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[0 і  flot!
В 900-ті роковини смерти князя Гєприха.

I.
Перегляньте всю нашу стару й нову 

історіографію, від літописця Нестора по
чавши, на вченім М. Грушевськім скін
чивши, а не знайдете ранішої вістки про 
псремиського князя як під р. 1086, коли 
вперше довідуємося, що в надсянськім. 
городі княжив Рюрик Ростиславич, один 
із трьох буйних синів Ростислава Воло- 
димирича, романтичного князя тмуторо- 
канського, зпід Кавказу...

Сидів він у Перемишлі, певно, не з 
самого того 1086 р., а якийсь час уже; та 
з другого боку початок володіння Рости- 
славичів в підкарпатських окраїнах Ки
ївської Руси ніяким чином не міг бути 
давніший, як у 1081 р. Яким способом сі 
молоді князі-ізгої (сироти) звили собі 
тут, на ГІідгірю, своє орлине гніздо, з я- 
кого виросла 300-літня Галицька Держа
ва — сей найтршзкіший політичний твір 
української історії — Святий знає. Же- 
рела мовчать про се непроглядною та
ємною мовчанкою...

Не тілько про завоювання Рюриком 
Перемишля не знаємо нічого, а й про сам 
город, про все Посяння і все Подпістро- 
вя в XI віці не маємо жадної старшої за
писки. Про попередній вік X. знаємо 
тілько те, що ніби в 981 (правдоподібно 
одначе в 992) Володимир В. ходив до 
„Ляхів" і займив низку їхніх городів з 
Перемишлем на чолі. Дальше, не може 
бути в тому жадного сумніву, що до 
•смерти'Володимира (1015) іперемисько- 
галицьке Підгіря входило в склад його 
держави. Та потім?

В цілій історичній літературі, як у- 
країнсько-руській, так польській, загаль
но приймається, що в часі 1015—1086 
володінням підкарпатських земель чер
гувалися Київ і Польща. Ся остання бу
цімто мала Перемишль між 1018 і 1031 
та між 1069 і більшс-мснше 1081; поза- 
тим, Перемишль мав би належати до Ки
ївської Руси.

Як читачі знають із моєї статті про 
Белз*), такі твердження не мають жад
ної наукової основи — вони є чистою 
догадкою істориків, нічим більше. Нато- 
місць є ціла низка вказівок, що Посяння 
і Подністровя не належали ні до Пясто- 
вичів, ні до Рюриковичів, а до угорської 
династії Арпадовичів; — належали не як 
провінція, а як автономна держава. Про 
найважнішу з тих вказівок хочу саме 
сказати кілька слів, іменно про ту, по 
якій першим історично знаним князем 
Перемишля був Генрих-Емерик (ся друга 
форма імени пізніша і перероблена з 
першої) син угорського короля Стсфана 
Святого.

II.
Се той самий князь, память якого, 

побіч памяти його батька, почитає У- 
горщина як свойого патрона. І в сьому 
якраз році заповіджені великі національ- 
но-реліґійні торжества в честь св. Емери- 
ка, а се з приводу девятьсотліття його 
смерти**).

Чому саме в 1930 р. обходять Угри 
ті роковини, не розумію гаразд. В істо
ричних жерелах подибуються ріжні да
ти смерти сього королевича, головно'. 
1030, 1031 і 1033, та для критичного іс
торика не може бути найменшого сумні
ву, що тілько середня дата (1031) прав
дива, що зокрема перша з них — то о- 
чевидна помилка старого переписувача. 
Тому-то я писав би про св. Емерика як 
руського князя, щотілько в 1931 р., та 
коли з якихось там мотивів наші півден-

№
*) Див. різдвяне число „Н. 3.“

**) Пор. відозви подані в ч. 24. „Н. 3."

ні сусіди вибрали сей рік на ювилейний 
(я певний, що сталося се не з історич
ного неуцтва, так характеристичного 
для Українців; угорська нація з .високо 
розвиненим історичним змислом мусіла 
мати важні практичні причини до при- 
спішення свойого народного свята); ко
ли отже так сталося, то й сьогорічний 
ювилей не повинен полишитися без осо
бливої уваги українського громадянства. 
Бо сьогорічне угорське свято є також 
святом першого історичного князя Пе- 
ремиської Землі й мабуть усеї Галичини.

Та з якої рації називаємо угорсько
го королевича Гєприха руським князем, 
коли історичні жерела мовчать про до
лю Галичини протягом сотки літ? Такий 
запит читача був би дуже на місця, і то
му переходимо до відповіди. Так, жере
ла мовчать, та не цілком. Мовчать укра
їнські, польські й угорські, та в малім 
сьогодні городі середньої Німеччини, у 
Гільдесгаймі жив в часах нашого Яросла
ва Мудрого монах-літописець, що в ан
налах свойого монастиря записав під р. 
1031: „Того самого року... Генрих, син 
короля Стефана, князь Русів (dux Ruz- 
zorum) сумно згинув, роздертий диком 
на ловах". От і все, що знаємо про русь
ке князівство св. Генриха-Емерика (наш 
тогочасний літописець був би напевно 
назвав його Ондрихом).

Мало того — скаже хто. Певно, що 
небогато, коли цілих 900 літ ніхто не 
міг вгадати, де і яких Русів князем був 
той нещасливий королевич. Та всетаки 
доволі, щоб дійти до переконання, що 
тут мова про руського князя по сім боці 
Карпат, очевидно в Перемишлі. Не ста
ну на сім місці, в газетній статті, вести 
читача скомплікованим шляхом критич
ної аналізи середньовічних історичних 
жерел. Зробив я се в окремій чисто-нау
ковій студії, що появиться незабаром — 
у друку. Тут обмежуся тілько до кількох 
проведених там думок і до загального 
висновку.

III.
Наведена висше гільдесгаймська за

писка сучасника про смерть руського 
князя з роду Арпадір була вже під кінець 
XI. в. незрозуміла в самій Німеччині. Не 
лише щодо титулу Генриха, а й щоло 
причини смерти. Канонізація його, в о- 
чах тодішних письменників, просто ви
ключала, щоб сей князь міг бавитися ло
вами та вмерти від дика... Списане на 
ґрунті широкого культу „Житіє св. Еме
рика" малює його як ідеального моло
дого аскета, нелричасного не то до,ло
вецького спорту, а й до політичного 
життя, дарма, що він королевич і наступ
ник престола. Тому-то инший німецький 
літописець, альтагенський, на .переломі 
вв. ХІ-ХІІ переписуючи гільдесгаймські 
записки змінив отею останню про коро
левича Генриха таким способом, що про
пустив незрозумілий йому титул „князь 
Русів" і замовчав про трагічну смерть на 
ловах. Щ сій.-,формі вістка ся в 2-ій поло
вині ХМ. в., дісталася на Угорщину, де 
довгий час не було жадного літописан
ня і так переходила від рода в род угор
ських літописців й істориків, з тим одна
че, що кождий із них умів щось нового 
додати до історії святого королевича — 
додати одно з популярної традиції, а 
найбільше з власної буйної фантазії. 
Сим способом, одиноке сучасне і певне 
свідоцтво гільдесгаймського анналіста 
було цілком забуте й полишилося поза 
всею Емериківською літературою, а йо
го місце забрали лєґенди, перекази і ви
думки.

Гільдесгаймський літопис був дру
кований у Франції в cep. XVII., а в Ні

меччині на поч. XVIII. в., та угорська іс
торіографія доглянула його записку про 
королевича Генриха щотілько під кінець 
XVIII. ст. і з того часу по нинішний день 
не вміє дати собі ради з ним — не розу
міє його. Правда, вістку про смерть на 
ловах, після довгої опозиції, вона в ос
танніх часах приймила як правдиву, та 
Гєнрихів титул „князя Русів" полишив
ся для неї темною загадкою. Найрадшс 
збувають історики сю справу мовчан
кою, неначеб її не було, а коли вже му
сять щось сказати, то запускаються в 
нетрі всіх можливих і неможливих здога
дів, про те, що ті два слова можуть о- 
значати: добачувано в них князя Угрів, 
Семигороду, Славонії, Бігару, Словаччи
ни, Моравії, навіть Австрії і Малополь- 
щі! Ще найльогічніша догадка декого з 
українських істориків, що тут мова про 
князя „Угорської Руси", одначе й ся ідея 
не була як слід умотивована. А в тім, во
на й нестійна, головно тому, що про За
карпатську Русь у 1031 не може бути й 
мови. І тому дивно, що в тих поверх 150 
літних зусиллях нікому не прийшло на 
думку — шукати Русів князя Генриха- 

. Емерика таки на самій Руси! А подумав
ши добре над сим, переконуємося, що 
се яйце Колюмба можна цілком добре 
поставити. Воно стане саме в тім місці, 
де в наших історичних жерелах царює, 
як я на початку висловився, непрогляд
на таємна мовчанка про політичне стано
вище руського Посяння й Подністровя 
в часі 1015—1081. Не лише стане, а й най
де добру підпору в инших вістках і фак
тах.

IV.
Наперед добре мати ось-що на ува

зі: За всю свою історію, Русь сягнула
політично за Карпати Тілько один-одич 
нокий раз (на переломі XIII/X1V вв., коли 
до Галицької Держави належало Закар
паття з Мункачевом); до 1340 Польща 
тілько тричі на короткий час займала 
руську територію між Вепром і Бугом; 
натомість не було ні одного століття, від 
XI почавши, на XX скінчивши, щоб Угор
щина- довший або коротший час не во
лоділа або хоч не змагала до володіння. 
Галичиною. По літописним вісткам отея 
угорська експанзія на північний бік Кар
пат, почалася під конець XI в. боротьбою 
з Ростиславичами, а скінчилася за наших 
днів війною 1914—1918 рр. За весь той 
час успіхи чергувалися з невдачами.

Причина отсього історичного напо
ру на північ за Карпати не лежала в я- 
кімсь національнім імперіалізмі Угрів.. 
Ні, отеє відвічне змагання було геополі- 
тичною необхідностю їхньої країни; 
воно проявлялося на тімже самім місці 
ще перед приходом Мадярів над Дунай. 
Угорська політика супроти Руси мала на 
меті тілько користування галицьким 
передпіллям (g 1 а с і s) як заборолом 
проти наїздів східно-європейських ко
човиків: Печенігів, Торків, „Половців,
Татарів, а від кінця XVIII в. проти росій
ської небезпеки. Посяння і Подністровя 
забезпечували головні переходи через- 
Карпати і тому-то Угорщина постійно 
змагала або до тісного союза з галиць
кими князями з роду Рюриковичів або 
до заміщення їх князями й королями з- 
угорських династій (Арпадів, Анжу, 
Габсбургів й ин,).

А коли так, коли такий сенс угор
сько-галицьких взаємин від кінця XI в. 
до наших днів, то вільно спитати; невже 
могло бути инакше перед 109Ó — в епосі 
покритій темною мовчанкою нашого лі
топису? Очевидно, що ні.

Навпаки, в добі безнастанних наїз
дів печеніських (990—1036) і половець
ких (від 1060) орд, нове угорське коро
лівство св. Стефана, більше ніж коли-не
будь пізніше, вимагало пильної оборони 
своєї північно-східної границі. Як довго 
жив Володимир В., що опер свою дер-

■
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жяву об Карпати і був у дружних взає
минах із Арпадами, Угорщина була роз
мірно безпечна: всі тяжкі удари Печені
гів, союзників Польщі, видержувала 
Русь. Та коли не стало хрестителя Руси, 
становище Угорщини супроти кочовиків 
стало тяжке .,й мусіло спонукати її до 
оборонних заходів.

V.
Як загально відомо, трилітній зако

лот на Руси по смерти Володимира В. 
закінчився інтервенцією Болеслава Хо
роброго в користь зятя Святополка ки
ївського (1018). Притім бачимо зі здиву
ванням, що в тій акції беруть участь ще 
німецько-римський цісар Генрих (II) Свя
тий і його шпаґер Стефан угорський — 
до того часу оба вороги Польщі. Інтер
венція скінчилася, скілько знаємо, 
якимсь непорозуміння між Болеславом 
і Святополком та прилученням „Червен- 
ських Городів", себто землі між серед
нім Бугом і Вепром, до Польщі. Ся анек
сія, всупереч твердженням польської й 
української історіографії, цілком не о- 
біймала Посяннн й Подністровя. Вони 
не мали навіть безпосередної комуні
кації з Польщею. Отже що сталося з си
ми землями? Иншої відповіли не знай
демо, як тілько ось ту: ■ Як „Червенські 
Городи" опинилися, по відвороті з Ки
єва в руках Болеслава, так Посяння й 
Подністровя полишилося під контролею 
Угрів й утворило окреме руське КНЯЗІВ
СТВО під кимсь із роду Арподів, вже 
тогді споріднених з Рюриковичами. Сто
лицею того васального князівства міг в 
даних обставинах бути тілько Пере
мишль, як 'пізніше Галич і Львів.

Тут у Перемишлі, княжив очивидно 
й королевич Генрих (названий так на 
честь вуя-цісаря). Чи з самого 1018 р. — 
не знати; можливо, що перед ним тут си
дів хтось із старших членів роду. Сам він 
був жонатий, здається, з руською княж
ною і не мав дітей (його Житіє говорить 
про тілесну непорочність сього подру
жи). В ТОЗІ постигла його, як знаємо, 
трагічна смерть на ловах. Є рації думати, 
що ся сумна пригода сталася таки тут, 
у Галичині, і що звідси тіло молодого 
князя було 'перевезене до. Столичного 
Білгороду й поховане в тамошній ка- 
тедрі. Пятьдесять літ опісля (1083), за 
короля Володислава І, також близько 
спорідненого з нашими князями (одно 
жерело навіть зове його галицьким кня

зем) прийшло до одночасної канонізації 
батька й сина: угорського короля Сте- 
фана й руського князя Генриха, його не
доспілого наслідника. З того часу, оба 
стали патронами Угорщини й досі за
знають там великого національно-релі
гійного культу. Лише Галичина забула 
про свойого першого історичного князя. 
Як стілько инших своїх історичних пред
ставників...

Тому добре буде, коли тепер, у 900- 
ліггя смерти св. Емерика, й наша країна 
вплете скромний листочок у вінець його 
безсмертної слави. Угорсько-національ
ний характер святого не може бути пе
репоною в пошані для нього: сей харак
тер витворився пізніше. А втім, нема 
оправданих підстав мати Угрів за наших 
історичних ворогів...

*
Що сталося з перемисько-руським 

князівством королевича Генриха? Доля 
його сповита непроглядною темрявою. 
До смерти Стефана (1038), воно мабуть 
оставало дальше п.ри Угорщині й, мож
ливо, мало окремих князів, як то пізніше 
бувало. В добі угорського заколоту 
(1038—1077) Галицька Русь грала, по 
всьому судячи, важну ролю. Вона була 
предметом суперечних змагань між Ки
євом, Угорщиною і Польщею, одначе 
про сі 'ПОДІЇ тілько дуже глухі відгомони 
дійшли до нас (прим, оповідання Длу- 
ґоша про війну Болеслава Смілого з я- 
кимсь перемиським князем). Історична 
пітьма розкривається, як уже попереду 
сказано, щотілько в 1086, коли на істо
ричній сцені цілком несподівано появля
ється самостійна Галицька Держава під 
талановитою династією Ростиславичів — 
близько споріднених (мабуть уже через 
свою матір) з рядом св. Емерика.

У Львові, 12. IV. 1930.*

Математика виключає річеву толе-. 
рапцгю, то значить не знає поблажливо- 
сти для блуда. Одначе ніякий освічений 
чоловік не буде другого переслідувати, 
зневажати або бити, коли той скаже, що 
2X2 =  5. Так і Церква катод, примінюс 
річеву нетолврапцію супроти всякого блу
да, зате все оказуе особисту толєрапцію 
супроти тих, що блудять. (Штраго).

*
Ідолопоклонство се нпйтяжгиий зло

чин на землі (Тертуліян), се перший і 
найгірший гріх. (Св. Григорій Наз.).

■чДІІ
Без недуги не зналпб ми, що 

чить здоровля (Демокріт).
зна-

Найбільш благородне завдання ме
дицини полягає на тім, щоб вона саме 
себе зробила непотрібною (Ґрізеліх).

*
Не тільки час то гроші, але й здо

ровля то гроші, тільки грошей не можна 
знов виміняти за здоровля (Рескін).

Хто пізнає зло, той уже на пів вилі
чився з 131)01-0 (П. Мулфорд).

*
Чим хто менше вірить у Бога, тим 

більше вірить у мантіїв, астрольогів і 
„заклиначів" (Карло Людвик Шляйх).

Добрий лікар мусить передовсім у- 
міти лічити душу заки береться лічити 
хоре тіло (В. Ф. Шітте).

* -%
Сила духа показується найбільш яр

ко в часі заразливих недуг. Се вже річ 
доказана, що сильні духом люде най
менше підлягають епідеміям (Гуфелянд, 
1S24).

б. ІІ
ЯКАСЬ ТУГА БРЕШІТЬ...

Гублю себе о борці зі світом ти з собою. 
Лишаю білі. життч на крилах досягання...
ІІ хоч ралісті мені бувати все :: Тобою.
И душі вгніздилося пкссь гірке ридання.

Якась туга бренить, мов шершень все над нею, 
Щось плаче в глибинах, далеко, тиха, сонно... 
Хоч глушу ці плачі шаленою борнею.
Вони асе шевелнть далеко, невгомоннії...

І хоч гублю себе в борні, в поривнім чині.
Хоч топлю біль життя в розбурхапнях досяг

нень —
У глибинах душі щось плаче ще «  до нині... 
...Якась гірка туга,невтишна спрага прагнень...

Поле, повне бурянів і терня очисти
мо шшекорше тйдложенням огню; рівно 
скоро чистить серце зі всіх гріхів одна іс
кра Божої любовгі. Божа любов не зно
сить коло себе нічого злого. (Св. Хризо- 
стом).

їв . К РЕВ ЕЦ ЬК И И .

О. А. Петрушевич у своїй „Сводн-ій 
галичско-русск-ій лФтописи сь 1772 до 
конца 1800 года“, ч. II, ст. 314 під ро
ком 1790 нотує друк: Zabawki literatów 
w kompanii pożytecznie bawiących się — 
Przemyśl, додаючи замітку:, „появився 
тільки один зшиток з творами Андрея 
Вольфа, Валєнтого Горського, Анни 
ШептицЬкої й ин“. Той сам друк істо
рик польської преси Ст. Ґорскі уважає 
часописом, пишучи про нього: „З про- 
вінціяльних міст в історії преси Пере
мишль завначився „Zabawa-ми literatów 
w kompanji pożytecznie' bawiących . się1' 
(179Ó) (St. Górski : Dziennikarstwo polskie, 

.Zarys historyczny, ст. 59). ,A польський 
бібліограф Естрайхер зазначує згаданий 
друк у своїй Бібліографії так: Zabawa 
literatów w kompanii, Przemyśl, Matyaszow- 
ski (1794) (K, Estreicher: Bibliografia polska. 
T. IX. CT. 799).

Щож се за друк: книжка чи ча
сопис?

і заголовок згаданого друк}' 
такий: Zabawa literatów w kompanii poży
tecznie bawiącey się utworzona, a dla roz
rywki kochającym nauki, Wydrukowana. 
W Przemyślu. W Drukarni Antoniego Ma- 
tyaszewskiego Biskup. Typografa. Формат

м. 8°. Ст. 16 (ненумерованих, разом з 
загол. карткою). У Львові є в Універ
ситетській Бібліотеці і в Ossolineum.

Як видно вже з наведеного вище 
заголовку, наш друк не є ніяким часо
писом а найзвичайнішою, без зазначення 
зшитку, отже зовсім самостійною КНИ-/ 
жечкою. Книжечка та невеличка обємом. 
Та вона дуже цікава своїм змістом.

Який жеж зміст книжечки?
Відвернувши 1-щу заголовну картку 

книжечки, на картці 2-ій читаємо таке 
„Uwiadomienie" : „W Malczycach, w Rezy- 
dencyi JWIMCI Pani Anny z Trembińskich 
S z e p t y c k i  (i), Kasztelanów}' Przmyskiey, 
liczne pierwszych Dostoyności bawiące się 
Grono, dla przepędzenia na pożyteczney Za
bawie czasu, różnego rodzaju tworzyło 
Wiersze. Czytane wszystkich na wzaiem 
Utwory, bawiącey się Kompanii niezmierne 
sprawiły ukontentowanie; lecz gdy JWIMCI 
Pani Kasztelandwy, za przyznaniem całego 
będącey Kompanii Grona Utwór w- dowcip- 
nieyszych i dzielnieyszych okazał się wyra
zach ; stało się: Iż za iednomyślnym umó
wieniem -się całey Kompanii ułożone są 
dzikie kadeneye, aby z tych przez Nią, z tą 
zręcznością iak. inny, Wiersz na przyięcie 
spodziewanego na ten czas do Malczyc 
JWIMCI X Biskupa Przemyskiego był utwo
rzony". „Каденції", предложені пані Ка
штелянові! перемиській Анні Шептиць- 
кій, на основі яких вона мала заімцро- 
візувати вірш на привитання Переми- 
ського Епископа, були такі: Żaba, baba, 
kura, chmura, ogonek, dzwónek, worek, wto

rek, imieniny, rodzin}', łapka, czapka, Domi
nika, kanonika, kroki, boki.

Пані Каштелянова перемиська не 
відмовила просьбі гостей і негайно на 
основі вичислених вище слів заімпрові- 
зувала вірш. Вірш той надрукований у 
книжечці на картці 3-тій (ст. 5) п. з. 
Wiersz JWIMCI Pani Anny z Trembińskich 
S z e p t y c k i  (!) Kasztelanów}' przymyskiey 
z okoliczności mającego przybyć do Malczyc 
JWIMCI X. BISKUPA Przemyskiego, podług 
podanych Jey przez Kompanią bawiącą się 
Kadencyi.

Текст вірша-імпровізації такий:
Jest Bayka; Że o króla kłaniała się Żaba

Dziś \\- Malczycach modli się o Biskupa Baba.
Każde Zwierze z radości kręci swóy ogonek,

A przybycie Biskupa głosi wszelki dzwonek 1
Więcey ten dzień czcić pragnę mili Imieniny,

Bardziey niż wszystkich Królów, Papierzów rodziny!
Gdybym miała Pochodnią sławną Dominika,

Albo biret Doktora, czyli Kanonika!
Głosiłabym fo szczęście I piałabym iak kura 1 

Deszcz bym zloty spuściła! gdybym była Chmura!
Rzuciłabym Numizma! wreszcie cały Worek 1 

Choć stara, skakałabym, iak w ostatni W torek!
Byłabym pewna Myszka, gdyby On był łapka, 

Chciałabym być Męszczyzną! by schylona Czapka,
Moy respekt oznaczała! a spieszne me kroki 

Dążą, bym Mu służyła pod obydwa boki.

Крім наведеного щойно вірша-імпро- 
візації пані Каштелянової є в нашій 
книжечці ще кілька инших подібних ім
провізацій.

Так на картці 4-тій (ст. 7) читаємо 
знова „Uwiadomienie" : „W Kosinię, w Do
mu WImci Pani Kunegundy z Debolich 
P r e k o w y, Podsędkowy Buśkley, liczna


