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Почитувани читатели, 

Почитувани колеги,  

 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 272-772-9(438.22)(093.2) 

УДК 272/273(456.31)(093.2) 

 ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 

 

Стефан КАРАЏОВСКИ1 
 

ПОЗНАЊСКАТА БИСКУПИЈА ПОМЕЃУ ВАТИКАН И 
МАГДЕБУРГ 

 

Апстракт Постоечките изворни материјали кои говорат за првите денови 

на Познањската бискупија, не само што се ретки, но и се доста скудни. Со 

исклучок на Титмар од Мерзебург, кој директно пишува за бискупијата во 

Познањ, но во кратки црти, останатите средновековни автори само 

попатно известуваат за настаните поврзани со неа. Во обид да се понуди 

релевантен одговор околу спорот поврзан со основањето и јурисди-

ктивноста на Познањската бискупија, базиран преку критичкиот пристап 

кон изворните материјали, но и во консултација со понудените резултати 

од истражувачите на проблематиката, се дефинира целта на оваа 

статија.  

 

Клучни зборови 

Познањ, Ватикан, Магдебург, бискупија, Јордан 

 

 Првите продори на Христовата вера во полските земји ги 

забележуваме во Житието за Методиј. Имено, Методиј обраќајќи се до „... 

паганскиот кнез ... којшто седеше на Висла ... рече: „Синко, добро би ти 

било да се крстиш по своја волја, во својата земја, да не бидеш со сила 

покрстен, пленет, во туѓа земја, па ќе се сетиш за мене.“ Така и стана ...“
2
. 

Од текстот, јасно и лесно воочливо е дека покрстениот – по сугестија на 

Методиј – вислански кнез, бил првиот полски великодостојникчие седиште се 

наоѓало во Мала Полска кој прифаќајќи ја новата вера допуштил нејзино 

тивко инфилтрирање во порите на полското општество кое, секако, било 

проследено и со бавно воспоставување на полската црковна организација. 

 Во 966 година, полскиот кнез Мешко I (960 – 992) го официјализирал, 

т.е. оправдал христијанскиот статус во полската држава, примајќи ја 

Христовата вера, како услов наметнат од бохемиското кнежевство пред 

                                                           
1
 Стефан Караџовски, магистер по историски науки од областа на средниот век; адреса на 

живеење: ул. „Кочо Палигора“ бр. 13 – Битола РС Македонија; e – mail: 

stefan.k_bt@yahoo.com. 
2
 Сведоштва за Кирил и Методиј, прев. Р. У. Скаловска и Љ. Басотова, Скопје, Македонска 

книга, 1989, гл. 2. 10., стр. 63 – 64. (Превод од старословенски на Радмила Угринова – 

Скаловска). 
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посватување со династичката куќа на Пшемисловците
3
. Две години подоцна 

била пронајдена првата полска бискупија со седиште во Познањ, чија диецеза 

била управувана од нејзиниот прв бискуп, Јордан (968 – 984)
4
. 

 Прашањата поврзани со откривањето и јурисдиктивноста на 

Познањската бискупија сè уште претставуваат предмет на научна расправа во 

која доминираат цврсто воспоставените ватикански, односно империјални 

гледишта.  

 Во 937 година, на левата страна на реката Елба императорот Отон I 

(936 – 973) го подигнал манастирот посветен на Св. Маврикиј, кој до 968 

година прераснал во центар на Магдебургската надбискупија – движечки 

мотор на Отоновата „источна политика“
5
. Титмар, во својата хроника, 

пишувајќи за Магдебургскиот надбискуп Адалберт (968 – 981)
6
 и од него 

основаните бискупии, последен во своите редови го забележува „... Јордан, 

првиот бискуп на Познањ ...“
7
, што укажува на потенцијалната познањска 

јурисдиктивност на Магдебург. Од друга страна, Јордановата исклучително 

ретка титула – „episcopus immediate subiectus sedis apostolicae“
8
 – го одликува 

познањскиот духовен авторитет како бискуп пратен од Апостолското 

седиште т.е. Ватикан.  

 Доколку безрезервно ја прифатиме содржината од Титмаровата 

хроника, тогаш доаѓаме до повеќе од едноставен заклучок, т.е. Познањската 

бискупија била основана со дозвола од магдебургскиот надбискуп, а со тоа и 

нему јурисдиктивна. Впрочем, ваквото мислење може да се поткрепи и со 

                                                           
3
 Gallus Anonymus, The Deeds of the Princes of the Poles, tran. by P. W. Knoll & F. Schaer, 

Budapest, Central European University, кн. 1., гл. 5., стр. 29; Theitmar, Ottonian Germany: The 

Chronicon of Thietmar of Merseburg, tran. by D. A. Warner, Manchester, Manchester University 

Press, 2013, кн. 4., гл. 55., стр. 191. 
4
 На прашањето, зошто првата бискупија била пронајдена во Познањ, а не Гњезно одговор 

понудува A. J. Prazmowska, A History of Poland, New York, Palgrave Macmillan, 2011, стр. 9. 

Јордан бил првиот бискуп на Познањ. Бискупувал во периодот од 968 до 984 година. За 

неговото потекло науката сè уште нема конкретен одговор, но се повикува на воспоставени 

теории кои го бранат Јордановиот германски, односно италијански корен.  
5
 „Источна политика“ е термин кој подразбира зацврстување и проширување на германската 

(световна и духовна) сфера на влијание кон источните соседи на Империјата, остварлива 

преку подигање цркви, манастири, пронаоѓање на нови духовни седишта, зацврстување на 

пограничните тврдини итн. 
6
 Адалберт од Магдебург, познат уште како „Апостол на Словените“, бил првиот надбискуп 

на Магдебург, управувајќи од 968 до 981 година. Во 961 година, по иницијатива на Отон I, 

извршувал мисионерска дејност во Киевска Русија. Своите први чекори во духовната сфера 

ги направил во манастирот во Трир. 
7
 Theitmar, кн. 2., гл. 22., стр. 108. (Преводот од англиски јазик на изворните материјали 

вметнати во трудот е одговорност на авторот). 
8
 Кај N. Berend, P. Urbańczyk & P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, 

Hungary and Poland, c. 900 – c. 1300, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, стр. 120., 

титулата се објаснува како „апостолски бискуп“. 
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императоровата „источна политика“. Сепак, да не заборавиме дека Титмар ја 

пишува својата хроника во втората деценија на XI век и добро бил запознаен 

со непријатните релации и политичко – духовните интриги помеѓу Магдебург 

и Познањ во посочениот период. Имено, уште во 991 година, издавајќи го 

документот „Dagome Iudex“
9
, Мешко I ги ставил полските земји  од кои, 

секако, нераскинлив дел била и познањската диецеза  под „заштитништво“ на 

папската тијара. На тој начин, доколку постоело било какво влијание од 

Магдебургската надбискупија врз Бискупијата во Познањ за време на 

управувањето на Јордан,  тоа исчезнало за време на бискупувањето на 

неговиот наследник Унгер (991/992 – 1012/1013)
10

, односно во крајна линија 

се обидувало да ги задоволи потребите на германските духовни авторитети. 

Оттука, воопшто не зачудува што во 1004 година, германски платеници, 

најверојатно по инструкции од Магдебург, го заробиле познањскиот бискуп 

од кој се обидувале да изнудат признание за магдебургската јурисдикција врз 

Познањската бискупија – момент за кој се чини дека Унгер никогаш не ја дал 

својата согласност и токму поради тоа завршил во некој од германските 

затвори сè до својата смрт. На тој начин се добива впечаток дека Титмаровата 

содржина во која хроничарот експлицитно наведува дека магдебургскиот 

надбискуп е основоположникот на Познањската бискупија, има за цел да му 

даде предност и легитимитет на магдебургските позиции во спорот околу 

јурисдиктивноста на Познањ. Спорот добива конечен епилог за време 

бискупувањето на Унгеровиот наследник, Роман (1012/1013? – 1030)
11

, кој 

веднаш по смртта на својот предходник ја прифатил подреденоста на своето 

седиште под надбискупијата во Гњезно – основана во 1000 година
12

. 

                                                           
9
 „... Во времето на Јован XV, судијата Дагоме (најверојатно се работи за паганското име на 

Мешко I) и дамата Ода (втората сопруга на Мешко I) и нивните синови, Мешко и Ламберт, 

доделуваат во целост на блажениот Петар една земја наречена Шинесге (најверојатно се 

мисли на градот Гњезно) со сите свои земји во следните граници: да започнеме, на првата 

страна се протега долгото море долж бруската граница (се мисли пруската граница) до 

местото наречено Русе (се мисли Рус), од границата со Русе сè до Кракао (се мисли на 

Краков) и од Кракао до реката Одера (се мисли Одра) директно до местото наречено 

Алемура, од истата Алемура во земјата Милце и од таму директно по течението на 

реката Одера назад кон гореспоменатиот град Шинесге ...“. T. Korecki & P. E. Steele, 

„Dagome Iudex“, The legal path of Polish freedom [website], 

http://polishfreedom.pl/en/document/dagome-iudex, (пристапено на 20.06.2021). 
10

 Унгер бил вториот бискуп на Познањ кој раководел со познањската диецеза од 991/992 до 

1012/1013 година. За време на своето бискупување жилаво го бранел независниот статус на 

Познањската бискупија, негирајќи било каква духовна зависност од надбискупиите во 

Магдебург и Гњезно. 
11

 Третиот Познањски бискуп за кој единствено говори Краковската хроника. 
12

 N. Berend, Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and 

Rus’ c. 900 – 1200, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, стр. 282. За основањето на 

надбискупијата во Гњезно, опширно кај A. F. Czajkowski, “The Congress of Gniezno in Year 

1000”, in Speculum, vol. 24, no. 3, Medieval Academy of America, 1949, стр. 339 – 356. 
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 Во 963 година, Отон I успеал да изнуди правен документ од 

ватиканскиот понтиф Лав VIII (963 – 965)
13

 со кој се предвидувалa заклетва за 

верност на духовништвото пред императорот (вклучително и папата), пред 

црковното инвеституирање
14

. Тоа значи дека секој свештеник во германските 

земји или земјите каде се простира германската сфера на влијание, пред да го 

добие своето црковно воведување во должноста, задолжително, врз 

кандидатот треба да биде извршена лаичка инвеститура од императорот или 

негов ополномоштеник. Оттука, доколку претпоставиме дека Познањската 

бискупија била основана од магдебургскиот надбискуп, како што убедува 

Титмар, тогаш врз нејзиниот прв авторитет – Јордан – германскиот император 

би требало да изврши лаичка инвеститура – момент кој не го забележуваме во 

содржината на Титмаровата хроника, а секако, авторот не би одолеал, а да не 

го спомене, бидејќи  тој би бил од есенцијално значење за магдебургските 

интереси. Зачудувачки е тоа што првиот и најопсежен автор за историјата на 

средновековна Полска, Галус Анонимус, не пишува ништо околу посочените 

настани.  

 Прашањето поврзано со основањето на Познањската бискупија може 

да биде разгледано и преку Хрониката на Видукинд од Корвеј, чија содржина 

не понудува директни информации, но тие , сепак се драгоцени. Имено, 

Видукинд кој известува за саксонскиот благородник Вихман и неговите 

борби против германскиот император и полскиот кнез  со помош на 

Полапските Словени,  запишал дека во 967 година, саксонскиот војвода бил 

конечно ликвидиран од Мешковите војски. Непосредно пред да биде погубен, 

Вихман „... го извадил својот меч и се обратил до еден од поспособните 

негови непријатели: „Земи го овој меч и однеси го при својот господар. Нека 

го има како симбол на својата победа и нека го испрати на неговиот 

пријател, императорот, така што би знаел дека може да се смее на 

смртта на непријателот, но и да плаче на смртта на својот роднина ...““
15

. 

Ние знаеме дека во тоа време Отон I се наоѓал во Ватикан каде се 

подготвувало крунисувањето на неговиот син, Отон II (973 – 983) за 

император совладетел – извршено на ден Божиќ 967 година
16

. Полската 

делегација која присуствувала на церемонијата во Ватикан, пред поаѓање го 

понела Вихмановиот меч, така што предавајќи го во рацете на Отон, успеала 

                                                           
13

 Лав VIII, како Отонов кандидат, во еден ден ги поминал сите неопходни духовни 

посветувања како би можел од лаик да стане папа. До својот електорат, Лав бил секретар во 

папските писарници. Нему му се препишуваат одрекувањата од сите Каролиншки донации за 

кои подоцна било утврдено дека се работи за фалсификувани документи. Римската Црква го 

третира како антипапа. 
14

 M. Brandt, Opća povjest Srednjeg vijeka, Zagreb, SNL, 1980, стр. 492; К. Аџиевски и Б. 

Петровски, Историја на Европа во раниот среден век, Скопје, Филозофски факултет, 2009, 

стр. 124. 
15

 Widukind of Corvey, Deeds of the Saxons, tran. by B. Bachrach, The Catholic University of 

America Press, 2014, кн. 3., гл. 69., стр. 144.  
16

 Widukind of Corvey, кн.3., гл. 70., стр. 146; Theitmar, кн. 2., гл. 15., стр. 102. 
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да добие потврда од германскиот император дека во Полска ќе биде основана 

бискупија во знак на благодарност за успешноста на Мешко во Полабието. 

Ваквите претпоставки не се потврдуваат со изворен материјал, но имајќи 

предвид дека следната година била пронајдена Познањската бискупија, 

голема е веројатноста дека токму Отон го задолжил ватиканскиот понтиф 

Јован XIII (965 – 972)
17

  кој, да не заборавиме, имал положено заклетва за 

верност да основа бискупија во Полска за коешто понтифот ги ополномоштил 

Мешковите пратеници. Оттука може да се заклучи дека Јордановата титула 

„episcopus immediate subiectus sedis apostolicae“ ја оправдува претпоставката 

за текот на настаните, односно ја потврдува ватиканската заложба за 

основањето на Познањската бискупија врз која ја наметнала својата 

јурисдикција. 

 Поддржувачите на теоријата дека Магдебургската надбискупија е 

одговорна за пронаоѓањето на Познањската бискупија, сметаат дека 

Мешковото пратеништво кое го донело Вихмановиот меч во Ватикан, било 

од саксонско потекло и токму преку него Отон I го задолжил Адалберт од 

Магдебург да основа бискупија во Познањ
18

. Сепак, ваквото произнесување 

наидува на две сериозни пречки. Имајќи предвид дека Отон се наоѓал во 

Ватикан со цел да овозможи глатко крунисување на својот син за 

коимператор, повеќе од јасно е дека Мешко I на церемонијата на која бил 

поканет, испратил полска делегација, а не саксонска
19

 која, секако, го донела 

и мечот на германскиот војвода. Дополнително, доколку внимателно се 

читаат редовите на Видукинд, лесно може да се воочи дека Вихман го 

понудил својот меч на полски војник, а не на германски бидејќи е запишано: 

„... Земи го овој меч и однеси го при својот господар (се мисли на Мешко I). 

Нека го има како симбол на својата победа и нека го испрати на неговиот 

пријател, императорот (се мисли на Отон I) ...“
20

. Во спротивно, Видукинд 

подиректно би го парафразирал Вихман, односно војникот на кој му бил 

понуден мечот би требало да го „однеси при својот господар, императорот“ 

– текст кој би асоцирал дека се работи за саксонски војник, како би се 

оправдала тезата дека во Ватикан пристигнала саксонска делегација и преку 

неа допатувало Отоновото задолжување  за подигање на првата бискупија во 

Полска  до Магдебургскиот надбискуп. 

                                                           
17

 Потекнувал од фамилијата на некогашниот римски патрициј Теофилакт. Бискупувал во 

Нарни. Како Отонов кандидат, во 965 година бил избран за ватикански понтиф. За време на 

божиќните празници во 976 година, папата го крунисал Отон II за коимператор. Една година 

подоцна, на собор во Равена, бискупијата во Магдебург ја подигнал на ранг на надбискупија. 
18

 D. A. Sikorski, “The oldest Poznań bishopric in the times of bishops Jordan and Unger (968 - 

1012)”, in Polonia coepit habere episcopum: The origin of the Poznań bishopric in the light of the 

latest research, ed. by J. Dobosz & T. Jurek, Poznań, Adama Mickiewicz, 2019, стр. 87 – 88. 
19

 Нелогично е да се каже дека полскиот владетел испратил саксонска делегација во Ватикан. 

Впрочем, кнезот немал ниту ингеренции ниту влијание да постапи на тој начин. 
20

 Widukind of Corvey, кн. 3., гл. 69., стр. 144. 
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 Резиме 

 Интересот и заложбите на средновековните хроничари, но и на 

модерните автори, да ја докажат ватиканската, односно магдебургската 

јурисдикција врз познањската диецеза, само ја потврдува значајноста на 

првото полско духовно седиште. Во 968 година, со благослов на ватиканската 

тијара, бискуповиот палиум паднал врз градите на Јордан – првиот 

Познањски бискуп. Релациите помеѓу Петровата столица и Познањ, 

дополнително биле зацврстени во 991 година како последица на „Dagome 

Iudex“. Магдебургската надбискупија, во обид да ја прошири сферата на 

влијание, го заробилапознањскиот бискуп Унгер и, нешто помалку од една 

деценија, барала потврда за нејзината јурисдикција врз познањската диецеза. 

Во 1012/1013 година, Познањ конечно ја прифатил јурисдикцијата на 

Гњезненската надбискупија, затворајќи го децениското прашање. 

Познањската бискупија одиграла пресудно значење во ширењето на 

Христовата вера и зацврстувањето на црковната организација во полските 

земји.  

 

 Resume 

 The interest and efforts of medieval chroniclers, and of modern authors 

alike, to demonstrate the Vatican, i.e. the Magdeburg jurisdiction over the cognate 

diocese only confirms the importance of the first Polish ecclesiastical seat. In 968, 

with papal authority, the Bishop Palium fell on the chest of Jordan - the first 

Bishop of Poznan. Relations between Peter's chair and Poznan were further 

strengthened in 991 as a result of the “Dagome Iudex”. In an attempt to expand its 

sphere of influence, the Archdiocese of Magdeburg captured Bishop Unger of 

Poznan and sought confirmation of its jurisdiction over the cognate diocese for 

almost a decade. In 1012/1013, Poznan finally accepted the jurisdiction of the 

Archdiocese of Gniezno, thus closing the decade-long question. The Diocese of 

Poznan played a crucial role in spreading the faith of Christ and strengthening the 

organization of the church in the Polish lands. 
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