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"1!1агагпшге9 6!р[огпао..3'}6поо !!1й:||у1 ас ооцгсе {ог фе геоеагс1п о| {те Ргорегт
ге1а11опв[п!рс Б 1!1агатпцге9 4шг!п9 йе &|оц апё 1,шхегпБошг3 йупав1|ев. 1п [йе
зесоп4 |та!| о! {йе 19[А ап7 !йе !гз[ |та[ о| [|те 20[й сеп!цт!ез, зеуега! 1тпрог[ап[ зс1еп-
[фс з[шё!ез а0ош[ [йе |т*!огу о!!|те Р1ата7п1,!/е5 шеге ри0!1зйе4. Атпоп3!|тезе, а врес1а!
а[|еп[!оп 4езегуез [|те ууог!в о|1оап (|6поз) 1+4|!о6!у1' [п 1901 !ооп 1т11|тс11у1 рш0!!з|те7
[|те со!!ес[1оп о| зошгсез ,,]у[отапацтез Р1р!огпаз" ап11 оп !{з 0аз!э [|ое ,,|1|з|огу о| [|те

Р{агаупцгез'' |п 1910. &е гезеатс|тег га!зеё а пцтп0ег о! |ззшез гцаг7!п3 [|те гпеё!еуа|
|т|з!огу о|!йе 1т[ататпигез апё рш\!1в|тей птапу 7осцтпеп[з ш|т1с% [о4ау аге по !по[е
ауа!|а\!е. |т|оз[ о| !|те 4осштпеп[з |готп {йе рш\!!са[!оп о| 1оап 1т1!й6!у1 оге гоуа! с|таг-

!егз |тогп [йе 14!й ап4 15{|т сеп[шт!ез. [п {йезе ёоситпеп[з тое |ошп/| гесогёз а0ош! !апё
йопа[!опз, по0!е !![!ез ап4 о!|тегз. ||т|з 3тощ о| 4осштпеп!з 4езсг10е !|те зос|а1 |т|з[огу

о! [|те !т[агатпшгез' 1п а рег1оё ш|теп 9еп[гу !ап4 ошпетз|т!р шаз |оттпе4. йе ац[|тог
гетпаг!сз [|та[ [йе зос1о! з!га!фса[1оп ап7 !%е!ап7-ргорет!у ге!а[|опз |п !|те ]у[ататпцгез
сошпф 1п [|те 14!й ап4 15[|т сеп!шт!ез Аа7 а сег!а1п зрес1!с![у. ||те зос|е[у шаз а тезц!{

о|!папс!а! тезошгсез |тотп [йе по01е ап41<пеа|а| !апёйо!*1щз. Бо!й гап!в шеге гезц|!
о! тоуа! 9фз. [|'те ёосцтпеп[з зц0тп!![её 0у 1оап !г1]|тй!у! тфес[ а сет{а|п з!а3е о| [йе

|огтпа[1оп о|[|т!з раг!!си!аг зуз!еп о!по\1е зос1е{у. ||те сег[!$са[ез !ззшеё ог ге1ззшеё

0у &п9 [ои!з !|те 6геа! фе4 [йе пеш !ап11ошпегз ап4 соп$ттпе11 [|те гф[ о! роззез-
з!оп 0ез[ошеё 0у [|те ртет|оиз 1с1п7. !пз!еа4, !%е ёосцтпеп[з 1ззие7 4т,аг1п3 [|эе теф о|
$$|зтпип4 о[ [шхегп0оиг3 ёеа1[' 1п тпоз! о| [|ое сазез, ш1[й *1зри!ез 0е[шееп 1апёоууп-
егз' о|ё оп4!Ае пе141 ошпе/5, пеф|т0ошгз, е!с.

,,01р1огпе1е тпага|пшге$епе... " 1оап }11}па||у1 са ошго1 6е сегсе1аге а ге1а!|11ог {шп-
с|аге 9! 4е ргорг!е1а1е 4|п 1!1агагпшге9 !п рег1оа0а 6огпп!е1 ёйао1|11ог Ап|ош 9!
|,шхетпБшг9. 0оуайа сетсе{йг11 ]з[ог|е1 Р1агагпшге9ш!ш1 ез!е гергеэеп!а{й 6е араг1|!а
тпа1 тпц!!от з[ш*|1 1!11п||$се уа!огоазе 1п а 4оша !штпй!а!е а зесо!ц|ц1 \.0( ;1 рг!гпш|
4есеп!ц а! зесо!тл!ц! |,\. Рг!п[те асез[еа, о а|еп|1е 4еозе01{й [ге\ц1е асог6а!й сегсе-
{йг1!ог !ц! [оап !т|!|та!у!. |п 1901, а ри\!1са! !цсгатеа за ёе тфг!п|й .|!р!отпе!е
Р1агатпиге9епе" 

'1' 

Ре 0аэа е], 1п 1910 - ,,!з[ог]а Р1агатпите9ш!ш!". €етсе[й{огц! а г1ё!-
са[ эес| 4е рто0!етпе а!е !з{ог!е] тпеё1еуа!е а Р1ататпиге9и!ш| ;1 а |п[то*шз 1п с1гсш!а|!а

;[1|п!1$й п1//пе/оа5е ёосшгпеп!е саге п1,! зип! *!зроп!01!е 1п ргеэеп!. €еа тпа1 тпате

раг[е а ёосцтпеп[е!ог ё1п !шстагеа !ц1 1оап Р|1|та!у| ез[е гергеаеп[а[й йе *1р!огпе!е
тца1е ё!п зесо!е!е х1у-ху' |п е|е зшп[ ртеэеп[а[е *опа|1!!е 9епегоазе ёе рйтп6п%г1,
!1{|цг!Р ае р[орг|е[а'е ;! |шпс|!1!е по01!1аге. Асеаз!й уцрй ае 11осцтпеп!е гертеа!п-
!й 1з!ог|а зос|а!й а 1[агатпшге9и|и! 1п е!ара |огтпйг]1 з!з{етпц1ш| рторт!е[й|1! |шпс|а-
ге а по01!1гп!1. Аш!огц! аг[1со!ш!ц| гетпатсй |ар[ш! сй в[тцс!цга зос|е[й||1 сотп|!а[ц!ш1
|т1ататпиге; ;! а те!а|!!|ог 4е рторт1е!а[е|шпс1атй ё|п зесо!е!е \[Р(\/ ауеа11 о са/ас[е-
г!з[|сй зресфсй' \ос1е!а!еа а|оз[ теэш1[а[т,а! зшгзе|ог 11е рторг1е!а!е|шпс!атй по0!|1агй 11

1 @&ваапа Рег[оч Р}:4., 1]п!уегз11а1еа \а{|опа11 6й {)]3ого4, 1-}сга1па

0ксана Ферков, к.|ндидат !сторинних наук, доцент кафещи |стор!! }кра:тти }:кгородського
нац!онального ун1зерситету }крайа
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спеэ|а|й, атп0е|е|!пё геэц!'а[ц! цпот са/|оцг1 те3а!е. |оситпеп[е!е ргезеп[а[е /|е !оап
|6|та!у! тфес[й 4оаг о е[арй а |огтпйг|! асез[ц! з!з!етп рат!1сшйт а| зос|е[й||| по\11е.
Ёв[е гетпагса\{1|ар[ш! й *|рБтпе!е етп|зе зац етп!эе гере{а[ ёе сй[ге ге3е!е [ш*от!с се!
}т1аге феаай ре по11 рторг!е[ат!, соп!гтпй ёгер[ш! 4е ргорт!е[а!е реп!гы се!е асотёа[е
4е сй[те ге9е|е ргесеёепс. |п зс|т|тп0, 11осцпоеп[е!е 6!п рег!оаёа 11отпп1е! !ш1 2фтпипё,
1п се!е гпа1 тпи!!е саэшг1, !хеай !1[|1'|!е ё|п!ге ргорг1е[аг|! |шпс!аг!, ё1п{ге се] тесй| ;1
по1, *|п[ге уес1п1 е[с'

](еутмог4с: 1т1ататпшгез, 1оап Р{||та|у!, 1ас|тз, Ротпап|апз, 1<пеэ1а! !апёйо!й!пу
уо!уоёе Бцёап, уоФоёе 0та3оз.

€шу1п[е с1те|е: !у[агатпшге9, [оап |{1|та|у1, уа!ай1, тотп6п|, рторт!е[а[е |шпс!агй спеэ!-
ой, 8ц4ап [оёй' |тцо1 |оёй.

1!1арамороський ком!тат як адм|н|стративно-територ|альна одиниця

--}горського короп1вства сформРався т!пьки у )0! ст. [окумент' що впеР-
1це 3гадуе назву <йарамоРо1ш> (&1агагпогов) датуеться к1нцем {11 ст., це Ро3-
пов|дь коРоля Ёмер!ха (||96-|204) пРо походи п|д нас под}ованн'л } 4ьому
кра| в 1199 р.2 Бпродовх< {,11-)011 ст. на теРитор11 маРамоРощини ще не 6уло
вепцку[х 3емпевласник!в, а край 6ув у викпючному вопод1нн| коРопя' в ц!-
по]шу ц! земп|6упи мапо3асепеними. 3годом цей сх|дний рег!он }горського
корол1вства став о6'ектом пеРеселення р1зних соц!апьних гРуп та етнос1в.
|[роцес колон!зац!| сЁдних окра|н на6р дерхсавно-стРатег1чного 3начен-
ня л|спя монгодьсько| до6и. Б1ддан! коропю но6!д! (дворяни) отРимапи
значн! земельн| вопод!ння, де 3акдадапи початки новим се'|ам та м!стеч-
кам. Ёа |м1араморощин| з'явилися перш:1 саксонськ| колон!сти. 3 цього насу
йараморощина пеРестае 6ути вик/]ючно короп|вським доменом. 3емельно-
майнов| в!дносини вкрай ускпадн|оються.

1сторй 1![араморощини 3давна т1РивеРтапа рау досп!дник!в. |{ертш!
прац! з минупого краю з'явилися у)0/111 ст. 1-[!нний фактопог!ннийматер|ап
м!ститься у працях й. Бела, 1м1' 1орда! Балога, 1. 11|1монича, [ Бенцепа.

3 друго! по/|овини )0)( ст. в рорськ!й !стор!ограф|! в!д6увалася рег|о-
нап!зацй |сториннихдосп!длсень. .!{кщо до цього вчен! писади загальну|сто-
р|ю }горщини' то тецеР спостер!гаеться вивчення минупого р!зних частин
деР)кави. 3окрема, 6упа написана 1сторй Березько! х<упи ? .[1егоцькимз, ок-
рем! питання 1стор!| !гочанського ком1тату знайтдпи висв!тпення у працях
А. (омаром|{, !стор!ю йарамороського ком|тату подав 1. €1пад|1

ЁаприЁнц! {0( ст. 3'яву!пися десятки р|зного Роду науково-попупяР-
н}п та наукових пов!домпень. [х поява, кр|м зац|кавленост1 |стор!ею, пояс-
нк)еться святкРанням }1!лпен!уму щорсько| дер)кави. 1ак! видання, кр!м
|1о||уяРу13ац!| |сторинних полпук!в, зв|сно пересл!драпи | поп|тинн! ц1п!.

' 3'|6ы'ь*5^, 
^,!а{а?паго5 

евуе'е/пез !е1г6за,3+т4арез1, 1876, Ф14. 1б; 5еБезфёп 7з о|1, !й5гатпагоз
тпе9е %фзё9пе"ь:е1пе!с е[|поо!69|а! зэ6[с!га,\\\у|геу|т!:па, Беззепуе1 !(<!пут1с!а46, 2012, Ф14. 5.з !е[оса}<у 1|уаёат, Бегеутбттпе9е тпопо9гар|т|с|!а,|}п5тёк' 1881-1882, 1_3 к6|{ |(отп6готп! Апагь, 0уосза т6гттое9уе 1се!е[!сеэёзе,|п.: !'{а9узэ6116з. ,[-1$осза", 1886, \г. 11-15;
1х[уа160т6г ёз што4а!тп. 5ас!эа4о1с' 1в94 (хху|11), Ф|ё. 492-519; ест.5 5:[:!у! 1зст:|п , }т[с|тапаатов е$уе'етпе; !е1гс|за, Б+т4арев{' 1876, 345 о14.
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< !т1ар апсороськ! ёцпломц... > .[нои:а ]у[!еал1 як ёэюерело ёосл]ёэкення'..

Бт|м, ще з 70-80-хрр. {,0( ст. п1д кер!вництвом }горського 1сторичного
1овариства (1!1щуаг 1ог{ёпе1тп! 16гзш1а|) Ро3поча/|ася ц1леспрямована ро6ота
по виявпенню' нагромад)кеннк) та опРацюваннк) д)кеРеп з 1стор|| рег!он!в
деР)кави. 3окрема, зд!йснен| науков! експедиц1| у рег!они }гор:4ини, у тому
чисд! в 1!1араморощину (1889 р'). |м1атер1алц таких експедиц1й дРу\чвапися
у в!дпов!дних випуск:}х в!сника 1сторинного товаРиства <€азадок>. 3начна
частина матер|ал|в _ зв1ти про резу'|ьтати потшук!в уласник1в експедиц!!,
пРо виявлен! д:керела, етнограф!нн1 ! фолькпорн! матер!а'|и' досягнення у
вир!тшенн1 ва;кливих питань !сторинного минулого.

} зв|тах експедиц1! опу6л|ковано <[осп!дх<ення маРамороських ща-
й9р1 .51нотпа &11гап! (1оан |!11гап! де Аптпа (|844-|9|4)6. Бчений опрацював
арх!вн! фонди |{араморосько! :купи, с!мейн! арх|ви граф1в 1епек|, ,[опга!
тощо. Биявденн! ним документи РепРе3ентрапи р!зн! аспекти 1\4инудого

1м1арамарощини; реп|т|йну !стор1ю, соц1апьн! в1дносини тощо. Ёа )капь, о6-
мадь такихдокумент|в, як1 дозволяпи6 сдити про под!! до )0! ст.

подапь1ших досп!д:кень з !стор1| йарамороського кРа1о. 1рохи 3годом' у
1901 р., .[{. ]!1!гал1 опу6п!кував дх(еРепо3навний з6!рник <йарамороськ1
дипдоми...)7. 0т)ке, прац! 9. ]!1!гап! та його ко/|ег е св1дченням по)квавпення
1сторико-дх<ерепо3навчих досп|длсень у к1нц! [1)(-понатку [{, ст. }горським
вченим поРу|цено десятки про6лем середньов!нно| !стор!| йараморощини,
введено до наукового вкитку масудокумент1в, як! мадодоступн! сьотодн!.

9 передмов! до з6|рника ркереп.51. й1гап! о6грунтував ви6|р хронопог!|
тим' що (дхеРел з !стор!| попередн!х стоп1ть, у як\лх 3гаду€ться на3ва
<&1араморо1ц) ду)ке мало ! вони наст1дьки Ро3поро:шен|, що з!6рати |х ще не
вдалося>>8. А практинне 3начення тако)к мо)кна п|дтвердити словами самого
автоРа: (не мох(на нав!ть думати пРо нацисання |стор|| 1!1аРаморощини доки
не з16ран| ! видан! !сториян! матер!апи з його минулого)9.

3 насупояви з6!рникадокумент!в <}1арамороськ! дипломи... > пройтшпо
понад сто рок1в. ,{осп|дницька методолог!я та застосован! -5{. й1гал1 методи
зт1дно сг{асного стану !стор!ограф!| не витРиш1ують кРиту[ку1.3арах<имо, що
нав!ть сг{асники 9. ]у1!гал1, 3окРема [. |{етровай, кРитично в!дгукнупися на
д)кеРедо3навно-досп|дницьке видання <&1арамороськ1 диппоми...>. Фднак
сл1д визнати, 1|{о 9. }1|гал! зро6ив потр!6ну ! корисну спРаву _ з!6рав у м!ру
сво'1х можливостей (в!н не 6р профес|йним |сториком) найдавн[ц1 писемн!
дх(еРела стосовно Р1араморощини. 0пу6п!кувавтпи'й, хоч ! 6ез налехсно]
критики' з6ер!г дпя науки | культури.

6 й!}::{1у1 |!тлов, !апш!тпс5пу Р1с|гатпагоз| о|с!еуе!е1с06!,9эс!эаф1с,1889, о1а. 57_67.? мй61у! |!ьпоз, !|[6гатпагоз1 1!р!отпс5!с а ){1|' ёз )(|. 5э4эа406!, /т1'-\э|уе!: Р|6}ег ё: 3ег9ет 1с6пут-
пуотп4а, 1900,674 Ф14.; м!1та1у| 4е Ар9а \., ||р!отпе !пата1п11те'епе 41п зесо1е!е |,1| ;1 }0/,Ё&1|а
а 1!-а' €1ф-\ар оса, 2009, р. 67 4.
8 й1[:|1у1 |а{по з, !|1с5гатпагоз! 6|р!отпс|!с. .., уп о1а.
9 1\111еп.
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0ттсе,спирак)чисьнадокументиз6|рника<}1арамороськ{диппоми...>>'
сшро6уемо ви3начити осо6дивост! становпення системи земпеволод!ння

' йф*''рощин! у пер!од )(1!-середини {[ ст'' то6то до6у Антсу та

[токсЁм6у!г!в. ||ри цьойу сфокусуемо увау на окРемих знакових еп{зодах

."р"д'','*|"но! !-тор!! 1м1арамороськото кра1о' Ёе ставимо 3а мету дати

вичеРпну характеРистику про6леми, запРопонована скромна стаття 1цвид1пе

'*р*.''', 
т| моменти, на як! варто 3веРнути кРу1ту|чну досп!дницьку увац у

май6утньому.
3аувахсимо, що ви3начена нами про6лема' як в ц!пому науковии доРо-

6ок 9. 1!1|гап|, ще чека€ свого досп!дника'
\-0сновнумасудокументБз6|рника{.1у1!гап!,становпятькороп!вськ|

щ"*''"'. ! ,'*зафксован1 щедр| дарування _ 3емепь' титуп!в' посад' 3пасне

на основ! ц|е! гр1гпи д''.у*"''1ь можна пРостехити соц!апьну !стор|ю

йарморощи''' ,*','"'"о пер|оду адхсе формування системи землевопод1ння

е ск/1адовою соц!апьно] |стор|!'

Фтхсе, чеРе3 свос пРиродно-теогрф|яне попох(ення \4араморощина

стала о6'ектом копон|зац!1 в!дносно п!зно. 8 останн| десятип|ття до6и

Арпадовин!в встановпено короп1вську монопол!то на видо6уток соп!' зо-

кРема 1з копапень }м1араморБ'шу' } допин| 1цсуг та 1зи 6упо засновано

,'''-",.''"", як| невдовз | стапи коРонними м|стами | впродовхс {,1! ст.

с1оди посели,"." 
"1йц:-саксонц| 

(а6о саси). {и не пертш! {х посепення 6уи

неподап!к в!д )(уста у Битцков1. 1ак, ще коропь Бндре 111 ( 1290- 1301) грамотою

в!д 1300 р'*у "''*ае тост|в (|тозрез) Бйкова, як! посепилу{ся на ц1 земл| |

(повеРтас у короп!вське вопод!нйя Битшково, 3амок | сепо>10. .5[к в!домо, на

к1нець €ередньов!нчя цей етнос ц!лком асим!птовався'

€уттев1 зм|ни сталися у Ро3витку 1м1арамороського ком1тату в 30

Роках !,1! ст., ко'|и коро/|ь'(арп Ро6ерт Ан:куйський (1301/1310-|з42)

3апочаткРавактивнукопон!заторськупоп!тикутонн!тшенамадо3аселених

^!р'';'.!*'* '6' "'.. 
конф|скованих в|д пеРемохених опозиц|йних аристо-

крат1в 3ем][ях поселив <над!йних птодей> р!зних етнос!в, 3окрема румун!в'

1(енез!апьна система гармон!йно в|ллсалася у поп!тику дерхсави' 1{енез

пРиводив нео6х|дне чис/|о простого пюду | посе/|яв ]х ца визначен! коропем

земд!. 1ак, 22 вересня |326 р'коРопь даРуе кене3у €ан!спо сину (тана зем/|}о

€рдок. Фднояасно зв!пьняе його в1д ус|х тягар|в | дозвопяе з6ирати податки

3 насе/!е!{ня цих земепь11' Фтхсе' тут ми 6ачимо дока3и |снування пРактики

кенез1ату в 1м1араморощин|' Бахсливо' що у прим!тках до цього документуа

9. ]у1|гап! роз'яснтос читачу суть ц!е! систеу[ц'

€аме в цей пер!од на теРитор1! 1м1арамороського ком|тату масово

3'яв/ляються ,'л'х"/ру'уни12' Рдорськ|й |стор|ограф!| на потатку !,)( ст'

ы
|\ 14етп, о1а.6-7.
12 Руптцтська |стор!ощаф1я дотРимуеться д}'мки' що самона3ва Румунського етносу 3авхди

бу''',,ру".р*'. а 'ерй 1,олох, (то1ос}т), що ф1грус у середньов!тних актови'( документах €

назвотов)киванотосус!днйиетносамистосовнорумун1в.Бпродовхс[)(ст.етнопоги,!сторики
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<1т[арамороськ| ёцпломш. . '>> .1нотла ]у[1еал! як ёэкерело ёосл|ёэкення...

утвеРдипася думка, що пертп| гРупи румун!в при6уи до }горщини на 3а-
пРо!цення коРоля ]\аспо \у (|272-|290) у 1285 Р." 3' г{асть в усп!:шному
поход| цРоти ногайц!в, татаР коро/|ь даРрав 1м марамороськ! вопод1ння.
}горськ1 актов1 ркеРепа не говоРять пРо це засе'|ення' апе досл1дник [ьордь
|[етровай, викоРистовуючи мо/|давськ! д!тописи' ствеРд)кРав' що невдовз1

один 3 водох!в - [раготш пеРеседився на мопдовськ! зештд1 | заснував там
воеводство1{.

Ёаст1лпна хву1пя водоського 3аселення пРипадае на часи правп!н-
ня 1(арла Ро6ерта. €еред при6упих 6р воевода БрАо та його 6рат €тан.

фамот про пертш! вопод!ння воеводи Ррдова у йараморотп! немае. } книз1
.=--<1м1арамороськ1 дипдоми...> .5{. 1у1!гал1 пода€ гРа1у1оту |345 Р., яко}о коРодь

.|!юдов|к п1дтвердхсуе право син!в воеводи Брдова Апру:шата ! 1м1ару:шата та
6рата Брдова €тана та ]!1|ки сина €тана у кенез!ат! €арвассо, що н!6ито 6упо

даРоване 1(арпом Аюкуйським15.
Ёаст1гпним дока3ом пРисутност1 вопох|в/рушлун1в на зету1лях

}1араморощини с гРамота в|д 1336 р' (оропь 1(арп Ро6ерт нака3уе провести
опис мех земель Бедо (Бедевп!) на користь румун1в [рага ! [рагрша, як| е на
корол1вськ!й стч>к6\16..5{. &1!гап! вва)кае' що це той самий [рагушл, який 6ув
воеводою 1!1опдови ! воподаРював там у 1359-1360 рр. |[|дтверд:кенням цього
мохе сщ/)кити документ ь|д 20 6ерезня 1360 р., яким в)ке коРодь .|[юдовик
9епцкий (|з42-|з82) даРу€ (як нов! даррання сину маРамоРоського
во€води [топи [рагцпу ! його синам [юд1 | )|аспо за в!рну спу>к6у, яку вони
ъ|еспи для в|дновпення йолдови вопод!ння слат|на, Бре6, }(опанфапва,

[есехаза, Ёрненхаза, 111ратагфапва !з правом з6ирання пятцесятини |

1нтпих податк!в.'.>17.
3винайно, 1сторй з [рагом та його супеРником Богданом е в!домою,

апе дпя повно| ясност! натадасмо' що при6лизно у 1335 р. воевода Богдан
3 до3вопу короля 1(арпа Ро6ерта при6р з! сво!м народом до }[араморощини
| цоселитися тут18. 1снуе думка, що в1н 6р заррником в|д волоського
во€води Басара6а19. Бнен! припускають' що в1н при6р до йараморощини |з

довели' що вживана у докумет!тах т1а3ва (водох>' ({одаг> не 3аыкди |дентиф1куе румун1в. |!|д
такою на3во1о мог:пл 6ути позначен| Русу['1ц' а6о 1нпт| етноси' яй займатгууся вигйпим ско-
таРством. ||рофесор й. 1иводар вв.)кае' що (волохи> 6ули поп1етп1в1{им т{аРодом. !ив про
це. !ивоёар ]у1. Бтпн|чн| тпраёшц1[ у скотпарспв|, |!1. 1иводар, Ётпноеенез тпа етпн1чна 1стпор|я

населення !кра1нських !{арпатп: в 4тп. | . 2: Бтпнопоа!я п1а м11с!пец!пво3навс,пво . .|1ьв1в: Аф|тша,

с.52-|23.
13 Решотау 6ус)гу, А тпс]татпатоз] о16|то!с. 3есе!ере4ёзй!9 та)ё6|!с ёз ]сепёае]!с, 5з6за4о&, 1911,
о1а.613.
|ц !4егп'@|4.613.
15 1т4йа11у! |:{поз, }т16гатпагоз1 41р!отп61<..., о1а. 20.
\6 !/!етп,Ф\4. |3.
\? 1ёепт, о1а.37.
18 6у{!гф 6ус! гу, Аэ Атрс54-1сог1 1г1а9уатогзэ6у [!|т[ёпе[! ф!*га}эа. 17, Бшёарев! А|а4ёгд|а1 (а46,
1998' 114 о1а.
19 [,тлв.:3ааБ6 7о|с!су' !й1гатпагоз а пёре!с [а!6!1сой!а' |тщ://ера.озэ1с.|-ош/00400/00458/00361/р4|/

|(ог т.цп1с -ЁРА0 0 4 5 8 _1 9 40 
-0 

3 22 2 - 2 2 7. р а| .
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вепу!ки\[ !{исло}1 суппРоводу, 6о заселення тРивапо в1д 1 листоп ада |334 р. до15 серпня 1335 р.20.
1м'я Богдана впеР1пе 3'явпяетъся у грамот! 1343 р'2| [{оропь .|{юдов|к

на3ивае його <колиптн|м марамоРоським во€водою ! зрадйиком (поз(ег
1пЁ6е1!з). ,{окумент не вка3уе на пРичину нев1рност1. Ёевдовз!, у |349 р',.[!юдов!к ще все викоРистовуе о3начення |п66ейс22. |1!спя цього документи
тривалий час не говоРять про Богдана. 9ергова под!я, пов'я3ана 3 воеводо}о'
датуеться 1365 р., коди коРоль поз6авпяе Богдана ! його син1в пРава на водо-
д!ння настиною ](оньхи 1 передае ц! земл! сиъ\амво€води €аса Бапку та його
6ратам2з.

1нцлий вопоський во€вода ,{раг (родин Богдана),
цьому кра| дещо ран|тпе, 3а3нав нападу загон|в Богдана
т1кати до йолдови.

який лоселу|вся у
! вимулшений 6р

|1]е у |352 Р. коРоль .|[одов!к Беликий доРучив воевод! Арац очоди-
ти прикоРдонну пров!нц|ю, створену у молдовських 3емдях (6упи запе>к-
ними в1д угоРськото короля). Б!дпов!дно це викликало о6д>ення Богдана,
якийу |359 р' 3али\лив йараморощину,ву[!\'ав Арата з 1иопдови ! створив
йолдовське Румунс1ке княз1вство. (оропю не вдалося усунут'| Богдана,
3памати його сипи. 1ох< н1чого 6!ль:це не 3апишапося як поновити у во€_
водств! &1араморотшу онук|в ,{рага, син|в €аса. !к в!дтшкодРання'у |365 р'.|!юдов!к даррав !м вх<е на прав.}х двоРянського вопод!ння 3емп1, запицлен!
Богданом' Брати Бадк та !рат 6упи останн!ми Румунськими во€водами
йараморощини. |иту воевод вони малу\ до само| смерт!, апе |нститут
воеводства зник ран!тше, 6о хс 6рати в>ке стапи | над:к1лпанами ком!татф.
€аме цей [раг 6р 3асновником роду,{рагф|25.

Фт;ке, [раг та Балк поеднувади воеводство ! дерх<авну посаду над-)(у-
пана, нав1ть стали комендантами стратег!нно 'в€ркливого-3амку рег1ону -{,уста. €ела у допин! 1иси м|:к Р|кою [1ере6пеф але>кап.,4до хустського во-
лод!ння (дом|н1!) ([за, €те6л!вка, Булптино, 1ерйпя, [улово).'€початку це6упи волод|ння коРол'1, а 3годом право умовного вопод!ння, як 3а3нача!оть
документи' зг1дно з1 <звичаями йараморосько| земд!>' отримРади кене3и.
3мйа статусу цихс|л стапася,ймов1рно, в середин1 {1! ст. €ела6упив|др|-
зап1, в!д'еднан! в!д коРоп|вського домену. |!щ"д !з селами, як! !снували |а-н|л:е, наприЁнц| {1! ст. виникають нов!. Бойи в;ке е вопод1ннями кене3|в,
!х частина нав1ть мае немеський (др16но двоРянський) соц|альн ий | майно-

: м.:|*1 [&' 6, Аэ ег4ф! готпс5по|с а 1с!|аф!<ог! тпаууат о!сйте!е!с0еъ |асФ://е4а.епе.го/0![з[геатп/
!тапё1е/10598/2в517/ЁмБ-ЁтР лзт-^4а|с!<а|[азэ!о 

'Аз-ег4е!у1_го,тапо[<.-а_!соэер!сог1-тпа9ауг-

оРет е| е!с0 е п.р 4! ? з е ц 1]е п с е = 1.а м!ьа\.1 

';ь 
оз, !у76татпагоз! *!р!отпс||с . . . , о1а. 1 7.2 1ёетп,о|&26.

ъ 14етп, о!а. 56-5в.ъ Бё|ау !|1тпов, ]у|ёгапоагоз тпеуе [с5тзай!тпа ёз петпэе[1вёуе!. А пое9е 0е[е!ерй!ёзё[6! а ){|!!!.
зэбэа4 п:ё4ё15 3ш4арез1, |94з, о\а. 2\25 с' т61ь }'{огБей, 3эс5зэ та!4а шс64а1па!с |е!егпе!1се/\ёзе ёз 0и]сбзо. 1п. Беу! 6ёаа, \{ !(оу6св
Ап6г:|з (5аег1с) , А 5э|!ё9узс|у ёз а |,|еззе!ёщ1 [за!с}й (м-17. зйэа4),|(о1оазт&, 2012, о|а. 1'35-166.
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< Р1ар амор о ськ1 ёип по мш... > .1но т:,с а ]у[| е а п1 як ёэк ер ело ё о сп! ё эюення.'

вий статус.3окрема в|домо, що 61ль:ш!сть с1д, як пРидаток {устського 3амку'
е у волод!нн! Балка, [рага ! 9нотца. 3до6уи вони ц! седа не одномомент-
но' а вцродов:к дек!пькох рок|в, ймов!рно в!д 70-х рр. )0! ст.26, серед них:
1за, €те6п!вка, Бу:штино, Бон|гово, 1ёре6ля, 1ересва, Ёих<ня Аптша, Берхне
Бодяне, Б1па !ерква, Бинк!в, Рона де )(ос, Рона де €ус.

[раги мапи <<вепикий апетит> | 6ал<апи здо6утпг якнай6|пьтце 3емепь'
нав!ть вима[апиу коРопя ро31цирення територ1адьних ме)к свого кенез!атпу

3а рахунок сум!:тсних короп!вських волод!нь. 3а документами в!домо пРо
пост1йн1 земепьн1 конфл!кти м!х< [рагами | кенезами йараморощини та
й Березького ком!тату. 1ривало це до 1405 р., пот!м вони пеРесеп\ллися до
Белтек ((расна Бептек' сг{. Бе1||ш9, Румун!я), Аяпа6 (сун. (оропево) 1 (овара
((1гБшпаг|, Румун!я).

Ёа основ| матер|ал1в з6!рника <|{арамороськ! дипломи. . . > пом!чаемо,

що у |373 р. коРодь /{юдов|к передае су|нам пок|йного воеводи €аса Балку
АРац | .!{ношлу волод1ння !(оньха та припегп! земд1, а також сепа Бонко,
Феерхаза, 1арацкез, Буцттяхаз*7. |[ередан| вопод!нь н!хто не пеРе1цкодх(ав,

мех<! с!л йоод, Б|тшо, Бор:ша та |нплих позначен1.

[ронолог|нно останн!й документ пРо отРимання [рагами пРава на во-
под!ння сепаму! на територ1| 1!1армаморощини датуеться 2 кв!тня |402 р.28,

це нака3 г|алатиЁ{а Бу6ека [етр|ка пРо <введення у пРаво вопод|ння> син!в
воеводи Бапка _ ,[еметера ! 111андора та син|в маг|стра Бадка _ [ьордя !

111андр!на та син1в маРамоРоського Румуна .[но:ша )|аспо наступними се]|а-

ми | попонинами: 3анаф, (еветш.[!гет, йочаР, канч, 1(расна, 3!до, Ап:пахаза,
Фекетехава:ш, }(енкеш:о, 1!1ой:шелхава1ца' 1[1толхава:ша, |[етроц, 1(еветш,

Бщфапва, Б1нцес, Алтцо Рона, Ёняфапва, Бартфапва, Феерфа/лва, }гдяалва,
!тпя'

\ я. й!гад! ро3'яснюе, що сини Бапка ! [рага вимагапи пРава вопод!ння

\шими 
сепаму1' 3емлями ! попонинами' апе не 3могди <<усунуту1>> в|д фактин-

ного вопод1ння м1сцевих др!6них двоРян (неметш1в) та' мох(диво, ! не хот!ли

цього ро6ити, 6о останн| спух<ипиу 6андер!альних 3агон.|х [раг!в.
€еред документ!в, що походять !з пер:пих десятип!ть {,! ст., дек!лька

стосуються питання вопод1ння сепами !м1армарощини пРедставниками с!м'!
}рмезе129 та,[опга|30.

} кв!тн! 1411 р. коРопь )1(гмонд нака3уе (ввести у пРаво володйня>31
представник!в с!м'! [опга| * €ан!сло | 6рат|в його 9нотца, [ьордя земпями
Розапв1я, 11|айо, €урАок, Бат1за, |1етрова,.[[еорд!на, Руско |[оляна, 1(оньха.

9имапо е грамот про передачупРавакенез1атур!зним с!м'ям, !нод! ц1до-
кументи супеРечипи попередн|м корол!вським дарранням. 6 вересня |4|2р''

и мй{1у! |тлов,Р[йгатпагоз|4|р!отпс!1<...,о|а.65-67'89-90' 98' 99, 100' |02'123-\25
п !ёетп,о|а.65-67.
28 1/]етп,о1а. 125.
29 16етп,о1а. 157' |6з. 201.
зо 16етп, о1а. 166, |68, |7 5-178' 20з, 2|2' 2\з, 222-223' 225-226, 2з1-2з2.
з| !4еуп'о|а.166-|67.
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0ксана Ферков / Ф[саапа Бег[оу

зг|дно р1птенню деРх(авного судд!, син Б!дке! Бал1ци 111андр1н ! син 1тштвана
||етер <<введен! у волод|ння кенез1атом> .|{1пчи та |ор|ннова <(3а 3вичаями
йараморосько! земд| та 1гнорулони спРотив онук!в }рмезе! €ан!сдо |[етера !
йпетпа. . . а6о 6щь-кого 1н:цого>32. Б !ншлому локумент1, виданому того )к Року
(14 листопада), нитаемо, що <сини }рмезе1 1:штвана 3а спРияння Румунського
.{нотца отРу|ма!|и в!д коропя }0гмонда даряий пи.ст на вопод!ння сепаму!
.|{!пче 1 Бр|нново. |[етер та 1ддетш }рмезе1 ствеРд}(Рали' що ц!ею дарною
вони отримали Ё|е т!дьки кенез1ат, а повне право вопод!ння на3ваними
сепамц ! користувапцся цими правами>>3з. Ёезвах<аючи на це' дерх<авний
суАдяприйняв р|тпення (ввести у пРаво вопод!ння сепаму1 Б!дке1 111андора
сина Бап1ци ! Б|пке| |1етера сина 1:штвана. Адх<е <{хн1 предки румуни
1[1еранен, Бап|нт, Р1!кдо:ц | ,|[укан ще у 1350 Р. отРимади цРаво кенез1ату
на ц1 два румунськ! села в|д коРоля .[айотпа>' 1 дап|: <зг!дно з1 звичаями
1!1арамороських 3емепь, [11андор та |[етер Б1дке| визнан! як един! володар!
с|п>>. А' й1гап! вис/|овив припущення' що документ доводить саме те' що
пРаво кенез|ату Ре 3никдо' воно 1 не зм|нипося суттево' хона король м1г
даРРати те саме {олод!ння (село, пасовища ! т.п.) !нтш|й осо6!, запеРечуючи
цим даРування свого попеРедника. Фтл<е, хто мав пРаво на кенез!ат, той |

отРимРав ус! при6утки 3 3емедь' поповину натурального податку (так 3ва1{а
пятдесятина) зо6ов'язрався в1ддавати казн1, а у випадку в|йнц - сщ/)кив у
корол!в ськошту в!йську'

!опга! поступово натРомадиди значн! статки' вони волод!ли 6агатьма
седами та 3емпями. 1ак,у |4|6 Р. 3а ро3поРядженням корол'1 }(1гмонда сини
111андора [олга! |{етер | 1{1кпотц отРимап цРаво волод!ння на подовину
частини с!л ,{опга | 3адня3{. €ини .51но:па [олга! - .[1нотш, Богдан, €ан!сдо 1

[ьорпь не |]огодх(Р апутся \з таким р|тшенням, не 6а>кали виконувати нака3у
! тому коРоль невдовз! викпикав !х до суду. 1н:пото частино|о [опги | 3адн|
вопод1пи саме 6рати,{олга! -9нотп, Богдан, €ан1сло ! !ьордь. 1(ороль у |4\7 р'
закр|плтое 3анут'ми це право волод1ння35. €утеренка м!лс родинамцтРу1вапа
довго36, нав!ть 6р випадок' коли у 1,4|9 р. [ьорпь !олта! !з застосранням
з6ро1 не до3волив деРжавному уРядовц}о описати майно Богдана, яке 3а
р|шленням деРжавного супд| мапп конф!скрати | передати сину 111андр!на
,{опга| й!клошгу37. €права вир|тлилася т!льки у |421 Р., копи родин!,{опга|,
сини 111андр|на| сини 9но:ша, |{етер ! ]!11кдотш отРиму|оть половину маетку
,{олга, 3адня 1 Ёягфорра!цг та, як компенсац1то за з6итки, дРуу поповину
Ёятфоррапл1 та 450 фор!нт|взв. ||од!6н1 супеРечки та довготРцвал|сть
:х вир!шення характерн! 1 у випадках з !нтпими кене3ами та неме|пами
йараморощини.

з2 !ёетп,Ф\ё-|82-|83.
зз 14етп, о|а 185.
А 14етп, о14 203.
35 14е*п,о|&2|2.
з6 1!]етп' @|& 2\з, 222-223, 225 -226, 231 -232.
з7 [4етп,о|а"232-2зз.
з8 14етп,о|&255-25в.
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<!т[араморосък| ёцппотутц...> .1нотца ]у[]еал1 як ёэюерело ёосл!ёэюення'..

Фтх<е, за матер!апами <йарамоРоських диплом!в...> банимо, що струк-
тура сусп!пьства &1арамоРоського ком!тату 1 земепьно-майнов1 в|д-носини
мапи сво|о осо6пив!сть. [ворянське сусп!пьство сформувапося 1з ркеред
двоРянського та кене3|апьного 3емпеволод!ння. 06идва 6упи Ре3упьтатом
корол!вськото даРування. [окрленти, подан!.[но:цем }1!гап!, саме | в!до6ра-
жають певний етап формування ц|е| осо6пиво] системи двоРянського су-
сп!/|ьства. Банимо, що гРамоти, видан1 а6о повторен! коропем /|юдов!ком,

ф|ксулоть нових в/ласник!в, п|дтвердх<у|оть право вопод!ння на дарован| ще
попередн!м коропем 3емп!, села. А ось документи з час!в правп|ння )*(1гмонда

у 6!пьтш!й частин1 вказують на суперечки м1лс 3емлевласниками, старими !

новими вдасниками, сус!дами тощо. 3 цього пер!оАу 6!льтше судових р!тшень,
корол!вських РозпоРядх(ень пРо пеРегпяд ме:к волод!нь' опис с1п та !нтце'

} з6!рнику <йарамороськ| дипломи...> з!6рано виявден| досп1дником
актов! документи двох стоп|ть. 1-{|каво пРостехити, що в!д коро/|я (арла
Ро6ерта походять т!дьки чотиРи документи _ дарн! грамоти39. |[очинаючи
з .|[юдов1ка Беликого, к!дьк!сть гРамот' пист|в та Ро3поРядхень 3ростае.
|1росте:куеться | те, що скпадн!1цими стають 1 земельн! в!дносини, як| е

о6'ектом наведених документ1в. Актовий комп/|екс середньов!яних д)кеРеп
з 1стор!| йараморо:шу у проанап|зованому з6!рнику да'|еко не повний, апе
| у такому вигпяд! вони у цевн!й м|р| в!ддзеркапюють характеР 3емедьно-
майнових в!дносин знат1 }1арамоРського кошт1тату [1!-{[ ст. 1-{е 6ув пер!од

форпярання двоРянського 3емпевопод!ння ! трансформац!! ком|тат!в в!д
коропБських до двоРянських.

Б ц|пому в1дзнанимо ц|нн1сть з61рника документ!в роРського 1сторика
тточатку )Ф( ст. 9.}1!гад! ддя сг{асно| науки. 

'{хсерепьний 
матер!ал мох<е

доповнити в!дом| стор!нки |сторинного кРа€3навства. Бисока профес!йн|сть
як дано! д>керепо3навчо1 прац!, так | |нтших ро6!т .[1. ]!1|гал1 е св!дненням

рБня рбрсько! науки на здам! )(0(-[)( ст', осо6пиво факту анап!зу | критики
д)кеРед з 1стор!!.

з9 1/]етп, о1а. 6-16.

з1


