених 

або незаконно вивезених за кордон (далі – Розпорядження) [623]. 

Згідно § 9 вказаного Розпорядження, для кожного нерухомого об’єкта на 

місцевому рівні складають облікові картки. Облікова картка для нерухомих 

пам’яток включає 26 пунктів, а саме: 1) назва, 2) час створення, 3) місцевість, 

4) адреса, 5) адміністративна приналежність, 6) географічні координати, 

7) попередні назви місцевості, 8) відомості про власника та його адресу, 

9) користувач та його адреса, 10) форми охорони, 11) графічні матеріали, 

12) історія, 13) опис, 14) об’єми, 15) площа використання, 16) первинне 

призначення, 17) сучасне використання, 18) стан збереження, 19) існуючі загрози, 

20) висновки щодо збереження, 21) архівні довідки, 22) примітки, 23) відомості 

174 
 



про інспектування та інформація про зміни, 24) бібліографія, 25) розробка 

облікової картки, 26) джерела зображень та місце їх зберігання, додатки [623]. 

Облікова картка для археологічних пам’яток містить 17 пунктів, а саме: 

1) місцезнаходження, 2) фізично-географічне положення, 3) геологічні 

характеристики; 4) доступність місцевості; 5) функціонально-культурово-

хронологічна класифікація ділянки; 6) опис простору ділянки; 7) загрози; 

8) висновки щодо охорони; 9) актуальна охорона; 10) розробка облікової карти; 

11) підтвердження збереження; 12) збірки та інвентарний номер; 13) карта в 

масштабі 1:10 000 – система картографічних координат; 14) історія досліджень 

ділянки; 15) документація; 16) література; 17) інші дані [623]. 

Нерухома пам’ятка вноситься до реєстру на підставі рішення, виданого 

воєводським хранителем пам’яток за зверненням її власника або постійного 

користувача землі, на якій знаходиться об’єкт. До реєстру може бути внесено 

також оточення пам’ятки, внесеної до реєстру пам’яток, а також її географічна, 

історична або традиційна назва (ст. 9, пункти 1, 2) [462]. 

 Під час розгляду справи завдання воєводського хранителя пам’яток полягає 

в тому, щоб встановити, чи відповідає даний об’єкт вимогам, визначеним законом 

(ст. 3, п. 1). Якщо зібрані дані підтверджують, що об’єкт відповідає визначенню 

пам’ятки і вимогам цієї форми захисту, воєводський хранитель пам’яток видає 

рішення про її внесення до реєстру, в якому зазначається об’єкт внесення та 

обґрунтування. За відсутності заперечень або зауважень рішення воєводського 

хранителя набирає правової сили. Після цього пам’ятка отримує номер в реєстрі 

відповідно до поточного запису в книзі реєстру пам’яток [463]. Згідно § 4 

Розпорядження від 26 травня 2011 р., воєводський хранитель пам’яток робить 

запис у реєстрі лише тоді, коли рішення про внесення пам’ятки – остаточне і 

відповідно до ст. 9 п. 4 Закону подає заяву щодо оприлюднення відомостей про 

внесення пам’ятки до реєстру. За поданням воєводського хранителя інформація 

про включення пам’ятки до реєстру публікується в офіційному віснику 

воєводства (п. 6 ст. 9). 
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Реєстр пам’яток ведеться у формі книг, позначених літерами: «А» – для 

нерухомих пам’яток, «В» – для рухомих пам’яток і «С» – для археологічних 

пам’яток [623].  

Згідно § 3.1. Розпорядження від 26 травня 2011 р., книга реєстру має 

наступну структуру: 

1) номер реєстру; 

2) запис в реєстр; 

3) предмет охорони; 

4) обсяг охорони; 

5) місцезнаходження чи зберігання об’єкта; 

6) номер у земельному кадастрі (для нерухомих та археологічних 

об’єктів); 

7) номер у державному реєстрі нерухомості (для нерухомих та 

археологічних об’єктів); 

8) власник обʼєкта; 

9) орендар обʼєкта; 

10) видалення з реєстру; 

11) примітки [623]. 

У департаменті реєстрації та ведення реєстру пам’яток Національного 

інституту спадщини ухвалюються рішення про внесення об’єктів до реєстру 

пам’яток з усієї країни, подання про які надають воєводські хранителі пам’яток. 

Відповідно до чинного законодавства, копії кожного рішення надсилаються до 

Національного інституту спадщини. Адміністративні процедури, пов’язані з 

прийняттям рішень (включаючи можливість подання апеляцій, а також процедуру 

видалення пам’яток з реєстру), стають причиною того, що деякі документи 

надходять до NID зі значною затримкою. Таким чином, у цьому списку можуть 

бути розбіжності з записами в книжках реєстру, що зберігаються в окремих 

воєводствах. Крім того, список містить деякі об’єкти, які більше не існують, 

оскільки їх можна виключити зі списку лише після того, як міністр культури та 

національної спадщини видав юридично обов’язкове рішення про видалення 
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пам’ятки з реєстру. Список нерухомих пам’яток включає об’єкти з різних 

реєстрових книг. З 2003 р., після прийняття Закону про охорону пам’яток, який 

передбачає обов’язкове ведення трьох типів реєстрової книги пам’яток: А 

(нерухомі пам’ятки), В (рухомі пам’ятки) С (археологічні пам’ятки), облік 

ведеться у такій формі. Раніше в цій класифікації була певна свобода, і тому, 

наприклад, археологічні релікти включали сучасні укріплення бастіонних земель, 

а до групи рухомих пам’яток були внесені деякі нерухомі придорожні святині або 

пам’ятники. 

Всі нерухомі пам’ятки, що внесені до загальнодержавного реєстру, 

згруповані за воєводствами Польської Республіки і оприлюднені на сайті 

Інституту національної спадщини у вигляді списку [463].  

Відомості про пам’ятку містяться в алфавітному порядку за воєводствами і 

в алфавітному порядку за гмінами всередині кожного воєводського списку. 

Інформація про пам’ятку включає: назву, час створення пам’ятки, номер в реєстрі 

та дату внесення до реєстру і часто містить скорочення, наприклад: ‒ kościół par. 

pw. Narodzenia NMP, k. XV‒XIX, nr rej.: A/2000/862 z 15.04.1961 (парафіяльний 

повітовий костел Народження Найсвятішої Марії Панни, кінець XV‒XIX ст., 

реєстраційний номер: A/2000/862 з 15.04.1961) [624].  

Станом на 28.09.2016 р. до реєстру внесено, загалом, 71041 нерухому 

памʼятку. Вони розташовані в усіх 16 воєводствах Польщі [625].  

Стосовно археологічних пам’яток, то станом на 30.04.2013 р. до реєстру 

внесено 7628 археологічних об’єктів, що також локалізовані на території усіх 16 

воєводств Польщі. Найбільша їх кількість знаходиться у Нижньосілезькому 

воєводстві – 1469 (Додаток – Кількість нерухомих археологічних пам’яток [626]. 

Загалом, серед усіх нерухомих пам’яток реєстру пам’ятки досліджуваного 

періоду (ХІ ХІІ ст.) становлять менше 0, 63% [627, с. 78]. 

Інформація щодо місцезнаходження об’єктів, що знаходяться під охороною 

і вписані до книг А і С реєстру, опрацьована на підставі рішень, надісланих до 

NID від воєводського хранителя пам’яток і доступна на геопорталі, 

адміністрованому Національним інститутом спадщини [628]. 
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Пам’ятка, внесена до реєстру, яка була знищена в тій мірі, в якій вона 

втрачає історичну, художню чи наукову цінність або значення якої було 

покладено в основу рішення про внесення її до реєстру пам’яток, не підтверджене 

новими висновками, може бути вилучена з реєстру пам’яток [574]. 

З реєстру також видаляється пам’ятка, яка: а) вивезена на постійній основі 

за межі держави; б) взята на музейний облік; в) стала частиною національного 

бібліотечного фонду. 

Реєстр пам’яток постійно оновлюється та оприлюднюється серед інших на 

веб-сайті Національного інституту спадщини (NID) [618]. 

Для особливо цінних для історії та культури Польщі нерухомих пам’яток і 

культурних парків Законом передбачено надання їм статусу «пам’ятка історії». 

Згідно п. 1 ст. 15 Закону «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками», 

підставою для надання об’єкту такого статусу є розпорядження Президента 

Республіки Польща за поданням профільного міністра, відповідального за справи 

культури та охорону національної спадщини [462]. 

Рішення приймається щодо нерухомої пам’ятки, вписаної до реєстру або 

культурного парку. Подання міністра ґрунтується на висновках Ради охорони 

пам’яток (п. 2. ст. 15). 

На цей особливий статус може претендувати пам’ятка, яка має ширше від 

регіонального значення, велику історичну, наукову і художню цінність для 

польської культурної спадщини, закріплена в суспільній свідомості і становить 

джерело натхнення для наступних поколінь. 

Національним інститутом спадщини було розроблено критерії, за якими 

об’єкт може бути визнаний пам’яткою історії. Це повинні бути пам’ятки, які: 

- зберегли первісну просторову концепцію чи були незначно змінені, 

- мають однорідний стиль або виразні і гармонізовані між собою 

нашарування, 

- належним чином експонуються у міському просторі чи ландшафті і 

зберегли первісний зв’язок з оточенням, 
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- є творами видатних митців, наприклад: архітекторів, планувальників, 

ландшафтних дизайнерів, садівників, 

- добре збереглися чи їх стан дозволяє їх відновити, 

- є об’єктом уваги реставраторів, 

Пам’ятками історії можуть бути визнані:  

1) культурні ландшафти, урбаністичні і сільські комплекси, будівельні 

комплекси, які: 

- утворюють комплекс забудови із однорідним стилістичним й 

мистецьким характером (зміни і трансформації істотно не впливають на 

композицію і структуру комплексу), 

- зберегли первісні експлуатаційні функції, 

- є свідченням неперервності традиції; 

2) твори архітектури і будівництва чи комплекси цих творів зі спільним 

стилістичними, експлуатаційними чи конструктивними рисами, які 

- представляють видатну архітектурну цінність, 

- становлять приклад новаторських або унікальних будівельних й 

інженерних рішень, 

- є стилістично однорідними або мають чіткі й гармонізовані між 

собою нашарування,  

- містять визначне художнє оформлення й елементи декору, історично 

пов’язані з об’єктом; 

3) твори оборонного будівництва, які: 

- представляють видатні приклади «архітектури militaris» і військової 

інженерії, які належать до визначеної оборонної системи, 

- пов’язані з важливими подіями в історії Польщі, 

- становлять видатну композиційну, просторову і ландшафтну цінність; 

4) об’єкти промислової спадщини, наземної і водної інженерії, які: 

- представляють традиційні чи унікальні галузі промисловості, 

закріплені в промисловій культурі польських земель, 
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- становлять комплекси промислової і робітничої забудови із виразною 

урбаністичною структурою, 

- зберегли старовинне виробниче обладнання (технологічні лінії, 

машини), яке дозволяє відтворити традиційні способи виробництва, 

- становлять інженерні витвори зі збереженим технічним обладнанням 

в історичному просторовому і ландшафтному комплексі; 

5) парки і сади, які: 

- є об’єктами з визначною композиційною, ландшафтною і природною 

цінністю, 

- утворюють разом із житловою і господарською забудовою та малою 

архітектурою архітектурно-паркові комплекси, яким притаманна визначна 

композиційна, архітектурна і мистецька цінність, 

- мають багатий рослинний покрив, зокрема, цінний деревостій, який 

має характер пам’ятки (пам’ятки природи), 

- зберегли історичну композиційну структуру і рослинний покрив або 

їх можна відтворити; 

6) цвинтарі, які: 

- зберегли історичну просторову структуру, 

- містять твори сепулькрального мистецтва, які мають значну 

мистецьку цінність чи є свідченням місцевої каменярської традиції, 

- містять останки видатних поляків, 

- є свідченням важливих історичних подій, 

- містять цінний деревостан; 

7) місця вшанування історичних подій або місця, пов’язані з діяльністю 

видатних осіб чи установ, які: 

- становлять матеріальне свідчення переплетіння культур, релігій і 

патріотичних позицій; 

- пов’язані з ідеалами, символами, віруваннями чи живими художніми 

традиціями,  
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- пов’язані з важливими історичними подіями чи діяльністю видатних 

історичних постатей чи установ, 

- зберегли історичну просторову структуру (яка невід’ємна від подій, 

котрі вшановуються даними місцями); 

8) археологічні пам’ятки, такі як залишки доісторичного та історичних 

поселень під відкритим небом, місця поховання, кургани, релікти господарської, 

релігійної і мистецької діяльності, які: 

- містять чіткі сліди існування чи діяльності людини, 

- містять виразні культурні нашарування, 

містять цінні твори матеріальної культури [629]. 

Міністр культури звертається до Президента РП з поданням щодо визнання 

об’єкта культурної спадщини «пам’яткою історії», якщо її заявлена цінність 

відповідає вказаним критеріям. Щодо архітектурних об’єктів з однорідними 

властивостями і цінністю, які представляють одне історичне коло, то їх дозволено 

групувати у комплекси і тоді пам’яткою історії визнається такий комплекс споруд 

[629]. 

На сьогоднішній день такий статус надано 91 пам’ятці [630].  

Третя форма охорони пам’яток у Польщі – створення культурного парку. 

Вона запроваджується для захисту і збереження культурного ландшафту та 

природної території, на яких розташовані нерухомі пам’ятки культурної 

спадщини. Згідно ст. 16 Закону «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками», 

така пам’яткоохоронна форма може застосовуватися за клопотанням органів 

територіального самоврядування. Культурний парк створюється рішенням Ради 

гміни або Ради міста за відповідним схваленням воєводського хранителя пам’яток 

[462]. 

Ст. 17 передбачає запровадження на території культурних парків: 

а) додаткових обмежень і заборон щодо будівельної, господарської, торговельної 

та іншої діяльності, в результаті якої можуть постраждати об’єкти культурної 

спадщини; б) змін в способі використання нерухомих пам’яток; в) обмежень в 
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розповсюдженні реклами, не пов’язаної з охороною об’єктів культурної спадщини 

тощо [462]. 

Загалом у Польщі створено 35 культурних парків на території 13 воєводств, 

найбільше – у Нижньосілезькому ‒ 6. 

Окрім того, 14 пам’яток культури Польщі охороняються додатково 

міжнародними нормами захисту, їх визнано світовим надбанням та внесено до 

Списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, ще 5 − до 

Попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [631]. 

 

4.3. Класифікація нерухомих об’єктів польсько-руської династичної 

історії ХІ‒ХІІ ст. згідно польського законодавства 

Дослідження та ефективне збереження пам’яток неможливо без їх 

класифікації за певними ознаками, що відбивають специфіку об’єктів культурної 

спадщини. Одним із завдань дисертаційного дослідження поставлено здійснити 

класифікацію об’єктів культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст., пов’язаних з 

подіями та особами польсько-руської династичної історії, на базі польського 

законодавства. 

Класифікацію пам’яток було здійснено за двома критеріями: 

- за формами охорони пам’яток; 

- за ступенем збереженості пам’яток. 

Такі пункти, зокрема, містяться серед рубрик облікової картки для 

нерухомих пам’яток: пункти 10 і 18 Розпорядження міністра культури і 

національної спадщини від 26 травня 2011 р. у справі ведення реєстру пам’яток, 

загальнонаціонального, воєводського і гмінного обліку пам’яток, а також 

національного списку пам’яток, викрадених або незаконно вивезених за кордон 

[623]. 

Досліджувані пам’ятки польсько-руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. 

підпадають під усі чотири форми охорони нерухомих пам’яток у Польщі, 

передбачені Законом «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками»: 

1) внесення до реєстру пам’яток; 
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2) визнання «пам’яткою історії»; 

3) створення культурного парку; 

4) встановлення охорони на місцевому рівні господарювання. 

Згідно ст. 7 Закону, першою і найбільш поширеною формою охорони 

пам’яток у Польщі є внесення до реєстру пам’яток [462]. 

В результаті дослідження виявлено, що з 77 встановлених об’єктів, що 

пов’язані з життям та діяльністю польсько-руських династичних пар ХІ‒ХІІ ст., 

33 не внесено до Реєстру нерухомих памяток (Додаток 29), а  44 мають статус 

пам’ятки й охоплені цією формою охорони, тобто  внесені до реєстру за 

воєводствами Республіки Польща. З них:  

11 – у реєстрі Великопольського воєводства [632]; 

5 – у реєстрі Куявсько-Поморського воєводства [633]; 

6 – у реєстрі Лодзинського воєводства [598]; 

3 – у реєстрі Мазовецького воєводства [634]; 

7 – у реєстрі Малопольського воєводства [635]; 

5 – у реєстрі Нижньосілезького воєводства [636]; 

5 – у реєстрі Свентокшиського воєводства [637]; 

2 – у реєстрі Сілезького воєводства [571] (Додаток 30). 

43 з них є нерухомими пам’ятками, позначеними у реєстрі літерою «А» і 

один об’єкт є археологічною пам’яткою, позначеною в реєстрі літерою «С», як 

передбачено польським законодавством [462]. Це – рештки фортифікаційних 

споруд городища о. Ледницький (Великопольське воєводство) [632]. 

Згідно визначених польським законодавством понятійно-категоріального 

апарату та класифікації пам’яток, досліджені нерухомі об’єкти польсько-руської 

династичної історії ХІ‒ХІІ ст. належать до таких типів: 

- культурні ландшафти,  

- витвори будівництва і архітектури;  

- кладовища;  

- пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями або діяльністю 

видатних особистостей чи організацій [462]. 
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Переважну більшість пам’яток становлять витвори архітектури і 

будівництва – серед 43 нерухомих пам’яток, внесених до реєстру, виявлено 41 

об’єкт, що належить до витворів архітектури і будівництва, 1 кладовище – 

(цвинтар при костелі Найсвятішої Марії Панни і св. Олексія у м. Тум, 

Свентокшиське воєводство) та 1 пам’ятне місце, яке внесене до реєстру як «місце 

давнього цистеріанського абатства на Олбині» (м. Вроцлав, Нижньосілезьке 

воєводство). 

Дві нерухомі пам’ятки реєстру є комплексними, оскільки належать також до 

типу «культурні ландшафти», це – палац і каплиця Благословенної Богородиці на 

о. Ледницький (витвір будівництва і архітектури) та рештки городища 

о. Ледницький. Останній за видом є також археологічною пам’яткою, за типом – 

територією історичного поселення. 

Велика кількість досліджених пам’яток внесена до реєстру ще в 1930-х рр.: 

парафіяльний костел св. Лаврентія в м. Кошчельна Веш, костел св. Егідія у 

м. Кробія, палац і каплиця на о. Ледницький (рештки), бенедиктинське абатство і 

костел Народження Найсвятішої Марії Панни в м. Любинь, кафедральний собор 

Петра і Павла та костел св. Михаїла в м. Познань, (усі ‒ Великопольське 

воєводство); колегіатська церква св. Петра і Павла у м. Крушвіца, ротонда 

св. Прокопія в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство), пам’ятки 

Вавельського королівського палацу і кафедри в м. Краків, бенедиктинське 

абатство св. Петра і Павла в м. Тинець (Малопольське воєводство) та ін. Це 

свідчить про їх особливу цінність для польської культури та першорядну 

необхідність їх ретельного обліку та належної охорони. 

З початком Другої світової війни робота над реєстром, очевидно, була 

припинена. Після тривалої перерви перші з досліджених пам’яток було внесено до 

реєстру в 1947‒1949 рр. Активно вівся реєстр і впродовж другої половини ХХ ст. 

– більшість об’єктів потрапила до реєстру впродовж 1950-х, 1970-х та 1980-х рр. 

Хронологію та динаміку внесення до реєстру можна прослідкувати на основі 

даних Звіту (рапорту) Національного інституту спадщини за 2017 р. [627, с. 92]. 
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В результаті дослідження з’ясовано, що первісна функція більшості 

нерухомих пам’яток, внесених до реєстру, – релігійна. Так, з 41 пам’ятки, що є 

витворами будівництва і архітектури, 37 об’єктів є пам’ятками сакрального 

будівництва – окремими спорудами (костелами, каплицями) або ансамблями 

споруд монастирів різних чернечих орденів. Дві з них первісно поєднували дві 

функції. Так, палац і каплиця на о. Ледницький (Великопольське воєводство) є 

комплексом споруд релігійного і житлового призначення, а крипта св. Леонарда 

(м. Краків, Малопольське воєводство) є сакральною спорудою, що слугувала, 

водночас, некрополем для членів правлячої родини. 

Первісне функціональне призначення однієї пам’ятки – житлове – це палац 

Казимира І (м. Краків, Малопольське воєводство). 1 пам’ятка реєстру є цвинтарем 

при костелі Найсвятішої Марії Панни (м. Тум, Лодзинське воєводство). Ще дві 

пам’ятки є також комплексними, поєднуючи в собі первісно дві функції – 

житлову і оборонну: замок Пястів у м. Лігниця (Нижньосілезьке воєводство) та 

замок перших Пястів у м. Ратибор (Сілезьке воєводство). 

Для особливо цінних для історії та культури Польщі нерухомих пам’яток і 

культурних парків Законом передбачено надання їм статусу «пам’ятка історії» 

[462]. Згідно даних офіційного Звіту Національного інституту спадщини, станом 

на 15 березня 2017 р. статус «пам’ятка історії» було надано 70 об’єктам 

[627, с. 73]. За оновленими даними NID, станом на вересень 2018 р. таких 

пам’яток уже 91 [630]. Це говорить про активну динаміку процесу надання такого 

статусу особливо видатним пам’яткам національної спадщини у Польщі. 

З 44 нерухомих пам’яток, дотичних до польсько-руських династичних 

взаємин ХІ‒ХІІ ст., такий статус було надано 12 об’єктам. 7 із них можна 

визначити як комплекси, тобто сукупність будівель і споруд, об’єднаних 

територіально та функціонально [267, с. 130]. 5 об’єктів належать до ансамблів, 

які визначаються в архітектурі, як «гармонійна єдність різноманітності 

архітектурних форм, які утворюють локальне просторове середовище – площу, 

вулицю, центр міста, промисловий комплекс тощо. ...на відміну від поняття 
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«комплекс», поняття «ансамбль» є не функціональною, а естетичною категорією і 

містить в собі позитивну оцінку естетичних якостей комплексу» [638, с. 18]. 

Отже, статус пам’яток історії надано таким комплексам (назва подається за 

Указом Президента Республіки Польща): 

1. «Ансамбль давнього цистеріанського монастиря в Льондзі над 

Вартою» – за Указом від 17 червня 2009 р. [639].  

2. «Любинь – ансамбль абатства бенедиктинів» – за Указом від 9 грудня 

2009 р. [640].  

3. «Сулеюв – ансамбль абатства цистеріанців» – за Указом від 22 жовтня 

2012 р. [641].  

4. «Святий Хрест – ансамбль колишнього бенедиктинського монастиря 

із залишками дохристиянських кам’яних мурів – за Указом від 15 березня 2017 р. 

[642].  

5. «Тинець – ансамбль абатства бенедиктинців» – за Указом від 15 

березня 2017 р. [643].  

6. «Вонхоцьк – ансамбль цистеріанського абатства» – за Указом від 15 

березня 2017 р. [644].  

7. «Стшельно – ансамбль давнього монастиря норбертанок» – за Указом 

від 20 квітня 2018 р. [645].  

До ансамблів, визнаних пам’ятками історії, належать (назва подається за 

Указом Президента Республіки Польща): 

1. «Краків – історичний ансамбль міста» (охоплює, зокрема, пам’ятки 

Вавельського Узгір’я – рештки палацу Казимира І, кафедри Германівської та 

костелу св. Гереона, а також крипту св. Леонарда) – за Указом від 8 вересня 

1994 р. [646].  

2. «Острів Ледницький» (включає, зокрема, рештки палацу і церкви 

Благословенної Богородиці) – за Указом від 8 вересня 1994 р. [647]. 

3. «Ансамбль історичного центру Вроцлава» (включає, зокрема, 

пам’ятне місце бенедиктинського абатства св. Вінцента на Олбині) – за Указом 

від 8 вересня 1994 р. [648]. 
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4. «Познань – історичний ансамбль міста» (охоплює серед іншого 

пам’ятки о. Тумський, зокрема, кафедральний собор Петра і Павла, який 

збудований, вірогідно, Казимиром І Відновителем і є також місцем його 

поховання поруч з іншими першими князями та королями Польщі) – за Указом 

від 28 листопада 2008 р. [649]. 

5. «Плоцьк – узгірʼя Тумське»  (включає, наприклад, кафедральний 

собор на честь Небовзяття Найсвятішої Марії Панни, бенедиктинський монастир 

та рештки князівського замку – місце князівської резиденції Владислава І Германа 

та Болеслава ІІІ) – за Указом від 20 квітня 2018 р. [650]. 

П’ять досліджених пам’яток охоплені такою формою охорони як 

«створення культурного парку». Чотири з них: рештки палацу Казимира І, 

кафедри Германівської та костелу св. Гереона, а також крипта св. Леонарда у 

Кракові належать до території одного культурного парку – «Старе місто». Така 

форма охорони була встановлена для цих об’єктів у 2010 р. ухвалою Ради 

м. Краків від 3 листопада № CXV/1547/10 [651]. 

Одна пам’ятка – місце давнього бенедиктинського абатства на Олбині 

(м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство) охоплена територією культурного парку 

«Старе місто», створеного на основі ухвали Ради м. Вроцлав від 10 квітня 2014 р. 

Усі 44 пам’ятки польсько-руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. внесено 

також до регіональних реєстрів (гмінних, воєводських), і вони додатково 

підпадають під певні охоронні заходи на місцевому рівні господарювання. 

Таким чином, 44 досліджуваних пам’ятки охоплені, щонайменше, двома 

формами охорони, передбаченими законом «Про охорону пам’яток і опіку над 

пам’ятками» (2003 р.). Окрім цього, 12 пам’яток підпадають під три форми 

охорони, включно з «визнанням пам’яткою історії», а 5 пам’яток – під чотири 

форми охорони, оскільки включені до теренів культурних парків «Старе місто» 

(Краків, Малопольське воєводство) і «Старе місто» (Вроцлав, Нижньосілезьке 

воєводство). Всі дані щодо форм охорони досліджуваних пам’яток польсько-

руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. узагальнено у Додатку 31. 
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Окрім того, 14 об’єктів усієї культурної спадщини Польщі охороняються 

додатково на міжнародному рівні як об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Чотири досліджувані пам’ятки належать до меж одного з них – історичний центр 

Кракова (внесений до Списку у 1978 р.) [652]. Ця пам’ятка включає поміж іншого 

ансамбль будівель Вавельського королівського палацу, до яких у т. ч. належать 

пам’ятки і рештки памʼяток ХІ‒ХІІ ст., пов’язаних з діячами польсько-руської 

династичної історії, зокрема, крипта св. Леонарда, закладення та побудову якої 

повʼязують з подружжям Казимира І і Добронеги-Марії, їх синами (Болеславом ІІ, 

Владиславом І Германом) та онуками (Болеславом ІІІ) [361]; рештки палацу 

Казимира І, кафедри Германівської та першої кафедри св. Вацлава, залишки яких 

якого знаходяться під пізнішими будівлями церков на честь св. Станіслава і 

Вацлава [411, с. 871; 409, с. 149–150; 325, с. 64]. 

Згідно ст. 6, п. 1, § 1 Закону «Про охорону памʼяток і опіку над 

памʼятками», усі нерухомі пам’ятки підлягають охороні та опіці, незалежно від 

стану їх збереження.  

33 об’єкти, які не збереглися і не внесені до реєстру, вважаємо пам’ятними 

місцями, пов’язаними з подіями польсько-руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст., а 

саме – місцем давніх будівель (сакральних, оборонних, житлових), до фундації, 

відбудови і функціонування яких причетні польсько-руські династичні пари. 

Серед 33 досліджуваних об’єктів – 27 – це пам’ятні місця споруд, первісна 

функція яких – релігійна. Один об’єкт – місце пам’ятки оборонного призначення 

– валу міста Рибник (Сілезьке воєводство), зведеного Мешком IV. Два пам’ятних 

місця – це місця давніх замків, первісна функція яких була комплексною – і 

житловою, і оборонною водночас. Це – місце замку Влень (Нижньосілезьке 

воєводство), зведеного бл. 1155 р. Болеславом І Високим та Звениславою 

Всеволодівною на місці ще більш давнього дерев’яного замку, збудованого 

Болеславом ІІІ Кривоустим і Збиславою Святополківною. Таким чином, пам’ятка 

пов’язана з двома польсько-руськими династичними родинами. Ще одна пам’ятка 

– об’єкт первісно житлового призначення, теж пов’язана з родиною Болеслава ІІІ 

Кривоустого і Збислави Святополківни, а також батьком Болеслава ІІІ – 
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Владиславом І Германом, це місце палатіуму (палацу) в м. Плоцьк (Мазовецьке 

воєводство). 

У більшості випадків на місці давньої будівлі, особливо релігійного 

призначення, були зведені пізніші споруди, як правило, під такою ж назвою. Так, 

наприклад, на місці Гнєзненського кафедрального собору Внебовзяття 

Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха, відбудованого Болеславом ІІ Щедрим та 

київською князівною Вишеславою і освяченого у 1064 р. [254, с. 34], який у 

1076 р. слугував місцем коронації династичної пари [113, с. 32], але пізніше знову 

був зруйнований, згодом постав храм під тією ж назвою і внесений до реєстру як 

пам’ятка XIV‒XVIII ст. [632]. 

До пам’ятних місць польсько-руської династичної історії належить також 

місце переможної битви Казимира І Відновителя з мазовецьким князем 

Мечиславом (м. Побєдзіска, Великопольське воєводство).  

 

Висновки 

Створення якісної правової бази та ефективної системи державного 

управління є важливою умовою для збереження пам’яток культурної спадщини, 

що становлять основу кожної національної культури. Законодавчий досвід 

Польщі, з її столітнім правовим розвитком, та достатньо ефективна система 

державного управління у сфері охорони пам’яток свідчать про пріоритети 

держави у питаннях збереження культурної спадщини. 

Закон Польщі «Про охорону пам’яток і опіку над пам’ятками» від 23 липня 

2003 р. належить до найбільш сучасних європейських правових актів і передбачає 

дійові форми охорони пам’яток у державі. Закон вирізняє, зокрема, окремі групи 

нерухомих пам’яток за формально-типологічними ознаками (ст. 6), форми 

охорони пам’яток тощо, а також декларує необхідність охорони пам’яток, 

незалежно від ступеня їх збереженості. 

В результаті дослідження серед 77 виявлених об’єктів польсько-руської 

династичної історії ХІ‒ХІ  ст. було встановлено 43 нерухомі і 1 археологічну 

пам’ятки, що перебувають під державною охороною. Разом з тим, слід зазначити, 
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що тільки деякі з них у працях польських науковців ідентифікуються як пам’ятки, 

пов’язані з життям та діяльністю конкретних правлячих династичних пар часів 

становлення державності Польщі. 

Здійснено класифікацію нерухомих пам’яток польсько-руської династичної 

історії на базі польського законодавства, зокрема, за формами охорони. 

У розроблених класифікаційних каталогах, що відповідають не лише 

правовим засадам охорони та збереження пам’яток у Польщі, а й меті 

дисертаційного дослідження, втілено авторський підхід до визначення об’єктів 

культурної спадщини як пам’яток польсько-руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. 

і зазначено їх конкретний зв’язок з конкретними правлячими парами. 

З’ясовано, що первісна функція більшості нерухомих пам’яток, внесених до 

реєстру, – релігійна. Так, з 41 пам’ятки, що є витворами будівництва і 

архітектури, 37 об’єктів є пам’ятками сакрального будівництва – окремими 

спорудами (костелами, каплицями) або комплексами споруд монастирів різних 

чернечих орденів.  

44 пам’ятки культурної спадщини ХІ‒ХІІ ст. у Польщі, пов’язані з подіями 

династичної історії та польсько-руськими династичними парами, належно 

охороняються державою і охоплені, щонайменше двома формами охорони – 

«встановлення охорони на місцевому рівні господарювання» та «внесення до 

реєстру». 12 досліджуваних об’єктів додатково підпадають під форму охорони 

«надання статусу «пам’ятка історії» і 5 об’єктів охоплені додатково такою 

формою охорони як «створення культурного парку». 

В результаті дослідження виявлено, що з 77 досліджених об’єктів польсько-

руської династичної історії ХІ‒ХІІ ст. 34 є лише пам’ятним місцем польсько-

руської династичної історії, і тільки одне з них внесено до реєстру як «пам’ятне 

місце давнього бенедиктинського абатства на Олбині» (м. Вроцлав, 

Нижньосілезьке воєводство). Переважну більшість з цієї групи становлять місця 

давніх будівель, які не збереглися, найчастіше – сакрального призначення. На 

місці більшості з них були збудовані пізніші споруди, часто костели з тією ж 

назвою. Вони внесені до реєстру та охороняються державою як об’єкти 
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ХІІІ‒ХХ ст. Вважаємо правомірною достатньо обґрунтованою пропозицію 

доповнити державний реєстр нововиявленими об’єктами культурної спадщини, 

оскільки вони мають визначну історичну та наукову цінність. 

З 44 пам’яток, внесених до реєстру, 1 є археологічною пам’яткою, 43 – 

нерухомими пам’ятками ХІ‒ХІІ ст., 7 з яких існують у вигляді руїн давніх споруд, 

32 – збереглися з перебудовами, проведеними впродовж ХІ‒ХХ ст. 1 об’єкт 

охороняється як «пам’ятне місце давнього бенедиктинського абатства». Три 

нерухомі пам’ятки збереглися в автентичному вигляді й датовані в реєстрі ХІ–ХІІ 

століттям. Незначна кількість памʼяток ХІ‒ХІІ ст., збережених без перебудов, 

пояснюється тривалим періодом від часу їх створення (бл. 800‒1000 років), а 

також численними військовими конфліктами, пожежами та стихійними лихами, 

жертвами яких стали обʼєкти культурної спадщини. 

Результати класифікації пам’яток польсько-руської династичної історії 

ХІ‒ХІІ ст. згідно польського законодавства викладено у трьох додатках. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертації проведено комплексне історико-пам’яткознавче дослідження 

нерухомих об’єктів культурної спадщини Польщі як пам’яток історії русько-

польських династичних взаємин ХІ–ХІІ ст. 

Здійснений аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії доводить, що 

досліджувана проблематика не знайшла комплексного та узагальненого 

висвітлення у науковій літературі. Насамперед це стосується пам’яткознавчої 

складової дисертації. Пам’ятки культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст., до 

фундації, відновлення та функціонування яких причетні русько-польські 

династичні пари визначеного періоду, ніколи не ставали об’єктами спеціальних 

наукових студій. 

Джерельна база дослідження включає, згідно класифікації українського 

джерелознавства, писемні, речові та зображальні матеріали. Основну групу 

джерел складають писемні джерела – вітчизняні літописні зведення та 

європейські, зокрема польські, середньовічні джерела ‒ латиномовні хроніки, 

анали (рочники). Для вивчення речових джерел було здійснено натурні 

обстеження та фотофіксацію цілого ряду пам’яток і нерухомих об’єктів 

культурної спадщини Польщі ХІ–ХІІ ст. 

Під час підготовки дисертаційної роботи вивчено особливості 

міждержавних взаємовідносин Київської Русі та Польщі в історичних умовах ХІ–

ХІІ ст. та окреслено значення матримоніальних союзів у цих стосунках. 

Визначено провідну роль русько-польських династичних взаємин у загальному 

контексті європейської шлюбної політики київської княжої родини ХІ–ХІІ ст.  

Досліджено і здійснено класифікацію 25 русько-польських династичних 

союзів ХІ–ХІІ ст. за хронологічним принципом із зазначенням найближчих 

нащадків (дітей) династичних пар. Виокремлено та систематизовано за 

хронологією 15 русько-польських династичних альянсів за типом: руська 

князівна+польський правитель.  

Окреслено вагому роль русько-польських династичних пар в історії Польщі 

ХІ–ХІІ ст. З’ясовано, що більшість правителів Польщі та їхні родини 
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відзначилися великою культурною, благодійницькою та фундаторською 

активністю. Вони ініціювали написання анналів та хронік, засновували нові міста, 

школи та шпиталі, зводили городища, будували замки, палаци, оборонні споруди 

та об’єкти релігійного призначення. Значна кількість обʼєктів культурної 

спадщини Польщі досліджуваного періоду пов’язана також з життям та 

діяльністю династичних пар як місце хрещення, коронації, вінчання, поховання 

тощо. 

Здійснено аналіз пам’яток та об’єктів культурної спадщини Польщі ХІ–

ХІІ ст. згідно українського і польського законодавства та пам’яткознавства. 

Виявлено 77 об’єктів, до фундації, відновлення та функціонування яких причетні 

русько-польські династичні пари. 44 з них внесені до Реєстру пам’яток Польщі. 

Встановлено 33 нових об’єкта, обґрунтовано їхню історичну і наукову цінність як 

пам’яток культури. 

Розроблено авторську типологічну класифікацію зазначених об’єктів за 

династичними парами. Доведено, що до фундації, відновлення та функціонування 

багатьох з них причетна не одна, а декілька династичних пар досліджуваного 

періоду.  

Здійснено класифікацію об’єктів русько-польської династичної історії за 

видами та типами згідно українського законодавства і пам’яткознавства. За 

видовою приналежністю всі об’єкти є пам’ятками історії, значна їх кількість – 

комплексні, оскільки поєднують в собі, щонайменше, дві видові ознаки. За 

типами 27 об’єктів належать до споруд, 16 – до комплексів (ансамблів) та 34 – до 

пам’ятних місць.  

Вивчено основні етапи становлення пам’яткоохоронного законодавства 

Польщі в його історичному розвитку – від першого законодавчого акту у сфері 

охорони пам’яток культурної спадщини (1918 р.) до діючого закону «Про охорону 

пам’яток та опіку над пам’ятками» (2003 р.).  

Висвітлено систему державного управління охорони пам’яток у Польщі та 

охарактеризовано особливості чотирьох діючих форм охорони пам’яток у Польщі.  
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Класифікація пам’яток за територіально-адміністративним поділом дала 

змогу прослідкувати їх локалізацію на території 9 з 16 сучасних воєводств 

Польщі, що доводить провідну роль цих регіонів для Давньопольської держави та 

особливо активну культурну діяльність окремих династичних пар – правителів 

зазначених князівств.  

Досліджені пам’ятки та об’єкти культурної спадщини класифіковано також 

за станом збереження. Виокремлено 33 об’єкта, які не збереглися і не поставлені 

на державний облік у Польщі як пам’ятки ХІ–ХІІ ст. Відповідно до українського 

пам’яткознавства їх визначено як пам’ятні місця, пов’язані з життям та діяльністю 

польсько-руських династичних пар ХІ–ХІІ ст.  

З’ясовано, що з 44 пам’яток, внесених до реєстру, 1 пам’ятка не збереглася і 

охороняється як пам’ятне місце, 7 існують у вигляді руїн давніх споруд, 33 

збереглися з перебудовами, проведеними впродовж ХІ–ХХ ст. Лише 3 пам’ятки 

ХІ–ХІІ ст. дійшли до нашого часу в автентичному вигляді.  

Класифікація пам’яток, здійснена за формами охорони в Польщі,  дозволила 

з’ясувати, що 44 пам’ятки, включені до реєстру, охоплені, щонайменше, двома  

формами охорони – встановлення охорони на місцевому рівні господарювання та 

внесення до реєстру пам’яток. Окрім того, 12 об’єктам, які представляють 

особливу цінність, присвоєно особливий охоронний статус «пам’ятка історії». 

П’ять з досліджених пам’яток додатково перебувають під такою формою охорони 

як «створення культурного парку». 
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ДОДАТОК 1 

Поколінний розпис предків і нащадків Агати Борисівни від 

великого князя київського Володимира Святославича 

до королеви Великобританії Єлизавети ІІ: поіменний список 
Покоління 

від 
Володимира 

Великого 

Імʼя і титул (пряма лінія предків і нащадків) Роки 
життя 

Примітка Джерела та література 

1.  Володимир Святославич ‒ великий князь київський. Р. н. невід. ‒ 
1015 

В шлюбі з болгарською 
царівною (імʼя – 
невідоме) 

• Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Л.: 
Изд-во Академии наук СССР. 1926–1928 Т. 
1. С. 75‒78. 
• Історія України в документах і 
матеріалах. К.: Вид-во АН УРСР, 1939. Т. І. 
С. 49. 
• Христианство. Энциклопедический 
словарь. М., 1995. Т. 3. С. 715. 
• Ясинецька О. До питання про 
особливості родоводу давньоруської 
князівни Марії-Добронеги, дружини 
правителя Польщі (з 1038/1043‒1058 рр.). // 
Краєзнавство. К., 2016. № 1/2. С. 175‒193. 

2.  Борис Володимирович ‒ син Володимира 
Святославича, нащадок київського великокняжого 
престолу, «король» Русі. 

Р. н. невід. ‒ 
1015/1017 

В шлюбі з германською 
князівною – нащадком 
роду імператорів 
Священної Римської 
імперії (імʼя – невідоме) 

• Ясинецька О. До питання про 
особливості родоводу давньоруської 
князівни Марії-Добронеги, дружини 
правителя Польщі (з 1038/1043‒1058 рр.). // 
Краєзнавство. К., 2016. № 1/2. С. 175‒193. 
• Великая хроника о Польше, Руси и 
их соседях ХІ–ХІІІ вв. М.: Изд-во 
Московского университета, 1987. С. 70. 
• Genealogia Welforum. Monumenta 
Germaniae Historica. SS. / Ed. G. Waitz. 
Hannover, 1881. T. XIII. P. 733–734. 
• Генеалогия Вельфов. Древняя Русь в 
свете зарубежных источников: Хрестоматия / 
Под ред. Т. Н. Джаксон. М., 2010. Т. IV. С. 
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189‒190. 
• Wolf A. Wer war Kuno «von 
Öhningen». Überlegungen zum Herzogtum 
Konrads von Schwaben († 997) und zur 
Königswahl vom Jahre 1002 // Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters. 1980. 
Band 36. S. 25‒83. 
• Jackman D.C. The Konradiner. A Study 
in Genealogical Methodology. Frankfurt am 
Main, 1990. Р. 34. 

3.  Агата Борисівна ‒ дочка Бориса Володимировича. Бл. 
1015/1017 ‒ 
бл. 1073? 

В шлюбі з нащадком 
престолу Англії 
Едвардом Вигнанцем 
(1016‒1057), сином 
короля Едмунда 
Залізнобокого (бл. 
990‒1016) 

• Ясинецька О. До питання про 
особливості родоводу давньоруської 
князівни Марії-Добронеги, дружини 
правителя Польщі (з 1038/1043‒1058 рр.). // 
Краєзнавство. К., 2016. № 1/2. С. 175‒193. 
• Hlawitschka E. Die ahnen der 
hochmittelalterlichen deutschen Könige, Kaiser 
und ihrer Gemahlinnen. Ein kommetiertes 
Tafelwerk, Band I: 997‒1137, Teil 2, Hahnsche 
Buchhandlung, Hannover, 2006. P. 622. 
• Parsons J.C. Edward the Aetheling’s 
Wife, Agatha // The Plantagenet Connection, 
Summer / Winter 2002. P. 31‒54. 
• Jackman D.C. A Greco-Roman 
Onomastic Fund // Onomastique et Parente dans 
l’Occident medieval. Prosographica et 
Genealogica. Vol. 3. 2000. P. 14‒56 [shows 
several genealogical groupings of individuals in 
Germany at this time, including another Agatha, 
with seemingly Eastern names. He indicates 
several possible sources (e.g. the marriages of 
Emperor Otto II and of Vladimir I of Kiev, and 
the supposed marriage of Emperor Louis the 
Blind, to Byzantine brides) for the introduction 
of these names into the western European 
dynasties]. 
• Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. 
Выбор имени у русских князей в X‒XVI вв.: 
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Династическая история сквозь призму 
антропонимики. М.: «Индрик», 2006. C. 463. 

4.  Маргарита Шотландська – 
королева Шотландії, дочка Агати Київської. Свята 
покровителька Шотландії. 

Бл. 
1045‒1093 

В шлюбі з Малкольмом 
ІІІ, королем Шотландії 

• Anderson M.O. Kings and Kingship in 
Early Scotland. Edinburgh, 1980. P. 249‒253. 
• Life of St. Margaret, Queen of Scotland 
by Turgot, Bishop of St Andrews. tr. Forbes-
Leith W. Edinburgh, 1884. 84 р. 

5.  Давид І – король Шотландії, син Маргарити 
Шотландської. Святий покровитель Шотландії. 

1080‒1153 В шлюбі з Матильдою 
Хантінгтонською 
(1074‒1130) 

• Duncan A.A. M. Scotland: Making of 
the Kingdom // The Scottish Historical Review. 
Oct. 1976. Vol. 55, No. 160, Part 2. P. 195‒197. 
• Мак-Кензи А. Рождение Шотландии / 
Перевод, научная ред., вступит. статья С.В. 
Иванова. СПб.: Евразия, 2003. 336 с. 

6.  Генріх Шотландський – син Давида І. Бл. 
1114‒1152 

В шлюбі – з Адою де 
Варен (бл. 1120‒1178). 
Нащадок Анни 
Ярославни по лінії її 
сина Гуго Великого 
(1057‒1101) 

• Anderson O. Early Sources of Scottish 
History, A. D. 500 to 1286 // General Books 
LLC, 2010. Vol. 1. P. 395. 
• Barrow G. W. S. David I of Scotland: 
The Balance of New and Old // Scotland and its 
Neighbours in the Middle Ages. London: 
Bloomsbury, 1992. P. 9–11. 
• Bawcutt P.J. and Williams J.H. A 
Companion to Medieval Scottish Poetry. 
Woodbridge: Brewer, 2006. P. 21. 
• Davies R.R. The First English Empire: 
Power and Identities in the British Isles, 1093–
1343. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 
64. 
• Davies G. The Early Stuarts, Oxford: 
Clarendon Press, 1937. 492 p. 
• Grant A., Stringer K.J. Uniting the 
Kingdom?: The Making of British History. 
London: Routledge, 1995. P. 101. 
• Hudson B. T. Kings of Celtic Scotland. 
Westport: Greenhill, 1994. P. 95–96. 
• Lynch M. Scotland: A New History. 
London: Random House, 2011. P. 80. 
• Mackie J.D., Lenman B., Parker G. A 

7.  Давид Шотландський – ярл Хантінгтона, син Генріха 
Шотландського. 

Бл. 
1144‒1219 

 

8.  Ізабелла Хантінгтонська – дочка Давида 
Шотландського. 

1199‒1251  

9.  Роберт Брюс – 5-й лорд Аннандейл, син Ізабелли 
Хантінгтонської. 

Бл. 
1215‒1295 

 

10.  Роберт Брюс, граф Каррик – 6-й лорд Аннандейл, син 
Роберта Брюса, 5-го лорда Аннандейл. 

1243‒1304  

11.  Роберт І – король Шотландії, засновник династії 
Брюсів, син Роберта Брюса, графа Каррик. 

1274‒1329  

12.  Маргарита (Марджорі) Брюс – принцеса Шотландії, 
дочка Роберта І 

1296/7‒1316  

13.  Роберт ІІ – король Шотландії, засновник династії 
Стюартів, син Маргарити Брюс. 

1316‒1390  

14.  Роберт ІІІ – король Шотландії, син Роберта ІІ. 1337‒1406  
15.  Яків І – король Шотландії, син Роберта ІІІ. 1394‒1437  
16.  Яків ІІ – король Шотландії, син Якова І. 1430‒1460  
17.  Яків ІІІ – король Шотландії, син Якова ІІ. 1451‒1488  
18.  Яків ІV – король Шотландії, син Якова ІІІ. 1473‒1513  
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19.  Яків V – король Шотландії, син Якова ІV. 1512‒1542  History of Scotland London: Penguin, 1991. P.  
200–206. 
• Macquarrie. Medieval Scotland: 
Kinship and Nation. Thrupp: Sutton, 2004. 
P. 153. 
• Menzies G. The Scottish Nation. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002. 
P. 179. 
• Mitchison R. A History of Scotland. 
London: Routledge, 3rd ed., 2002. P. 314. 
• Smith D.L. A History of the Modern 
British Isles, 1603–1707: The Double Crown. 
Wiley-Blackwell, 1998. Ch. 2. 
• Thomson W.P.L. The New History of 
Orkney. Edinburgh: Birlinn, 2008. P. 204. 
• Wormald J. Court, Kirk and 
Community: Scotland, 1470–1625. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1991. P. 5. 

20.  Марія Стюарт – королева Шотландії, дочка Якова V. 1542‒1587  
21.  Яків VІ – король Шотландії = Яків І, король Англії та 

Ірландії, син Марії Стюарт. 
1566‒1625  

22.  Єлизавета Стюарт – королева Чехії, дочка Якова VІ. 1596‒1662  
23.  Софія Ганноверська – герцогиня Брауншвейг 

Люнебурга, перша курфюрстина Брауншвейг-
Люнебурга, дочка Єлизавети Стюарт. 

1630‒1714  

24.  Георг І – король Великобританії, син Софії 
Ганноверської. 

1660‒1727  

25.  Георг ІІ – король Великобританії та Ірландії, курфюрст 
Ганновера і герцог Брауншвейг-Люнебурзький, син 
Георга І. 

1683‒1760  

26.  Фредерік – принц Уельський, син Георга ІІ. 1707‒1751  
27.  Георг ІІІ – король Великобританії та курфюрст, син 

Фредеріка, принца Уельського. 
1738‒1820  

28.  Едвард Кентський – принц Эдуард Август, герцог 
Кентський і Стратернський, граф Дублінський, син 
Георга ІІІ. 

1767‒1820  

29.  Вікторія – королева Великої Британії, імператриця 
Індії, дочка Едварда Кентського. 

1819‒1901  

30.  Едвард VІІ – король Великої Британії та Домініонів, 
імператор Індії, син королеви Вікторії. 

1841‒1910  

31.  Георг V – король Великої Британії та Домініонів, 
імператор Індії, син Едварда VІІ. 

1865‒1936  

32.  Георг VІ – король Великої Британії та Домініонів, 
імператор Індії, син Георга V. 

1895‒1952  

33.  Єлизавета ІІ – королева Великобританії, дочка Георга 
VІ 

1926 р. н.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97


ДОДАТОК 2 

Русько-польські династичні шлюби ХІ–ХІІ ст. із зазначенням дітей династичної пари та джерел 
 
№ Дата 

шлюб
у 

Нащадки Володимира 
Великого 

Нащадки династії 
Пястів  

Діти династичної пари Джерела та література 

1 ? До 
988 

Володимир-Василь 
Святославич 
† 15.07.1015 
(син Святослава Завойовника 
та Малуші) 
великий князь київський 

NN Пястівна 
князівна польська 
(батьки невідомі) 

Позвізд (Василько  
до 988/989–1015? 
князь волинський; 
Станіслав 
бл. 985? – до 1015 
князь смоленський 

• Стемпень С. Польсько-українські культурні взаємини 
упродовж віків // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 
Львів, 1998. № 12. С. 148‒177. 
• Brueckner A. Polska poganska і slowіanska // Teksty Рrodlowe 
do naukі hіstorіі w szkole srednіej. Krakow, 1923.  Z.14. S. 11, 14. 
• Sielicki F. Polsko-ruskie stosunki kulturalne dokońca XV 
wieku.Wrocław, 1997. S. 34. 

2 Бл. 
1013/ 
1014 

Святополк-Петро Окаянний 
978–1019 
(син Володимира/Яросполка 
Святославича та NN грекині) 
князь турівський, 
великий князь київський 

NN Болеславна 
бл. 995 – після 1018 
(дочка Болеслава І 
Хороброго та 
Емнільди 
лужицької) 
князівна польська 

Михаїл (Мешко), 
Меркурій-Іван, 
Стефан, 
Іоанн 

• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. С. 248‒249. 
• Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии 
Киевской и время её создания. К.: Институт украинской 
археографии  и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2012. 
С. 176‒177. 

3 1018 Предслава (Передслава) 
Володимирівна 
981/984 – бл. 1040? 
(дочка Володимира 
Святославича та Рогніди 
полоцької?) 
князівна київська 

Болеслав І 
Хоробрий 
бл. 967–1025 
(син Мешка І та 
Дубравки чеської) 
перший король 
Польщі 

NN син 
(помер малолітнім); 
дві доньки (?) 

• Labuda G. Studia nad początkam ipaństwa polskiego.  Poznań, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.  T. I–II, 
vol. I. 1987. S. 407. 
• Labuda G. Tajemnica budowli grodowych I sakralnych na 
Ostrowie Lednickim u progu XI stulecia // Studia nad poczatkami 
panstwa polskiego. Wodzisław Śląski: Teplum, 2012. T. 2. S. 404–411. 
• Labuda G. Tajemnice Ostrova Lednickiego // Mente et Litteris: 
O kulture i spoleczeństwie wieków średnich. Seria Historia.  Poznań, 
Universitet im Adama Mickiewiczha, 1984. № 117. 376 p. 
• Zieliński A. Skandaliści w koronach Warszawa,. Wydawnictwo 
Prószyński I S-ka, 2013. S. 20. 

4 Бл. 
1040 

Марія-ДобронегаБорисівна 
1015/1017–1087 
(дочка Бориса 
Володимировича та Аделі 
швабської) 

Казимир І 
Відновитель 
1016–1058 
(син Мешка ІІ та 
Рикси 

Болеслав ІІ Щедрий  
бл. 1043–1081/2 
князь-правитель Польщі 
(1058–1076), 
король Польщі  

• Великая хроника о Польше, Руси и их соседях ХІ–ХІІІ вв. 
М.: Изд-воМоск. унив., 1987. С. 70. 
• GenealogiaWelforum / ed. G. Waitz // MGHSS. T. XIII. 
Hannover, 1881. P. 733–734. 
• Historia Welforum Weiengartensis / ed. L. Weiland  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf


князівна київська лотарингської) 
князь-правитель 
Польщі 

(1076–1079); 
Владислав І Герман  
бл. 1044–1102 
князь-правитель Польщі 
(1079–1102); 
Мешко 
1045–1065; 
Оттон 
бл. 1047–1048; 
Святослава (Сватава) 
до 1046/48‒1126  
перша королева Чехії 

// Monumenta Germaniae Historica SS. Hannover, 1868. T. XXI. S. 
454‒471. 
• Jackman D.C. Criticism and Critique: Sidelights on the 
Konradiner. Oxford: Unit for Prosopographical Research, 1997. 245 s. 
• Jackman D. C. The Konradiner. A Study in Genealogical 
Methodology. Frankfurt am Main, 1990. S. 34, 72. 
• Ясинецька О. До питання про особливості родоводу 
давньоруської князівни Марії-Добронеги, дружини правителя 
Польщі (бл. 1040–1058 рр.) // Краєзнавство. 
 2016. № 1–2. С.175–193. 

5 Бл. 
1043 

Ізяслав-Дмитро Ярославич 
1024–1078 
(син Ізяслава Ярославича та 
Рогніди полоцької) 
князь турівський, 
великий князь київський 

Гертруда 
Мешківна 
бл. 1025–1108 
(дочка Мешка ІІ 
та Рикси 
лотарингської) 
князівна польська 

*Євдокія (Євдоксія)  
бл. 1069–1089  
князівна турівська, 
(дружина – з 1088 
Мешка Болеславича,  
князя краківського); 
Мстислав 
† 1069 
князь новгородський, 
полоцький; 
Ярополк-Петро 
1050–1087 
князь турівський, 
волинський; 
Святополк ІІ 
1050–1113 
князь турівський,  
великий князь київський 

• Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша / Текст, перевод, комментарий. Под ред. и с дополн. А.В. 
Назаренко. Ин-т российской истории, Ин-т всеобщей истории. М.: 
Памятники исторической мысли, 2004. Кн. 1‒6. C. 279. 
• Balzer O. GenealogiaPiastow. Krakow, 1895. S. 151. 
• *За О. Назаренком: Євдоксія не може бути дочкою 
Ізяслава, а є, вірогідніше, його онукою (Назаренко А.В. Древняя 
Русь на международных путях: междисциплинарные очерки, 
культурных, торговых, политических отношений IX–XII веков. М.: 
Языки русской культуры, 2001. C. 581). 

6 До 
1069 

Вишеслава 
† 1089 
(онука Ярослава Мудрого, 
дочка Святослава або 
Вʼячеслава чи Володимира 
Ярославича та Оди 
штаденської) 
князівна чернігівська, 
київська 

Болеслав ІІ 
Щедрий 
бл.1042–1081 
(син Добронеги-
Марії та Казимира І 
Відновителя) 
князь-правитель 
Польщі (1058–
1076), 

Мешко 
бл. 1069–1089 

• Annales Stadenses//Monumenta Germanieae Historica. 
TOMUSXVI. Hannoverae, Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 
MDCCCLVIIII, 1859. S. 319. 
• Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 2003.  Т. 40. с. 57. 
• Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша / Текст, перевод, комментарий. Под ред. и с дополн. А.В. 
Назаренко. Ин-т российской истории, Ин-т всеобщей истории. М.: 
Памятники исторической мысли, 2004. Кн. 1‒6. С. 254‒260. 
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король Польщі 
(1076–1079) 

• Стрийковський М. Літопис польський, литовський, 
жмудський і всієї Руси / Відп. ред. О. Купчинський.  Львів, 
Наукове товариство ім. Шевченка. 2011. С.95‒102. 
• Карамзин Н.И. История государства российского. М.: 
Наука, 1991. С. 25. 
• Экземплярский А.В. Вышеслава Вячеславовна // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. СПб., 
1892. Т. 7а. С. 586. 
• Линниченко И.А. Взаимные отношения.Руси и Польши до 
половины XIVстолетия. Киев, 1884.  Т. 1. С. 53, 84. 

7 1088 Євдоксія (Євдокія) 
бл. 1069–1089 
(дочка Ізяслава Ярославича та 
Гертруди польської або 
Святополка Ізяславича чи 
Всеволода Ярославича), 
Князівна турівська (?) 

МешкоБолеславич 
бл. 1069–1089 
(син Болеслава ІІ 
Щедрого та 
Вишеслави), 
князь краківський 

Не відомі • Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. С. 354. 

8 1102 Збислава Святополківна 
бл.1085/1090–1113/1114 
(дочка Святополка Ізяславича 
та NN дочки Спигнєва ІІ 
чеського) 
князівна київська 

Болеслав ІІІ 
Кривоустий 
1086–1138 
(син Владислава І 
Германа та Юдіти 
чеської) 
князь-правитель 
Польщі 

Владислав ІІ Вигнанець 
1105–1159 
князь краківський, 
сілезький; 
NN дочка (Юдіт-Марія?) 
бл. 1111–? 
князівна польська 
(дружина Всеволода 
Давидовича, князя 
муромського); 
NN син 
1107/1108 – після 1109; 
Рикса 
(за С. Кентржинським та 
ін.) 
?‒1155 
королева Швеції, княгиня 
мінська 

• Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: 
междисциплинарные очерки, культурных, торговых, политических 
отношений IX–XII веков. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 
572‒577. 
• Żylińska J. Piastówny i żonyPiastów. Warsaw, 1975. P. 99, 
113. 
• Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей 
польских / Предисловие, перевод и примечания Л.М. Поповой. 
Отв. ред. В.Д. Королюк. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 84.  
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S. 35‒136. 
• Войтович Л.Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. C. 358. 
• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004. 306 s.  
• Zakrzewski S. Okres do schylku XII w. Historia polityczna 
Polski, cz. 1 // Encyklopedia Polska. Kraków, 1920. T. V, cz. 1 S. 93. 
• Kętrzyński S. Namarginesie «Genealogii Piastów» O. Balzera // 
Przeglad. Hist., 1931. S. 207. 

9 1106 Ярослав Святополкович 
бл.1072–1123 
(син Святополка Ізяславича та 

NN (Софія?) 
Владиславна 
1089–бл. 1122 

Юрій 
бл. 1112 – 1166/1168)  
князь турівський,  

• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. БілаЦерква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. С. 357. 
• Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: 
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http://chtyvo.org.ua/authors/Stryikovskyi_Matsei/Litopys_polskyi_lytovskyi_zhmudskyi_i_vsiiei_Rusy/
http://chtyvo.org.ua/authors/Stryikovskyi_Matsei/Litopys_polskyi_lytovskyi_zhmudskyi_i_vsiiei_Rusy/
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikisource.org/wiki/ru:%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D1%96_%D0%84%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/1112
https://uk.wikipedia.org/wiki/1166
https://uk.wikipedia.org/wiki/1168
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf


NN дочки Спигнєва ІІ 
чеського) 
князь володимир-волинський, 
вишгородський 

(дочка Владислава І 
Германа і Юдіти 
германської) 
 

пінський; 
Софія (?) 

междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических 
отношений IX–XII веков. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 
572‒577. 

10 1124 Всеволод Давидович 
? – п. 1127 
(син Давида Святославича і 
Феодосії (?) 
князь муромський 

NN дочка  
(Юдіт-Марія?) 
Болеславна 
бл. 1111 – після 
1124  
(дочка Болеслава ІІІ 
і Саломеї фон Берг) 
князівна польська 

не відомі • Літопис руський за Іпатським списком // Переклад  і 
комент. Л.Є. Махновця. К.: В-во «Дніпро», 1989. С. 180. 
• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. C. 358, 372, 375‒376. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S. 137‒138, 150. 
• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004. S. 
207. 

11 1136/ 
1138 

Володар Глібович 
? – після 1167 
(син Гліба Всеславича і 
Анастасії Ярополківни) 
князь мінський 

РиксаБолеславна 
1116–1155 
(дочка Болеслава ІІІ 
Кривоустого і 
Саломеї фон Берга 
або Збислави  – за  
С. Кентржинським, 
С. Закржевським та 
ін.) 
князівна польська, 
королева Швеції 

Софія 
1139/42–1198 
князівна мінська,  
королева Данії; 
Володимир 
1140-ві – 1216 
князь полоцький; 
Василько 
1140-ві – 1222 
князь логозький, 
мінський, полоцький 

• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004.  S. 
210. 
• Zakrzewski S. Okres do schylku XII w. Historia polityczna 
Polski, cz. 1 // Encyklopedia Polska. Kraków, 1920.  T. V, cz. 1. S. 93. 
• Kętrzyński S. Namarginesie «Genealogii Piastów» O. Balzera // 
Przeglad. Hist., 1931. S. 207. 

12 1137 Верхуслава-Анастасія 
Всеволодівна 
† 1167 (за Л. Войтовичем), 
†1148 (за О. Бальцером) 
(дочка Всеволода 
Мстиславича і NN 
Святославни чернігівської) 
князівна вишгородська 

 
 
 
 
 
Болеслав IV 
Кучерявий 
1120/21–1173 
(син Болеслава ІІІ 
Кривоустого) 
князь мазовецький, 
краківський, 
вроцлавський 
 

Болеслав 
(1156–1172); 
NN дочка 
(до 1160 – після 1178); 
Лешек 
(1162–1186) 

• Літопис руський / Переклад і комент. Л.Є. Махновця. К.: 
В-во «Дніпро», 1989. С. 190. 
• Ortliebi Zwifaltetiensis Chronicon // MPH. Lwów: wyd. 
A. Bielowski, 1872. T. 2. S. 2‒3. 
• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. С. 464. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S.158‒160. 

13 Після 
1151/ 
1162 

Марія (Олена?) 
бл.1140(?) – після 1168  
дочка Ростислава 
Мстиславича – за  
М. Урбанським) або 
Володимирка Володаровича 
(за Я. Длугошем,  

Не відомі • Jan Długosz. Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów 
polskich ksiąg dwanaśce. Kraków, 1868.  T. 2. Ks. 5. S. 35, 43, 49. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S.160‒161. 
• Perfeckij E. Historia polonica Jana Dlugosze a ruske 
letopisectvi. Praha, 1932. 120 p. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV Kędzierzawy – książę 
Mazowsza i princeps. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. S. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5978/6/Binia%C5%9B-Szkopek.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5978/6/Binia%C5%9B-Szkopek.pdf


Ю. Лимоновим,  
Л. Войтовичем та ін.)  
князівна перемиська(?), 
галицька (?) 

90‒96, 103‒105. 
• Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими 
странами в XV‒XVII веках. Л., 1978. С. 63‒64. 
• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2006. С. 346. 

14 1142 Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 
? – до 1163 
(дочка Всеволода ІІ 
Ольговича і Марії Мстиславни 
київської) 
князівна київська 

Болеслав Високий 
бл. 1127–1201 
(син Владислава ІІ 
Вигнанця і Агнеси 
фон Бабенберг) 
князь сілезький, 
вроцлавський 

Ярослав 
бл. 1143–1201 
князь опольський,  
єпископ Вроцлава; 
Ольга 
бл. 1155 – бл. 1180 

• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004. S. 46. 
• Bieniak J. Obóz obrońców statute Bolesława Krzywoustego // 
Genealogia – Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle 
porówawczym / Pod red.  
J. Wroniszewskiego. Toruń, 1993. S. 20‒21.  

• Tęgowski J. Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskichw 
średniowieczu // Międzysobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie 
/Pod red. Prof. T. Chynczewskiej-Hennel i prof. N. Jakowenko. Lublin, 
2000. S. 17‒18. 
• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. 
Пшонківський, 2006. C. 401. 

15 1149 Ярослав-Іван Ізяславич 
† бл. 1180 
(син Ізяслава Мстиславича і 
Агнеси Гогенштауфен – дочки 
короля Германії Конрада ІІІ –
за М. Баумгартеном) 
князь турівський, 
новгородський, луцький,  
великий князь київський 
(1173‒1174) 

NN Болеславна 
р.н. і р.с. невідомі 
(дочка Болеслава ІІІ 
Кривоустого і 
Саломеї фон Берг) 
князівна польська 

Не відомі • Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. 
Пшонківський, 2006. C. 470. 

16 1149/ 
1151 

Мстислав-Федір Ізяславич 
бл.1125–1170 
(син Ізяслава Мстиславича 
київського і Агнеси фон 
Гогенштауфен – дочки короля 
Германії Конрада ІІІ),  
князь переяславський, 
пересопницький, волинський, 

Агнешка 
Болеславна 
1137–1182 
(дочка Болеслава ІІІ 
Кривоустого і 
Саломеї фон Берг)  
князівна польська 

Роман 
бл. 1153–1205 
князь волинський, 
галицький; 
Всеволод 
бл. 1155–1195 
князь волинський, 
белзький; 

• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Вид. О. 
Пшонківський, 2006. C. 466‒469. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S. 262. 
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http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Kniazha_doba_portrety_elity.pdf


великий князь київський 
(1167‒1170) 

Володимир 
бл. 1158–1170 
князь берестейський 
(брестський); 
Святослав 
?– 1172/1193 
князь берестейський 
(брестський), волинський 

17 Бл. 
1150 

Євдокія Володимирівна 
1130-ті? ‒ ? 
(дочка Володимира 
Володаровича і NN принцеси 
угорської – дочки Коломана І 
Книжника) 
князівна галицька 
(сестра Ярослава Осьмомисла, 
її сестра Марія, вірогідно, 
дружина Болеслава 
Кучерявого) 

Генріх Болеславич 
бл. 1130–1166/1167 
(син Болеслава ІІІ 
Кривоустого і 
Саломеї фон Берг) 
кньяз 
сандомирський 

Не відомі 
 

• Maleczyński K. Bolesław III Krzywousty. Kraków: TAiWPN 
Universitas, 2010. S. 317. 
• Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти.  Біла Церква: 
Вид. О. Пшонківський, 2006. С. 346‒347. 

18 Бл. 
1151 

Євдоксія Ізяславна 
бл. 1136–1198 
(дочка Ізяслава Мстиславича 
Київського та Агнеси фон 
Гогенштауфен – дочки короля 
Германії Конрада ІІІ) 
князівна київська 

Мешко ІІІ Старий 
1126/27–1173 
(син Болеслава ІІІ 
Кривоустого і 
Саломеї фон Берг) 
князь-правитель 
Польщі 

Болеслав 
1159–1195 
князь куявський; 
Саломея 
бл. 1160–?; 
Анастасія 
бл. 1162–1240; 
Мешко 
бл. 1164–1193 
князь каліський; 
Владислав ІІІ 
Тонконогий 
1165–1231  
князь-правитель Польщі; 
Звенислава 
бл. 1168–1240 

• Кадлубек В. Польская хроника / Щавелёва Н.И. Польские 
латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод, 
комментарий. М.: Наука, 1990. 218 с. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895.  
S. 161‒163, 165‒166. 

19 Бл. 
1163? 

Олена Ростиславна 
?–1204? 
(дочка Ростислава 
Мстиславича?) 

Казимир ІІ 
Справедливий 
1138–1194 
(син Болеслава ІІІ і 

NN (Марія? Анастасія?) 
1164–1178/1194? 
князівна польська; 
Казимир 

• Ortliebi Zwifaltetiensis Chronicon //  Monumenta Poloniae 
Historica. Lwów: wyd. A. Bielowski, 1872. T. 2. S. 2‒3. 
• Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S.185‒186. 
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князівна київська 
(перша дружина Казимира?) 

Саломеї фон Берг) 
князь-правитель 
Польщі 

після 1164 – 1167; 
Болеслав 
бл. 1168–1182 

• Kętrzyński S. Namarginesie «Genealogii Piastów» 
O. Balzera. 1931. S. 200‒202. 

20 Бл. 
1182 

Олена Всеволодівна 
(дочка Всеволода Бельського 
– за О. Бальцером, друга 
дружина – за  
С. Кентржинським) 

Казимир ІІ 
Справедливий 
1138–1194 
(син Болеслава ІІІ і 
Саломеї фон Берг) 
князь-правитель 
Польщі 

 • Kętrzyński S. Namarginesie «Genealogii Piastów»  
O. Balzera (1931). S. 184‒186, 200‒202. 

21 1172/ 
1173 

Василько Ярополкович 
бл. 1151 – після 1182 
(син Ярополка 
Володимировича київського) 
князь шумський, 
дорогочинський, брестський 

NN Болеславна 
до 1160 –  
після 1178 
(дочка Болеслава IV 
Кучерявого і 
Верхуслави 
Всеволодівни 
вишгородської) 
князівна польська 

Не відомі • Татищев В. История Российская. М.; Л., 1963.  Т. 2. C. 127. 
• BalzerO. Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S.188. 
• Biniaś-Szkopek. Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza 
I princeps. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. S. 96‒106. 
• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004. 
S. 272‒275. 
• Włodarski B. Sąsiedztwo polsko-ruskie w czasach Kazimierza 
Sprawiedliwego // Kwartalnik Historyczny.  1969. № 76.  S. 5‒19. 

22 1170/ 
1178 

Людмила Мстиславна 
† після 1210 
(дочка або онука Мстислава 
київського) 
князівна київська (?) 

Мешко І 
Плутоногий 
бл. 1130‒1211 
(син Владислава ІІ 
Вигнанця і Агнеси 
фон Бабенберг) 
князь-правитель 
Польщі 

Казимир 
1179/1180–1230 
князь опольський 
(1211–1230); 
Людмила 
? – після 1200; 
Агнеса 
? – після 1200; 
Євфросінья 
? – після 1200; 
Рикса 
? – після 1239. 

• Brzeziński W. Pochodzenie Ludmiły, żony Mieszka 
Plątonogiego // Przyczynek do dziejów czesko-polskich w drugiej 
połowie XII w. / K. Zielińska-Melkowska (red.). Europa Środkowai 
Wschodnia w polityce Piastów: materiały z sympozjum, Toruń 14‒15 
grudnia 1995 r. Toruń, Uniwersytet M. Kopernika, 1997. S. 213‒219. 
• Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze 
pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008. S. 650. 

23 1178/ 
1179 

Всеволод-Данило 
Святославич Чермний 
† 1212 
(син Святослава 
Всеволодовича і Марії 
Васильківни полоцької) 
великий князь київський 

NN (Анастасія ? 
– за Любецьким 
помʼяником, 
Марія? 
– за В. Татищевим) 
Казимирівна 
1164–1194 

Михайло 
†1246 
князь чернігівський, 
великий князь київський, 
галицький; 
Андрій 
† 1263 

• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004.  
S. 267. 
• Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому 
синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 
1892. С. 44. 
• Літопис руський за Іпатським списком // Переклад 
Л.Є. Махновця. В-во «Дніпро». Київ, 1989. C. 326. 
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(дочка Казимира ІІ 
Справедливого) 
князівна польська 

князь чернігівський; 
Агафія  
† 1238 
княгиня володимирська; 
Віра-Олена 
† п. 1208 
княгиня пронська 

• Татищев В. История Российская. Т. 2. М.,; Л., 1963. 352 c. 
(під 1179). 

24 1184/ 
1187 

Вишеслава Ярославна 
бл. 1170–1194/1200 
(дочка Ярослава Осмомисла і 
Ольги Юріївни київської, 
онука Юрія Долгорукого) 
князівна галицька 

Одон Мешкович 
бл. 1141/49–1194 
(син Мешка ІІІ 
Старого і Єлизавети 
угорської) 
князь познанський і 
каліський 

Владислав  
бл. 1190–1239 
князь великопольський; 
Одон 
бл. 1190–? 
архієпископ 
магдебурзький; 
Рикса 
бл. 1190 – після 1238 
князівна великопольська 

• Кадлубек В. Польская хроника // Щавелёва Н.И. Польские 
латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод, 
комментарий. М.: Наука, 1990. 218 с. 
• Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до 
пол. XIV ст. / Ч. I. Русь и Польша до кон. ХII в. К.: 
Университетская тип. I.I. Завадзкаго, 1884. C. 62. 
• Dworzaczek W. Genealogia. Warszawa, 1959. Tabl. 31. 
• Wyrozumski J. Dzieje Polski piastowskiej. Kraków, 1999. 
P. 153. 
• Łaguna S. Rodowód Piastów // Kwartalnik Historyczny. 1897.  
Vol. XI.  P. 762–763. 

25 1113/ 
1114 

Марія Святополківна 
р.н. і р.с. невідомі 
(дочка Святополка Ізяславича 
і Варвари Комнин – за 
І. Линниченком та ін.), 
або Марія Олегівна 
(дочка Олега Святославича – 
за Л. Махновцем та ін.) 
князівна турівська (?), 
чернігівська (?) 

Петр Власт 
бл. 1080–1153 
палатин польський, 
походив, ймовірно, 
з династії сілезьких 
Пястів 

Всебор-Костянтин 
р. н. і р. с. невідомі; 
Святослав-Ідзі (Егідій) 
р. н. і р. с. невідомі; 
Агафія-Беатриція 
р. н. і р. с. невідомі 
 

• Хроника Ортлиба Цвифальтенского / Переклад 
М.Б. Свердлова // Латиноязычные источники по истории Древней 
Руси. Германия. Середина XII – середина XIII в. М.,  Институт 
истории АН СССР, 1990. С. 247‒254. 
• Літопис руський за Іпатським списком / Переклад 
Л.Є. Махновця. К.: В-во «Дніпро», 1989. C. 198. 
• Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до 
пол. XIV ст.: Ч. I. Русь и Польша до кон. ХII в. К.: Университетская 
тип. I.I. Завадзкаго, 1884. С. 67‒69. 
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ДОДАТОК 3 

Спільність родоводів Добронеги-Марії та Казимира І Відновителя 
(генеалогічна схема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           (бл. 1038/1043) 

 

Оттон І Великий 
912–973 

імператор Священної 
Римської імперії 

Роман ІІ 
бл. 938–963 
імператор 

Візантійської імперії 
 

 
Людольф 
930–957 

герцог Швабії 

Оттон ІІ 
955–983 

імператор Священної 
Римської імперії 

Єпіфанія (Теофано) 
бл. 955–991 

царівна візантійська, 
імператриця Священної 

Римської імперії 

Анна Багрянородна 
963–1011 

царівна візантійська, 
велика князівна 

київська 

Володимир 
Великий 

950-ті–1015 
великий князь 

київський 

Св. Борис-Роман 
970–980-ті рр.  – 1015/17 

«король Русі», 
князь волинський (?), 

ростовський 
 

Рихлінт (Регелінда) 
бл. 950?–1007 

герцогиня швабська 
 

Казимир І 
1016–1058 

князь-правитель Польщі 
 

Добронега-Марія 
бл. 1015/17–1087 
руська князівна,  
княгиня Польщі 

 

Матильда 
979–1025 

принцеса германська 
герцогиня лотарингська                   

Рикса 
бл.995–1063 

герцогиня лотарингська, 
королева Польщі 

 

NN дочка (Адель ?) 
?970–980-ті рр. 

?герцогиня швабська 
 

 
 

NN «болгариня» 

Святослав Завойовник 
925/930–972 

великий князь київський 
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ДОДАТОК 4 

Вірогідні предки Бориса-Романа Володимировича по лінії матері (генеалогічна схема) 

 

 

 

 Агата (Агафія)Агата (Агафія)  

 

Агата (Агафія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис ІІ 
бл.929‒971 
цар Болгарії 

 

Оттон І Великий 
912–973 

імператор Священної 
Римської імперії 

 

Єпіфанія (Теофано) 
941 ‒ після 976 

∞Никифор Фока 
∞  Іоанн Цимисхій 

 

Василь ІІ 
958‒1025 
імператор 
Візантії 

Роман ІІ 
бл. 938–963 
імператор 
Візантії 

Петар І 
912‒969 

цар Болгарії 
 

Костянтин VIII 
960‒1028 
імператор 
Візантії 

 

Роман І Лакапин 
бл. 870‒948 
імператор 

Візантійської імперії 
 

Христофор Лакапин 
† 948 

імператор 
Візантійської імперії 

 
 

Марія-Ірина 
Лакапина 

† 966 
 

 
ЄленаЛакапина 

бл. 910‒961 
 

Костянтин VІІ 
Багрянородний 

905‒959 
імператор 

Візантійської імперії 
 

Анна Багрянородна 
963–1011 

царівна візантійська, 
велика князівна 

київська 
 

Єпіфанія (Теофано) 
бл. 955‒991 
∞ Оттон ІІ 

955‒983 

Людольф 
930–957 

герцог Швабії 

Рихлінт (Регелінда) 
бл. 950?–1007 

герцогиня швабська 

Володимир 
Великий 

950-ті – 1015 
великий князь 

київський 
 

 
NN «болгариня» 
(Єлена? Агнія? 

Агата?) 

Св. Борис-Роман 
970–80-ті рр.  – 1015/17 

«король Русі», 
князь волинський (?), 

ростовський 
 

NN дочка (Адель ?) 
?970–980-ті рр. – ? 

герцогиня швабська 
 

 
Агата (Агафія) 

бл. 1015/17‒1093 
руська князівна, 

дружина нащадка  
престолу Англії 

  

Добронега-Марія 
бл. 1015/17–1087 
руська князівна, 

дружина правителя 
Польщі Казимира І 

 
 262 

 



ДОДАТОК 5 

 

Пам’ятник Казимиру І Відновителю в м. Победзіска (Великопольське воєводство). Скульптор В. Короновський 2007 р.  
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ДОДАТОК 6 

 

«Фальсифікат Могіленський» – дарчий документ Мешка ІІІ Старого 
бенедиктинському монастирю в м. Могільно (Куявсько-Поморське воєводство). 
1155 р. Засвідчує заснування абатства Болеславом ІІ Щедрим 11 квітня 1065 р., 
передачу йому князем Мешком ІІІ десятини з 19 замків по всій Мазовії тощо. 
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ДОДАТОК 7 

 

Фундаційний документ Збилюта для цистеріанського монастиря в м. Векно 
(Великопольське воєводство), 1154 р. 

Засвідчує благодійну підтримку монастиря князем Болеславом Кучерявим і його 
родиною: «…książę Bolesław nadał klasztorowi wieś Mątwy, Przecław, ojciec Chebdy 
Głojków, Prandota i matka jego Wierzenict a także Przedwój, Łoskoń, Brodzisław, 
Oleśno…». 
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http://www.lednicamuzeum.pl/userfiles/images/2016/Dokument%20Zbyluta%20-%20APP%20zbilut.j


ДОДАТОК 8 

 

 

Фундаційний документ для цистеріанського монастиря в м. Любйонз 
(Нижньосілезьке воєводство), 1175 р. 

Свідчить про заснування монастиря князем Болеславом І Високим. 
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ДОДАТОК 9 

 

Плита Віслицька з крипти костелу Народження Найсвятішої Марії Панни у м. Віслиця (Свентокшиське воєводство) із 
зображенням фундаторів костелу – Казимира Справедливого, його дружини Олени та брата Генріха (або сина Болеслава). 
1175–1177 рр. 
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ДОДАТОК 10 

 

Фундаційний тимпан костелу Найсвятішої Марії Панни на Піску (м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство), 1148 р. 

Із зображенням фундаторів: київської князівни Марії та її сина Святослава 
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ДОДАТОК 11 

 

Фундаційний тимпан костелу св. Трійці в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство), ХІІ ст. 

Із зображенням фундаторів: Петра Власта і, вірогідно, його дружини Марії 

269 
 



ДОДАТОК 12 

 

 

Фундаційний тимпан ротонди св. Прокопія в м. Стшельно (Куявсько-Поморськевоєводство). 1133 р. 

Із зображенням фундаторів: Петра Власта та його дружини Марії 
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ДОДАТОК 13 

 

Фундаційний тимпан костелу св. Михаїла на Олбині («Тимпан Якси»), м. Вроцлав (Сілезьке воєводство). 1160–1163 рр. 

 Із зображенням фундаторів: Болеслава Кучерявого і його сина Лешка та Якси з дружиною Агафією 
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ДОДАТОК 14 

 

 
Реконструкція палацово-храмового комплексу на о. Ледницький (Великопольське воєводство) за Т. Венцлавовічем 

(T. Węcławowicz). Малюнки М. Росула (M. Rosół) 

План палацово-храмового комплексу на о. Ледницький за Є. Швеховською (E.Świechowska) 
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https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2017/01/Ostrow-Lednicki-rekonstrukcja-11.j
https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2017/01/Ostrow-Lednicki-rekonstrukcja-13.j
https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2017/01/Ostrow-Lednicki-plan-05.j


ДОДАТОК 15 

 

Руїни палацово-храмового комплексу на о. Ледницький (Великопольське воєводство). Фото 2018 р. 
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ДОДАТОК 16 

 

Примасова базиліка Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха 

(м. Гнєзно, Великопольське воєводство), ХІ–ХІІ ст. Реконструкція Т. Яняка. 
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https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB87D-2ZPfAhVpsYsKHcxjBb0QjRx6BAgBEAU&url=https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/gniezno-bazylika-wniebowziecia-nmp/&psig=AOvVaw0M0uFexg307Z_-3ZP5eINQ&ust=15444776485857


ДОДАТОК 17 

 

Примасова базиліка Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха 
(м. Гнєзно, Великопольське воєводство). Пам’ятне місце пам’ятки ХІ–ХІІ ст. 

Сучасний вигляд. 
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ДОДАТОК 18 

 

Гнєзненські двері до Примасової базиліки Внебовзяття Найсвятішої МаріїПанни 
і св. Войцеха у м. Гнєзно (Великопольське воєводство), ХІІ ст. Виготовлені на 
замовлення князя Мешка ІІІ Старого та київської князівни Євдоксії Ізяславни 
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ДОДАТОК 19 

Русько-польські династичні пари ХІ–ХІІ ст.,  

причетні до відновлення, освячення та функціонування Примасової базиліки  

Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха (м. Гнєзно, Великопольське воєводство) 
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ДОДАТОК 20 

 

Бенедиктинське абатство в м. Тинець (Малопольське воєводство). Фундація Казимира Відновителя, бл. 1040 р.  

Сучасний вигляд. 
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https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqh8yk4pPfAhUktosKHbR-BesQjRx6BAgBEAU&url=https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/opactwo-benedyktynow-w-tyncu-spektakularny-klasztor-skale/&psig=AOvVaw1xKVeQM3UGSmiTXu7bN7yp&ust=15444799153122


ДОДАТОК 21 

 

Цистеріанське абатство в м. Сулеюв (Лодзинське воєводство). 

Фундація Казимира Справедливого, 1176–1177 рр. Сучасний вигляд. 
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ДОДАТОК 22 

 

Монастир ордену іоанітів у м. Стара Загошч (Свентокшиське воєводство). 
Фундація Генріха Сандомирського, 1155 р. Сучасний вигляд. 
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ДОДАТОК 23 

 

Костел св. Петра і Павла в Крушвіці, ХІІ ст. (Куявсько-Поморське воєводство). Сучасний вигляд. 
Збудований впродовж 1120–1140 рр., вірогідно, за участі князів Болеслава ІІІ Кривоустого та Болеслава IV Кучерявого. 
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ДОДАТОК 24 

 

Костел св. Миколая в м. Жарнув (Лодзинське воєводство). 1191 р. Сучасний вигляд. 
Заснований, вірогідно, Казимиром ІІ Справедливим. 
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ДОДАТОК 25 

 

Костел св. Егідія в м. Іновлудзь (Лодзинське воєводство). Бл. 1138 р. 
Фундація, вірогідно, Болеслава ІІІ Кривоустого. 
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ДОДАТОК 26 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ РУСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДИНАСТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ХІ–ХІІ СТ. У ПОЛЬЩІ ЗА ВИДАМИ 

№ 
п/п 

 

Назва обʼєкта національної спадщини 
 

Дата  Місцезнаходження 
(за воєводствами) 

 

Види памяток 

історії археології архітектури монументального 
мистецтва 

І. Великопольське воєводство 

1.  Рештки цистеріанського монастиря, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав IV Кучерявий і Марія-
Анастасія Володимирівна 

1153 р. м. Векно 
(Łeknо) 

 

    

2.  Пам’ятне місце городища, в якому 
вірогідно проживали Предслава 
Володимирівна та її родичі 

VIII–ХI 
ст. 

м. Геч 
(Giecz) 

    

3.  Пам’ятне місце кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни 
і св. Войцеха, де відбулися коронації 
Казимира І і Доброніги-Марії та 
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави;  
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

ХІ–ХІІ 
ст. 

 

м. Гнєзно 
(Gniezno) 

 

    

4.  Пам’ятне місце  колегіатського 
костелу св. Павла,  фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, де були 
поховані їхні сини 

1145 р. 
 
 

м. Каліш 
(Kalisz) 

    

5.  Парафіяльний костел св. Лаврентія, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками –  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

 

м. Кошчельна 
Веш 

(Kościelna Wieś) 

    

284 
 



6.  Костел св. Егідія, фундаторами та 
благодійниками якого були Доброніга-
Марія та її сини й, можливо, Петр 
Власт і Марія Святополківна  

1086‒ 
1102/ 
1108, 

1140 – 
освячення 

м. Кробія 
(Krobia) 

    

7.  Рештки фортифікаційних споруд 
городища, в якому проживала  
Предслава Володимирівна з рідними 

Х–ХІ ст. о. Ледницький 
(Ostrów Lednicki) 

    

8.  Рештки палацу і каплиці  
Благословенної Богородиці Х–ХІ ст., 
де проживали та були поховані 
Предслава та її син; вірогідно правив 
службу Анастас Корсунянин 

ХІ–ХІІ 
ст. 

 

о. Ледницький 
(Ostrów Lednicki) 

    

9.  Бенедиктинське абатство, 
фундаторами і благодійниками якого 
були  Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава; 
ініціаторами відновлення та відбудови 
– Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна  

Бл. 1070/ 
1077 р. – 1

ша 
фундація; 
1137‒ 
1138 –  

2-га 
фундація
(віднов- 
лення 

м. Любинь 
(Lubiń) 

    

10.  Костел народження Найсвятішої Марії 
Панни бенедектинського абатства, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава,  
ініціаторами відновлення та відбудови 
– Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

м. Любинь 
(Lubiń) 

    

11.  Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. 
Миколая, фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий  і Євдоксія Ізяславна 

1145 р. м. Льонд 
(Ląd ) 

    

12.  Пам’ятне місце костелу св. 
Варфоломія,  фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна 

ХІІ ст. м. Обʼєзєрже 
(Objezierze) 

    

13.  Пам’ятне місце переможної битви 
Казимира І з бунтівним мазовецьким 
князем Мечиславом 

1038 р. м. Побєдзіска 
(Pobiedziska) 
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14.  Кафедральний костел Петра і Павла, 
благодійниками якого були Казимир І 
Відновитель і Даоброніга-Марія; 
вірогідне місце поховання Казимира І 
та Одона Мешковича 

1194 р. 
 

м. Познань 
(Poznań) 

    

15.  Костел св. Михаїла (пізніше ‒ Іоанна 
Єрусалимського) і шпиталь при ньому, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

1170 р., 
1187 р. 

м. Познань 
(Poznań) 

    

16.  Пам’ятне місце  костелу св. Петра і 
Павла,  фундаторами і благодійниками 
якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

1144 р. м. Ромбінь 
(Rąbiń) 

    

17.  Внебовзяття Матері Божої та св. 
Войцеха монастиря ордену св. 
Августина, фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Болеслав  IV 
Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, 
Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Ростиславна 

1134‒ 
1138 рр. 

м. Тшемешно 
(Trzemeszno) 

    

ІI. Куявсько-Поморське воєводство 
18.  Пам’ятне місце костелу св. Марії 

Магдалини,  фундаторами якого були 
Болеслав ІІІ Кривоустий та Збислава 
Святополківна 

1113 р. м. Бидгощ, 
місцевість – 
Вишгород 

(Bydgoszcz) 

    

19.  Парафіяльний костел св. Лаврентія,   
фундаторами і благодійниками якого 
були Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками –  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

м. Кошчельна 
Веш 

( Kościelna Wieś) 
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20.  Колегіатський костел св. Петра і 
Павла,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 
ІV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна 

Бл.  
1143 р. 

м. Крушвіца 
(Kruszwica) 

    

21.  Бенедиктинське абатство і костел св. 
Іоанна Євангеліста, фундаторами і 
благодійниками яких були  Казимир І 
Відновитель і Доброніга-Марія 
Борисівна, продовжувачами 
розбудови –  Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, благодійниками    – 
Болеслав ІV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна 

Після 
1044 р. 

або  
1065 р. 

м. Моґільно 
(Mogilno) 

    

22.  Ротонда св. Прокопія, фундаторами і 
благодійниками якої були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

1133 р. 
 

м. Стшельно 
(Strzelno) 

    

23.  Костел і монастир св. Трійці ордену 
норбертанок (нині – костел св. Трійці 
та Найсвятішої Марії Панни), 
фундаторами і благодійниками яких 
були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

ХІІ ст. 
1216 р.  ‒ 
освячення 

м. Стшельно 
(Strzelno) 

    

III. Лодзинське воєводство 
24.  Костел св. Миколая,  фундаторами і 

благодійниками якого були  Мешко 
ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна,  
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

1191 р. м. Жарнув 
(Żarnów) 

 

    

25.  Костел св. Егідія,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

1082 р. 
 

м. Іновлудзь 
(Inowłódz) 

    

26.  Костел св. Войцеха,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

1142 р. 
 

м. Руда 
(Ruda) 

    

287 
 



27.  Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. 
Тимофія, фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна,  
Казимир ІІ Справедливий і Олена  
Всеволодівна 

1176– 
1177 рр. 

 

м. Сулеюв 
(Sulejów) 

    

28.  Колегіатський костел Найсвятішої 
Марії Панни і св. Олексія 
бенедиктинського абатства,  
фундаторами яких були  
фундаторами яких були   Казимир І 
Відновитель і Доброгніва-Марія 
Борисівна; продовжили  розбудову 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія- 
Анастасія Володимирівна 

Др. пол. 
ХІ ст., 

1161 рр. 
 

м. Тум 
(Tum) 

    

29.  Цвинтар при костелі Найсвятішої 
Марії Панни і св. Олексія  
бенедиктинського абатства,  
фундаторами яких були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія 
Володимирівна 

ХІІ ст.     

ІV. Мазовецьке воєводство 
30.  Рештки ротонди і костелу св. 

Войцеха та дзвіниці бенедиктинсь- 
кого абатства,  фундаторами яких 
були Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава 
 

Др. пол. 
ХІ – ХІІ 

ст. 

м. Плоцьк 
(Płock) 

    

31.  Пам’ятне місце  палацу, збудованого 
Владиславом І Германом і 
Болеславом ІІІ Кривоустим 

Кін.  
ХІ ст. 

м. Плоцьк 
(Płock) 

    

32.  Кафедральний костел  Найсвятійшої 
Марії Панни  і св. Жигмунта,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІ Щедрий і 

1075 р. 
1129 р. 
1144 р. – 

освячення 

м. Плоцьк 
(Płock) 
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Вишеслава, в якому поховані його 
благодійники Владислав І Герман та 
його син Болеслав ІІІ Кривоустий 

33.  Пам’ятне місце костелу 
бенедиктинського монастиря 
Внебовзяття  Найсвятійшої Марії 
Панни і десяти тисяч мучеників, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІV Кучерявий і Марія-
Анастасія, Генріх Болеславич і 
Євдокія  Володимирівна; зведений на 
місці однойменного храму,  
збудованого, ймовірно, Болеславом 
ІІІ Кривоустим і Збиславою 
Святополківною; вірогідне  
поховання Марії-Анастасії. 

Сер.  
ХІІ ст. 

м. Сецехув 
(Sieciechów) 

    

34.  Костел і монастир Найсвятійшої 
Марії Панни, фундаторами і 
благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна,   
Петр Власт і Марія Святополківна, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

Бл.  
1151 р. 

м. Червінськ над 
Віслою 

(Czerwińsk) 

    

V. Малопольське воєводство 
35.  Костел св. Егідія,  благодійниками 

якого були Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна  

1086 р. м. Гібултув 
(Giebultow) 

 

    

36.  Кафедральний костел  св. Вацлава  
ансамблю Вавельського 
королівського палацу і кафедри, 
розбудову якого продовжували 
Казимир І Відновитель і Доброніга-
Марія, в якому князівна прийняла 
хрещення;  було хрещено Мешка ІІ 
Болеславича; місце поховання  
Мешка ІІ Болеславича 

Х–ХІ ст. м. Краків 
(Kraków) 

    

37.  Палац Казимира І (т. зв. «Зала з 24 
колонами») ансамблю Вавельського 

Сер.  
ХІ ст. 
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королівського палацу і кафедри,  
фундаторами якого були  Казимир І 
Відновитель і Доброніга-Марія 

38.  Крипта св. Леонарда ансамблю 
Вавельського королівського палацу і 
кафедри, будівництво якої розпочали  
Казимир І Відновитель і Доброніга-
Марія,  продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, завершив 
Владислав І Герман; місце поховання 
Казимира ІІ Справедливого 

Сер.  
ХІ–ХІІ 

ст. 

    

39.  Кафедральний костел 
«Германівський» ансамблю 
Вавельського королівського палацу і 
кафедри, фундаторами якого або 
продовжувачами  розбудови, що її 
розпочав Владислав І Герман, були 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

1142 р. – 
освячення 

 

    

40.  Костел св. Флоріана, фундаторами 
якого були Казимир ІІ Справедливий 
та дружина Олена Всеволодівна 

1184 р. м. Краків 
(Kraków) 

    

41.  Пам’ятне місце монастиря і костелу  
Гробу Господнього, фундаторами і 
благодійниками  яких (спільно з 
Яксою з Мехува)  були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія,  
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна,  
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна                           

Бл.  
1163 р. 

м. Мехув 
(Miechów) 

    

42.  Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, фундаторами і 
благодійниками якого були Казимир 
І Відновитель і Доброніга-Марія,   
меценатами і  продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ 

Бл.  
1044 р. 
1040-ві  

або  
1070-ті 

рр. 

м. Тин/Тинець 
(Tyniec) 
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Кривоустий і Збислава 
Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце 
поховання Болеслава ІІ Щедрого 

VI. Нижньосілезьке воєводство 
43.  Пам’ятне місце  замку Влень (грод 

«Ленно»), зведеного Болеславом 
Високим і Звениславою-Анастасією 
Всеволодівною на місці дерев’яного 
замку, побудованого Болеславом ІІІ 
Кривоустим  і Збиславою 
Святополківною 

Бл. 
1155 р. 

м. Влень  
(Wleński Gródek,  
Łupki – gródek 

«Lenno») 

    

44.  Пам’ятне місце  костелу св. Іоанна 
Хрестителя, збудованого   
Казимиром І Відновителем і 
Добронігою-Марією  

1050– 
1060-ті 

рр., 
або 

1158 р. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

    

45.  Пам’ятне місце  Бенедиктинського 
абатства, заснованого Болеславом ІІ 
Щедрим і Вишеславою 

Кін. ХІ 
ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

    

46.  Пам’ятне місце  бенедиктинського 
абатства і костелу св. Егідія,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав IV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна, Петр Власт 
і Марія Святополківна, 
благодійниками – Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл.  
1126 р. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

    

47.  Пам’ятне місце  костелу  св. Михаїла,   
фундаторами і благодійниками якого 
були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Поч.  
ХІІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 
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48.  Пам’ятне місце  костелу св. Мартина,  
фундаторами і благодійниками якого 
були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 
 

Поч.  
ХІІ ст. 

 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

    

49.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу 
св. Войцеха,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

Поч.  
ХІІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

    

50.  Пам’ятне місце бенедиктинського 
абатства св.  Вінцента (пізніше ‒ 
ордену норбертанок),  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

1139 р. Вроцлав/Олбин 
(Wrocław -Ołbin) 

    

51.  Монастир ордену августинів і костел 
пресв. Діви Марії «На Піску»,  
фундаторами і благодійниками якого 
були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Бл.  
1150 р. 

м. Вроцлав – 
о. Пясек 

(Wrocław) 

    

52.  Пам’ятне місце  колегіатського 
костелу  Найсвятішої Марії Панни на 
о. Тумський,  фундаторами і 
благодійниками якого були   
Болеслав ІІ і  Вишеслава та Болеслав 
ІІІ Кривоустий і  Збислава 
Святополківна 

Кін. 
 ХІ ст., 
1120–

1126 рр 
 
 

м. Глогув 
(Głogów) 

    

53.  Костел  Найсвятійшої Марії Панни 
бенедиктинського абатства,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

ХІІ ст. м. Лігниця 
(Legnica) 

    

54.  Замок П’ястів, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 
Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

3-тя 
чверть 
ХІІ ст. 

м. Лігниця 
( Legnica) 
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55.  Костел  Найсвятійшої Марії Панни 
цистеріанського абатства,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав Високий та Звенислава-
Анастасія Всеволодівна,  
благодійниками – Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна; де похований 
Болеслав Високий   

1150/ 
1163 – 

1175 рр. 
 

м. Любйонз 
(Lubiąż) 

 
 

    

56.  Пам’ятне місце  монастиря ордену 
августинів і костелу Найсвятійшої 
Марії Панни, фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт 
і Марія Святополківна 

1110 р. м. Собутка – 
Шлєнжа 

(Sobótka – Góra 
Ślęża) 

    

VII. Опольське 
57.  Пам’ятне місце костелу св. Якова і  

св. Агнешки,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Болеслав 
І Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна  

1195‒ 
1198 рр. 

 

м. Ниса 
(Nysa) 

    

VІІІ. Свентокшиське воєводство 
58.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу 

Народження Найсвятішої Марії 
Панни,  фундаторами і 
благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Казимир ІІ Справедливий  
Справедливий  і Олена Всеволодівна 

Після 
1155 р. 

м. Вислиця 
(Wiślica) 

    

59.  Цистеріанське абатство  Найсвятішої 
Марії Панни і св. Флоріана,  
фундаторами і благодійниками яких 
були Казимир ІІ Справедливий з 
родиною та єпископом краківським 
Гедком 

1179 р. м. Вонхоцьк 
(Wąchock) 

    

60.  Пам’ятне місце цистеранського 
абатства Внебовзяття  Найсвятішої 
Марії Панни,  фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав  
IV Кучерявий і Марія-Анастасія 

1153‒ 
1167 рр. 

 

м. Єнджеюв 
(Jędrzejów) 
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(спільно з  архієпископом 
гнєзненським Яном Грифітом), 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий  та Олена  Всеволодівна 

61.  Пам’ятне місце  костелу св. 
Адальберта (Войцеха), збудованого, 
вірогідно, Мешком ІІ Болеславичем і 
Євдоксією 

Кін.  
ХІ ст. 

м. Кельце 
(Kielce) 

    

62.  Кафедральний костел Внебовзяття  
Найсвятішої Марії Панни,  
фундаторами і благодійниками якого 
був Казимир ІІ Справедливий  та 
Олена Всеволодівна 

1171 р. м. Кельце 
(Kielce) 

    

63.  Пам’ятне місце костелу Найсвятішої 
Марії Панни та св. Флоріана,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Казимир ІІ Справедливий  та 
Олена Всеволодівна 

1185 р. м. Копшивниця 
(Koprzywnica) 

    

64.  Колегіатський костел св. Мартина 
(ордену тамплієрів?), фундаторами і 
благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна,  
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий  і Олена Всеволодівна 

Після  
1155 р., 

 до 
1206 р. 

м. Опатув 
(Opatów) 

    

65.  Пам’ятне місце домініканського 
монастиря і костелу св. Якова,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Казимир  і Олена Всеволодівна 

Кін.  
ХІІ ст. 

 

м. Сандомир 
(Sandomierz) 

    

66.  Бенедиктинський монастир св. Трійці 
(пізніше – Святого Хреста),  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

ХІІ ст. Свенти Кшиж 
( Święty Krzyż) 

    

67.  Костел св. Іоанна Хрестителя ордену 
іоанітів,  фундаторами і 
благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна 

Після 
1155 р. 

м. Стара Загошч 
(Zagość Stara) 

    

68.  Пам’ятне місце  костелу св. Егідія,  1067 р.? м. Таржек     
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збудованого, вірогідно, Добронігою-
Марією та її синами  

(Tarczek) 

ІХ. Сілезьке воєводство 
69.  Пам’ятне місце  каплиці св. 

Малгоржати, фундаторами і 
благодійниками якої були Болеслав  
IV Кучерявий і Марія-Анастасія  

1170 р. м. Битом 
(Bytom) 

    

70.  Пам’ятне місце монастиря ордену св. 
Августина, фундаторами і 
благодійниками якого були Петр 
Власт і Марія Святополківна 

Бл.  
1145 р. 

м. Мстув 
(Mstów) 

    

71.  Замок Сілезьких  Пʼястів, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна та Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

(1177 р. ?) 

м. Ратибор 
(Racibórz) 

    

72.  Пам’ятне місце  костелу Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни,   
фундаторами і благодійниками якого 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

м. Ратибор 
(Racibórz) 

    

73.  Пам’ятне місце  костелу Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни,  
фундаторами і благодійниками якого 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Бл.  
1180 р. 

м. Рибнік 
(Rybnik) 

    

74.  Пам’ятне місце Замку Сілезьких  
Пʼястів, ініціаторами будівництва і 
благодійниками якого були  Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

ХІІ ст. м. Рибник 
(Rybnik) 

    

75.  Пам’ятне місце  монастиря 
норбертанок,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

м. Рибник 
(Rybnik) 

    

76.  Пам’ятне місце міського оборонного 
валу, зведеного Мешком IV 

Кін. ХІІ – 
поч.  

м. Рибник 
(Rybnik) 
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Плутоногим ХІІІ ст. 
77.  Ротонда св. Миколая і Вацлава,  

фундаторами і благодійниками якої 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

1180 р. 
 

м. Цешин 
(Cieszyn) 

 

    

Загальна кількість  77 1 42 3 
 

Пам’ятки історії   -77 

Пам’ятки археології  - 1 

Пам’ятки архітектури   - 42, з них – архітектури і монументального мистецтва - 3 
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ДОДАТОК 27  

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ РУСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДИНАСТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ХІ–ХІІ СТ. У ПОЛЬЩІ ЗА ТИПАМИ 

№ 
п/п 

 

Назва обʼєкта національної спадщини 
 

Дата Місцезнаходження (за 
воєводствами) 

 

Типи  

Споруда 
(витвір) 

Комплекс 
(ансамбль 
споруд) 

Визначне 
(пам’ятне)  

місце 
І. Великопольське воєводство 

1.  Рештки цистеріанського монастиря, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав IV Кучерявий і 
Марія-Анастасія Володимирівна 

1153 р. м. Векно 
(Łeknо) 

 

   

2.  Пам’ятне місце городища, в якому вірогідно 
проживали Предслава Володимирівна та її родичі 

VIII–ХI ст. м. Геч 
(Giecz) 

   

3.  Пам’ятне місце кафедрального костелу Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха,  де відбулися 
коронації Казимира І і Доброніги-Марії та  Болеслава ІІ 
Щедрого і Вишеслави;  благодійниками були Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна, Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна 

ХІ–ХІІ ст м. Гнєзно 
(Gniezno) 

 

   

4.  Пам’ятне місце  колегіатської костелу св. Павла,  
фундаторами і благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, де були поховані їхні сини 

1145 р. 
 
 

м. Каліш 
(Kalisz) 

   

5.  Парафіяльний костел св. Лаврентія, фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками  –  Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна 

Кін. ХІІ ст. 
 

м. Кошчельна Веш 
(Kościelna Wieś) 

   

6.  Костел св. Егідія, фундаторами та благодійниками 
якого були Доброніга-Марія та її сини й, можливо, 
Петр Власт і Марія Святополківна  

1086‒1102/1108, 
1140 – освячення 

м. Кробія 
(Krobia) 

   

7.  Рештки фортифікаційних споруд городища, в якому 
ймовірно проживала  Предслава Володимирівна з 
рідними 

Х–ХІ ст. о. Ледницький  
(Ostrów Lednicki) 
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8.  Рештки палацу і каплиці  Благословенної Богородиці, 
де проживали та ймовірно були поховані Предслава та 
її син; вірогідно правив службу Анастас Корсунянин 

Х–ХІ ст. о. Ледницький  
(Ostrów Lednicki) 

   

9.  Бенедиктинське абатство, фундаторами і 
благодійниками якого були Вишеслава і Болеслав ІІ 
Щедрий  

Бл. 1070/1077 р. – 
1-ша фундація; 

1137‒1138 рр.  – 
2-га фундація 
(відновлення) 

м. Любинь 
(Lubiń) 

   

10.  Костел народження Найсвятішої Марії Панни 
бенедектинського абатства,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава,  ініціаторами відновлення та відбудови – 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна 

Бл. 1070/1077 р. – 
1-ша фундація; 

1137‒1138 рр.  – 
2-га фундація 
(відновлення) 

м. Любинь 
(Lubiń) 

   

11.  Цистеріанське абатство і костел Найсвятішої Марії 
Панни і св. Миколая, фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІІІ Старий  і Євдоксія Ізяславна 

1145 р. м. Льонд 
 (Ląd ) 

   

12.  Пам’ятне місце костелу св. Варфоломія,  фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ Старий  і 
Євдоксія Ізяславна 

ХІІ ст. м. Обʼєзєрже  
(Objezierze) 

   

13.  Пам’ятне місце переможної битви Казимира І над 
бунтівним мазовецьким князем Мечиславом 

1038 р. м. Побєдзіска 
(Pobiedziska) 

   

14.  Кафедральний костел Петра і Павла, благодійниками 
якого були Казимир І Відновитель і Доброніга-Марія; 
вірогідне місце поховання Казимира І Одона 
Мешковича 

1194 р. 
 

м. Познань 
(Poznań) 

   

15.  Костел св. Михаїла (пізніше ‒ Іоанна Єрусалимського) і 
шпиталь при ньому, фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

1170 р., 1187 р. м. Познань 
(Poznań) 

   

16.  Пам’ятне місце  костелу св. Петра і Павла,  
фундаторами і благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

1144 р. м. Ромбінь 
(Rąbiń) 

   

17.  Костел Внебовзяття Матері Божої та св. Войцеха 
монастиря ордену св. Августина фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – Болеслав  
IV Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, Казимир ІІ Справедливий 

1134‒1138 рр. м. Тшемешно 
( Trzemeszno) 
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і Олена Ростиславна 
ІI. Куявсько-Поморське воєводство 

18.  Пам’ятне місце костелу св. Марії Магдалини,  
фундаторами якого були Болеслав ІІІ Кривоустий та 
Збислава Святополківна 

1113 р. м. Бидгощ, місцевість – 
Вишгород 

(Bydgoszcz) 

   

19.  Парафіяльний костел костел св. Лаврентія,   
фундаторами і благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна, благодійниками – Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна  

Сер. ХІІ ст. м. Кошчельна Веш 
(Kościelna Wieś) 

   

20.  Колегіатський костел св. Петра і Павла,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

Бл. 1143 р. м. Крушвіца 
(Kruszwica) 

   

21.  Бенедиктинське абатство і костел св. Іоанна 
Євангеліста, фундаторами і благодійниками яких були  
Казимир І Відновитель і Доброніга-Марія Борисівна, 
продовжувачами розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, благодійниками  – Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

Після 1044 р. 
або 1065 р. 

м. Моґільно  
(Mogilno) 

   

22.  Ротонда св. Прокопія, фундаторами і благодійниками 
якої були  Петр Власт і Марія Святополківна 

1133 р. 
 

м. Стшельно  
(Strzelno) 

   

23.  Костел і монастир св.  Трійці ордену норбертанок (нині 
– костел св. Трійці та Найсвятішої Марії Панни), 
фундаторами і благодійниками яких були  Петр Власт і 
Марія Святополківна 

ХІІ ст. 
1216 р.  ‒ 
освячення 

м. Стшельно  
(Strzelno) 

   

III. Лодзинське воєводство 
24.  Костел св. Миколая,  фундаторами і благодійниками 

якого були  Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

1191 р. м. Жарнув 
(Żarnów) 

 

   

25.  Костел св. Егідія, фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна 

1082 р. 
 

м. Іновлудзь 
(Inowłódz) 

   

26.  Костел св. Войцеха,  фундаторами і благодійниками 
якого були  Петр Власт і Марія Святополківна 

1142 р. 
 

м. Руда 
(Ruda) 

   

27.  Цистеріанське абатство і костел Найсвятішої Марії 
Панни і св. Тимофія, фундаторами і благодійниками 
яких були  Петр Власт і Марія Святополківна,  Казимир 
ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

1176–1177 рр. 
 

м. Сулеюв 
(Sulejów) 
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28.  Колегіатський костел Найсвятішої Марії Панни і св. 
Олексія бенедиктинського абатства, фундаторами яких 
були  Казимир І Відновитель і Доброгніва-Марія 
Борисівна; продовжили  розбудову Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія Володимирівна 

Др. пол. ХІ ст.; 
1161 рр. 

 

м. Тум 
(Tum) 

   

29.  Цвинтар при костелі Найсвятішої Марії Панни і св. 
Олексія  бенедиктинського абатства,  фундаторами 
яких були Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія 
Володимирівна 

ХІІ ст. м. Тум 
(Tum) 

   

ІV. Мазовецьке воєводство 
30.  Рештки ротонди і костелу св. Войцеха та дзвіниці 

бенедиктинсь- 
кого абатства,  фундаторами яких були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава 
 

Др. пол. ХІ – ХІІ 
ст. 

м. Плоцьк 
( Płock) 

   

31.  Пам’ятне місце  палацу, збудованого Владиславом І 
Германом і Болеславом ІІІ Кривоустим 

Кін. ХІ ст. м. Плоцьк 
(Płock) 

   

32.  Кафедральний костел  Найсвятійшої Марії Панни  і св. 
Жигмунта, в якому поховані його благодійники 
Владислав І Герман та його син Болеслав ІІІ Кривоустий 

1075 р. 
1129 р. 

1144 р. – 
освячен-ня 

м. Плоцьк 
(Płock) 

   

33.  Пам’ятне місце костелу бенедиктинського монастиря 
Внебовзяття  Найсвятійшої Марії Панни і десяти тисяч 
мучеників, фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія; зведений на 
місці однойменного храму,  збудованого, вірогідно, 
Болеславом ІІІ Кривоустим і Збиславою 
Святополківною; вірогідне  поховання Марії-Анастасії 

Сер. ХІІ ст. м. Сецехув 
(Sieciechów) 

   

34.  Костел і монастир Найсвятійшої Марії Панни,  
фундаторами і благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна,  Петр Власт  і 
Марія Святополківна, благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

Бл. 1151 р. м. Червінськ над Віслою 
(Czerwińsk) 

   

V. Малопольське воєводство 
35.  Костел св. Егідія,  збудований Владиславом І Германом 

і Риксою, благодійниками якого були їх син Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна   

1086 р. м. Гібултув (Giebultow) 
 

   

36.  Кафедральний костел св. Вацлава Х ст. ансамблю Х–ХІ ст. м. Краків    
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Вавельського королівського палацу і кафедри, 
розбудову якого продовжували Казимир І Відновитель 
і Доброніга-Марія, в якому князівна прийняла 
хрещення;  було хрещено Мешка ІІ Болеславича; місце 
поховання Мешка ІІ 

(Kraków) 

37.  Палац Казимира І Відновителя (т. зв. «Зала з 24 
колонами» ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри,  фундаторами якого були  Казимир І 
Відновитель і Доброніга-Марія,  продовжили Болеслав 
ІІ Щедрий і Вишеслава, завершив Владислав І Герман; 
місце поховання Казимира ІІ Справедливого 

Сер. ХІ ст.    

38.  Крипта св. Леонарда ансамблю Вавельського 
королівського палацу і кафедри, будівництво якої 
розпочали  Казимир І Відновитель і Доброніга-Марія 

Сер. ХІ–ХІІ ст.    

39.  Кафедральний костел «Германівський» ансамблю 
Вавельського королівського палацу і кафедри, 
фундаторами якого або продовжувачами  розбудови, 
що її розпочав Владислав І Герман, були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

1142 р. – 
освячення 

 

   

40.  Костел св. Флоріана, фундаторами якого були Казимир 
ІІ Справедливий та Олена Всеволодівна 

1184 р. м. Краків 
(Kraków) 

   

41.  Пам’ятне місце монастиря і костелу  Гробу 
Господнього, фундаторами і благодійниками  яких 
(спільно з Яксою з Мехува)  були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія,  благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна,  
Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна    

Бл. 1163 р. м. Мехув 
(Miechów) 

   

42.  Бенедиктинське абатство св. Петра і Павла, 
благодійниками якого були Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія, меценатами і  продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава, Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце поховання Болеслава ІІ 
Щедрого 

Бл. 1044 р. 
1040-ві  або 
1070-ті рр. 

м. Тин/Тинець 
( Tyniec) 

   

VI. Нижньосілезьке воєводство 
43.  Пам’ятне місце замку Влень (грод «Ленно»), зведеного 

Болеславом Високим і Звениславою-Анастасією 
Бл. 1155 р. м. Влень 

(Wleński Gródek,  Łupki – 
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Всеволодівною на місці дерев’яного замку, 
побудованого Болеславом Кривоустим  і Збиславою 
Святополківною 

gródek «Lenno») 

44.  Пам’ятне місце костелу св. Іоанна Хрестителя, 
збудованого Казимиром І Відновителем і Добронігою-
Марією  

1050– 
1060-ті рр., 

або 
1158 р. 

 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

   

45.  Пам’ятне місце  Бенедиктинського абатства, 
заснованого Болеславом ІІ Щедрим і Вишеславою 
 

Кін. ХІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

   

46.  Пам’ятне місце  бенедиктинського абатства і костелу 
св. Егідія,  фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, 
Петр Власт і Марія Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл. 1126 р. м. Вроцлав  
(Wrocław) 

   

47.  Пам’ятне місце  костелу св. Михаїла, фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Поч. ХІІ ст. м. Вроцлав  
(Wrocław) 

   

48.  Пам’ятне місце  костелу св. Мартина,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Поч. ХІІ ст. 
 

м. Вроцлав  
(Wrocław) 

   

49.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу св. Войцеха,  
фундаторами і благодійниками якого були  Петр Власт 
і Марія Святополківна 

Поч. ХІІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

   

50.  Пам’ятне місце бенедиктинського абатства св.  
Вінцента (пізніше ‒ ордену норбертанок),  
фундаторами і благодійниками якого були  Петр Власт 
і Марія Святополківна 

1139 р. Вроцлав/Олбин 
(Wrocław – Ołbin) 

   

51.  Монастир ордену августинів і костел пресв. Діви Марії 
«На Піску»,  фундаторами і благодійниками якого були  
Петр Власт і Марія Святополківна 

Бл. 1150 р. м. Вроцлав – 
о. Пясек 

(Wrocław) 

   

52.  Пам’ятне місце колегіатського костелу  Найсвятішої 
Марії Панни на о. Тумський,  фундаторами і 
благодійниками якого були   Болеслав ІІ Щедрий і  
Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий і  Збислава 
Святополківна 

Кін. ХІ ст., 
1120–1126 рр 

 
 

м. Глогув 
(Głogów) 

   

53.  Костел Найсвятійшої Марії Панни ХІІ ст. м. Лігниця    
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бенедиктинського абатства,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

(Legnica) 

54.  Замок П’ястів,  фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

3-тя чверть ХІІ 
ст. 

м. Лігниця 
( Legnica) 

   

55.  Костел  Найсвятійшої Марії Панни цистеріанського 
абатства, фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав Високий та Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна; де похований Болеслав Високий  

1150/1163 –  
1175 рр. 

 

м. Любйонз 
(Lubiąż) 

 
 

   

56.  Пам’ятне місце  монастиря ордену августинів і костелу  
Найсвятійшої Марії Панни,  фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

1110 р. м. Собутка – Шлєнжа 
( Sobótka – Góra Ślęża) 

   

VII. Опольське воєводство 
57.  Пам’ятне місце костелу св. Якова і св. Агнешки,  

фундаторами і благодійниками якого були  Болеслав І 
Високий і Звенислава-Анастасія Всеволодівна  

1195‒ 
1198 рр. 

Освячення ‒ 
1198 р. 

 

м. Ниса 
(Nysa) 

   

VІІІ. Свентокшиське воєводство 
58.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу Народження 

Найсвятішої Марії Панни,  фундаторами і 
благодійниками яких були Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Казимир ІІ Справедливий  і Олена 
Всеволодівна 

Після 1155 р. м. Вислиця 
( Wiślica) 

   

59.  Цистеранське абатство  Найсвятішої Марії Панни і св. 
Флоріана, фундаторами і благодійниками яких був 
Казимир ІІ Справедливий з родиною  та єпископом 
краківським Гедком 

1179 р. м. Вонхоцьк  
(Wąchock) 

   

60.  Пам’ятне місце цистеріанського абатства Внебовзяття  
Найсвятішої Марії Панни, фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав IV Кучерявий і 
Марія-Анастасія (спільно з  архієпископом 
гнєзненським Яном Грифітом), благодійниками –  
Казимир ІІ Справедливий та Олена Всеволодівна 

1153‒1167 рр. 
 

м. Єнджеюв  
(Jędrzejów) 

   

61.  Пам’ятне місце  костелу св. Адальберта (Войцеха), Кін. ХІ ст. м. Кельце    
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збудованого, вірогідно, Мешком ІІ Болеславичем і 
Євдоксією 

(Kielce) 

62.  Кафедральний костел Внебовзяття  Найсвятішої Марії 
Панни,  фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

1171 р. м. Кельце 
(Kielce) 

   

63.  Пам’ятне місце  костелу  Найсвятішої Марії Панни  та 
св. Флоріана, фундаторами і благодійниками якого 
були Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

1185 р. м. Копшивниця 
(Koprzywnica) 

   

64.  Колегіатський костел св. Мартина (ордену тамплієрів?),  
фундаторами і благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, благодійниками 
– Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

Після 1155 р.,  
до 

1206 р. 

м. Опатув 
(Opatów) 

   

65.  Пам’ятне місце домініканського монастиря і костелу 
св. Якова, фундаторами і благодійниками яких були 
Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

Кін. ХІІ ст. 
 

м. Сандомир 
(Sandomierz) 

   

66.  Бенедиктинський монастир св. Трійці (пізніше – 
Святого Хреста),  фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна 

ХІІ ст. Свенти Кшиж 
(Święty Krzyż) 

   

67.  Костел св. Іоанна Хрестителя ордену  іоанітів,  
фундаторами і благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна 

Після 1155 р. м. Стара Загошч 
(Zagość Stara) 

   

68.  Пам’ятне місце  костелу св. Егідія,  збудованого, 
вірогідно, Добронігою-Марією та її синами  
 

1067 р.? м. Таржек 
(Tarczek) 

   

ІХ. Сілезьке воєводство 
69.  Пам’ятне місце  каплиці св. Малгоржати,  фундаторами 

і благодійниками якої були Болеслав  IV Кучерявий і 
Марія-Анастасія  

1170 р. м. Битом 
(Bytom) 

   

70.  Пам’ятне місце монастиря ордену св. Августина,  
фундаторами і благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

Бл. 1145 р. м. Мстув 
(Mstów) 

   

71.  Замок Сілезьких  Пʼястів,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна та Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Кін. ХІІ ст.  
(1177 р. ?) 

м. Ратибор 
( Racibórz) 

   

72.  Пам’ятне місце костелу Внебовзяття Найсвятішої Марії 
Панни, фундаторами і благодійниками якого були  
Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Кін. ХІІ ст. м. Ратибор 
(Racibórz) 

   

304 
 



73.  Пам’ятне місце  костелу Внебовзяття Найсвятійшої 
Марії Панни,  фундаторами і благодійниками якого 
були  Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл. 1180 р. м. Рибнік 
(Rybnik) 

   

74.  Пам’ятне місце Замку Сілезьких Пʼястів, ініціаторами 
будівництва і благодійниками якого були Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна 

ХІІ ст. м. Рибник 
(Rybnik) 

   

75.  Пам’ятне місце  монастиря норбертанок, фундаторами і 
благодійниками якого були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Кін. ХІІ ст. м. Рибник 
(Rybnik) 

   

76.  Пам’ятне місце міського оборонного валу, зведеного 
Мешком IV Плутоногим 

Кін. ХІІ – 
 поч. ХІІІ ст. 

м. Рибник 
(Rybnik) 

   

77.  Ротонда св. Миколая і Вацлава, фундаторами і 
благодійниками якої були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна,  Казимир ІІ Справедливий і 
Олена Всеволодівна 

ХІ ст. або 1180 р. 
 

м. Цешин 
(Cieszyn) 

 

   

Загальна кількість 27 16 34 
Споруд (витворів)– 27 

Комплексів (ансамблів) – 16  

Визначних (пам’ятних) місць - 34 
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ДОДАТОК 28 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ХІ–ХІІ ст. У ПОЛЬЩІ 

ЗА РУСЬКО-ПОЛЬСЬКИМИ ДИНАСТИЧНИМИ ПАРАМИ 
 

№ 
п/п 

 

Династична пара Дата 
укладання 
династич-
ного шлюбу 

Назва об’єкта Місцезнаход-
ження 

Джерела 

1.  Предслава (Передслава) 
Володимирівна 
(р. н. і р. с. невід.) і 
Болеслав І Хоробрий 
(бл. 967–1025) 

1018 р. 1. Рештки фортифікаційних споруд 
городища, Х-ХІ ст., в якому проживала 
Предслава Володимирівна з рідними 

о. Ледницький 
(Ostrów 
Lednicki), 
Великопольське 
воєводство 

• Labuda G. Studia nad początkami państwa 
polskiego, t. I–II, vol. I, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań, 
1987. S. 407. 
• Labuda G. Tajemnica budowli grodowych i 
sakralnych na Ostrowie Lednickim u progu XI 
stulecia. S. 404–411. 
• Labuda G. Początki. Początki klasztoru w 
świetle źródeł pisanych // Materiały sprawozdawcze 
z badań zespołu pobenedyktyńskiego w MogilnieT. 
2. Warszawa, 1978. S. 21 - 59 
• Labuda G. Tajemnice Ostrova Lednickiego. 
// Mente et Litteris: O kulture i spoleczeństwie 
wieków średnich. Universitet im Adama 
Mickiewiczha. Seria Historia, N 117. Poznań, 1984. 
• Strzelczyk J. Bolesław Chrobry. Warszawa, 
2003. S. 184–185. 
• Górecki J. Prepomańskie pochówki 
panujących i dostojników w tzw. II kościele na 
Ostrowie Lednickim. T. 2. Studia Lednickie. 1991. 
S. 124-125. 
• Zieliński A. Skandaliści w koronach. 
Warszawa: Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, 2013. 
S. 19. 
• Barański M. K., Dynastia Piastów w Polsce, 
Warszawa 2008, s. 92. 

 2. Рештки палацу і каплиці Благословенної 
Богородиці, Х-ХІ ст., де проживали та 
ймовірно були поховані Предслава та її 
син; вірогідно правив службу Анастас 
Корсунянин 

 3. Рештки городища, VIII-ХI ст., в якому 
вірогідно проживали Предслава 
Володимирівна та її родичі 

м. Геч (Giecz), 
Великопольське 
воєводство 

Krysztofiak T. Okucie ze znakiem Ruryka 
znalezione w Gieczu. Archeologia Polski, t. LVIII, z. 
1‒2. 2013. S. 115-126. 

2.  Добронега-Марія 
Борисівна 
(1015/1017–1087) 

Бл. 1040 р. 1. Пам’ятне місце кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. 
Войцеха, ХІ-ХІІ ст., де відбулися коронації 

м. Гнєзно 
(Gniezno), 
Великопольське 

Щавелева Н. И. Древняя Русь в польской истории 
Яна Длугоша. Кн. І‒VI. Москва, 2004. С. 254. 
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і 
Казимир І Відновитель 
(1016–1058) 

Казимира І і Добронеги-Марії та 
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави; 
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

воєводство 

 2. Костел св. Егідія, 1086-1102/1108 р., 
1140 р., фундаторами та благодійниками 
якого були Добронега-Марія та її сини й, 
можливо, Петр Власт і Марія 
Святополківна 

м. Кробія 
(Krobia), 
Великопольське 
воєводство 

Bielowski A., Kronika wielkopolska - XV-wieczny 
Rękopis Sędziwoja z Czechla // Monumenta 
Poloniae Historica, T. 2. Lwów, 1872. S. 490. 

 3. Пам’ятне місце переможної битви 
Казимира І з бунтівним мазовецьким 
князем Мечиславом 1038 р. 

м. Побєдзіска 
(Pobiedziska), 
Великопольське 
воєводство 

• Татищев В.Н., История Российская, Т. 2. 
М, 1963. С. 79. 
• Літопис руський. Переклад і комент. Л. 
Махновець. К.: В-во «Дніпро», 1989. С. 95. 

 4. Кафедральний костел Петра і Павла, 
1194 р. благодійниками якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія; 
вірогідне місце поховання Казимира І та 
Одона Мешковича 

м. Познань, 
(Poznań) 
Великопольське 
воєводство 
 

Skibiński S. Katedra Poznańska. Księgarnia 
Św. Wojciecha. Poznań, 2001. S. 88. 

 5. Бенедиктинське абатство і костел св. 
Іоанна Євангеліста, після 1044 р. або 
1065 р., фундаторами і благодійниками 
яких були Казимир І Відновитель і 
Добронега-Марія Борисівна, 
продовжувачами розбудови – Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, благодійниками – 
Болеслав ІV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна 

м. Моґільно 
(Mogilno), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Labuba G. Początki. Początki klasztoru w 
świetle źródeł pisanych // Materiały sprawozdawcze 
z badań zespołu pobenedyktyńskiego w MogilnieT. 
2. Warszawa, 1978. S. 21. 
• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. 
Poznań, 2004. 306 s. S. 280. 
• Gronowski T. M. Opactwo Benedyktynów 
w Tyńcu. Kraków, 2009. 144 s. 

 6. Колегіатський костел Найсвятішої Марії 
Панни і св. Олексія бенедиктинського 
абатства, др. пол. ХІ ст., 1161 р., 
фундаторами яких були Доброгніва-Марія 
Борисівна і Казимир І Відновитель; 
продовжили розбудову Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія Анастасія 

м. Тум 
(Tum), 
Лодзинське 
воєводство 

• Szymczak J. Pierwsze cztery wieki 
Archikolegiaty Łęczyckiej. // M. Żemigała (red.), 
850 lat w służbie Bogu i ludziom. Archikolegiata 
Łęczycka w Tumie. Materiały z sesji naukowej w 
Łęczycy dnia 21 maja 2011 roku. Łęczyca-Tum, 
2011. S. 9-21.  
• Anna Rudzka: Sacrum. // Anna 
Rudzka: Józef Gosławski. Rzeźby, monety, medale. 
Warszawa: Wyd. 1 Alegoria, 2009. S. 37. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład 
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Narodowy im. Ossolińskich, 1963. 428 s. 

 7. Кафедральний костел св. Вацлава, 
Х‒ХІ ст., ансамблю Вавельського 
королівського палацу і кафедри, розбудову 
якого продовжували Казимир І Відновитель  
Добронега-Марія, в якому князівна прийняла 
хрещення; було хрещено Мешка ІІ 
Болеславича; місце поховання Мешка ІІ 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

 
• Kronika Wielkopolska // Przekład. 
Kazimierz Abgarowicz, wstęp i komentarze B. 
Kürbis. Warszawa, 1965. 329 s. 
• Świechowski Z. Architektura sakralna w 
początkach państwa polskiego (X-XIII), Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieznie 2016, s. 
25‒26 

  8. Палац Казимира І Відновителя (т. зв. 
«Зала з 24 колонами»), сер. ХІ ст., 
ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри, фундаторами якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія 

• Kuczman K., Wzgórze Wawelskie: 
przewodnik. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1988. 
111 s. 
• Firlet J., Pianowski Z. Przemiany 
architektury rezydencji monarszej oraz katedry na 
Wawelu w świetle nowych badań. «Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki». T. XLIV, z. 4. 
Wrocław, 1999. S. 207-237. 
• Stala K. Fenomen «sali o 24 słupach». 
Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na 
Wzgórzu Wawelskim. Wiadomości 
Konserwatorskie, n 33. 2013. S. 32-38. 
 

  9. Крипта св. Леонарда, ХІ-ХІІ ст., 
ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри, будівництво якої 
розпочали Казимир І Відновитель і 
Добронега-Марія, продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, завершили 
Владислав І Герман 

• Kronika Wielkopolska // Przekład. 
Kazimierz Abgarowicz, wstęp i komentarze B. 
Kürbis. Warszawa, 1965. 329 s. 
• Świechowski Z. Architektura sakralna w 
początkach państwa polskiego (X-XIII), Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieznie 2016, s. 
25-26 

 10. Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, бл. 1044 р., 1040-ві або 1070-ті рр., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія, 
меценатами абатства і продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІIІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце поховання 
Болеслава ІІ Щедрого 

м. Тин/Тинець 
(Tyniec), 
Малопольське 
воєводство 

• Labuda G. Z dyskusji nad początkami 
klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu, w: Symbolae 
historiae atrium. Warszawa, 1986. S. 93-109. 
• Labuda G. Studia nad początkami państwa 
polskiego, T. I–II. Poznań, 1987. 
• Sczaniecki P. Tyniec. Wydawnictwo 
Benedyktynów «Tyniec», 2008. 328 s. S. 54-55. 
• Lаbuda G. Szkice historyczne XI wieku. 
Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu. 1994. 
S. 23-63. 
• Labuda G. Polish diplomacy during the rule 
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of the Piast dynasty. The history of Polish diplomacy 
X-XX c. Warsaw, 2005. P. 31-32. 
• Satała Z. Poczet polskich królowych, 
księżnych i metres. Szczecin, 1990, S. 33-34. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. 428 s. 
• Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. 
Київ, 2007. 1006 с. 

 11. Пам’ятне місце костелу св. Іоанна 
Хрестителя, 1050-1060-ті рр., збудованого 
Казимиром І Відновителем і Добронегою-
Марією 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Sikorski D. A. Wczesnopiastowska 
architektura. 2012. S. 113-119. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. 428 s. 

 12. Пам’ятне місце костелу св. Егідія, 1067 
р. (?), збудованого, вірогідно, Добронегою-
Марією та її синами 

м. Таржек 
(Tarczek), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Tarczek, św. Idziego Opata. URL: 
http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/tarczek-sw-
idziego-opata (дата звернення 2017-06-13). 

3.  Вишеслава 
(р. н. невід – 1089) і 
Болеслав ІІ Щедрий 
(бл. 1042 –1081) 
 

До 1069 р. 1. Пам’ятне місце кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. 
Войцеха, ХІ-ХІІ ст., де відбулися коронації 
Казимира І і Добронеги-Марії та 
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави, 
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

м. Гнєзно 
(Gniezno), 
Великопольське 
воєводство 

 

• Labuda G. Polish diplomacy during the rule 
of the Piast dynasty. The history of Polish diplomacy 
X-XX c. Warsaw, 2005. P. 31-32; 
• Satała Z. Poczet polskich królowych, 
księżnych i metres. Szczecin, 1990, S. 33-34; 
• Назаренко А. «Зело неподобно 
правоверным». Межконфессиональные браки на 
Руси в ХІ‒ХІІ вв. Вестник истории, литературы и 
искусства, Т. 1. Москва, 2005. С. 269-279. 
• Линниченко И. А. Новооткрытое 
свидетельство о времени великого кн. Изяслава // 
Археологические известия и заметки, издаваемые 
Имп. Археологическим обществом. N 11. М., 
1894. 11. С. 1-9; 
• Пашуто В. Т. Внешняя политика 
Древней Руси. М: Наука, 1968. 474 с. 

 2. Бенедиктинське абатство, бл. 1070/1077 
р., 1137‒1138 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава; ініціаторами 
відновлення та відбудови – Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

м. Любинь 
(Lubiń), 
Великопольське 
воєводство 

• Dobosz J. Monarchia I możni wobec 
kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań, 
2002. S. 150. 
• Piastowie. Leksykon Biograficzny. Krakow: 
Wydawnictwo Literackie, 1999. S. 53-60. 

 3. Костел народження Найсвятішої Марії 
Панни, бл. 1070/1077 р., 1137‒1138 рр., 

м. Любинь 
(Lubiń), 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 159. 
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фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава, 
ініціаторами відновлення та відбудови – 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

Великопольське 
воєводство 

• Rocznik lubiński. W: Monumenta Poloniae 
Historica T. 2. August Bielowski (ed.). Lwów: 
August Bielowski, 1872, s. 774-776; 
• Annales Lubinenses. W: Monumenta 
Poloniae Historica tom V. Wojciech 
Kętrzyński (ed.). Lwów: Akademii Umiejętności w 
Krakowie, 1888, s. 861-873; 
• Rocznik lubiński 1142-1274. W: Roczniki 
wielkopolskie. Brygida Kürbis (ed.). 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1962, s. 111-122; 
• http://www.benedyktyni.net/historia. 

 4. Бенедиктинське абатство і костел св. 
Іоанна Євангеліста, після 1044 р. або 
1065 р., фундаторами і благодійниками 
яких були  Казимир І Відновитель і 
Добронега-Марія Борисівна, 
продовжувачами розбудови – Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, благодійниками – 
Болеслав ІV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна 

м. Моґільно 
(Mogilno), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Sczaniecki P. Tyniec. Wydawnictwo 
benedyktynów. «Tyniec», 2008. 328 s. S.10. 
• Bolesława Śmiałego nadanie dla klasztoru 
w Mogilnie // Monumenta Poloniae Historica. 
Pomniki Dziejowe Polski. , T 1. Lwów: Wydał 
August Bielowski, 1864-1893. S.359-364. 

 5. Рештки ротонди, костелу св. Войцеха та 
дзвіниці бенедиктинського абатства, др. 
пол. ХІ–ХІІ ст., фундаторами яких були 
Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава 

м. Плоцьк 
( Płock), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Dobosz J. Monarchia I możni wobec 
kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań, 
2002. S. 150. 
• Piastowie. Leksykon Biograficzny. Krakow: 
Wydawnictwo Literackie, 1999. S. 53-60. 

 6. Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни і св. Жигмунта, 
ХІ-ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, в якому поховані його 
благодійники Владислав І Герман та його 
син Болеслав ІІІ Кривоустий 

м. Плоцьк 
(Płock), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Rosik S. Bolesław Szczodry i jego czasy, 
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. 
• Bujak A. Katedra płocka, Rosikon Press, 
1995. 174 s. 
• Grabowski L. Katedra płocka i jej zabytki. 
Płock, 1970. S. 98‒103. 
• Kunkel R. Katedra płocka w średniowieczu. 
Biuletyn Historii Sztuki. T.L, nr 3. 1988. S. 187-200. 

 7. Крипта св. Леонарда, ансамблю 
Вавельського королівського палацу і 
кафедри, сер. ХІ-ХІІ ст., будівництво якої 
розпочали Казимир І Відновитель і 
Добронега-Марія, продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, завершив 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

• Rożek Michał. Przewodnik po zabytkach i 
kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków, 1997. S. 369. 
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Владислав І Герман; місце поховання 
Казимира ІІ Справедливого 

 8. Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, бл. 1044 р., 1040-ві або 1070-ті рр., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія, 
меценатами абатства і продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце поховання 
Болеслава ІІ Щедрого 

м. Тин/Тинець 
(Tyniec), 
Малопольське 
воєводство 

• Sczaniecki P. Tyniec. Wydawnictwo 
benedyktynów. 2008, s. 10. 
• Labuda G. Polish diplomacy during the rule 
of the Piast dynasty. The history of Polish diplomacy 
X-XX c. Warsaw, 2005. P. 31-32; 

 9. Пам’ятне місце бенедиктинського 
абатства, кін. ХІ ст., заснованого 
Болеславом ІІ Щедрим і Вишеславою 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Dobosz J. Monarchia I możni wobec 
kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań, 
2002. S. 150. 
• Piastowie. Leksykon Biograficzny. Krakow: 
Wydawnictwo Literackie, 1999, S. 53-60. 

 10. Пам’ятне місце колегіатського костелу 
Найсвятішої Марії Панни на о. Тумський, 
кін. ХІ ст.–1120‒1126 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава та Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

м. Глогув 
(Głogów), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Kozaczewski T. Głogów średniowieczny do 
końca XIII w. Osadnictwo i architektura. 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Głogowie, 2006 

 11. Пам’ятне місце костелу св. Егідія, 1067 
р.?, збудованого, вірогідно, Добронегою-
Марією та її синами, зокрема, 
Болеславом ІІ Щедрим 

м. Таржек 
(Tarczek), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Tarczek, św. Idziego Opata. URL: 
http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/tarczek-sw-
idziego-opata (дата звернення 2017-06-13). 

4.  Євдоксія (Євдокія) 
(бл. 1069–1089) і 
Мешко ІІ Болеславич 
(бл. 1069–1089) 
 

1088 р. 1. Кафедральний костел св. Вацлава, 
Х‒ХІ ст., ансамблю Вавельського 
королівського палацу і кафедри, розбудову 
якого продовжували Казимир І 
Відновитель і Добронега-Марія, в якому 
князівна прийняла хрещення; було 
хрещено Мешка ІІ Болеславича; місце 
поховання Мешка ІІ. 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

• Щавелева Н. И. Древнерусские известия 
Великопольской хроники // Летописи и хроники. 
Москва, 1976. C. 260. 

 2. Пам’ятне місце костелу св. Адальберта 
(Войцеха), кін. ХІ ст., збудованого, 
вірогідно, Мешком ІІ Болеславичем і 

м. Кельце 
(Kielce), 
Свентокшиське 

• Kalwat W. Legendy świętokrzyskie. 
Wydawnictwo: Jedność, 2009. 344 s. S. 97. 

311 
 

http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/tarczek-sw-idziego-opata


Євдоксією воєводство 

5.  Збислава Святополківна 
(бл. 1085/1090–1113/1114) 
і 
Болеслав ІІІ Кривоустий 
(1086–1138) 

1103/1104 р. 1. Пам’ятне місце кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і 
св. Войцеха, ХІ‒ХІІ ст., де відбулися 
коронації Казимира І і Добронеги-Марії та 
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави; 
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

м. Гнєзно 
(Gniezno), 
Великопольське 
воєводство 

• Галл Аноним. Хроника и деяния князей 
или правителей польских. Москва, 1961. 172 с. 
С.136-137. 
• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka polska. 
T 1. Romanizm. Warszawa, 2013. 368 s. 
• Gallus Anonymus: Cronicae et gesta ducum 
sive principum Polonorum, p. 161; 

 2. Бенедиктинське абатство бл. 1070/1077 
р., 1137‒1138 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава; ініціаторами 
відновлення та відбудови – Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

м. Любинь 
(Lubiń), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 159. 
• Rocznik lubiński. W: Monumenta Poloniae 
Historica T. 2. August Bielowski (ed.). Lwów: 
August Bielowski, 1872, s. 774-776; 
• Annales Lubinenses. W: Monumenta 
Poloniae Historica tom V. Wojciech 
Kętrzyński (ed.). Lwów: Akademii Umiejętności w 
Krakowie, 1888, s. 861-873; 
• Rocznik lubiński 1142-1274. W: Roczniki 
wielkopolskie. Brygida Kürbis (ed.). 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1962, s. 111-122; 
• http://www.benedyktyni.net/historia. 

 3. Костел народження Найсвятішої Марії 
Панни, бл. 1070/1077 р., 1137‒1138 рр. 
бенедектинського абатства, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, ініціаторами 
відновлення та відбудови – Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

м. Любинь 
(Lubiń), 
Великопольське 
воєводство 

• Szczur S. Historia Polski. Średniowiecze. 
Kraków, 2002. P.183. 

 4. Костел Внебовзяття Матері Божої та 
св. Войцеха монастиря ордену 
св. Августина, 1134‒1138 рр., фундаторами 
і благодійниками яких були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Болеслав IV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 

м. Тшемешно 
(Trzemezno), 
Великопольське 
воєводство 

• Dorszewski P. H. Uposażenie i działalność 
gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w 
Trzemesznie do początku XVI wieku. Olsztyn, 2013. 
S. 92. 
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Казимир ІІ Справедливий 

 5. Пам’ятне місце костелу св. Марії 
Магдалини, 1113 р., фундаторами якого 
були Болеслав ІІІ Кривоустий та Збислава 
Святополківна 

м. Бидгощ, 
місцевість – 
Вишгород 
(Bydgoszcz), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Łbik Lech. Narodziny bydgoskiej parafii, 
średniowieczne świątynie, parafialny laikat, dekanat 
// Kronika Bydgoska – tom specjalny wydany z 
okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy. 
Bydgoszcz, 1999. 
• Zyglewski Zbigniew: Wyszogrodzki kościół 
i grodzisko w XIV‒XVIII wieku: Promotio Historica 
// Zbiór prac adiunktów Instytutu Historii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy pod red. Z. 
Biegańskiego. 1998. 

 6. Костел св. Егідія, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

м. Іновлудзь 
(Inowłódz), 
Лодзинське 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka polska. 
T 1. Romanizm. Warszawa, 2013. 368 s. 
• Jasieński K. Wiadomość o starożytnym 
kościółku Św. Idziegowmieście I nowłodzu, 
Pamiętnik Religijno-Moralny, XVI 1849, S. 
522‒532. 

 7. Пам’ятне місце  палацу, кін. ХІ ст., 
збудованого Владиславом І Германом і 
Болеславом ІІІ Кривоустим 

м. Плоцьк 
(Płock), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Dobosz J. Monarchia I możni wobec 
kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań, 
2002. S. 150. 
• Piastowie. Leksykon Biograficzny. Krakow: 
Wydawnictwo Literackie, 1999, S. 53‒60. 

 8. Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни  і св. Жигмунта, 
ХІ–ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, в якому поховані його 
благодійники Владислав І Герман та його 
син Болеслав ІІІ Кривоустий 

м. Плоцьк 
(Płock), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Stanisław Rosik. Bolesław Szczodry i jego 
czasy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. 
24 s. 
• Bujak A. Katedra płocka, Rosikon Press, 
1995. 174 s. 
• Grabowski L. Katedra płocka i jej zabytki. 
Płock, 1970. S. 98‒103. 
• Kunkel R. Katedra płocka w średniowieczu. 
Biuletyn Historii Sztuki, T. L, nr 3. 1988. S. 
187‒200. 

 9. Пам’ятне місце костелу 
бенедиктинського монастиря Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни і десяти тисяч 
мучеників, сер. ХІІ ст., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна; 
зведений на місці однойменного храму, 

м. Сецехув 
(Sieciechów), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Великая хроника о Польше, Руси и их 
соседях ХІ‒ХІІІ вв. М.: Изд-во Московского 
университета, 1987. 263 с. С. 52, 69‒71. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań, 
2009. 313 s. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. 428 s. 
• Urbański M. Poczet Królowych i żon 
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збудованого, ймовірно, Болеславом ІІІ 
Кривоустим і Збиславою Святополківною; 
вірогідне місце поховання Марії-Анастасії 

władców Polski. Warsaw, 2006. 311 s. 

 10. Костел св. Егідія, 1086 р., збудований 
Владиславом І Германом і Риксою, 
благодійниками якого були їх син 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 
 

м. Гібултув 
(Giebultow), 
Малопольське 
воєводство 

• Krasnowolski B. Leksykon zabytków 
architektury Małopolski. Kraków, 2013. 448 s. 
• Kornecki. M Sztuka sakralna. Kraków, 
1993. 103 s. 
• Гваньїні О. Хроніка європейської 
Сарматії. Київ, 2007. 1006 с. С. 58, 80‒90, 400. 

 11. Кафедральний костел «Германівський», 
1142 р., ансамблю Вавельського 
королівського палацу і кафедри, 
фундаторами якого або продовжувачами  
розбудови, що її розпочав Владислав І 
Герман, були Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka polska. 
T 1. Romanizm. Wydawnictwo «Arkady». 
Warszawa, 2013. 368 s. S. 64. 
• Architektura sakralna w początkach państwa 
polskiego (X-XIII). Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieznie. 2016. S. 25. 

 12. Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, бл. 1044 р., 1040-ві або 1070-ті рр., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія, 
меценатами абатства і продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце поховання 
Болеслава ІІ Щедрого 

м. Тин/Тинець 
(Tyniec), 
Малопольське 
воєводство 

• Gronowski T. M. Opactwo Benedyktynów 
w Tyńcu. Kraków, 2009. 144 s. 

 13. Пам’ятне місце замку Влень (грод 
«Ленно»), бл. 1155 р., зведеного 
Болеславом Високим і Звениславою-
Анастасією Всеволодівною на місці 
дерев’яного замку, побудованого 
Болеславом ІІІ Кривоустим і Збиславою 
Святополківною 

м. Влень 
(Wleński Gródek,  
Łupki – gródek 
«Lenno»), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Łuczyński R. M. Zamki, dwory i pałace w 
Sudetach. Legnica, 2008. S. 406‒413. 
• Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 
Leksykon zamków w Polsce. Warszawa, 2012. 
S. 86‒88. 
• Chorowska Małgorzata. Rezydencje 
średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże 
mieszkalne. Wrocław, 2003. 

 14. Пам’ятне місце колегіатського костелу 
Найсвятішої Марії Панни на о. Тумський, 
кін. ХІ ст.–1126 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 

м. Глогув 
(Głogów), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Kozaczewski T. Głogów średniowieczny do 
końca XIII w. Osadnictwo i archtektura, 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Głogowie, 2006. 

314 
 

http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/historia/tyniec/Zalozenie-klasztoru/
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/historia/tyniec/Zalozenie-klasztoru/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kajzer


Щедрий і Вишеслава та Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

 15. Бенедиктинський монастир св. Трійці 
(пізніше – Святого Хреста), ХІІ ст., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

Свенти Кшиж 
( Święty Krzyż), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Великая хроника о Польше, Руси и их 
соседях ХІ‒ХІІІ вв. М: Изд-во Московского 
университета, 1987. 263 с. С. 52, 69‒71. 
• Micorek K. Świętokrzyskie Millenium 
2006. URL: 
http://www.wgorach.com/?id=43183&location=f&m
sg=1&lang_id=PL (дата звернення 27 липня 2014) 

6.  Марія Святополківна 
(р. н. невід. – після 1145) і 
Петр Власт 
(бл. 1080–1153) 

1113/1114 р. 1. Парафіяльний костел св. Лаврентія, кін. 
ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками – Мешко 
ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

м. Кошчельна 
Веш 
(Kościelna 
Wieś), 
Великопольське 
воєводство 

Kościelna Wieś. W Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego. T. IV. Kęs – Kutno. 
Warszawa, 1883. S. 453‒454. 

 2. Пам’ятне місце костелу св. Петра і 
Павла, 1144 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

м. Ромбінь 
(Rąbiń), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. 428. 
• Rąbiń. Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego, T. IX,.Warszawa, 1888. S. 576. 

 3. Ротонда св. Прокопія, 1133 р., 
фундаторами і благодійниками якої були 
Петр Власт і Марія Святополківна 

м. Стшельно 
(Strzelno), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Parucka K., Raczyńska-Mąkowska E. 
Katalog zabytków województwa bydgoskiego. 
Bydgoszcz, 1997. 242 s. 
• Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury 
w Polsce. Warsaw, 1988. 281 s. 
• Kościół pw sw Prokopa, Strzelno. URL: 
https://zabytek.pl/pl/obiekty/kosciol-pw-sw-prokopa-
2538. (дата звернення 20 лютого 2018). 

 4. Костел і монастир св. Трійці ордену 
норбертанок (нині – костел св. Трійці та 
Найсвятішої Марії Панни), ХІІ ст. – 1216 
р., фундаторами і благодійниками яких 
були  Петр Власт і Марія Святополківна 

м. Стшельно 
(Strzelno), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Łuszczkiewicz W. Kościoły I rzeżby 
duninowskie w Strzelnie i na Kujawach // 
Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce, 
«Pamiętnik Akademii Umiejętnościw Krakowie», 
III, Kraków 1876. S. 94. 
• Hewner K. Piotr Włostowic czy Piotr 
Wszeborowic. Nasza Przeszłość, t 94. 2000. 
S. 47‒84. 
• Parucka K., Raczyńska-Mąkowska E. 
Katalog zabytków województwa bydgoskiego. 
Bydgoszcz, 1997. 242 s. 
• Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury 
w Polsce. Warsaw, 1988. 364 s. 
• http://parafiastrzelno.pl/?page_id=183 
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 5. Костел св. Войцеха, 1142 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Петр Власт і Марія Святополківна 

м. Руда 
(Ruda), 
Лодзинське 
воєводство 

• Ruda // Geographical Dictionary of the 
Kingdom of Poland, v. IX, (Poźajście - Ruksze), 
1888. S. 885. 
• Kronika Galla. «MPH» 2. II. S. 100; 
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Wojciecha B. M. w 
Rudzie. URL: 
http://www.swwojciech.pl/index.php?option=com_c
ontent &view=article&id=96:historia-
parafii&catid=42:historia-parafii&Itemid=93, (дата 
звернення 10.07.2018). 

 6. Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. Тимофія, 
1176–1177 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія, Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

м. Сулеюв 
(Sulejów), 
Лодзинське 
воєводство 

• Kętrzyński Wojciech. Studyja nad 
dokumentami XII wieku // Roczniki Akademii 
Umiejętności, Lwȯw, 1891. S. 300‒305. 
• Mitkowski J. Początki klasztoru cystersów 
w Sulejowie. Poznań, 1949. S. 313. 

 7. Костел і монастир Найсвятійшої Марії 
Панни, бл. 1151 р., фундаторами і 
благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна та 
Петр Власт і Марія Святополківна, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

м. Червінськ над 
Віслою 
(Czerwińsk), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej // Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 8. Пам’ятне місце  бенедиктинського 
абатства і костелу св. Егідія, бл. 1126 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна, Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками – Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 9. Пам’ятне місце бенедиктинського 
абатства св. Вінцента (пізніше – ордену 
норбертанок), 1139 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

м. 
Вроцлав/Олбин 
(Wrocław – 
Ołbin), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 336 

 10. Пам’ятне місце костелу св. Михаїла, 
поч. ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 336 
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якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Нижньосілезьке 
воєводство 

 11. Пам’ятне місце костелу св. Мартина, 
поч. ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Hewner K. Piotr Włostowic czy Piotr 
Wseborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru 
norbertanek w Strzelnie // «Nasza Przeszłość», t. 94. 
Kraków, 2001. S. 47‒48. 

 12. Монастир ордену августинів і костел 
Пресвятої Діви Марії «На Піску», бл. 1150 
р.,  фундаторами і благодійниками якого 
були Петр Власт і Марія Святополківна 

м. Вроцлав – 
о. Пясек 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Morelowski M. Tympanon Marii 
Włostowicowej i Swiętosława na tle wrocławskiej 
rzeżby XII wieku // “Sprawozdania Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego”, 4, 1949, (dodatek 1). 
Wrocław, 1950. S. 1‒23. 

 13. Пам’ятне місце  монастиря і костелу св. 
Войцеха, поч. ХІІ ст., фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр Власт і 
Марія Святополківна 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Jan Długosz. Roczniki czyli Kroniki 
sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1‒2, Warszawa, 
1962. S. 18‒20, 24. 
• Davies N., Moorhouse R. Mikrokosmos. 
Portret miasta środkowoeuropejskiego ‒ Wrocław. 
A. Pawelec (przekład). Wydawnictwo Znak ‒ Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Fundacja. Kraków, 
2003. S. 91‒92. 
• Por. Kościół i klasztor dominikanów pod 
wezwaniem św. Wojciecha we Wrocławiu. W: Praca 
zbiorowa: Tutelaris Silesiae. Błogosławiony Czesław 
we Wrocławiu. Wrocław, 2006 S. 8, 24‒35. 

 14. Пам’ятне місце монастиря ордену 
августинів і костелу Найсвятійшої Марії 
Панни, 1110 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

м. Собутка–
Шлєнжа( 
Sobótka – Góra 
Ślęża), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Stanisław Bieniek. Piotr Włostowic // 
Wiedza o Ziemi Naszej, t. 9, Kraków, 1965. S. 85. 

 15. Пам’ятне місце монастиря ордену св. 
Августина, бл. 1145 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

м. Мстув 
(Mstów), 
Сілезьке 
воєводство 

• Mstów ‒ warowny zespół klasztorny (pol.) 
// Zamki Polskie. URL: 
http://www.zamkipolskie.com/mstow/mstow.html. 
(дата звернення 2012-06-21). 

7.  В’ячеслава (Верхуслава-
Анастасія) Всеволодівна 
(р. н. невід. – 1148/1167) і 
Болеслав IV Кучерявий 

1137 р. 1. Костел Внебовзяття Матері Божої та 
св. Войцеха монастиря ордену 
св. Августина, 1134–1138 рр., фундаторами 
і благодійниками яких були Болеслав ІІІ 

м. Тшемешно 
(Trzemezno), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka 
polska. T 1. Romanizm. Warszawa, 2013. 368 s. 
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(бл. 1125‒1173) Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Болеслав IV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий 

 2. Колегіатський костел св. Петра і Павла, 
бл. 1143 р., фундаторами і благодійниками 
якого були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

м. Крушвіца 
(Kruszwica), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 3. Бенедиктинське абатство і костел св. 
Іоанна Євангеліста, після 1044 р. або 1065 
р., фундаторами і благодійниками яких 
були  Казимир І Відновитель і Добронега-
Марія Борисівна, продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, благодійниками – Болеслав ІV 
Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна 

м. Моґільно 
(Mogilno), 
Куявсько-
Поморське 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 4. Пам’ятне місце бенедиктинського 
абатства і костелу св. Егідія, бл. 1126 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна, Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками – Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 5. Костел Найсвятійшої Марії Панни 
бенедиктинського абатства, 1149 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав ІV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна 

м. Лігниця 
(Legnica), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Łaborewicz E. Źródła do dziejów kościola 
w Legnicy // Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych. Zakład Naukowo-Badawczy 
Archiwistyki. Archeion 97, 1997. P. 149. 
• Bar J. R. Polscy święci // V. 9. Akademia 
Teologii Katolickiej, 1986. P. 36 

8.  Марія-Анастасія 
(Олена?) 
Володимирівна 
(бл. 1140(?)–після 1168) і 
Болеслав IV Кучерявий 
(бл. 1125‒1173) 

Після 
1151/1162 
р.? 

1. Рештки цистеріанського монастиря, 
1153 р., фундаторами і благодійниками 
якого були Болеслав IV Кучерявий і Марія-
Анастасія Володимирівна 

м. Векно 
(Łeknо), 
Великопольське 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 
• Wyrwa A. M. Dokument Zbyluta na liście 
UNESCO // Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. URL: 
http://www.lednicamuzeum.pl/wiadomosc,dokument
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-zbyluta-na-liscie-unesco.html 

 2. Колегіатський костел Найсвятішої Марії 
Панни і св. Олексія бенедиктинського 
абатства, 1161 р., фундаторами яких були 
Доброгніва-Марія Борисівна і Казимир І 
Відновитель; продовжили розбудову 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія 
Володимирівна 

м. Тум 
(Tum), 
Лодзинське 
воєводство 
 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 3. Цвинтар при костелі Найсвятішої Марії 
Панни і св. Олексія бенедиктинського 
абатства, ХІІ ст., фундаторами яких були 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія 
Володимирівна 

м. Тум 
(Tum), 
Лодзинське 
воєводство 
 
 

 4. Пам’ятне місце костелу 
бенедиктинського монастиря Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни і десяти тисяч 
мучеників, сер. ХІІ ст., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна; 
зведений на місці однойменного храму, 
збудованого, ймовірно, Болеславом ІІІ 
Кривоустим і Збиславою Святополківною; 
вірогідне місце поховання Марії-Анастасії. 

м. Сецехув 
(Sieciechów), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Великая хроника о Польше, Руси и их 
соседях ХІ‒ХІІІ вв. Изд-во Московского 
университета. Москва, 1987. 263 с. С. 52, 69‒71. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 336. 
• Urbański M. Poczet Królowych i żon 
władców Polski. Warsaw, 2006. 312 s. 

 5. Пам’ятне місце монастиря і костелу 
Гробу Господнього, бл. 1163 р., 
фундаторами і благодійниками яких 
(спільно з Яксою з Мехува) були 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна, 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

м. Мехув 
(Miechów), 
Малопольське 
воєводство 

• Dobosz J. Dokument fundacyjny klasztoru 
cystersów w Łeknie, Studia i materiały do dziejów 
Pałuk, t. 1 Osadnictwo i architektura w rejonie 
Łekna, red. A. M. Wyrwa. Poznań, 1989. S. 53‒83. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 6. Пам’ятне місце цистеріанського абатства 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни, 
1153‒1167 рр., фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав IV 

м. Єнджеюв 
(Jędrzejów), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Tenże. Proces fundacyjny i pierwotne 
uposażenie opactwa cystersów w Jędrzejowie // 
Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa 
jędrzejowskiego, red. D. Olszewski. Kielce, 1990. S. 
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Кучерявий і Марія-Анастасія (спільно з 
архієпископом гнєзненським Яном 
Грифітом), благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий та Олена Всеволодівна 

40‒79. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 7. Пам’ятне місце каплиці св. Малгоржати, 
1170 р., фундаторами і благодійниками 
якої були Болеслав IV Кучерявий і Марія-
Анастасія 

м. Битом 
(Bytom), 
Сілезьке 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 18‒19. 

9.  Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 
(р. н. невід. – до 1163) і 
Болеслав Високий 
(бл. 1127–1201) 

1142 р. 1. Пам’ятне місце замку Влень (грод 
«Ленно»), бл. 1155 р., зведеного 
Болеславом Високим і Звениславою-
Анастасією Всеволодівною на місці 
дерев’яного замку, побудованого 
Болеславом ІІІ Кривоустим і Збиславою 
Святополківною 

м. Влень 
(Wleński Gródek, 
Łupki - gródek 
«Lenno»), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Łuczyński Romuald M. Zamki, dwory i 
pałace w Sudetach. Legnica, 2008. S. 406‒413. 
• Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 
Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Arkady, 
2012. S. 86‒88. 
• Chorowska M. Rezydencje średniowieczne 
na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne. 
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 2003. 338 s. 

 2. Замок Пястів, 3-тя чверть ХІІ ст., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Болеслав Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

м. Лігниця 
( Legnica), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Korta W. Historia Śląska do 1763 roku // 
(oprac.) Marek Derwich. Warszawa: wyd. DiG, 
2003. S. 63. 

 3. Костел Найсвятійшої Марії Панни 
цистеріанського абатства, 1150/1163‒1175 
рр., фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав Високий та Звенислава-
Анастасія Всеволодівна, благодійниками 
якого були Болеслав Високий та 
Звенислава-Анастасія Всеволодівна, 
благодійниками – Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна; де похований Болеслав 
Високий 

м. Любйонз 
(Lubiąż), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Tomasz Bonek. Tajemnica dolnośląskiego 
Lubiąża rozwiązana. URL: 
https://podroze.onet.pl/ciekawe/tajemnica-
dolnoslaskiego-lubiaza-rozwiazana-to-tu-nazisci-
pracowali-nad-wynalazkiem/ghj4jed. (дата 
звернення 2015-09-16). 
• Andrzej Chwalba. Wydawnictwo Literackie 
// Kalendarium Historii Polski. Kraków, 2000. 
S. 51‒52. 

 4. Пам’ятне місце костелу св. Якова і св. 
Агнешки, 1195‒1198 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав І 
Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

м. Ниса 
(Nysa), 
Опольське 
воєводство 

• Jan Długosz. Roczniki czyli Kroniki 
sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1‒2, Warszawa, 
1962. S. 174. 
• Marek Sikorski. Nysa. Skarby sztuki i 
osobliwości. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 
VII, Województwo opolskie. Z. 9, Powiat nyski. 
Warszawa, 1963. 

 5. Ротонда св. Миколая і Вацлава, ХІ ст. 
або 1180 р., фундаторами і благодійниками 

м. Цешин 
(Cieszyn), 

• Rodzińska-Chorąży T., Jagosz-Zarzycka Z. 
Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie ‒ prace 

320 
 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5978/6/Binia%C5%9B-Szkopek.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5978/6/Binia%C5%9B-Szkopek.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kajzer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_%E2%80%9EArkady%E2%80%9D
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tajemnica-dolnoslaskiego-lubiaza-rozwiazana-to-tu-nazisci-pracowali-nad-wynalazkiem/d8t2xp
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tajemnica-dolnoslaskiego-lubiaza-rozwiazana-to-tu-nazisci-pracowali-nad-wynalazkiem/d8t2xp
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Chwalba


якої були Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна, Болеслав Високий 

Сілезьке 
воєводство 

badawcze w 2013 roku. URL: 
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2
%9C%93&q=Rotunda+na+G%C3%B3rze+Zamkow
ej+w+Cieszynie+%E2%80%92+prace+badawcze+w
+2013+roku. (дата звернення 2018-08-16). 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 336. 

10.  Євдокія Володимирівна 
(1130-ті? ‒ р. см. невід.) і 
Генріх Болеславич 
(бл. 1130–1166/1167) 

Бл. 1150 р. 1. Костел Внебовзяття Матері Божої та св. 
Войцеха монастиря ордену св. Августина, 
1134–1138 рр., фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Болеслав IV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий 

м. Тшемешно 
(Trzemezno), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka 
polska. T 1. Romanizm. Warszawa: Wydawnictwo 
«Arkady», 2013. 368 s. S. 93. 

 2. Пам’ятне місце костелу 
бенедиктинського монастиря Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни і десяти тисяч 
мучеників, сер. ХІІ ст., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна; 
зведений на місці однойменного храму, 
збудованого, ймовірно, Болеславом ІІІ 
Кривоустим і Збиславою Святополківною; 
вірогідне місце поховання Марії-Анастасії. 

м. Сецехув 
(Sieciechów), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Великая хроника о Польше, Руси и их 
соседях ХІ-ХІІІ вв. Изд-во Московского 
университета. Москва, 1987. 263 с. С. 52, 69‒71. 
• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 336 
• Urbański M. Poczet Królowych i żon 
władców Polski. Warsaw, 2006. 312 s. 

 3. Костел і монастир Найсвятійшої Марії 
Панни, бл. 1151 р., 
фундаторами і благодійниками яких були 
Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна та Петр Власт  і Марія 
Святополківна, благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий Справедливий і 
Олена Всеволодівна 

м. Червінськ над 
Віслою 
(Czerwińsk), 
Мазовецьке 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 26 

 4. Пам’ятне місце монастиря і 
костелу Народження Найсвятішої Марії 
Панни, після 1155 р., фундаторами і 

м. Вислиця 
(Wiślica), 
Свентокшиське 

• Zalewski W., Stec M.. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej. Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
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благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Казимир ІІ Справедливий та його родина 

воєводство Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 5. Колегіатський костел св. Мартина 
(ордену тамплієрів?), після 1155 р., до 1206 
р., фундаторами і благодійниками якого 
були Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий  та його родина 

м. Опатув 
(Opatów), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Jan Długosz. Liber beneficiorum dioecesis 
Cracoviensis, I. Domniemany pobyt Templariuszy w 
Opatowie. S. 576. 

 6. Костел св. Іоанна Хрестителя ордену 
іоанітів, після 1155 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна 

м. Стара Загошч 
(Zagość Stara), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Tymieniecki K. Majętność książęca w 
Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru 
Joannitów, na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy // 
Studyum z dziejów gospodarczych XII wieku. 
Kraków, 1912. 93 s. 

11.  Євдоксія Ізяславна 
(р. н. невід. ‒ 1177) і 
Мешко ІІІ Старий 
(1126/27–1202) 

бл. 1151 р. 1. Пам’ятне місце кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і 
св. Войцеха, де відбулися коронації 
Казимира І і Добронеги-Марії та 
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави; 
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

м. Гнєзно 
(Gniezno), 
Великопольське 
воєводство 

• Daniec J. I. The Message of Faith and 
Symbol in European Medieval Bronze Church 
Doors. Warsaw, 2007. P. 23‒66. 

 2. Пам’ятне місце колегіатського костелу 
св. Павла, 1145 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, де були 
поховані їхні сини 

м. Каліш 
(Kalisz), 
Великопольське 
воєводство 

• Monumenta Poloniae Historica, T. 2. 
Lwów, 1872. P.50. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 73. 
• Dąbrowski Krzysztof. Kalisz od zarania 
dziejów do wczesnego średniowiecza. W: Dzieje 
Kalisza, red. Władysław Rusiński. Poznań, 1977. S. 
41. 
• Baranowski T. Najstarszy kościół kaliski. 
z. 1–2. W: Z Otchłani Wieków. 2002. S. 20-24. 
• Rodzińska-Chorąży T., Węcławowicz T. 
Kolegiata pod wezwaniem św. Pawła w grodzie 
kaliskim na Zawodziu. W: Kalisz 
wczesnośredniowieczny. Red. Baranowski T., 
Kalisz–Warszawa, 1998. .S 73-74. 

 3. Парафіяльний костел св. Лаврентія, кін. 
ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Петр Власт і Марія 

м. Кошчельна 
Веш 
(Kościelna 

• Kronika Wielkopolska / Przekł. Kazimierz 
Abgarowicz, wstęp i komentarze Brygida 
Kurbisówna. Warszawa: PWN, 1965. 329 s. 
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Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

Wieś), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 105 

 4. Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. Миколая, 
1145 р., фундаторами і благодійниками 
яких були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

м. Льонд 
( Ląd ), 
Великопольське 
воєводство 

• Wincenty Hipolit Gawarecki. Początek i 
wzrost benedyktyńsko-cystercyeńskiego zakonu, 
łącznie i klasztoru lendzkiego, tegoż Instytutu, w 
Guberni b. Kaliskiej, powiecie Konińskim 
położonego, «Pamiętnik Religijno-Moralny». T. X, 
1846. S. 531. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 
151‒153. 

 5. Пам’ятне місце костелу св. Варфоломія, 
ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

м. Обʼєзєрже 
(Objezierze), 
Великопольське 
воєводство 

• Kronika Wielkopolska // Przekład. 
Kazimierz Abgarowicz, wstęp i komentarze B. 
Kürbis. Warszawa, 1965. 329 s. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 184 

 6. Костел св. Михаїла (пізніше ‒ Іоанна 
Єрусалимського) і шпиталь при ньому, 
1170 р., 1187 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна 

м. Познань 
(Poznań), 
Великопольське 
воєводство 

• Kozłowska-Budkowa S. Repetorium 
polskich dokumnetów doby piastowskiej. Kraków: 
Polska Academia Umiejętności, 1937; repr. Societas 
Vistulana. Kraków, 2006, s. 112-113. 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 213 

 7. Костел Внебовзяття Матері Божої та св. 
Войцеха монастиря ордену св. Августина, 
1134–1138 рр., фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками –  Болеслав IV Кучерявий 
і В’ячеслава Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий 

м. Тшемешно 
(Trzemeszno), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 292. 
• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka 
polska // Romanizm. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo 
«Arkady», 2013. 368 s. S. 93. 

 8. Костел Найсвятійшої Марії Панни 
цистеріанського абатства, 1150/1163‒1175 
рр. фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав Високий та Звенислава-
Анастасія Всеволодівна, благодійниками – 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна; де 
похований Болеслав Високий 

м. Любйонз 
(Lubiąż), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka 
polska // Romanizm. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo 
«Arkady», 2013. 368 s. S. 93. 
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 9. Замок Сілезьких Пястів, кін. ХІІ ст. 
(1177 р.?), фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна та Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

м. Ратибор 
( Racibórz), 
Сілезьке 
воєводство 

• Grzegorz Wawoczny. The Best of Racibórz 
(PL). Racibórz: Wydawnictwo i Agencja 
Informacyjna WAW, s. 16. 

 10. Костел св. Миколая, 1191 р., 
фундаторами і благодійниками якого були  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

м. Жарнув 
(Żarnów), 
Лодзинське 
воєводство 
 

• Wczesnośredniowieczne zaplecze osadnicze 
kościoła w Żarnowie // Początki architektury 
sakralnej w Polsce Centralnej, red. L. Kajzer, 
Łódź‒Warszawa, 2013. 296 s. 
• Żarnów // Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego. T. XIV. Worowo–Żyżyn. Warszawa, 
1895. 

12.  Олена Ростиславна 
(р. н. невід. –1204?) і 
Казимир ІІ 
Справедливий 
(1138–1194) 
 
 

Бл. 1163? р. 1. Костел Внебовзяття Матері Божої та св. 
Войцеха монастиря ордену св. Августина, 
1134–1138 рр, фундатором і благодійником 
яких був Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – 
Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна, Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна, Казимир ІІ 
Справедливий з дружиною 

м. Тшемешно 
(Trzemeszno), 
Великопольське 
воєводство 

• Świechowski Z., Świechowska E. Sztuka 
polska // Romanizm. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo 
«Arkady», 2013. 368 s. S. 93. 

13.  Олена Всеволодівна 
(р. н. і. р. с. невід.) і 
Казимир ІІ 
Справедливий 
(1138–1194) 

Бл. 1182 р. 1. Костел св. Миколая, 1191 р., 
фундаторами і благодійниками якого були  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, 
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

м. Жарнув 
(Żarnów), 
Лодзинське 
воєводство 
 

• Wczesnośredniowieczne zaplecze osadnicze 
kościoła w Żarnowie // Początki architektury 
sakralnej w Polsce Centralnej Red. L. Kajzer. 
Łódź-Warszawa, 2013. 296 s. 
• Żarnów // Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego. T. XIV: Worowo-Żyżyn. Warszawa, 
1895. 

 2. Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. Тимофія, 
1176‒1177 рр., фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр Власт і 
Марія Святополківна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

м. Сулеюв 
(Sulejów), 
Лодзинське 
воєводство 

• Kętrzyński Wojciech. Studyja nad 
dokumentami XII wieku. Roczniki Akademii 
Umiejętności, Lwȯw, 1891. S. 300-305; 
• Mitkowski J. Początki klasztoru cystersów 
w Sulejowie. Poznań, 1949. S. 313 

 3. Костел і монастир Найсвятійшої Марії 
Панни, бл. 1151 р., 
фундаторами і благодійниками яких були 
Генріх Болеславич і Євдокія 

м. Червінськ над 
Віслою 
(Czerwińsk), 
Мазовецьке 

• Zalewski W., Stec M.. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 
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Володимирівна та Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками – Казимир 
ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

воєводство 

 4. Крипта св. Леонарда, ансамблю 
Вавельського королівського палацу і 
кафедри, сер. ХІ–ХІІ ст., будівництво якої 
розпочали Казимир І Відновитель і 
Добронега-Марія, продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, завершив Владислав 
І Герман; місце поховання Казимира ІІ 
Справедливого 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

• Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. 
Poznań, 2004. 306 s. S.265 

 5. Костел на св. Флоріана, 1184 р., 
фундаторами якого були Казимир ІІ 
Справедливий та Олена Всеволодівна 

м. Краків 
(Kraków), 
Малопольське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 6.Пам’ятне місце монастиря і костелу 
Гробу Господнього, бл. 1163 р., 
фундаторами і благодійниками яких 
(спільно з Яксою з Мехува) були Болеслав 
ІV Кучерявий і Марія-Анастасія, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

м. Мехув 
(Miechów), 
Малопольське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 7. Пам’ятне місце  монастиря і 
костелу Народження Найсвятішої Марії 
Панни, після 1155 р., фундаторами і 
благодійниками яких були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна та 
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

м. Вислиця 
(Wiślica), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M.. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 8. Цистеріанське абатство Найсвятішої 
Марії Панни і св. Флоріана, 1179 р., 
фундаторами і благодійниками яких були 
Казимир ІІ Справедливий з родиною та 
єпископом краківським Гедком 

м. Вонхоцьк 
(Wąchock), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M.. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 9. Пам’ятне місце цистеріанського абатства 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни, 
1153–1167 рр., фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав IV 

м. Єнджеюв 
(Jędrzejów), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M.. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
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Кучерявий і Марія-Анастасія (спільно з 
архієпископом гнєзненським Яном 
Грифітом), благодійниками –Казимир ІІ 
Справедливий та Олена Всеволодівна 

Kraków, 1994. 284 s. 

 10. Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни, 1171 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир ІІ Справедливий та Олена 
Всеволодівна 

м. Кельце 
(Kielce), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 11. Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни, 1185 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир ІІ Справедливий та Олена 
Всеволодівна 

м. Копшивниця 
(Koprzywnica), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 12. Колегіатський костел св. Мартина 
(ордену тамплієрів?), після 1155 р., до 1206 
р., фундаторами і благодійниками якого 
були Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий та його родина 

м. Опатув 
(Opatów), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 13. Пам’ятне місце домініканського 
монастиря і костелу св. Якова, кін. ХІІ ст., 
фундаторами і благодійниками яких були 
Казимир ІІ та Олена Всеволодівна 

м. Сандомир 
(Sandomierz), 
Свентокшиське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 

 14. Ротонда св. Миколая і Вацлава, 1180 р., 
фундаторами і благодійниками якої були 
Казимир ІІ та Олена Всеволодівна, Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

м. Цешин 
(Cieszyn), 
Сілезьке 
воєводство 

• Rodzińska-Chorąży T., Jagosz-Zarzycka Z. 
Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie ‒ prace 
badawcze w 2013 roku. URL: 
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2
%9C%93&q=Rotunda+na+G%C3%B3rze+Zamkow
ej+w+Cieszynie+%E2%80%92+prace+badawcze+w
+2013+roku. (дата звернення 2018-08-16). 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 21-23 

14.  Людмила Мстиславна 
(р. н. невід.–після 1210) і 
Мешко ІV Плутоногий 
(бл. 1130‒1211) 

1170/1178 р. 1. Пам’ятне місце монастиря і костелу 
Гробу Господнього, бл. 1163 р., 
фундаторами і благодійниками яких 
(спільно з Яксою з Мехува) були 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія, 
благодійниками – Казимир ІІ 

м. Мехув 
(Miechów), 
Малопольське 
воєводство 

• Zalewski W., Stec M. Rytowana romańska 
posadzka w kolegiacie wiślickiej, Studia i materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IV. 
Kraków, 1994. 284 s. 
• Gronowski Tomasz M. Opactwo 
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Справедливий і Олена Всеволодівна, 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

Benedyktynów w Tyńcu. Kraków, 2009. 144 s. 

 2. Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, бл. 1044 р., 1040-ві або 1070-ті рр., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Казимир І Відновитель і Добронега-Марія, 
меценатами абатства і продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна, благодійниками – 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце поховання 
Болеслава ІІ Щедрого 

м. Тин/Тинець 
(Tyniec), 
Малопольське 
воєводство 

• Gronowski Tomasz M. Opactwo 
Benedyktynów w Tyńcu. Kraków, 2009. 144 s. 
 
 

 3. Пам’ятне місце бенедиктинського абатства 
і костелу св. Егідія, бл. 1126 р., фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав IV 
Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, Петр 
Власт і Марія Святополківна, благодійниками 
– Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

м. Вроцлав 
(Wrocław), 
Нижньосілезьке 
воєводство 

• Biniaś-Szkopek M. Bolesław IV 
Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 313 s. 

 

 4. Замок Сілезьких Пʼястів, кін. ХІІ ст. 
(1177 р.?), фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна та Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

м. Ратибор 
( Racibórz), 
Сілезьке 
воєводство 

• Grzegorz Wawoczny. The Best of Racibórz 
(PL). Racibórz. Wydawnictwo i Agencja 
Informacyjna WAW, s. 16. 

 5. Пам’ятне місце костелу Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни, кін. ХІІ ст., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

м. Ратибор 
( Racibórz), 
Сілезьке 
воєводство 

• Grzegorz Wawoczny. The Best of Racibórz 
(PL). Racibórz. Wydawnictwo i Agencja 
Informacyjna WAW, s. 16. 

 6. Пам’ятне місце костелу Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни, бл. 1180 р., 
фундаторами і благодійниками якого були 
Мешко ІV Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

м. Рибник 
(Rybnik), 
Сілезьке 
воєводство 

• Rybnik. Archeolodzy wykopali fragmenty 
gotyckiej świątyni z XV w. W: Dziennik Zachodni.pl 
[on-line]. 2013-08-17. [dostęp 2013-09-22]; 
• Kościółek Akademicki pw. Wniebowzięcia 
NMP. Urząd Miejski w Rybniku. 
[dostęp 2013-02-23]; 
• Żukowski Aleksander, Gudzik Anna: 
Szlakami Zielonego Śląska 1. Czerwionka-
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Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza 
Vectra, 2010. S. 286. 

 7. Пам’ятне місце замку Сілезьких Пʼястів, 
ХІІ ст., ініціаторами будівництва і 
благодійниками якого були Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна 

м. Рибник 
(Rybnik), 
Сілезьке 
воєводство 

• Walczak J. Rybnik. Zarys miasta od czasów 
najdawniejszych do 1980 r., 1986. 

 8. Пам’ятне місце монастиря норбертанок, 
кін. ХІІ ст., фундаторами і благодійниками 
якого були Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

м. Рибник 
( Rybnik), 
Сілезьке 
воєводство 

• Poznajemy wsie. Wsie powiatu opolskiego. 
W: Józef Madeja: Powiat opolski. Szkice 
monograficzne. Instytut Śląski w Opolu. Opole, 
1969. S. 335 

 9. Пам’ятне місце міського оборонного 
валу, кін. ХІІ – поч. ХІІІ ст., зведеного 
Мешком IV Плутоногим та 

м. Рибник 
( Rybnik), 
Сілезьке 
воєводство 

• Walczak J. Rybnik. Zarys miasta od czasów 
najdawniejszych do 1980 r., 1986. 

 10. Ротонда св. Миколая і Вацлава, 1180 р., 
фундаторами і благодійниками якої були 
Казимир ІІ Справедливий та Олена 
Всеволодівна, Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

м. Цешин 
(Cieszyn), 
Сілезьке 
воєводство 

• Rodzińska-Chorąży T., Jagosz-Zarzycka Z. 
Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie ‒ prace 
badawcze w 2013 roku. URL: 
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2
%9C%93&q=Rotunda+na+G%C3%B3rze+Zamkow
ej+w+Cieszynie+%E2%80%92+prace+badawcze+w
+2013+roku. (дата звернення 2018-08-16). 
• Świechowski Z. Budownictwo romańskie w 
Polsce: katalog zabytków. Wrocław, 1963. S. 21-23 

15.  Вишеслава Ярославна 
(бл. 1170–1194/1200) і 
Одон Мешкович 
(бл. 1141/49–1194) 

1184/1187 р. 1. Кафедральний костел Петра і Павла, 1194 
р., благодійниками якого були Казимир І 
Відновитель і Добронега-Марія; вірогідне 
місце поховання Казимира І та Одона 
Мешковича 

м. Познань 
(Poznań), 
Великопольське 
воєводство 

• Wyrozumski J. L., Dzieje Polski 
piastowskiej: (VIII wiek - 1370). Komitet red. 
Stanisław Grodziski. Kraków, 1999. S. 153. 
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ДОДАТОК 29 

ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ РУСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДИНАСТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ХІ–ХІІ СТ., 

 НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО РЕЄСТРУ НЕРУХОМИХ ПАМʼЯТОК ПОЛЬЩІ 

№ 
п/п 

Назва пам’ятного місця Дата Місцезнаходження 
(за воєводствами) 

І. Великопольське воєводство 

1.  Пам’ятне місце городища, в якому вірогідно проживали Предслава Володимирівна та її родичі VIII–ХI ст. м. Геч (Giecz) 
2.  Пам’ятне місце  кафедрального костелу Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни і св. Войцеха, де 

відбулися коронації Казимира І і Доброніги-Марії та  Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави;  
благодійниками були Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна, Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна 

ХІ–ХІІ ст. 
 

м. Гнєзно 
(Gniezno) 

 

3.  Пам’ятне місце колегіатського костелу св. Павла, фундаторами і благодійниками якого були 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна, де були поховані їхні сини 

1145 р. м. Каліш 
(Kalisz) 

4.  Пам’ятне місце костелу св. Варфоломія, заснованого Мешком ІІІ Старим і Євдоксією Ізяславною ХІІ ст. м. Обʼєзєрже (Objezierze) 
5.  Пам’ятне місце переможної битви Казимира І над бунтівним мазовецьким князем Мечиславом 1038 р. м. Побєдзіска (Pobiedziska) 
6.  Пам’ятне місце  костелу св. Петра і Павла, фундаторами і благодійниками якого були Петр Власт 

і Марія Святополківна 
1144 р. м. Ромбінь 

(Rąbiń) 
ІI. Куявсько-Поморське воєводство 

7.  Пам’ятне місце костелу св. Марії Магдалини, фундаторами якого були Болеслав ІІІ Кривоустий 
та Збислава Святополківна 

1113 р. м. Бидгощ, місцевість – 
Вишгород (Bydgoszcz) 

ІІІ. Мазовецьке воєводство 
8.  Пам’ятне місце  палацу, збудованого Владиславом І Германом і Болеславом ІІІ Кривоустим Кін. ХІ ст. м. Плоцьк 

(Płock) 
9.  Пам’ятне місце костелу бенедиктинського монастиря Внебовзяття  Найсвятійшої Марії Панни і 

десяти тисяч мучеників, фундаторами і благодійниками якого були Болеслав ІV Кучерявий і Марія-
Анастасія,  
Генріх Болеславич і Євдокія Володимирівна; зведений на місці однойменного храму,  збудованого, 
ймовірно, Болеславом ІІІ Кривоустим і Збиславою Святополківною; вірогідне  місце поховання 
Марії-Анастасії 

Сер. ХІІ ст. м. Сецехув 
(Sieciechów) 

  

329 
 



V. Малопольське воєводство 
10.  Пам’ятне місце монастиря і костелу  Гробу Господнього, фундаторами і благодійниками  яких 

(спільно з Яксою з Мехува)  були Болеслав ІV Кучерявий і Марія-Анастасія,  благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна,  Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл. 1163 р. м. Мехув 
(Miechów) 

VI. Нижньосілезьке воєводство 
11.  Пам’ятне місце замку Влень (грод «Ленно»), зведеного Болеславом Високим і Звениславою-

Анастасією Всеволодівною на місці дерев’яного замку, побудованого Болеславом Кривоустим  і 
Збиславою Святополківною 

Бл. 1155 р. м. Влень (Wleński Gródek,  
Łupki – gródek «Lenno») 

12.  Пам’ятне місце костелу св. Іоанна Хрестителя, збудованого Казимиром І Відновителем і 
Добронігою-Марією  

1050–1060-ті 
рр., 
або 

1158 р. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

13.  Пам’ятне місце  бенедиктинського абатства, заснованого Болеславом ІІ Щедрим і Вишеславою Кін. ХІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

14.  Пам’ятне місце  бенедиктинського абатства і костелу св. Егідія,  фундаторами і благодійниками 
якого були Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, Петр Власт і Марія Святополківна, 
благодійниками – Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл. 1126 р. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

15.  Пам’ятне місце костелу св. Михаїла, фундаторами і благодійниками якого були  Петр Власт і Марія 
Святополківна 

Поч. ХІІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

16.  Пам’ятне місце костелу св. Мартина, фундаторами і благодійниками якого були  Петр Власт і 
Марія Святополківна 

Поч. ХІІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

17.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу св. Войцеха,  фундаторами і благодійниками якого були 
Петр Власт і Марія Святополківна 

Поч. ХІІ ст. м. Вроцлав 
(Wrocław) 

18.  Пам’ятне місце  монастиря і костелу св. Вінцента (пізніше – ордену норбертанок), фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і Марія Святополківна 

1139 р. м. Вроцлав/Ольбин 
(Wrocław - Ołbin) 

19.  Пам’ятне місце колегіатського костелу Найсвятішої Марії Панни на о. Тумський,  фундаторами і 
благодійниками якого були   Болеслав ІІ і  Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

Кін. ХІ ст., 
1120–1126 рр. 

м. Глогув 
(Głogów) 

20.  Пам’ятне місце  монастиря ордену августинів і костелу Найсвятійшої Марії Панни, фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт і Марія Святополківна. 

1110 р. м. Собутка - Шлєнжа 
(Sobótka – Góra Ślęża) 

VII. Опольське 
21.  Пам’ятне місце костелу св. Якова і св. Агнешки,  фундаторами і благодійниками якого були 

Болеслав І Високий і Звенислава-Анастасія Всеволодівна  
1195‒1198 рр. м. Ниса 

(Nysa) 
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VІІІ. Свентокшиське воєводство 
22.  Пам’ятне місце монастиря і костелу Народження Найсвятішої Марії Панни, фундаторами і 

благодійниками яких були Генріх Болеславич і Євдокія Володимирівна та Казимир ІІ 
Справедливий  і Олена Всеволодівна 

Після 1155 р. м. Вислиця 
( Wiślica) 

23.  Пам’ятне місце цистеранського абатства Внебовзяття  Найсвятішої Марії Панни, фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав IV Кучерявий і Марія-Анастасія (спільно з  архієпископом 
гнєзненським Яном Грифітом), благодійниками – Казимир ІІ Справедливий  і Олена 
Всеволодівна 

1153‒1167 рр. 
 

м. Єнджеюв 
(Jędrzejów) 

24.  Пам’ятне місце костелу св. Адальберта (Войцеха), збудованого, вірогідно, Мешком ІІ 
Болеславичем і Євпраксією 

Кін. ХІ ст. м. Кельце 
(Kielce) 

25.  Пам’ятне місце  костелу Найсвятішої Марії Панни  та св. Флоріана,  фундаторами і 
благодійниками якого був Казимир ІІ Справедливий  і Олена Всеволодівна 

1185 р. м. Копшивниця (Koprzywnica) 

26.  Пам’ятне місце домініканського монастиря і костелу св. Якова,  фундаторами і 
благодійниками якого був Казимир ІІ  і Олена Всеволодівна 

Кін. ХІІ ст. 
 

м. Сандомир 
(Sandomierz) 

27.  Пам’ятне місце  костелу св. Егідія, збудованого, вірогідно, Добронігою-Марією та її синами  1067 р.? м. Таржек 
(Tarczek) 

ІХ. Сілезьке воєводство 
28.  Пам’ятне місце  каплиці св. Малгоржати, фундаторами і благодійниками якої були Болеслав 

IV Кучерявий і Марія-Анастасія. 
1170 р. м. Битом 

(Bytom) 
29.  Пам’ятне місце монастиря ордену св. Августина,  фундаторами і благодійниками якого були 

Петр Власт і Марія Святополківна 
Бл. 1145 р. м. Мстув 

(Mstów) 
30.  Пам’ятне місце костелу Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни,   фундаторами і 

благодійниками якого були  Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 
Кін. ХІІ ст. м. Ратибор 

( Racibórz) 
31.  Пам’ятне місце костелу Внебовзяття Найсвятійшої Марії Панни,  фундаторами і 

благодійниками якого були  Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 
Бл. 1180 р. м. Рибнік 

(Rybnik) 
32.  Пам’ятне місце Замку Сілезьких Пʼястів, ініціаторами будівництва і благодійниками якого 

були  Мешко ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 
ХІІ ст. м. Рибник 

(Rybnik) 
33.  Пам’ятне місце монастиря норбертанок, фундаторами і благодійниками якого були Мешко ІV 

Плутоногий і Людмила Мстиславна 
Кін. ХІІ –  

поч. ХІІІ ст. 
м. Рибник 
(Rybnik) 

34.  Пам’ятне місце міського оборонного валу, зведеного Мешком IV Плутоногим Кін. ХІІ –  
поч.ХІІІ ст. 

м. Рибник 
(Rybnik) 
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ДОДАТОК 30 

ПАМ’ЯТКИ РУСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДИНАСТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ХІ–ХІІ СТ., 

 ВКЛЮЧЕНІ ДО РЕЄСТРУ НЕРУХОМИХ ПАМʼЯТОК ПОЛЬЩІ  

№ 
п/п 

Назва пам’ятки 
національної 

спадщини 

Дата Місцезнаходження 
(за воєводствами) 

Примітки 

І. Великопольське воєводство 
1. Рештки 

цистеріанського 
монастиря 

1153 р. м. Векно 
(Łeknо) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав IV Кучерявий і 
Марія-Анастасія 
Володимирівна 

2. Парафіяльний 
костел 
св. Лаврентія 

Кін. ХІІ ст. 
 

м. Кошчельна Веш 
(Kościelna Wieś) 

Фундаторами і 
благодійниками були Петр 
Власт і Марія Святополківна, 
благодійниками –  Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна 

3. Костел св. Егідія 1086‒1102/11
08, 

1140 – 
освячення 

м. Кробія 
(Krobia) 

Фундаторами та 
благодійниками були 
Доброніга-Марія та її сини й, 
можливо, Петр Власт і Марія 
Святополківна. 

4. Рештки 
фортифікаційних 
споруд городища 

Х–ХІ ст. о. Ледницький 
(Ostrów Lednicki) 

Ймовірно проживала  
Предслава 
Володимирівна з рідними 

5. Рештки палацу і 
каплиці 
Благословенної 
Богородиці 

Х–ХІІ ст. о. Ледницький 
(Ostrów Lednicki) 

З 1018 р.  проживали та були 
поховані Предслава та її син; 
вірогідно правив службу 
Анастас Корсунянин 

6. Бенедиктинське 
абатство 

Бл. 1070/1077 
р. – 1-ша 
фундація; 

1137‒1138 рр. 
–  

2-га фундація 
(відновлення) 

м. Любинь 
(Lubiń) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава; ініціаторами 
відновлення та відбудови – 
Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

7. Костел 
народження 
Найсвятішої 
Марії Панни 

Бл.1070/1077р.  
1-ша фундація; 
1137‒1138 рр. 
2-га фундація 
(відновлення) 

м. Любинь 
(Lubiń) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава,  ініціаторами 
відновлення та відбудови – 
Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

8. Цистеріанське 
абатство і костел 
Найсвятішої 
Марії Панни і св. 
Миколая 
 

1145 р. м. Льонд 
(Ląd) 

Фундаторами і 
благодійниками були Мешко 
ІІІ Старий  і Євдоксія 
Ізяславна 

9. Кафедральний 1194 р. м. Познань Благодійниками були Казимир 
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костел Петра і 
Павла 

 (Poznań) І Відновитель і Доброніга-
Марія; вірогідне місце 
поховання Казимира І та 
Одона Мешковича 

10. Костел 
св. Михаїла 
(пізніше ‒ Іоанна 
Єрусалимського) і 
шпиталь при 
ньому 

1170 р., 1187 
р. 

м. Познань 
(Poznań) 

Фундаторами і 
благодійниками були Мешко 
ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

11. Костел 
Внебовзяття 
Матері Божої та 
св. Войцеха 
монастиря ордену 
св. Августина 

1134‒1138 рр. м. Тшемешно 
(Trzemeszno) 

 

Фундаторами і 
благодійниками були Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна, 
благодійниками –  Болеслав  
IV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна, Генріх 
Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, 
Мешко ІІІ Старий 
і Євдоксія Ізяславна,  
Казимир ІІ Справедливий і 
Олена Ростиславна 

ІІ. Куявсько-Поморське воєводство 
12. Парафіяльний 

костел св. 
Лаврентія 

Кін. ХІІ ст. м. Кошчельна Веш 
(Kościelna Wieś) 

Фундаторами і 
благодійниками якого були 
Петр Власт і Марія 
Святополківна, 
благодійниками –  Мешко ІІІ 
Старий  
і Євдоксія Ізяславна 

13. Колегіатський 
костел св. Петра і 
Павла 

Бл. 1143 р. м. Крушвіца 
(Kruszwica) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна. 

14. Бенедиктинське 
абатство і костел 
св. Іоанна 
Євангеліста 

Після 1044 р. 
або 1065 р. 

м. Моґільно 
(Mogilno) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія Борисівна, 
продовжувачами розбудови –  
Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава, благодійниками    
– Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

15. Ротонда св. 
Прокопія 

1133 р. 
 

м. Стшельно 
(Strzelno) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

16. Костел і монастир 
св.  Трійці ордену 
норбертанок (нині 
– костел св. Трійці 
та Найсвятішої 

ХІІ ст. 
1216 р. ‒ 

освячення 

м. Стшельно 
(Strzelno) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 
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Марії Панни) 
ІІІ. Лодзинське воєводство 

17. Костел св. 
Миколая 

1191 р. м. Жарнув 
(Żarnów) 

 

Фундаторами і 
благодійниками були  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

18. Костел св. Егідія 1082 р. 
 

м. Іновлудзь 
(Inowłódz) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

19. Костел св. 
Войцеха. 

1142 р. 
 

м. Руда 
(Ruda) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

20. Цистеріанське 
абатство і костел 
Найсвятішої 
Марії Панни і св. 
Тимофія 

1176–1177 рр. 
 

м. Сулеюв 
(Sulejów) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна, 
Казимир ІІ Справедливий і 
Олена Всеволодівна 

21. Колегіатський 
костел 
Найсвятішої 
Марії Панни і св. 
Олексія 
бенедиктинського 
абатства 

Др. пол. ХІ 
ст.; 

1161 р. 
 

м. Тум 
(Tum) 

Фундаторами були Казимир І 
Відновитель і Доброгніва-
Марія Борисівна; 
продовжили  розбудову 
Болеслав ІV Кучерявий і 
Марія- Анастасія 
Володимирівна 

22. Цвинтар при 
костелі 
Найсвятішої 
Марії Панни і св. 
Олексія  
бенедиктинського 
абатства 

ХІІ ст. м. Тум 
(Tum) 

Фундаторами були Болеслав 
ІV Кучерявий і Марія-
Анастасія 

ІV. Мазовецьке воєводство 
23. Рештки ротонди і 

костелу св. 
Войцеха та 
дзвіниці 
бенедиктинського 
абатства 

Др. пол. ХІ – 
ХІІ ст. 

м. Плоцьк 
(Płock) 

Фундаторами були Болеслав 
ІІ Щедрий і Вишеслава. 

24. Кафедральний 
костел  
Внебовзяття 
Найсвятійшої 
Марії Панни  і св. 
Жигмунта 

1075 р. 
1129 р. 

1144 р. – 
освячення 

м. Плоцьк 
(Płock) 

Поховані його благодійники 
Владислав І Герман та його 
син Болеслав ІІІ Кривоустий. 

25. Костел і монастир 
Найсвятійшої 
Марії Панни 

Бл. 1151 р. м. Червінськ над 
Віслою 

(Czerwińsk) 

Фундаторами і 
благодійниками були Генріх 
Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Петр Власт  
і Марія Святополківна, 
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благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий і Олена 
Всеволодівна  

V. Малопольське воєводство 
26. Костел св. Егідія 1086 р. м. Гібултув 

(Giebultow) 
 

Збудований Владиславом І 
Германом і Риксою, 
благодійниками були їх син 
Болеслав ІІІ Кривоустий і 
Збислава Святополківна 

27. Кафедральний 
костел  св. 
Вацлава 
ансамблю 
Вавельського 
королівського 
палацу і кафедри 

Х–ХІ ст. м. Краків 
(Kraków) 

Розбудову продовжували  в 
ХІ ст. Казимир І Відновитель 
і Доброніга-Марія, яка тут 
прийняла хрещення; було 
хрещено Мешка ІІ 
Болеславича; місце 
поховання Мешка ІІ 

28. Палац Казимира І 
Відновителя 
(т. зв. «Зала з 24 
колонами», 
ансамблю 
Вавельського 
королівського 
палацу і кафедри 

Сер. ХІ ст. м. Краків 
(Kraków) 

Фундаторами були  Казимир 
І Відновитель і Доброніга-
Марія 

29. Крипта 
св. Леонарда 
ансамблю 
Вавельського 
королівського 
палацу і кафедри 

Сер. ХІ–ХІІ 
ст. 

м. Краків 
(Kraków) 

Будівництво розпочали  
Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія, 
продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, 
завершив Владислав І 
Герман; місце поховання 
Казимира ІІ Справедливого 

30. Кафедральний 
костел 
«Германівський»  
ансамблю 
Вавельського 
королівського 
палацу і кафедри. 

1142 р. – 
освячення 

 

м. Краків 
(Kraków) 

Фундаторами або 
продовжувачами  розбудови, 
що її розпочав Владислав І 
Герман, були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

31. Костел св. 
Флоріана 

1184 р. м. Краків 
(Kraków) 

Фундаторами були Казимир 
ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

32. Бенедиктинське 
абатство св. Петра 
і Павла. 

Бл. 1044 р. 
1040-ві  або 
1070-ті рр. 

м. Тин/Тинець 
( Tyniec) 

Фундаторами і 
благодійниками  були 
Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія,   
меценатами абатства і  
продовжувачами розбудови – 
Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава 
Святополківна, 
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благодійниками – Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила 
Мстиславна; вірогідне місце 
поховання Болеслава ІІ 
Щедрого 

VI. Нижньосілезьке воєводство 
33. Пам’ятне місце 

Бенедиктинського 
абатства св.  
Вінцента (пізніше 
‒ ордену 
норбертанок) 

1139 р. Вроцлав/Олбин 
(Wrocław - Ołbin) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

34. Монастир ордену 
августинів і 
костел пресв. Діви 
Марії «На Піску» 

Бл. 1150 р. м. Вроцлав – 
о. Пясек 

(Wrocław) 

Фундаторами і 
благодійниками були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

35. Костел  
Найсвятійшої 
Марії Панни 
бенедиктинського 
абатства 

ХІІ ст. м. Лігниця 
(Legnica) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

36. Замок П’ястів 3-тя чверть  
ХІІ ст. 

м. Лігниця 
( Legnica) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав Високий і 
Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

37. Костел  
Найсвятійшої 
Марії Панни 
цистеріанського 
абатства 

1150/1163 – 
1175 рр. 

 

м. Любйонз 
(Lubiąż) 

 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав Високий та 
Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна;  
благодійниками – Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна; 
похований Болеслав 
Високий  

VІІ. Свентокшиське воєводство 
38. Цистеранське 

абатство  
Найсвятішої 
Марії Панни і св. 
Флоріана 

1179 р. м. Вонхоцьк 
(Wąchock) 

Фундатором і благодійником 
був Казимир ІІ 
Справедливий з родиною та 
єпископом краківським 
Гедком 

39. Кафедральний 
костел 
Внебовзяття  
Найсвятішої 
Марії Панни 

1171 р. м. Кельце 
(Kielce) 

Фундатором і благодійником 
був Казимир ІІ 
Справедливий та Олена 
Всеволодівна 

40. Колегіатський 
костел св. 
Мартина (ордену 
тамплієрів?) 

Після 1155 р., 
до 1206 р. 

м. Опатув 
(Opatów) 

Фундаторами і 
благодійниками були Генріх 
Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий  та Олена 
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Всеволодівна 
41. Костел св. Іоанна 

Хрестителя 
ордену іоанітів 

Після 1155 р. м. Стара Загошч 
(Zagość Stara) 

Фундаторами і 
благодійниками були Генріх 
Болеславич і Євдокія 
Володимирівна 

42. Бенедиктинський 
монастир св. 
Трійці (пізніше – 
Святого Хреста) 

ХІІ ст. Швєнти Кшиж 
(Święty Krzyż) 

Фундаторами і 
благодійниками були 
Болеслав  
ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна. 

VІІІ. Сілезьке воєводство 
43. Замок Сілезьких  

Пʼястів 
Кін. ХІІ ст. 
(1177 р. ?) 

м. Ратибор 
(Racibórz) 

Фундаторами і 
благодійниками були Мешко 
ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна та Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила 
Мстиславна 

44. Ротонда св. 
Миколая і 
Вацлава 

1180 р. 
 

м. Цешин 
(Cieszyn) 

Фундаторами і 
благодійниками були  
Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна, 
Казимир ІІ Справедливий і 
Олена Всеволодівна 
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ДОДАТОК 31 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ РУСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДИНАСТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ХІ–ХІІ ст.  

ЗА ФОРМОЮ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ У ПОЛЬЩІ 

 
№ Назва обʼєкта національної спадщини Дата Місцезнаход

ження (за 
воєводства-

ми) 

Форма охорони у Польщі 
Внесення до Реєстру Визнання 

«памʼяткою 
історії»/ дата 

Створення 
культурно
го парку/ 

дата 

Під назвою Під 
номеро

м 

За датою Сторінка в 
Реєстрі 

воєводства 
І. Великопольське воєводство 

1.  Рештки цистеріанського монастиря, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав IV Кучерявий і Марія-
Анастасія Володимирівна 

1153 р. м. Векно 
(Łeknо) 

Ruiny 
klasztoru 
cysterskiego 

AK-I-
4/12/51 

26.07.1951 246   

2.  Пам’ятне місце городища, в якому 
вірогідно проживали Предслава 
Володимирівна та її родичі 

VIII–
ХI ст. 

м. Геч 
(Giecz) 

      

3.  Пам’ятне місце  кафедрального костелу 
Внебовзяття Найсвятішої Марії Панни 
і  
св. Войцеха, де відбулися коронації 
Казимира І і Доброніги-Марії та  
Болеслава ІІ Щедрого і Вишеслави;  
благодійниками були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

ХІ–ХІІ 
ст. 
 

м. Гнєзно 
(Gniezno) 

      

4.  Пам’ятне місце  колегіатського костелу 
св. Павла,  фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, де були 
поховані їхні сини 

1145 р. м. Каліш 
(Kalisz) 

      

5.  Парафіяльний костел св. Лаврентія, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Петр Власт і Марія 

Кін. 
ХІІ ст. 

м. 
Кошчельна 
Веш 

Kościół pw. 
św. 
Wawrzyńca,  

64 23.09.1930 156   
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Святополківна, благодійниками –  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна  

(Kościelna 
Wieś) 

2 poł. XII,  
1760, 1877, 

6.  Костел св. Егідія, фундаторами та 
благодійниками якого були Добронега-
Марія та її сини й, можливо, Петр 
Власт і Марія Святополківна  

1086‒1
102/ 
1108 
р., 
1140 р. 
 – освя-
чення 

м. Кробія 
(Krobia) 

Kaplica pw.  
św. Idziego,  
XII, XV, 
XIX 

315 7.03.1931 30   

7.  Рештки фортифікаційних споруд 
городища, в якому ймовірно проживала 
Предслава 
Володимирівна з рідними 

Х–ХІ 
ст. 

о. 
Ледницький 
(Ostrów 
Lednicki) 

obszar 
krajobrazu 
kulturowego: 
otoczenie 
wyspy 
Ostrów 
Lednicki 

18/Wlkp
/C z 

10.11.2006  
 
 
 
 
 
22 

 
«Wyspa – 
Ostrów 
Lednicki» 
(Указ Прези-
дента РП від 
8 вересня 
1994 р.) 

 

wyspa 
«Ostrów 
Lednicki» 

73/78/57 26.03.1957 

8.  Рештки палацу і каплиці  
Благословенної Богородиці, де 
проживали та ймовірно були поховані 
Предслава та її син; вірогідно правив 
службу Анастас Корсунянин 

ХІ–ХІІ 
ст. 

о. 
Ледницький 
(Ostrów 
Lednicki) 

Ruiny 
palatium i 
kaplicy 

2404/A 12.03.1930 

9.  Бенедиктинське абатство, фундаторами 
і благодійниками якого були  Болеслав 
ІІ Щедрий і Вишеслава; ініціаторами 
відновлення та відбудови – Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна 

Бл.107
0 
1077 р. 
‒1-а 
фунда-
ція; 
1137‒ 
1138 
рр. –2-
а 
фунда- 

м. Любинь 
(Lubiń) 

Zespół 
opactwa be-
nedyktynów, 
XII‒XX 

202/ 
Wlkp/A 

25.11.1932 89   

10   Костел народження Найсвятішої Марії 
Панни бенедектинсько-го абатства, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава,  
ініціаторами відновлення та відбудови 
– Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 

Kościół, 
XII‒XVIII 

390/ 
Wlkp/A 

25.11.1932 89 
 

Lubiń – 
zespół 
opactwa 
benedyktynó
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Святополківна  ція 
(від-
новлен
-ня) 

w (Указ 
Президента 
РП від 9 
груд-ня 2009 
р.) 

11   Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. 
Миколая, фундаторами і 
благодійниками яких були Мешко ІІІ 
Старий  і Євдоксія Ізяславна 

1145 р. м. Льонд 
( Ląd ) 

Zespół 
klasztorny 
cystersów, 
ob. 
salezjanów 

540/ 
Wlkp/A 

27.05.1968 208 
 

Zespół 
dawnego 
opactwa 
cysterskiego 
w Lądzie nad 
Wartą (Указ 
Президента 
РП від 17 
чер-вня 2009 
р.) 

 

Kościół pw. 
NMP i św. 
Mikołaja, 
XII/XIII, 
1651–89, 
1728–35 

30.11.2007 

12   Пам’ятне місце костелу св. 
Варфоломія,  фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна 

ХІІ ст.        

13   Пам’ятне місце переможної битви 
Казимира І з бунтівним мазовецьким 
князем Мечиславом 

1038 р.        

14   Кафедральний костел Петра і Павла, 
благодійниками якого були Казимир І 
Відновитель і Доброніга-Марія; 
вірогідне місце поховання Казимира І 
та Одона Мешковича 

1194 р. 
 

м. Познань 
(Poznań) 

Katedra pw. 
św.św. Piotra 
i Pawła,  ul. 
Mieszka I, 
XI–XX 

A-148 14.02.1930 159 
 

«Poznań -
historyczny 
zespół 
miasta» 
otrzymał 
tytuł 
Pomnika His-
torii rozpor-
ządzeniem 

 

340 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861


Prezydenta 
RP z 28 
listopada 
2008 r. (Dz. 
U. 2008 nr 
219 poz. 
1401). Tym 
samym stał 
się 35 
оbiektem na 
tej 
zaszczytnej 
liście. 

15   Костел св. Михаїла (пізніше ‒ Іоанна 
Єрусалимського) і шпиталь при ньому, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Мешко ІІІ Старий і Євдоксія 
Ізяславна 

1170 
р., 
1187 р.  

м. Познань 
(Poznań) 

Kościół par. 
pw. św. Jana 
Jerozolimskie
go, 1187, 
XVI, 1945, 
ul. War-
szawska 24 

422/ 
Wlkp/A 

26.03.1931 
16.10.2006 

159   

16   Пам’ятне місце  костелу св. Петра і 
Павла, фундаторами і благодійниками 
якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

1144 р. м. Ромбінь 
(Rąbiń) 

      

17   Костел Внебовзяття Матері Божої та 
св. Войцеха монастиря ордену св. 
Августина, фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав ІІІ 
Кривоустий і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Болеслав  IV 
Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна, 
Генріх Болеславич і Євдокія 
Володими-рівна, Мешко ІІІ Старий і 
Євдоксія Ізяславна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Ростиславна 

1134‒ 
1138 рр. 

м. 
Тшемешно 
( 
Trzemeszno) 

Kościół 
klasztorny 
kanoników 
regularnych, 
ob. par. pw. 
Wniebowzięc
ia MB, XII–
XVII, po 
1945,ul.Kos-
mowskiego 

443 6.07.1960 24   

341 
 



ІI. Куявсько-Поморське воєводство 
18   Пам’ятне місце костелу св. Марії 

Магдалини,  фундаторами якого були 
Болеслав ІІІ Кривоустий та Збислава 
Святополківна 

1113 р. м. Бидгощ, 
місцевість – 
Вишгород 
(Bydgoszcz) 

      

19   Парафіяльний костел св. Лаврентія, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками –  
Мешко ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна 

Кін.  
ХІІ ст. 

м. 
Кошчельна 
Веш 
(Kościelna 
Wieś) 

Kościół par. 
pw. św. 
Wawrzyńca, 
poł. XII, XV, 
XVIII 

A/453 18.04.1955    

20   Колегіатський костел св. Петра і Павла,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

Бл. 
1143 р. 

м. Крушвіца 
(Kruszwica) 

Kolegiata 
pw. św.św. 
Piotra i 
Pawła ХІІ 

A/798 8.03.1933 i 
z 
17.06.1959 

49   

21   Бенедиктинське абатство і костел св. 
Іоанна Євангеліста,  фундаторами і 
благодійниками яких були Казимир І 
Відновитель і Добронега-Марія 
Борисівна, продовжувачами розбудови – 
Болеслав ІІ Щедрий і Вишеслава, 
благодійниками  – Болеслав ІV 
Кучерявий і В’ячеслава Всеволодівна 

Після 
1044 р. 
або 
1065 р. 

м. Моґільно 
(Mogilno) 

Zespół 
klasztorny 
benedyktynó
w, 2 poł. XI, 
XIII‒XVI, 
XVIII: ‒ 
kościół pw. 
św. Jana 
Ewangelisty‒ 
klasztor 

A/854/ 
1-2 

z 
12.07.1961 
z 
12.07.1961 

59   

22   Ротонда св. Прокопія, фундаторами і 
благодійниками якої були Петр Власт і 
Марія Святополківна 

1133 р. 
 

м. Стшельно 
(Strzelno) 

Zespół 
klasztorny 
norbertanek, 
pl. św. 
Wojciecha 1: 
‒ kościół pw. 
św. Prokopa, 
poł. XII, XX 

nr rej.: 
A/867 

z 9.03.1933 
 

61 
 

Strzelno – 
zespуі 
dawnego 
klasztoru 
norbertanek. 
(Указ Пре-
зидента РП 
від 20 квітня 
2018 р.) 

 

23   Костел і монастир св. Трійці ордену 
норбертанок (нині – костел св. Трійці 
та Найсвятішої Марії Панни), 

ХІІ ст. 
1216 р. ‒ 
освячен-

м. Стшельно 
(Strzelno) 

Kościół, ob. 
par. pw. 
Świętej 

A/827 z 
16.05.1963 

61  

342 
 



фундаторами і благодійниками яких 
були Петр Власт і Марія Святополківна 

ня Trójcy, 
XII/XIII, 
XIV, XVII 

III. Лодзинське воєводство 
24   Костел св. Миколая,  фундаторами і 

благодійниками якого були  Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна, Казимир 
ІІ Справедливий і Олена Всеволодівна 

1191 р. м. Жарнув 
(Żarnów) 
 

Kościół par. 
pw. św. 
Mikołaja, XII 

264 
345 

16.10.1956 
21.06.1967 

57   

25   Костел св. Егідія,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 
ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

1082 р. 
 

м. Іновлудзь 
(Inowłódz) 

Kościół par. 
pw. św. 
Idziego, ul. 
Władysława 
Hermana 2, 
XI–XII 

765 27.12.1967 106   

26   Костел св. Войцеха,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

1142 р. 
 

м. Руда 
(Ruda) 

Kościół par. 
pw. św. 
Wojciecha, 
XII, XV–
XIX 

953 30.12.1967. 112   

27   Цистеріанське абатство і костел 
Найсвятішої Марії Панни і св. 
Тимофія, фундаторами і 
благодійниками яких були  Петр Власт 
і Марія Святополківна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

1176– 
1177 
рр. 
 

м. Сулеюв 
(Sulejów) 

Zespół 
opactwa 
cystersów, 
XII–XIV, 
XVIII: - 
kościół par. 
pw. św. 
Tomasza- 
skrzydło 
klasztorne z 
kapitularzem- 
arsenał z 
basztą 
opacką- 
zabudowania 
gospodarcze 

569 
429 

16.09.1971 
17.08.1992 

68 
 

«Sulejów – 
zespół 
opactwa 
cystersów» z
ostał uznany 
za Pomnik 
Historii 
rozporządzen
iem 
Prezydenta 
RP z dn. 22 
października 
2012 r. 
(Dz.U. 2012, 
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– baszta 
Muzyczna - 
brama 
Krakowska - 
baszta pn.-
zach.– baszta 
Rycerska - 
pozostałości 
młyna – 
baszta 
Mauretańska 
– obwód 
warowny - 
mury – teren 
klasztoru i 
pozostałości 
ogrodu 

poz. 1242). 

28   Колегіатський костел Найсвятішої 
Марії Панни і св. Олексія 
бенедиктинсь- 
кого абатства,  фундаторами яких були 
Казимир І Відновитель і Доброгніва-
Марія Борисівна; продовжили  
розбудову Болеслав ІV Кучерявий і 
Марія- Анастасія Володимирівна 

Др. 
пол.   
ХІ ст.; 
1161 р. 

м. Тум 
(Tum) 

Zespół 
budowlany 
kolegiaty i 
kościoła 
filialnego z 
otoczeniem 
(obszar na 
terenie m. 
Łęczyca oraz 
na terenie 
gminy Góra 
Świętej 
Małgorzaty 
Kolegiata 
pw. NMP i 
św. 
Aleksego, 
1161, XV–

A/153 8.07.2014 19   
89-V-13 15.03.1961 
A/63 25.07.1967 
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XVIII, 1952 
29   Цвинтар при костелі Найсвятішої Марії 

Панни і св. Олексія  бенедиктинського 
абатства,  фундаторами яких були 
Болеслав ІV Кучерявий і Марія-
Анастасія 
Володимирівна 

ХІІ ст.  d. cmentarz 
przy kościele, 
XII – poł. 
XVIII 

A/114 18.05.2011 19   

ІV. Мазовецьке воєводство 
30   Рештки ротонди, костелу св. Войцеха 

та дзвіниці бенедиктинського абатства, 
фундаторами яких були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава 

Др. 
пол. ХІ 
– ХІІ 
ст. 

м. Плоцьк 
(Płock) 

Zespół d. 
opactwa 
benedyktynó
w, ul. 
Tumska 2: - 
pozostałości 
rotundy, XI, 
XII - 
skrzydła 
klasztoru z 
reliktami 
kościoła pw. 
św. Wojcie-
cha i muru 
obronnego 
zamku k. 
XIV, 1540, 
XVIII, 2 poł. 
XIX – wieża 
zegarowa, ob. 
Dzwon-nica 
katedry (XII), 
1353, XVIII 
– baszta 
zamkowa 
«Wysoka», 
1353, 1796 

250/60 26.03.1960 96 
 

Płock – 
Wzgórze 
Tumskie –  
20 kwietnia 
2018 r. 
(Dz. U. z 
2017 r.  
poz. 2187  
oraz z 2018 r. 
poz. 10) 
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31   Пам’ятне місце  палацу, збудованого 
Владиславом І Германом і Болеславом 
ІІІ Кривоустим 

Кін.  
ХІ ст. 

м. Плоцьк 
(Płock) 

      

32   Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни і св. 
Жигмунта, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, в якому поховані 
його благодійники Владислав І Герман 
та його син Болеслав ІІІ Кривоустий 

1075 р. 
1129 р. 
1144 р. – 
освячен-
ня 

м. Плоцьк 
(Płock) 

Katedra pw. 
Matki 
Boskiej i św. 
Zygmunta, 
XII–XX 

138 9.06.1958 96   

33   Пам’ятне місце костелу 
бенедиктинського монастиря 
Внебовзяття  Найсвятійшої Марії Панни  
десяти тисяч мучеників, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІV 
Кучерявий і Марія-Анастасія, Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна; 
зведений на місці однойменного храму, 
збудованого, ймовірно, Болеславом ІІІ 
Кривоустим і Збиславою 
Святополківною; вірогідне місце 
поховання Марії-Анастасії 

Сер. 
ХІІ ст. 

м. Сецехув 
(Sieciechów) 

      

34   Костел і монастир Найсвятійшої Марії 
Панни, фундаторами і благодійниками 
яких були Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Петр Власт  і Марія 
Святополківна, благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

Бл. 
1151 р. 

м. Червінськ 
над Віслою 
(Czerwińsk) 

Zespół 
opactwa 
kanoników 
regularnych, 
ob. 
salezjanów, 
XII–XX: - 
kościół pw. 
Zwiastowania 
NMP – 
klasztor 

A-352 9.06.1958 112   

V. Малопольське воєводство 
35   Костел св. Егідія, збудований 1086 р. м. Гібултув Kościół par. A-18 10.04.1968 43   

346 
 



Владиславом І Германом і Риксою, 
благодійниками якого були їх син 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

(Giebultow) pw. św. 
Idziego, (XII) 
1600–1604 

36   Кафедральний костел св. Вацлава 
ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри, розбудову якого 
продовжували Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія, в якому князівна 
прийняла хрещення; було хрещено 
Мешка ІІ Болеславича; місце 
поховання Мешка ІІ Болеславича 

Х–ХІ 
ст. 

м. Краків 
(Kraków) 

Wzgórze 
Wawelskie, 
X–XX 
kościół 
katedralny 
pw. św.św. 
Wacława i 
Stanisława 
Biskupa – 
ogrodzenie z 
bramkami 
przy katedrze 
– zamek 
królewski – 
budynek d. 
kuchni 
królewskich, 
ob. nr 5 – 
budynek d. 
seminarium 
duchownego, 
ob. nr 7 – 
średniowiecz
ne mury 
obronne z 
basztami 
(Sandomiersk
ą, Senatorską 
i Złodziejską) 
i- bramami 
(Bernardyńsk

A-7 z 28.03 
1931, 

z 
20.02.1933 i 
z 8.09.2008 

47 
 

«Kraków – 
historyczny 
zespół 
miasta» 
został uznany 
za Pomnik 
Historii 
zarządzeniem 
Prezydenta 
RP z 8 
września 
1994 r. 
(Monitor 
Polski 1994 
nr 50 poz. 
418). 

 

 
Historyczne 

centrum 
Krakowa 

(wpis 1978) 

«Старе 
місто» / 
Ухвала 
Ради міста 
Краків  
від 
03.11.2010 

37   Палац Казимира І Відновителя (т. зв. 
«Зала з 24 колонами») 
ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри,  фундаторами якого 
були  Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія 

Сер. ХІ 
ст. 

38   Крипта св. Леонарда   ансамблю 
Вавельського королівського палацу і 
кафедри, будівництво якої розпочали  
Казимир І Відновитель і Доброніга-
Марія, продовжили Болеслав ІІ 
Щедрий і Вишеслава, завершив 
Владислав І Герман; місце поховання 
Казимира ІІ Справедливого 

Сер. 
ХІ–ХІІ 
ст. 

39   Кафедральний костел «Германовський»  
ансамблю Вавельського королівського 
палацу і кафедри, фундаторами якого 
або продовжувачами  розбудови, що її 
розпочав Владислав І Герман, були 
Болеслав ІІІ Кривоустий і Збислава 
Святополківна 

1142 р. – 
освячен-
ня 
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ą, Herbową i 
Wazów – 
obwarowania 
nowożytne z 
bastionami 
(Władysława 
IV, Pod 
Kurzą Stopką 
i przy Bramie 
Herbowej) – 
relikty 
średniowiecz
nej zabudowy 
wzgórza 
(rotundy: 
św.św. 
Feliksa i 
Adaukta, 
przy budynku 
kapitularza, 
przy baszcie 
Sandomierski
ej, rotunda 
«B» kościoły: 
św. Gereona, 
św. Jerzego i 
św. Michała, 
kaplica św. 
Marii 
Egipcjanki, 
budowla 
czworokątna 
na dziedzińcu 
arkadowym, 
pallatium 

348 
 



romańskie – 
tzw. sala o 24 
słupach) 

40   Костел св. Флоріана, фундаторами 
якого були Казимир ІІ Справедливий та 
Олена Всеволодівна 

1184 р. м. Краків 
(Kraków) 

Kościół pw. 
św. Floriana, 
ul. 
Warszawska 
1, XII, 2 poł 
XVII–XVIII 

A-74 z 
11.05.1974 

47   

41   Пам’ятне місце монастиря і костелу 
Гробу Господнього, фундаторами і 
благодійниками  яких (спільно з Яксою 
з Мехува) були Болеслав ІV Кучерявий 
і Марія-Анастасія, благодійниками – 
Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна,  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Бл. 
1163 р. 

м. Мехув 
(Miechów) 

      

42   Бенедиктинське абатство св. Петра і 
Павла, фундаторами і благодійниками 
якого були Казимир І Відновитель і 
Доброніга-Марія,   
меценатами і  продовжувачами 
розбудови – Болеслав ІІ Щедрий і 
Вишеслава та Болеслав ІІІ Кривоустий 
і Збислава Святополківна, 
благодійниками – Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна; 
вірогідне місце поховання Болеслава ІІ 
Щедрого 

Бл. 
1044 р. 
1040-ві  
або 
1070-ті 
рр. 

м. 
Тин/Тинець 
( Tyniec) 

Zespół 
klasztorny 
benedyktynó
w, XI, XIV, 
XV, nr rej: – 
kościół pw. 
św.św. Piotra 
i Pawła, - 
klasztor 
(wokół 
dużego i 
małego 
dziedzińca) – 
d. biblioteka, 
tzw. Wielka 
Ruina – 
opatówka ze 
starostwem – 

A-
169/M 

z 
29.10.2008 

dec. z 
7.03.1930 

95 
 

«памʼятка 
історії» 
«Tyniec – 
zespół 
opactwa 
benedyktynó
w» został 
uznany za 
Pomnik 
Historii 
rozporządzen
iem 
Prezydenta 
RP z 15 
marca 2017 
roku. 
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studnia z 
obudową, 
drewn. - aleja 
lipowa – 
ogród –
ogrodzenie z 
bramką św. 
Benedykta – 
zespól 
folwarczny: – 
rządówka, 
ob. plebania 
– spichrz – 
kuźnia – 
budynki 
gospodarcze 
(lokalizacja i 
gabaryty) – 
mury 
obronne 

VI. Нижньосілезьке воєводство 
43   Пам’ятне місце  замку Влень (грод 

«Ленно»), зведеного Болеславом 
Високим і Звениславою-Анастасією 
Всеволодівною на місці дерев’яного 
замку, побудованого Болеславом ІІІ 
Кривоустим і Збиславою 
Святополківною 

Бл. 
1155 р. 

м. Влень  
(Wleński 
Gródek,  
Łupki – 
gródek 
«Lenno») 

      

44   Пам’ятне місце  костелу св. Іоанна 
Хрестителя, збудованого Казимиром І 
Відновителем і Добронігою-Марією  

1050– 
1060-ті 
рр.,або 
1158 р. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

      

45   Пам’ятне місце  Бенедиктинсько- го 
абатства, заснованого Болеславом ІІ 
Щедрим і Вишеславою 

Кін. 
ХІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 
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46   Пам’ятне місце  бенедиктинського 
абатства і костелу св. Егідія, 
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав IV Кучерявий і В’ячеслава 
Всеволодівна, Петр Власт і Марія 
Святополківна, благодійниками – Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Бл. 
1126 р. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

      

47   Пам’ятне місце  костелу  св. Михаїла,   
фундаторами і благодійниками якого 
були  Петр Власт і Марія Святополківна 

Поч. 
ХІІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

      

48   Пам’ятне місце  костелу св. Мартина, 
поч. ХІІ ст.  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

Поч. 
ХІІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

      

49   Пам’ятне місце  монастиря і костелу 
св. Войцеха,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Петр 
Власт і Марія Святополківна 

Поч. 
ХІІ ст. 

м. Вроцлав 
(Wrocław) 

      

50   Пам’ятне місце Бенедиктинсь-кого 
абатства св. Вінцента (пізніше ‒ ордену 
норбертанок), фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт 
і Марія Святополківна 

1139 р. Вроцлав/Ол
бин 
(Wrocław - 
Ołbin) 

Teren d. 
opactwa 
benedyktyńsk
iego na 
Ołbinie 
 

A/5290/
214 

12.05.1967 205 
 

«Wrocław – 
zespół his-
torycznego 
centrum» uzn
ano za 
Pomnik 
Historii 
zarządzeniem 
Prezydenta 
RP z 8  
września 
1994 r. 

«Старе 
місто»/ 
Ухвала 
Ради  
м. Вроцлав  
від  
10.04.2014 
р. 

51   Монастир ордену августинів і костел 
Пресвятої Діви Марії «На Піску», 
фундаторами і благодійниками якого 

Бл. 
1150 р. 

м. Вроцлав – 
о. Пясек 
(Wrocław) 

Zespół 
klasztorny 
augustianów 

A/430/8
2 

z 6.02.1962 207   
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були Петр Власт і Марія Святополківна «Na Piasku», 
ul. Św. 
Jadwigi 3/4, 
2 poł. XII–
XVIII, po 
1945: - 
kościół pw. 
NMP 

52   Пам’ятне місце колегіатського костелу 
Найсвятішої Марії Панни на о. 
Тумський, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав ІІ 
Щедрий і  Вишеслава та Болеслав ІІІ 
Кривоустий і  Збислава Святополківна 

Кін. 
ХІ ст., 
1120–
1126 
рр 
 

м. Глогув 
(Głogów) 

      

53   Костел  Найсвятійшої Марії Панни 
бенедиктинсько- го абатства,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав ІV Кучерявий і 
В’ячеслава Всеволодівна 

ХІІ ст. м. Лігниця 
(Legnica) 

Kościół 
rzym.-kat. 
pw. NMP, 
ob. 
ewangelicki, 
pl. Mariacki, 
k. XII, 1340–
1386, XV, 
1824–28 

579/744 21.09.1960 87   

54   Замок П’ястів,  фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 
Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна 

3-тя 
чверть 
ХІІ ст. 

м. Лігниця 
(Legnica) 

Zespół 
zamku 
piastows-
kiego, ob. 
muzeum i 
szkoła 
językowa, 3 
ćw. XII–XX: 
- zamek: 

585/74 29.03.1949 88   

55   Костел  Найсвятійшої Марії Панни 
цистеріанського абатства, фундаторами і 
благодійниками якого були Болеслав 

1150/ 
1163 – 
1175 

м. Любйонз 
(Lubiąż) 

Zespół 
opactwa 
cysterów, 

A/2755/
616/W 
A/2756/ 

10.05.1988 
3.12.1949 
oraz 319 z 

202   
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Високий та Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна, благодійниками – Мешко 
ІІІ Старий і Євдоксія Ізяславна; де 
похований Болеслав Високий   

рр. wraz z 
otoczeniem w 
zakolu Odry i 
Brzeźnicy 
(kościół 
klasztorny 
pw. NMP, k. 
XII, 1270–
1340, 1649–
1715). 
Kościół 
klasztorny 
pw. NMP, k. 
XII, 1270–
1340, 1649–
1715, 

99 18.07.1956 

56   Пам’ятне місце монастиря ордену 
августинів і костелу  Найсвятійшої Марії 
Панни, фундаторами і благодійниками 
якого були Петр Власт і Марія 
Святополківна 

1110 р. м. Собутка – 
Шлєнжа 
(Sobótka – 
Góra Ślęża) 

      

VII. Опольське воєводство 
57   Пам’ятне місце костелу св. Якова і 

св. Агнешки,  фундаторами і 
благодійниками якого були  Болеслав І 
Високий і Звенислава-Анастасія 
Всеволодівна  

1195‒ 
1198 
рр. 

м. Ниса 
(Nysa) 

      

VІІІ. Свентокшиське воєводство 
58   Пам’ятне місце  монастиря і костелу 

Народження Найсвятішої Марії Панни, 
фундаторами і благодійниками яких 
були Генріх Болеславич і Євдокія 
Володимирівна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

Після 
1155 р. 

м. Вислиця 
(Wiślica) 
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59   Цистеріанське абатство  Найсвятішої 
Марії Панни і св. Флоріана, 
фундаторами і благодійниками яких 
були Казимир ІІ Справедливий з 
родиною та єпископом краківським 
Гедком 

1179 р. м. Вонхоцьк 
(Wąchock) 

Zespół 
klasztorny 
cystersów, 
XII/XIII/ 
XVI/XVII: - 
kościół, ob. 
par. pw. św. 
Floriana - 
klasztor - 2 
budynki 
bramne - 
zabudowania 
gospodarcze - 
teren opactwa 
z ogrodem i 
dziedzińcem 
- otoczenie 
(strefa 
ochronna) 

A.832/1-
7 

z 
23.06.1967 i 
z 6.01.1988 

62 
 

«Wąchock - 
zespół 
opactwa 
cystersów» z
ostał uznany 
za Pomnik 
Historii 
rozporządzen
iem 
Prezydenta 
RP z 15 
marca 2017 
roku 

 

60   Пам’ятне місце цистеріанського 
абатства Внебовзяття  Найсвятішої 
Марії Панни,  фундаторами і 
благодійниками яких були Болеслав IV 
Кучерявий і Марія-Анастасія (спільно з  
архієпископом гнєзненським Яном 
Грифітом), благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий та Олена Всеволодівна 

1153‒ 
1167 
рр. 

м. Єнджеюв 
(Jędrzejów) 

      

61   Пам’ятне місце  костелу св. Адальберта 
(Войцеха), збудованого, вірогідно, 
Мешком ІІ Болеславичем і Євдоксією 

Кін.  
ХІ ст. 

м. Кельце 
(Kielce) 

      

62   Кафедральний костел Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Казимир ІІ Справедливий та 
Олена Всеволодівна 

1171 р. м. Кельце 
(Kielce) 

Zespół 
katedralny, 
pl. 
Wniebowzięc
ia NMP: - 

A.322/1-
3 

z 
27.06.1932 i 
z 
15.02.1967 

16   
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katedra, XII, 
XVI–XVIII, 
1869–72 - 
kaplica 
ogrójcowi, 
1760 - 
dzwonnica, 
poł. XVII, 
1727 

63   Пам’ятне місце  костелу  Найсвятішої 
Марії Панни  та св. Флоріана,  
фундаторами і благодійниками якого 
були Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

1185 р. м. 
Копшивниця 
(Koprzywnic
a) 

      

64   Колегіатський костел св. Мартина 
(ордену тамплієрів?),  фундаторами і 
благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна, 
благодійниками – Казимир ІІ 
Справедливий  і Олена Всеволодівна 

Після 
1155 р., 
до 
1206 р. 

м. Опатув 
( Opatów) 

Zespół 
kościoła 
kolegiackieg
o: - kościół 
pw. św. 
Marcina, poł. 
XII, XIII–
XVI, XVIII - 
dzwonnica - 
cmentarz 
kościelny z 
ogrodzeniem 

A.528/1-
3 

z 
18.10.1956, 
z 
21.06.1967 i 
z 
16.06.1977 

37   

65   Пам’ятне місце домініканського 
монастиря і костелу св. Якова,  
фундаторами і благодійниками яких 
були Казимир ІІ Справедливий і Олена 
Всеволодівна 

Кін. 
ХІІ ст. 
 

м. Сандомир 
(Sandomierz) 

      

66   Бенедиктинський монастир св. Трійці 
(пізніше – Святого Хреста),  
фундаторами і благодійниками якого 
були Болеслав  

ХІІ ст. Свенти 
Кшиж 
(Święty 
Krzyż) 

Zespół 
klasztorny 
benedyktynó
w, ob. 

A.440/1-
4 

z 
24.03.1947 i 
z 
23.06.1967 

29 
 

«Święty 
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ІІІ Кривоустий і Збислава Святополківна oblatów,: - 
kościół pw. 
Świętego 
Krzyża, 3 ćw. 
XII, 1781–
89, pocz. 
XIX 

Krzyż – 
pobenedyk-
tyński zespół 
klasztorny 
oraz 
przedchrześci
jańskie 
obwałowania 
kamienne na 
Łysej 
Górze» - 15 
marca 2017 
roku. 

67   Костел св. Іоанна Хрестителя ордену 
іоанітів,  фундаторами і 
благодійниками якого були Генріх 
Болеславич і Євдокія Володимирівна 

Після 
1155 р. 

м. Стара 
Загошч 
(Zagość 
Stara) 

Kościół par. 
pw. św. Jana 
Chrzciciela, 3 
ćw. XII, 
1353,  
2 poł. XX 

A.663 z 
15.01.1957 i 
z 
21.02.1966 

50   

68   Пам’ятне місце  костелу св. Егідія, 
збудованого, вірогідно, Добронігою-
Марією та її синами  

1067 р.? м. Таржек 
(Tarczek) 

      

ІХ. Сілезьке воєводство 
69   Пам’ятне місце  каплиці св. 

Малгоржати, фундаторами і 
благодійниками якої були Болеслав  IV 
Кучерявий і Марія-Анастасія  

1170 р. м. Битом 
(Bytom) 

      

70   Пам’ятне місце монастиря ордену св. 
Августина,  фундаторами і 
благодійниками якого були Петр Власт 
і Марія Святополківна 

Бл. 1145 
р. 

м. Мстув 
(Mstów) 

      

71   Замок Сілезьких Пястів, фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІІІ 
Старий і Євдоксія Ізяславна та Мешко 
ІV Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Кін.  
ХІІ ст. 
(1177р.?
) 

м. Ратибор 
(Racibórz) 

Zespół 
zamkowy: 
- zamek, 
XII/XIV, 

A/1672/ 
66/97 z 
5.12.195
3 

z 5.12.1953 99   
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XVII, XIX - 
kaplica, 
1290, 1858 - 
budynek 
bramny, XIII, 
XVI, po 1945 
- park, XIX 

72   Пам’ятне місце костелу Внебовзяття 
Найсвятішої Марії Панни, 
фундаторами і благодійниками якого 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Кін. 
ХІІ ст. 

м. Ратибор 
(Racibórz) 

      

73   Пам’ятне місце  костелу Внебовзяття 
Найсвятійшої Марії Панни,  
фундаторами і благодійниками якого 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна 

Бл. 1180 
р. 

м. Рибник 
(Rybnik) 

      

74   Пам’ятне місце замку Сілезьких  
Пʼястів, ініціаторами будівництва і 
благодійниками якого були  Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна 

ХІІ ст.  м. Рибник 
(Rybnik) 

      

75   Пам’ятне місце  монастиря 
норбертанок, фундаторами і 
благодійниками якого були Мешко ІV 
Плутоногий і Людмила Мстиславна 

Кін. 
ХІІ ст. 

м. Рибник 
(Rybnik) 

      

76   Пам’ятне місце міського оборонного 
валу, зведеного Мешком IV 
Плутоногим 

Кін. ХІІ 
– поч. 
ХІІІ ст. 

м. Рибник 
(Rybnik) 

      

77   Ротонда св. Миколая і Вацлава,  
фундаторами і благодійниками якої 
були  Мешко ІV Плутоногий і 
Людмила Мстиславна, Казимир ІІ 
Справедливий і Олена Всеволодівна 

1180 р. м. Цешин 
(Cieszyn) 

Zespół 
zamkowy: 
- kaplica 
zamkowa 
- rotunda pw. 
św.św. 
Mikołaja i 

R/332/ 
51 210/ 
60A-
242/77 

z 
10.09.1951, 
z 2.03.1960 
z 
15.12.1977 

31   

357 
 



Wacława, 1 
poł. XI, 2 
poł. XV, 
XVIII, XX 
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	Л. Прокопенко вважає особливо цінним досвід державного управління у сфері культурної спадщини у Великій Британії та Польщі [299]. Питання законодавчо-нормативної бази та системи державного управління охорони пам’яток у Польщі вивчала також О. Ясинецьк...
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