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ЯКБИ БУЛО БІЛЬШИМ МОРЕ...

Я маю пряме коріння і прямолінійні віти, 
тільки от -  стовбур, тіло хитається сумовито...
То як же мені здійнятись до невагомості, вгору?

Я в море стрибнув би радо, якби було більшим море.

Хуан-Рамон Хіменес (1881-1958)

Вже в останній чверті XX ст. дослідники історії Русі, зокрема Галицько- 
Волинського князівства, дійшли невтішного висновку, ніби практично всі джерела 
введено в науковий обіг і новими можуть бути лише деякі археологічні артефакти, 
що загалом мало можуть вплинути на реставрацію картини минулого, вносячи лише 
ті чи ті доповнення. Цей неправильний підхід став своєрідним сигналом для 
багатьох молодих дослідників, які буквально накинулися на давно відомі 
документи, намагаючись довести їхню помилковість або ж оголосивши їх пізніми 
фальсифікатами. При цьому автори змагалися між собою насамперед у демонстрації 
власної ерудиції. Особливо виділялися і далі виділяють постмодерністи. 
Розмірковуючи за літописців і моделюючи їхні міркування, найрадикальніші 
прихильники цього напрямку часто вважають, що якщо автор XII ст. написав, 
буцімто «Мстислав зарізав Редедю перед полками касозькими», то це ще не 
засвідчує існування Мстислава та Редеді, просто автор демонстрував, яким великим 
гріхом є зарізати людину та ще й перед такою кількістю свідків...

Поступово для багатьох улюбленим методом стало заперечення автентичності 
або ж окремого фрагмента джерела, якщо воно суперечить наперед визначеним 
авторським постулатам. І, як колись пожартував славної пам’яті Ярослав Дашкевич, 
залишилося дочекатися монографії на тему впливу зеленого кольору на перебіг 
битви біля річки Калки 1223 р.

Пошуки кінця XX -  початку XXI ст. продемонстрували й невикористання з 
різних причин величезного масиву автентичних писемних джерел. Не піднімається 
язик назвати їх новими. Це не рукописи Мертвого моря, більшість з них були відомі 
з початку XIX ст., але в істориків руки не дійшли... Звичайно, не завжди з їхньої 
вини.

Іноземці, особливо німці, які заповнили Росію з часів Петра І, добре 
розуміючи ціну манускриптів, за копійки скуповували їх та вивозили за кордон. 
Сьогодні кожна велика бібліотека в Європі може похвалитися збіркою слов’янських 
рукописів, серед яких чимало літописних текстів. Недавно відроджена Санкт- 
Петербурзька археографічна експедиція вже видала чотири томи літописів із 
закордонних збірок. Перший том -  це так званий «Перший Новгородський літопис», 
видання якого в ПСРЛ майже на третину менше за обсягом, бо єдиний 
неушкоджений і найповніший варіант рукопису зберігся у Прусській 
королівській бібліотеці. Наступні томи: «Сказання про Мамаєве побоїще» та
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«Вологодсько-Пермський літопис» (насправді він виявився «Московським зведенням 
кінця XV ст.») теж виявилися повнішими за опубліковані у ПСРЛ. Вони збереглися 
у Лондонській королівській бібліотеці. А всього за приблизними оцінками вціліло 
понад 600 невідомих для дослідників рукописів, значна частина яких містить 
літописи або їхні фрагменти, чи інші автентичні матеріали цієї доби. Ними можна 
користуватися в європейських бібліотеках, а для зняття копій та їх публікацій 
потрібна згода власників і доволі значні кошти.

Від часів Михайла Грушевського майже не використовували величезний 
комплекс переважно латиномовних писемних джерел 500-1500 pp., який з 1826 р. 
досі видають у Німеччині під узагальненою назвою «Monumenta Germaniae 
Historica» (MGH -  «Пам'ятки історії Німеччини»). Серія «Scriptores» цього 
комплексу тепер налічує понад 100 томів, кожен з яких обсягом близько 600 
сторінок. На пострадянській території вона зберігається хіба що у Львові, де збірки 
Національного університету імені Івана Франка та академічної бібліотеки імені 
Василя Стефаника містять всі томи, видані до 1939 р. Втім на сьогодні MGH 
оцифровані й доступні через Інтернет. Видання хронік виконано на високому рівні: 
наведено дослідження рукописів, їхніх авторів, алфавітні вказівники, які спрощують 
пошук потрібних фрагментів. Складність полягає у тому, що автори, починаючи з 
XIII ст., використовували латинську мову з домішками германських діалектизмів, 
більшість яких не ввійшли до сучасної німецької мови. Її сформував у першій 
половині XVI ст. Мартін Лютер на базі празького діалекту, популярного при дворі 
династії Люксембурґів у чеській Празі. Число діалектизмів постійно зростало. 
Синхронно під впливом поезії мінезинґерів XIII-XIV ст. модними стали віршовані 
хроніки, автори яких римовано скорочували слова в довільному порядку. Це 
насамперед стосується знаменитої віршованої хроніки Оттокара 
Штирійського (t 1318), що має понад 15,5 тисячі куплетів.

Німецькі наративи містять чимало інформації про Русь, головно галицько- 
волинських князів і королів, переплетених родинними й політичними зв’язками з 
німецькими володарями. Йдеться в основному про Романа Мстиславовича, короля 
Данила, інших його синів та нащадків. Досить пригадати, що Єфросинія-Анна, 
друга дружина князя Романа, мати Данила й Василька, доводилася рідною сестрою 
Ірині, дружині німецького короля Філіпа Гогенштауфена, а її двоюрідна сестра 
Феодора-Ангеліна -  дружиною австрійському герцогові Леопольдові VI Бабенберґу 
і регентшею їхньому синові Фрідріхові II Сварливому. Дуже цінними є свідчення 
про князя Лева Даниловича1, якого автори хронік титулували королем. Цілий ряд 
австрійських і штирійських хроністів розповідає про його ключову участь у завер
шальному етапі в боротьбі за австрійську спадщину.

Цікаву, дотичну до Русі інформацію подають і чеські хроніки, видані в серії 
«Monumenta Bohemiae Historica» (МВН -  «Пам ’ятки чеської історії»), перш за все 
«Історії короля Пшемисла Оттокара II» та «Розповіді про погані роки по смерті 
Пшемисла Оттокара //», «Літопис Єндріха з Геймбурґа», «Збраславська хроніка» 
тощо. Далеко не повністю використано папські архіви, особливо бреве, листування з

1 Це головно Оттокар Штирійський, капелан чеського короля Яна-Сиґізмунда, абат Іоганн з Віктрінґа 
(1270/1280-1345/1347), так званий Леобенський Анонім (з міста Леобена поблизу Ґраца, Австрія), Леопольд 
Стайнреутер з Відня (1340-1400), Томас Ебендорфер (1388-1464), Альберт з Мюнхена (автор зведеної 
компілятивної хроніки за 1273-1454 pp.) та десятки інших.
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королями Угорщини, Англії, далеких Араґону чи Наварри. Зокрема кастильський’ 
географ початку XIV ст. описував державу князя Лева та її прапор -  червоний хрест 
на зеленому тлі, -  увінчаний, як це помітно на італійських портоланах, тризубом.

А скільки ще матеріалів містять сотні актів з MGH зі згадками десятків осіб, 
пов’язаних з королівством Русі торговельними та іншими зв’язками? Однак чи не 
найбільше актового матеріалу з цієї епохи, переважно актів на земельні надання 
збереглося від діяльності канцелярії Угорського королівства. Ми оперуємо 
свідченнями про конкретні земельні надання, діяльність осіб, які їх отримували, та 
їхніх батьків, дідів, чиї заслуги сприяли набуттю цих надань. Тисячі таких 
документів видали угорські історики, ще сотні залягли в угорських, словацьких, 
словенських та хорватських архівах. Угорське королівство було поліетнічним 
утворенням, де угорський етнос не домінував навіть серед еліти. Серед знаті 
зустрічається чимало осіб із руськими прізвиськами або ідентифікаціями, які 
підкреслювали дочасне проживання на Русі. Серед них -  відомі особи з галицького 
боярства, згаданого літописами.

Цей масив угорського актового матеріалу доступний дослідникам, але 
потребує, звичайно, тривалих пошуків, а також доброго знання латинської та 
угорської мов. Мирослав Волощук перший ризикнув пірнути в це величезне море 
складного джерельного матеріалу, з яким у такому обсязі й так докладно не 
працював жоден український чи російський дослідник. Автор поставив завдання 
виявити й по можливості простежити долю і зв’язки всіх осіб руського походження. 
При цьому він не обмежився просто доступним, опублікованим у численних 
збірниках матеріалом, а провів глибокі пошуки в архівних збірках країн, території 
яких колись входили до складу Угорського королівства, не обминаючи і невеликі 
провінційні архіви. А заодно відвідав місцевості, які згадують в документах, 
ознайомився з численними краєзнавчими матеріалами та результатами 
археологічних досліджень. Зрозуміло, що такі пошуки зайняли понад десять років 
кропіткої праці, не менш глибоких роздумів і опрацювання знайденої інформації.

Візьму на себе сміливість стверджувати, що в українській історіографії кінця 
XX -  початку XXI ст. -  це унікальне дослідження, повністю побудоване на 
матеріалах, які інші дослідники не використовували. Звичайно, висновки автора 
неминуче викличуть полеміку навколо окремих питань. Зрештою, інакше й не буває
-  це чи не єдиний шлях розвитку науки. Відразу ж хочу застерегти найзавзятіших 
скептиків. Не шукайте в цій праці демонстрації авторської ерудиції, Мирослав 
Волощук ставив перед собою зовсім інші завдання. Ерудицію автор 
продемонстрував ще на підході до цього дослідження, опанувавши середньовічну 
латинь, угорську, словацьку, польську та інші мови, а також європейську 
медієвістичну історіографію і методологію. Пропонована монографія демонструє 
результати багаторічних пошуків у не дослідженому досі глибоченному морі 
середньовічного угорського матеріалу, і, як мені здається, це тільки початок цієї 
демонстрації, який уже дозволяє по-іншому оцінити місце і внесок наших предків в 
історію Центрально-Східної Європи.

Леонтій Войтович
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ВСТУП

Однією з найскладніших епох в історії формування європейської цивілізації були 
середні віки. Цей період наповнений різноманітними міграційними рухами, під час яких 
відбувалися асиміляція, поглинання одних етносів іншими, на основі християнства 
вироблялися критерії морально-етнічних цінностей, народжувалися і вмирали імперії, 
королівства, князівства, герцогства, змінювалися кордони і межі, а постійною залишала
ся тільки гегемонія людей меча над рештою суспільних верств. Складність роботи з 
документальною базою, збереженою фрагментарно, значна заполітизованість багатьох 
тем залишали поза увагою великі пласти вітчизняної історії загалом та окремих 
територій, зокрема. Відновлення незалежності України поки не викликало суттєвих 
зрушень у дослідженні її минулого, хіба активізувало зацікавлення її історією в сусідів, 
з якими наші землі пов’язувала багатовікова історична й культурна традиція. До таких 
належать угорці. Держава на чолі з династіями Арпадів та Анжу впродовж EX-XTV ст. 
досягла високого рівня розвитку, була в тогочасній Європі одним з прикладів соціальної 
толерантності, релігійної віротерпимості. Етнічна строкатість королівства, сформована 
за різних обставин, рідко супроводжувалась відкритими конфліктами та, як правило, не 
провокувала відцентрових тенденцій. Серед численних народностей Угорщини 
впродовж середніх віків була й «русь».

У сучасних взаємовідносинах України з Угорщиною, Словаччиною, 
Румунією, Сербією, Хорватією та ін. при завданні нашої держави стати повноправ
ним членом Європейського Союзу потреба вивчення історичного минулого цих 
країн постійно зростає. На сьогодні в Україні, до прикладу, мешкає близько 300 тис. 
угорців, натомість в Угорщині проживає понад 5 тис. офіційно зареєстрованих 
представників української діаспори. Численні вітчизняні діаспори є і в інших 
державах Центральної та Південної Європи, що колись становили єдине територі
альне ціле Угорського королівства. При цьому рівень знань про історію одне одного, 
на жаль, посередній. Існує потреба в тому, щоб європейська наукова еліта уважніше 
вивчала українську історію. Відчувається очевидний брак фахівців з медієвістики і 
славістики серед українських науковців.

Зрозуміло, що процеси міграції стали актуальним явищем у світовій історії не 
з кінця XIX ст. Вони перманентно протікали завжди, часто маючи цілеспрямований, 
закономірний характер, втім, завдаючи серйозних людських і матеріальних збитків. 
Причини цього були найрізноманітніші, хоча насамперед -  військово-політичні та 
культурно-релігійні. Ймовірно, в XIII-XIV ст. відтік населення зі східнослов’янсь
ких земель спричинив господарський і політичний занепад ряду князівств. 
Натомість королівства, до яких переїжджали на постійне проживання вихідці з Русі, 
починаючи з XIV ст., увійшли в період свого найвищого розвитку.

Врахування досвіду таких процесів повинно на сучасному етапі сформувати 
необхідні умови для зменшення відтоку українських громадян за межі держави, 
створення нових робочих місць, розвитку вітчизняних продуктивних сил та ін.

У зв’язку з цим великого значення й актуальності набувають дослідження не 
лише військово-політичних чи релігійних відносин, а й соціальна історія. Важливо
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усвідомити тенденції угорсько-руського середньовічного співіснування у володіннях 
Арпадів і Анжу впродовж XI-XIV ст., формування певних господарських архетипів 
у межах розселення вихідців із Русі, демографічні процеси, особливості етнопси
хологічних і ментальних установок, насамперед у поліетнічних прикордонних зонах.

Розбудова сучасної соборної незалежної Української держави на принципах 
рівноправності та партнерства з іншими країнами передбачає також урахування і 
використання історичного досвіду сусідніх народів, з якими нас поєднують 
історична пам’ять, спільне минуле, традиції тривалих взаємовідносин. Відповідна 
оцінка може допомогти Україні у власному поступі й розвитку на початку XXI ст.

Наукова актуальність теми зумовлена відсутністю належних студій не лише в 
Україні, а й Угорщині та Європі. Вивчення середньовічних еліт у сучасній вітчизняній 
історіографії обмежується князівськими біографіями або ж формуванням генеалогій 
нобілітету пізнішого періоду (кінця XTV-XVHI ст.). Натомість немає праць, присвя
чених руській знаті, що під тиском різних обставин оселилася в сусідніх країнах.

Довший час дослідники історії Русі з різних причин обмежувалися майже ціл
ковито літописними джерелами, зрідка залучаючи матеріали окремих зарубіжних 
наративів. Глибше звернення до латиномовних хронік та різноманітного актового 
матеріалу виявило таке явище, як не відображену в літописних текстах міграцію 
різноманітних верств руського населення. Можна тільки здогадуватися про схожість 
цього явища з міграціями німців, євреїв, вірмен та караїмів у галицькі й волинські 
землі, ініціаторами і стимуляторами яких виступали князі.

Дослідження окресленої проблематики потрібне і з огляду на тривале прожи
вання в сучасних Україні, Румунії, Угорщині, Словаччині, Сербії, Молдові, Польщі та 
інших країнах громад, чітко самоідентифікованих як «русини». їхні уявлення про 
власну історію суттєво відрізняються від академічних, частково міфологізовані, 
спираються на легендарні перекази й літературну традицію, а не свідчення документів 
та їх належну критику. Це явище успішно використовують антиукраїнські сили для 
нагнітання внутрішнього напруження і ускладнення стосунків із найближчими сусі
дами. Тож перед нами стоїть завдання комплексно звернутися до проблеми появи й 
оселення на території за Карпатами осіб та груп людей, відомих з численних 
латиномовних документів як «Ruthenus» чи «dictus Orrus». Наукове відображення 
неоднозначної у різні часи з конкретно-історичним наповненням «руської» проблеми 
в історичній ретроспективі, на наш погляд, може послабити ту політичну напругу, яка 
періодично виникає на регіональному рівні не лише в Україні, а й у її сусідів.

Вивчення русько-угорських історичних відносин доби Середньовіччя вимагає 
координації зусиль науковців обох сторін, формування стратегії досліджень, 
написання спільних праць тощо. Ці завдання можна реалізувати не тільки через 
поглиблене вивчення, зокрема, угорської, хорватської, румунської чи словацької 
мови в українських навчальних закладах та української -  в країнах-сусідах, а й 
шляхом проведення спільних студентсько-викладацьких конференцій, участі в них 
перспективної молоді з обох боків. Реалізувати поставлені завдання, ми вважаємо, 
можна через необхідне матеріальне заохочення молодих і вже досвідчених 
науковців (стипендіальні та грантові програми, які фінансують як український, так і 
європейські уряди та позаурядові структури), створення умов праці тощо.

Сучасна українська історична наука потребує якісно нового рівня розвитку 
медієвістики, славістики, гунгаристики, візантиністки та ін.



14

Ми ставили за мету вивчити етносоціальні, господарські й демографічні 
процеси в середовищі руського населення, ідентифікованого джерелами як «русь» 
(«Rutenus», «Ruthenus», «Oros», «Orosz», «Oroz», «Orros», «Orrus», «Vrus», «Vruz», 
«Wrus»9 «fVrvs», «Wruz», «Wrwz» та ін.), участь носіїв цієї ідентичності у внутрішній 
і зовнішній політиці Угорщини впродовж XI -  середини XIV ст. Тож через 
відображення комплексу різних причин, передумов, основних факторів та наслідків, 
що привели до появи на території Угорського королівства численної групи 
населення, відомого з документів як «русь», ми намагалися розкрити їх усебічний 
розвиток періоду правління династій Арпадів та Анжу.

У процесі написання книги сформульовано ряд гіпотез.
На підставі вивчення теорії про місце та роль так званих екологічних зон під 

час переселення народів доби Середньовіччя ми припускаємо, що мешканці угор
ських комітатів (Ліптоу, Туроц, Спіш, Шариш, Земплін, Марамарош, Клуж у 
Трансильванії та ін.), відомі як «Ruthenus» або ж «dictus Orros/Orrus», до часу 
переселення проживали на східних передгір’ях Карпат, можливо, в межах сучасних 
Вижницького району Чернівецької області, Богородчанського, Верховинського, До- 
линського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Рожнятівського районів 
Івано-Франківської області, Самбірського, Сколівського, Стрийського, Турківського 
районів Львівської області (назви районних центрів наведено в алфавітній послі
довності), Підкарпатського воєводства Польщі, регіону Буковина в Румунії і т. д. 
Вони належали до знаті (боярства) Галицької землі.

На наш погляд, відомий з літописів першої половини XIII ст. Судислав, тото
жний особі, ідентифікованій в угорських актах як Subislaus/Zubislaus de genere 
Ludan. Різниця у фонетичному звучанні пов’язана з контамінацією імені або ж 
помилкою автора джерела. Ймовірно, аналогічного характеру згадки про боярина 
Жирослава (Gyroslaus?) і ін. Висловлено думку про вірогідність належності 
галицького боярина 30-40-х pp. XIV ст. Дмитра Детька до руських поселенців комі- 
тату Абауйвар чи Боршод.

Вдалося охарактеризувати те, як угорці впродовж IX-XIV ст. усвідомлювали і 
сприймали поняття «Русь» («Ruthenia», «Russia», «Ruscia», «Ruzia») та «Галицька 
земля» («Galitia»), а також екстраполяції термінології до офіційного діловодства та 
історіописання. Запропоновано шляхи й хронологію функціонування дефініції 
«русь» в Угорщині, погляд на обставини використання та вживання терміна, його 
етнічне наповнення, верифікацію тлумачень в історичній традиції і пам’яті. 
Проаналізовано обов’язки й соціальне становище руських поселенців в Угорщині 
(XII-XIV ст.), встановлено їхнє місце в суспільній ієрархії держави, вплив на 
внутрішню і зовнішню політику керівних династій.

Досліджено біографії осіб, ідентифікованих джерелами як «genere Rutheni», 
відомості про яких синхронізуються з літописними даними. На основі комплексу 
наявних джерел виявлено найзнатніших серед них, зокрема, боярина Володислава 
Кормильчича, окреслено його місце та роль у галицькій політиці Андрія II, соці
альний і майновий статус у землях Арпадів.

Персоніфіковано ймовірних представників руського духівництва, що виїхали 
до Угорщини; ідентифіковано руських людей меча, осіб, які обслуговували королів
ську курію, були зайняті в канцелярії керівних угорських династій. Ми спробували
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локалізувати місця перебування, характер господарювання та соціальні функції 
руських громад в Угорському королівстві.

Складним за виконанням було відображення кількісно-якісних показників 
служіння династіям Арпадів та Анжу осіб, окреслених документами як «прозвані 
Руськими» («іdictus Orrus»). З’ясовано обставини появи, генезу й наповнення цієї 
ідентифікації. Також ми вважали обов’язковим подати Читачеві біограми осіб з 
іменами руського походження; встановити шляхи появи іменослова. Певною мірою 
вдалося також охарактеризувати соціальний і майновий статус відповідного кола 
постатей.

Вартувало визначити й найдискусійніших для ідентифікації осіб (літописний 
боярин Судислав із родиною, угорський вельможа Петро Петене, боярин Дмитро 
Детько). Вони могли бути пов’язані сімейними чи майновими стосунками з 
руськими землями та Королівством Угорщина, перебуваючи в епіцентрі 
двосторонніх взаємин XIII -  першої половини XIV ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють XI -  другу половину XIV ст. 
Долішньою межею є час укладення перших шлюбів між Арпадами та Рюрико- 
вичами, що започаткувало переїзд на постійне проживання до Угорщини окремих 
представників знаті різного рангу і статусу. Перший безсумнівний матримоніальний 
зв’язок, відомий із джерел, укладено близько 1040 р. між донькою київського князя 
Ярослава Володимировича Анастасією та угорським принцом Андрієм. Версія про 
шлюб древлянського князя Святослава Ігоревича з невідомою на ім’я донькою князя 
Такшоня залишається сумнівною.

Безумовно, не випадало б відкидати переселення східнослов’янських племен 
(наприклад, хорватів) до Паннонії в ІХ-Х ст., втім воно не відтворене в писемних 
джерелах (або ж такі перекази носять сумнівний характер). На території нинішніх 
українського Закарпаття та Східної Словаччини угорці наприкінці IX ст. зустрілися 
з опором слов’янського населення, значна частина якого за даними археології 
належала до того самого хорватського масиву, що й населення теперішнього 
Прикарпаття.

Горішньою хронологічною межею є друга половина XIV ст., коли в 1350 p., як 
Польща визнала її права, у протистояння за спадщину Романовичів втрутилася 
Угорщина й у процесі цієї боротьби оволоділа галицькою частиною Королівства 
Русі (як у латиномовних джерелах називалася Галицько-Волинська держава). Це 
звело міграційні процеси зі сходу на захід, які тривали й надалі, радше до 
внутрішніх явищ, ніж міждержавних. До кінця XIV ст. угорські королі розглядали 
приєднані території не як анексовані, а землі, з’єднані династичною унією.

Задля докладнішого відображення предмета дослідження пропонований 
виклад неодноразово виходив за окреслені часові межі роботи.

Географічні межі роботи охоплюють володіння Арпадів і Анжу в Угорському 
королівстві. Водночас через потребу скрупульозніше відобразити окремі аспекти 
аналізованої теми автор вважав можливим їх розширювати.

Наукова новизна полягає у проведенні ряду принципово нових для 
української історичної науки студій, оприлюдненні та практичному використанні 
їхніх результатів.

Виявлено і введено до наукового вжитку невідомі угорські документи актового 
характеру, які відображають перипетії проживання «русі» в Угорському королівстві.
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При дослідженні руських поселенців у володіннях Арпадів синхронізовано 
повідомлення руських літописних переказів та свідчень угорських дипломів. Установ
лено, що на підставі свідчень писемних джерел науково довести проживання за Кар
патами ідентифікованих «руссю» осіб для VIII-IX ст. неможливо. Територію по обидва 
боки гірського хребта до приходу угорців залюднював союз племен хорватів (кар
патських хорватів), до кінця X ст. остаточно розгромлених спільними зусиллями київ
ського князя Володимира Святославовича та угорського короля Стефана І.

З’ясовано, що поняття «русь» потрапило до Угорщини внаслідок 
формування двосторонніх відносин між носіями дефініції в Руській землі -  
династією Рюриковичів та Арпадами. Під таким політонімом-етнонімом у 
королівстві з часом сприймали всіх вихідців із так званого «руського світу», 
навіть якщо політично та чи та земля в певний час не входила до володінь 
князівської сім’ї. Ідентифікації зразка «галичанин» і т. п., як правило, не 
трапляються або ж носять дискусійний характер. Встановлено, що згадані у до
кументах «Rutheni» -  поселенці XI-XIV ст. Вони через політичні, соціальні чи 
господарські причини переїхали на постійне проживання до Угорщини, а 
місцеві канцеляристи ідентифікували їх у звичний, усталений для себе спосіб. 
При цьому ми не відкидаємо міграції поодиноких осіб та цілих громад, не 
ідентифікованих у документах у жоден відомий нам спосіб, які за походжен
ням, вірогідно, були з Галицької землі.

Визначено кількість осіб та груп осіб у володіннях Арпадів і Анжу, що 
ідентифікувалися як «русь», з’ясовано основні територіальні межі їхнього 
розселення, обсяги земельних надань, місце в соціальній ієрархії, службові 
обов’язки. При цьому ідентифікації піддавалися не лише ті, чиє минуле й етнічна 
належність не викликали сумнівів, а й особи, які могли походити з Русі. Шляхом 
текстологічного компаративного аналізу прослідковано взаємозв’язок між руськими 
літописними повідомленнями та угорською актовою інформацією щодо минулого 
кількох галицьких бояр, які в XIII-XIV ст. перебралися до Угорщини (Володислав 
Кормильчич -  Ladislaus Ruthenus, із певною вірогідністю -  Судислав -  Subislaus de 
genere Ludan, Жирослав -  Gyroslaus (?), Дмитро Детько -  Comes Dechk).

Встановлено, що більшість досліджених осіб були вільні за соціальним поход
женням, належали до різних щаблів нобілітету Угорського королівства, часто 
започаткували власні, вже споріднені з угорцями і місцевими слов’янами, знатні 
роди, які іноді втрачали власну етнічну пам’ять, асимілювалися. Вихідці з Русі вва
жалися госпітами. Здійснено спробу написати біографії цих осіб, реконструювати 
їхні генеалогії, відобразити зв’язки з угорським нобілітетом.

З’ясовано місце «руських» поселенців у внутріполітичному житті країни, 
системі господарського розвитку, міжстанових та міждинастичних зв’язках королів, 
утім, з князівськими родинами Русі. Встановлено роль та місце «Золотих булл» 1222 
і 1231 pp., пільг і привілеїв місцевого значення в системі міграційних рухів, що існу
вали в межах королівства, внутрішньої колонізації Угорщини, починаючи від XI ст. 
Впродовж XI-XIV ст. «руські» громади в королівстві створили локальні анклави 
проживання, зафіксували етнічну ідентифікацію в численній топонімії та зрідка -  
мікротопонімії.

Наукові положення дослідження і сформовані на їхній основі висновки дають 
змогу переглянути цілий ряд аспектів історії України та Угорщини, зокрема, щодо
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життя, місця і ролі нобілітету в руських князівствах та Угорському королівстві, 
складання етнічного обличчя угорської еліти і т. п.

Дослідження здійснено в руслі загальноєвропейських студій з вивчення 
міграції, формування різних суспільних станів та прошарків доби Середньовіччя, їх 
мобільності тощо.

Крім наукового значення, запропоновані висновки можна використати при 
формуванні стратегії розвитку внутрішньополітичної доктрини країни, особливо 
щодо національних меншин, для розв’язання локальних транскордонних непо
розумінь, щоб уможливити підтримку української діаспори в Угорщині, Словаччині, 
Хорватії, Румунії та інших країнах, що в Середньовіччі входили до складу 
Угорського королівства. Вивчення власного історичного досвіду через такі дослід
ження дозволить повноцінно окреслити місце вітчизняної історії в європейському 
науковому просторі.

Книжка може зацікавити працівників органів державної влади. Контроль над 
процесами переїзду українців до країн Європи й Америки, розміри якого на 
сучасному етапі набирають загрозливих масштабів, мав би привести, враховуючи 
досвід попередніх поколінь, до створення необхідних можливостей залишатися і 
працювати нашим громадянам у країні, не послаблюючи при цьому її інтелекту
ального і працездатного потенціалу.

Дослідження розраховане на пожвавлення історичних та археологічних дос
ліджень в обраній царині. Ґрунтовнішого вивчення потребує політика Данила 
Романовича і його наступників, переселення до королівства Русі німецьких купців і 
ремісників, а також, можливо, представників нобілітету, вірмен та караїмів. Тобто, 
йдеться насамперед про опрацювання гігантського масиву німецьких актів -  як 
збережених в архівах, так і опублікованих упродовж двох останніх сторіч. 
Археологам варто було б досліджувати не тільки відомі осередки проживання бояр
ства в Галицькій землі. Наприклад, перспективною з погляду двосторонніх та бага
тосторонніх відносин виглядає співпраця зі словаками, угорцями, румунами у 
вивченні місць перебування і проживання руських поселенців в Угорському коро
лівстві. Привабливими осередками пошуків є села Луданіце, Любела, Палудзка, 
Пограніце, Сечовце та ін. Через співробітництво українська і центральноєвро
пейська історична наука може відкрити для себе абсолютно невідомий пласт 
речових джерел, яких дуже бракує для проведення відповідних студій у теперішніх 
умовах. Як приклад можна навести згаданий у документах монастир на території 
села Луданіце, де від XIII ст. ховали представників роду Лудан.

Книжка може прислужитися фахівцям, які досліджують проблеми історії 
етнічних меншин в Україні й за кордоном, вивчають економічне та громадсько- 
культурне співробітництво нашої держави з країнами Центральної і Західної Єв
ропи, сприяють розширенню й поглибленню зв’язків України зі своїми сусідами та 
сприяють її європейському виборові на сучасному етапі2.

Проведена робота може поліпшити розвиток вітчизняної відпочинкової інфра
структури, активізувати пошуки місць проживання колишніх галицьких бояр і

2 Див., зокрема: Волощук М. М  Проблеми та перспективи вивчення середньовічних міграційних рухів (на 
прикладі руських переселенців у королівстві Угорському XI-XIV ст.) / М. Волощук II Величина малих 
]езичних, юьижевних, культурних и исторщских традицщах. Зборник радова. Са МеЬународне научне 
конференціє, одержане на Андревл>у од 20-21. априла 2012 године / [за здавача И. Ж. Секеруш]. -  Нови Сад : 
Филозофски факультет, 2012. -  С. 107-120.
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князів, сприяти відкриттю нових музейних комплексів, робочих місць, формуванню 
туристичних маршрутів тощо.

Дослідження орієнтовано на поглиблене зацікавлення молодого покоління 
вітчизняними середньовічними старожитностями, створення новітньої генерації 
фахівців.

Значний обсяг викладеного матеріалу був би недоступний без усебічної під
тримки міжнародних стипендіальних програм, зокрема -  Літньої школи студій 
Східної Європи (Варшавський університет, Польща), Стипендіальної програми 
Уряду Польщі для молодих науковців (Варшавський університет, Яґеллонський 
університет, Польща), Стипендіальної програми «Словацька академічна інфор
маційна агенція» (Університет Коменського в Братиславі, Словаччина), Стипен
діальної програми імені Королеви Ядвіґи (Яґеллонський університет, Польща), 
Стипендіальної програми «Каси імені Йозефа Мяновського» (Варшава, Академія 
наук Польщі), Стипендіальної програми «Відділу досліджень античної традиції» 
Варшавського університету (Польща), Стипендіальної програми Міжнародного 
Вишеградського фонду (Печський університет, Університет імені Йозефа Аттіли, 
Сеґед, Угорщина), Стипендіальної програми польського відділення ЮНЕСКО 
(Варшавський університет, Польща), Стипендіальної програми Музею історії 
Польщі (Варшава).

Висловлюю щиру подяку за грунтовні консультації та іншу всебічну допомогу 
професору Олегові Жерноклеєву, професорові Миколі Кугутяку, професору 
Володимирові Великочому, доценту Богданові Томенчуку (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, Україна), 
професору Леонтієві Войтовичу (Львівський національний університет імені Івана 
Франка, Україна), професору Володимирові Александровичу (Інститут україно
знавства імені Івана Крип’якевича НАН України), професору Олександрові Головку 
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна), 
доценту Андрієві Федоруку (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича), професору Станіславові Сроці та доктору Віталієві Нагірному 
(Яґеллонський університет, Краків, Польща), професору Даріушові Домбровському 
(Бидґощський університет Казимира Великого, Польща), доктору Адріанові 
Юсуповичу (Варшавський університет, Польща), професору Марті Фонт (Печський 
університет, Угорщина), доценту Ференцові Шебьоку (Університет імені Йозефа 
Аттіли, Сеґед, Угорщина), професору Мартінові Гомзі, професору Мирославові 
Данішу (Університет Коменського, Братислава, Словаччина), професору Олександ
рові Майорову (Санкт-Петербурзький університет, Росія), старшому науковому 
співробітникові Інституту всесвітньої історії РАН Михайлові Юрасову (Москва, 
Росія). Без участі цих людей написання праці безсумнівно було б неможливе.

Підготувати дослідження допомагали доцент кафедри загального і порівняль
ного мовознавства Інституту філології ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» Марта Петришин і співробітник Навчально- 
наукового центру історії українського національно-визвольного руху Інституту 
історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень імені Івана Кураса НАН України -  Галина Пославська.
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Розділ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА.

МЕТОДОЛОГІЯ

1.1. ІСТОРІОГРАФІЯ

В історичній літературі більшості центральноєвропейських країн проблему 
переселенських рухів доби Середньовіччя у спеціальних дослідженнях розглядалися 
рідко. Не виняток і обрана тематика. Від XVIII ст. історики вкрай спорадично згаду
вали про представників руського нобілітету чи пересічних людей, які внаслідок 
різноманітних причин змінювали місце попереднього проживання, переселяючись 
до найближчих західних королівств -  Угорщини, Польщі, Чехії чи Священної 
імперії (згодом -  Священної Римської імперії).

Навіть у контексті вивчення русько-угорських міждинастичних відносин (за 
підрахунками Марти Фонт таких шлюбів від XI до XIV ст. налічувалося понад 103) 
обставини загальної адаптації у володіннях Арпадів чи Анжу переселенців зі свити 
виданих заміж княжних залишалися здебільшого невідомими. Не викликало 
донедавна інтересу й вивчення біографій найвідоміших із літописів бояр чи цілих 
боярських родин, які внаслідок протистояння з князями покидали свої маєтності й 
переселялися до Угорщини. Подібне незацікавлення, на нашу думку, носило 
об’єктивний характер, оскільки пошук в іноземному, зазвичай актовому матеріалі 
вкрай уривчастих відомостей про ту чи ту особу досі здавався надто складною 
процедурою. Окрім того, для вітчизняного історика абсолютна більшість угорських, 
польських, чеських, німецьких та інших архівних і опублікованих джерельних ма
теріалів з потрібними відомостями були недоступні, не мали власних оцифрованих 
версій тощо.

Важливою причиною відсутності належних студій був брак необхідних 
тісних і регулярних наукових зв’язків та обміну досвідом між навчальними 
закладами і науково-дослідницькими інституціями країн Центрально-Східної 
Європи.

Історіографію теми, попри її фрагментарний характер, найдоцільніше 
розглядати за проблемно-географічним принципом, оскільки переселенські рухи, 
відтік населення з Русі до Угорщини не стали предметом вивчення жодної 
європейської наукової школи чи напряму, будучи тимчасовою сферою інтересів 
окремих науковців у контексті вивчення ширших тем.

3 Font М. Arp&d-h&zi kir&lyok es Rurikida fejedelmek / M. Font. -  Szeged : Szegedi Kdz6pkoi£sz Muhehy, 2005. -  
Old. 141-142; Див. також: Волощук M. М. рец. Font Marta. Arpdd-hAzi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  2005. -  
330 1. {Фонт Mapma. Королі династії Арпадів та князі Рюриковичі. -  Сегед, 2005. -  330 с.) / М  Волощук II 
Ukraina Lithuanica. -  К .: Інститут історії України НАН України, 2009. -  Т. 1. -  С. 222.
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1.1.1. Російська історіографія XVIII -  початку XX ст.

Перші фахові дослідження історії окремих країн Центральної Європи почали 
з’являтися напередодні та після Великої Французької революції 1789-1795 pp. 
Просвітництво, яке у XVIII ст. набуло широкої популярності, спричинилося до 
глибокого зацікавлення історичним минулим здебільшого в середовищі тих народів, 
які зберігали свою національну пам’ять, -  австрійців, угорців, поляків, росіян, чехів, 
словаків та ін. Саме на території Священної Римської (від 1804 р. -  Австрійської) та 
Російської імперій у XVIII -  на початку XIX ст. побачили світ перші об’ємні студії, 
на сторінках яких трапляються вкрай лаконічні згадки про окремих галицьких бояр 
(Володислава Кормильчича, Судислава, Жирослава та ін.), які симпатизували 
династії Арпадів, часто втікаючи до їхніх володінь від князівських переслідувань.

За літописами такі відомості є, зокрема, в «Истории Российской» Василя 
Татищева (1686—1750)4 та «Истории государства Российского» Миколи Карамзіна 
(1766-1826)5, де неодноразово підкреслено тісну співпрацю угорської знаті з 
боярськими родинами Галицької землі.

Важливо відзначити, що новітня дискусія з приводу достовірності так званих 
«татищевських повідомлень» домонгольського періоду6 ніяк не торкається цієї теми. 
Науковці, які беруть участь у полеміці, не перевіряють того, чи залучав В. Татищев 
до праці угорські документи XIII ст.7. Ми ж переконані, що такий матеріал історик 
мав на руках, можливо, у структурі не збережених літописів, які він таки бачив і міг 
використати у своїй праці

Натомість М. Карамзін як відвертий прихильник самодержавного устрою, 
намагаючись відшукати в історичному минулому східнослов’янського світу його 
витоки, різко критикував будь-які антикнязівські виступи знаті, а отже оцінка 
діяльності галицького боярства й окремих його представників у нього має відкрито 
негативне забарвлення.

Впродовж XIX ст. на хвилі розвитку позитивістської історіографії 
проблематику фрагментарно відтворено в роботах Дмитра Іловайського (1832— 
1920)8 та Сергія Соловйова (1820—1879)9 Об’єктом їхнього зацікавлення були особа

4 Татищев В. Н. История Российская : в 3 т . /В.  Татищев. -  М .: ACT, 2003. -  Т. 2. -  С. 485, 518.
5 Карамзин Н. М. История Государства Российского : в 3 кн. / Я. Карамзин. -  М .: Книга, 1988. -  Кн. 1. -  Т. 3. -  
С. 446.
6 Приводом чергового етапу дискусії стала поява монографії Олексія Толочка «История Российская» Василия 
Татищева: источники и известия», у якій він ставив під сумнів абсолютну більшість не підтверджених 
відомими літописами свідчень, наведених російським істориком ніби автентичних (див.: Толочко А. «История 
Российская» Василия Татищева: источники и известия / А. Толочко. -  М .: Новое литературное обозрение; К .: 
Критика, 2005. -  544 с.).
7 Див., зокрема: Майоров А. В. рец.: Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: источники и извес
тия. -  М .; Киев. 2005. 544 с. / А. В. Майоров II Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского университета, 2006. -  С. 387-391; Його ж. Чи відвідували посли римського папи Ро
мана Мстиславовича в Галичі? (з приводу аргументів О. Толочка) / А. Майоров II Дрогичинь 1253. 
Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 755—ї річниці коронації Данила Романовича / 
Упорядники О. С. Жерноклеєв, М. М. Волощук, І. Ф. Гурак. -  Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. -  С. 119-134 та ін.
8 Иловайский Д. И. Периодьі Киевский и Владимирский / Д. Иловайский II Иловайский Д. И. История России в 
5 т. -  М .: Изд-во ACT, 1996. -  Т. 1. -  С. 258-259.
9 Соловьев С. М. История России с древнейших врем£н в 15 кн. / С. Соловьев [отв. ред. Л. В. Черепним]. -  М .: 
Изд-во социально-зкономической литературьі, 1960. -  Кн. 1. -  Т. 1-2. -  С. 569; Его же. Чтения и рассказьі по 
истории России / С. Соловь&в [сост. и вступ, статья С. С. Дмитриева]. -  М .: Правда, 1990. -  С. 139.
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галицького боярина Володислава Кормильчича та характер його взаємовідносин з 
королем Андрієм II, у чому дослідники, підтримуючи М. Карамзіна, вбачали еле
менти васальної залежності.

Окремі аспекти протистояння знатних галицьких родин із запрошеними на 
місцевий престол князями (перша половина XIII ст.) знайшли відображення у статті 
Владислава Бузескула (1858-1931) «Князь Торопецкій Мстислав Мстиславичь»10. 
Зокрема тут запропоновано погляд на діяльність боярина Судислава, союзника 
Арпадів у галицькій політиці угорців11.

Певний внесок до розроблення проблеми зробили Аріст Кунік (1814—1899) та 
Олександр Лаппо-Данилевський (1863-1919)12. Інтерес викликає звернення до особи 
Дмитра Детька -  одного з бояр останнього володаря з династії Романовичів, який 
володів маєтностями в Перемишлі та його околицях -  на кордоні з Польським і 
Угорським королівствами13

Історія Галицької та Волинської земель доби Середньовіччя наприкінці XIX ст. 
частково зацікавила також Івана Філевича (1856-19ІЗ)14. Він досліджував контактні 
прикордонні території в Карпатах, відзначив їхню етнічну строкатість, встановив 
основні шляхи гірських сполучень, коротко проаналізував міграційні рухи.

Фактично в російській історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст. проблема не 
викликала спеціального інтересу, її розглядали фрагментарно, попри те, що 
російські політичні кола всіляко підтримували русинський та москвофільський рухи 
в Австрійській імперії (особливо -  на території Галичини та Закарпаття)* У 
володіннях Габсбургів ще в XIX -  на початку XX ст. працювала ціла плеяда діячів 
гуманітарного профілю, які за фінансової допомоги Росії всіляко відстоювали тезу 
заселення басейну Карпат русинами-автохтонами задовго до появи тут угорців. 
Особливе місце в їхній діяльності займала панславістська ідеологія, що активно 
розвивалася не тільки в Російській імперії, а й серед слов’янських народів 
Австрійської імперії (від 1867 р. -  Австро-Угорщина). Серед таких дослідників 
Михайло Лучкай (1789-1843)15, Іван Дулішкович (?—1883)16, о. Олександр Духнович

10 Бузескуль Вл. Князь Торопецкій Мстислав Мстиславичь / Вл. Бузескуль II Журнал Министерства Народного 
Просвещения (далі -  ЖМНП). -  СПб., 1883. -  Ч. 3. -  С. 188-220.
11 Там ж е.-С . 199,212.
12 Болеславь-Юрій II, князь всей Малой Руси. Сборникь матеріалові и изслідованій / Сооб. О. Генсіоровский и 
др. -  СПб.: Издание Императорской Академии Наукь, 1907. -  334 с.
13 Куникь А. А. Обьяснительное введеніе кь грамотамь и літописньїмь сказаніямь, касающимся исторіи Чер- 
вонной Руси вь XIV в., сь приложеніемь подлинньїхь текстові / А. Куникь II Болеславь-Юрій II, князь всей 
Малой Руси. Сборникь матеріаловь и изслідованій / Сооб. О. Генсіоровский и др. -  СПб.: Издание 
Императорской Академии Наукь, 1907. -  С. 132-133; Лаппо-Данилевскій А. С. Печати послідиіхь галичско- 
владимірскихь князей и ихь совітниковь / А. Лаппо-Данилевскій II Болеславь-Юрій II, князь всей Малой Руси. 
Сборникь матеріаловь и изслідованій / Сооб. О. Генсіоровский и др. -  СПб.: Издание Императорской Ака
демии Наукь, 1907. -  С. 300.
14 Филевичь И. П. Борьба Польши и Литвьі-Руси за галицко-владимірское наслідіе / И. Филевичь. -  СПб.: Ти- 
пографія В. С. Балашева, 1890. -  233 с.; Его же. Очеркь карпатской территоріи и населенія / И. Филевичь II 
ЖМНП. -  1895.-Ч . 2 9 9 .-М ай.-С . 156-218.
* Докладніше про зацікавлення в Російській імперії угорською історією див.: Юрасов М. К. Изучение истории 
средневековой Венгрии и русско-венгерских отношений в России XVIII-XIX вв. / М. Юрасов II 
Неисчерпаемость источника. К 70-летию В. А. Кучкина / [ред. коллегия Б. Н. Флоря и др.] -  М .: Памятники 
исторической мисли, 2005. -  С. 336-352.
15 Лучкай М. Історія карпатських русинів : у 6 т. / М. Лучкай. -  Ужгород : Закарпаття, 1999. -  T. 1. Від найдавні
ших часів до приходу мадярів у Язигію та Дакію. -  197 с.; Його ж. Історія карпатських русинів: у 6т. / 
М. Лучкай. -  Ужгород : Закарпаття, 1999. -  T. 2 : Містить в собі статус цих країв до приходу мадярів по 1690 
рік. -  388 с.
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(1803-1865)17, Анатолій Краліцький (1835-1894)18, о. Василь Гаджега (1864-1938)19,
о. Іриней Кондратович (1878-1957)20, Володимир Кушнір21 та інші.

Історичні дослідження представників «русинської» історіографії не можна з 
об’єктивних причин зараховувати до російської історичної школи. Вони носили зде
більшого ненауковий характер, були переповнені леґендами, оповідями, не пропону
вали критичного аналізу джерел. Тож усіх або майже всіх осіб в актових матеріалах
XIII-XIV ст. під етнонімом «Ruthenus» розглядали винятково як автохтонів, а не 
переселенців. Однак навести хоча б декілька серйозних арґументів на підтвердження 
того, що «русь» оселилася на території за Карпатами ще в IX ст., ніхто з авторів так і 
не зміг.

1.1.2. Українська історіографія XIX -  першої половини XX ст.

Поділи Речі Посполитої в останній третині XVIII ст. докорінно вплинули на 
історичний розвиток українських земель, які опинилися у складі Австрійської (від 
1867 р. Австро-Угорської монархії) та Російської імперій. Тож українська історична 
наука розвивалася по-різному, перебуваючи в безпосередній залежності від політики 
обох держав. Габсбурзька династія не була проти україномовних історичних 
досліджень. Натомість наковці, які мешкали в Росії, зіткнулися з цілим рядом 
проблем, як-от заборона писати і друкувати українською мовою (Валуєвський 
циркуляр 1863 p., Емський указ 1876 р. царя Олександра II).

Однак при цьому провідні напрями європейської історичної науки в XIX -  на 
початку XX ст. (передусім романтизм та позитивізм) мали вплив і на українську 
історіографію, найперше у підавстрійській Галичині. Саме тут, починаючи від 
другої половини XIX ст., продуктивно функціонувала низка москвофільських 
видань історичного спрямування, де перспектива друкуватися, значно схожа до 
української (хоча насправді -  «мовним суржиком», так званим «язичієм»), була 
вірогіднішою22. Не випадково такі галицькі історики, як Денис Зубрицький (1777— 
1862)23, Антін Петрушевич (1821-19ІЗ)24, Ісидор Шараневич (1829-1901)25, могли

16 Историческія черги Угро-Русскихь : в 4 тетрадях / [сост. и издшгь И. Дулишковичь]. -  Унгварь : Печатня 
Карла Іегеря и Альберта Рейпайя, 1875. -  Тетрадь 2. -  142 с.
17 Духновичь О. Истинная Исторія Карпато Россовь или Угорскихь Русиновь / О. Духновичь. -  Унгварь, 1853. -
96 с.
18 Кралицкій А. Кь исторіи Угорскихь Русиновь (по жереламь Базиловича и Балудянского) / А. Кралицкій II 
Галичанинь. Литературньш Сборникь издаваемьій Богданомь Андріевичемь Дідицкимь. -  Львовь : Типомь 
Института Ставропигійского, 1863. -  Кн. 1. -  Вмп. 3-4. -  С. 181-190.
19 Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Ужанской жуїгЬ. Студив исторично-архивні /
В. Гаджега. -  в Ужгороді : Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1924. -  149 с.
20 Кондратович И. М. Исторія Подкарпатскоі Руси для народа / И. Кондратович. -  в Ужгороді : Книгопечатня 
акційного тов. «Уніо», 1924. -  120 с.
21 Kuschnir Wl. Die Ruthenen in Ungam / Wl. Kuschnir II Ruthenische Revue: Halbmonatschrift. -  Wien, 1904. -  
II Jahrgang. -  S. 320-329.
22 Королько А. Археографічна діяльність Антона Петрушевича / А. Королько II Вісник Прикарпатського універ
ситету. Історія. -  2001. -  Вип. 4-5. -  С. 175-187.
23 ЗубрицкийД. Анонимь Гнезненский и Іоаннь Длугошь. Латинскія виписки изь ихь починеній, статей, отно- 
сящихся кь исторіи Галичско-Владимирской Руси, за периодь оть 1337 по 1387 годь, сь русскимь переводомь, 
и критическими изслідованіями и замічаніями / Д. Зубрицкий. -  Львовь: Напечатано вь Типографіи 
Ставропигіянской, 1855. -  122 с.; Его же. История древнего Г аличско-Русскаго княжества : в 2 ч . ІД.  Зубриц
кий. -  Львов : Институт Ставропигийский, 1852. -  4. 3.
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розвивати українську історичну науку, водночас запрошуючи науковців з 
Наддніпрянщини публікувати свої розвідки (тут, зокрема, регулярно виходили статті 
Миколи Костомарова (1817-1885)26).

Русько-угорська проблематика на сторінках їхніх досліджень займала помітне 
місце. Так, Д. Зубрицький дійшов думки, що вплив мадярів на політичний, 
соціально-економічний та релігійний розвиток регіону не завжди був негативним, 
часто він відповідав інтересам галицької знаті й суперечив політичним поглядам 
більшості князів. Конфлікт інтересів, що неодмінно виникав унаслідок таких 
непорозумінь, часто призводив до переселення боярських родин до Угорщини.

Іншою причиною міграційних рухів руського населення на захід, на думку
І. Шараневича, було те, що Галичина впродовж 1205-1235 pp. неодноразово ставала 
складовою частиною Угорської корони. Тому для переселення не існувало жодних 
істотних перешкод. Історики відверто симпатизували сильній князівській владі, а 
тому діяльність представників галицької опозиції з-поміж нобілітету, як правило, 
оцінювали вкрай негативно. Наприклад, того ж Володислава Кормильчича27

Дуже сприятливим для розвитку української історичної науки стало 
створення у Львові 1873 р. Наукового товариства імені Тараса Шевченка, навколо 
якого об’єдналися дослідники як зі Східної Галичини, так і українських земель у 
складі Росії. Предметом зацікавлення авторів, чиї праці публікувалися на сторінках 
«Записок» та «Хроніки», була насамперед козацька доба XVII-XVIII ст. До історії 
княжої доби науковці вдавалися порівняно менше. Проте все ж окремі аспекти 
нашої проблеми знаходили висвітлення. Звичайно, подібні звернення з’являлися у 
контексті ширших тем з історії Галицької та Волинської земель доби Середньовіччя. 
При цьому недоліком частини робіт було те, що дослідники часто не 
використовували весь тодішній джерельний матеріал іноземного походження, дос
тупний для опрацювання.

Одним з перших проблему угорського впливу на князівсько-боярські вза
ємовідносини в Галицькій землі розглянув Мирон Кордуба (1876-1947). Йому
належить стаття «Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до

28половини XIII столїтя» , що виявилася продовженням аналогічних за характером 
ранніх досліджень Михайла Грушевського (докладніше -  див. при аналізі статті 
Михайла Сергієнка29). Автор відобразив головні причини й передумови загострення 
на території Галицької землі міжстанових суперечностей, показавши вплив політики 
Арпадів на цей процес. Причиною глибоких непорозумінь між князями та боярами,

24 Петругиевич А. С. Обзор важнейших политических и церковних пронсшествій в Галицком княжестве с поло
вини XII -  до конца XIII вв. / А. Петругиевич II Галицкий исторический сборник. -  Львов, 1854. -  Bun. 2. -  
С. 7-81.
25 Шараневич /. Исторія Галицко-Володимирской Русьі оть найдавнейших времен до року 1453 / 1. Шараневич.
-  Львов : Накладом автора, 1863. -  462 с.
26 Костомаров Я. Князь Данило Романовичь Галицкій / Я. Костомаров II Литературний сборник, издаваемий 
обществом Галицко-русской матици. -  Львов, 1886. -  Вьіп. 1. -  С. 48-87.
27 Зубрицкий Д. История... -  4. 3. -  С. 53-54; Шараневич /. Исторія Галицко-Володимирской Pycu... -  С. 73.
28 Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини ХПІ столїтя / М. Кор
дуба II Записки НТШ. -  Львів, 1899. -  T. 31-32. -  С. 1-42.
29 Сергієнко М. Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці / М. Сергієнко II Записки НТШ. -  Львів, 1892. -  
Т. 1 .-С . 3-32.
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на його переконання, стало те, що руські володарі не могли й не хотіли забезпечити 
знаті тих прав і привілеїв, які гарантували угорці30. На думку історика, це одна з 
причин невдалого правління у Галичі Мстислава Мстиславовича, й саме ця модель 
тривалий час перешкоджала утвердженню тут Романовичів31. Основним фактором, 
який призвів до падіння угорського авторитету і -  як наслідок -  військово- 
політичної влади в Галичині, науковець вважав заздрість багатьох бояр до 
Судислава, який користувався особливою пошаною Арпадів, згодом виїхавши на 
постійне проживання до королівства32.

Серед інших робіт М. Кордуби на увагу заслуговує стаття «Західне пограниче 
Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном»33 У ній відображено 
плинність контролю держав-сусідів над Карпатським хребтом, відзначено стабільні 
тенденції міграційних рухів у регіоні34.

Наукове Товариство імені Тараса Шевченка фінансувало і видання книжок, 
зокрема, працю Івана Линниченка (1857-1926) «Суспільні верстви Галицької Руси 
XIV-XVв.» 5, на сторінках якої автор відобразив зміни в середовищі боярського 
стану після входження Галичини до іноземних держав від середини XIV ст. Він кон
статував, що чимало представників знаті перейшло на службу до польських чи 
угорських королів, а часто вони навіть змінювали місце проживання.

Участь галицького нобілітету в подіях 1340 р. у Галичині й на Волині 
цікавили також Омеляна Терлецького (1873-1958)36

Найбільшу роботу в процесі формування не лише концепції історії України, а 
й у дослідженнях окремих її земель, місцевого населення та ін. провів М. Грушевсь- 
кий (1866-1934). Однією з перших його публікацій, виданих під псевдонімом 
М. Сергієнко, стала стаття «Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці»31’, яка 
з’явилася фактично ще до офіційного перетворення Товариства імені Шевченка з 
літературного на наукове. Науковець на основі здебільшого літописів показав 
закономірності соціально-політичного та військового протистояння князів з 
галицькими боярами й іншими представниками антикнязівської опозиції. Автор 
відзначав, що на цей процес у першій третині XIII ст. помітно впливали й угорці, які 
перебували в тісних стосунках з галицькою знаттю38

Результати поглибленого вивчення середньовічних руських еліт відображено 
в статті «Галицьке боярство ХІІ-ХІІІ вв.»39 та на сторінках «Історії України-Руси»40

30 Кордуба М. Суспільні верстви... -  С. 7-8,18.
31 Там само. -  С. 28.
32 Там само. -С . 21.
33 Кордуба М. Західне пограниче Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном / М. Кордуба II Записки 
НТШ. -  Львів, 1925. -  Т. 140. -  С. 159-245.
34 Там само.-С. 233.
35 Линниченко І. Суспільні верстви Галицької Руси XIV-XV в. / 1. Линниченко. -  Львів : Руська історична біб
ліотека. Видає НТШ, 1899. -  268 с.
36 Терлецкий О. Політичні події на Галицькій Русі в р. 1340 по смерти Болеслава Юрия II. Розвідка критично- 
історична / О. Терлецкий І І Записки НТШ / [за ред. М. Грушевського]. -  Львів : Накладом НТШ, 1896. -  Т. 12. -  
Кн. 4 .-С . 1-26.
37 Сергієнко М. Назв, праця. -  С. 3-32.
38 Там само. -  С. 30.
39 Грушевський М. С. Галицьке боярство ХІІ-ХІІІ вв. / М. Грушевський II Записки НТШ. -  Львів, 1897. -  Т. 20. -  
С. 1-20.
40 Його ж. Історія України-Руси : у 10 т., 11 кн. / М. Грушевський. -  K .: Наук, думка, 1992-1993. -  Т. 2-3.
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Боярство Галичини, на думку історика, було особливо самодостатнім, що 
підкріплювали не лише старі родові традиції, а й тісні контакти із сусідами, 
передусім угорцями. До найавторитетніших представників галицької знаті 
науковець відносив Володислава Кормильчича, Доброслава, Жирослава, Судислава 
та інших, чиї взаємини з Арпадами підтверджено документально. Роботи історика 
містять ряд дискусійних фрагментів, які заслуговують на особливу увагу в нашому 
дослідженні. Так, наприклад, правління Володислава Кормильчича в Галичі 
науковець сприймав як княжіння, хоча не відкидав угорської протекції41. Однак 
маючи обидва акти, які відтворюють окремі аспекти життя в Угорщині особи з 
іменем Ladislaus Ruthenus у 1218 та 1232 pp., він так і не запропонував належного їх 
джерелознавчого аналізу та не запровадив до наукового вжитку.

При аналізі генеалогії боярина Доброслава Судцича автор висловлював 
думку, що той міг бути сином судді42, не припускаючи його спорідненості з 
Судиславом і відкидаючи доцільність проведення філологічного аналізу патріота 
Доброслава -  Соудь|ичь, а також цілий ряд непрямих підтверджень його тісних 
зв’язків з угорцями.

Без наведення належних аргументів він усе ж залишався переконаним, що 
може йтися «про руські землі Угорської корони», маючи на увазі територію 
сучасного Закарпаття. При цьому для М. Грушевського «[...] істнованнє руської 
кольонїзації тут не підлягає сумніву»43

Зрозуміло, що заслуги історика перед вітчизняною наукою без перебільшення 
колосальні. На основі ретельного вивчення так званого Галицько-Волинського літо
пису XIII Пт.. він не лише вперше запропонував його хронологічну канву44, якою з 
невеликими змінами користуються й досі, а й впровадив до наукового вжитку 
чимало іноземних документів, повністю навів їхні тексти й подавши авторські 
коментарі45 Науковець встановив проживання в Угорщині цілого ряду осіб, 
ідентифікованих як Rutenus, Or os, Oroz і т. д. (Maladik Ruthenus, Theza Ruthenus, Lue 
cum filiis Fudur et Stephano, Iwanka filius Iwan, Петро син Zobuslou, Zobuslou з 
Чичеровець, Germanus з-над Топлі та ін.)46 При цьому він не відкидав імовірності 
їхнього переселення до володінь Арпадів з невідомих, як правило, причин.

М. Грушевський дослідив суспільний склад тих угорських земель, які 
найбільше піддавалися зовнішній колонізації (сучасні Словаччина, Трансильванія, 
українське Закарпаття та ін.), їх господарський потенціал, військову й 
адміністративну інфраструктуру, окремі аспекти історичного розвитку47

Інший видатний науковець, який працював у цьому напрямі, -  Микола 
Чубатий (1889-1975). У 1917 р. він опублікував статтю під назвою «Західна Україна

41 Його ж. Історія України-Руси : у 10 т., 11 кн. / М. Грушевський. -  K .: Наук, думка, 1992. -  T. 2. -  С. 482.
42 Його ж. Галицьке боярство XII—XIII ст. -  С. 7.
43 Його ж. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 486.
44 Його ж. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи / М. Грушевський II Записки НТШ. -  Львів, 1901. 
-T . 41. -С . 1-72.
45 Його ж. Історія України-Руси : у 10 т., 11 кн. / М. Грушевський. -  K .: Наук, думка, 1993. -  T. 3. -  С. 516-517 : 
Звістки угорських грамот про похід кор. Андрія на Волинь і иньші походи на Галичину.
46 Його ж. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 501-502.
47 Там само.-С. 485-504.
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і Рим у XIII ст.. у своїх змаганнях до церковної унії»4*, де використав чимало джерел 
вітчизняного й зарубіжного походження, показав не лише специфіку взаємовідносин 
руських князів з папами в кінці XII—XIII- ст., а й місце та роль у цьому процесі угор
ських Арпадів. На думку історика, перманентний контроль над Галичиною королів 
Бели III й Андрія II всіляко сприяв поступовому укріпленню тут впливів Като
лицької церкви, формуванню мережі монастирів та діяльності ченців жебрущих 
орденів (францисканців і домініканців). Також посилювався відтік руського 
населення на захід, що було помітно вже в середині XIII ст.

Перша світова війна та революційні потрясіння 1917-1920 pp. неґативно впли
нули на роботу НТШ й українську історичну науку загалом. Після остаточного 
переходу західноукраїнських земель до складу Польщі Товариство перебувало під 
постійною пильною увагою урядових структур, а це унеможливлювало нормальну 
роботу. Ще гіршою ситуація стала у Другу світову війну і за окупації регіону 
радянськими військами. Значна частина істориків емігрувала за кордон, де 
продовжувала свої студії, деякі з яких мали дотичний стосунок і до нашої пробле
матики. Це праці Миколи Андрусяка (1902-1985)49, Ярослава Пастернака (1892- 
1969)50 і Степана Томашівського (1875-1930)51.

У першій половині XX ст., окрім українських істориків з Галичини чи 
діаспори, відповідні питання цікавили і науковців із Закарпаття, часто ідентифі
кованих у літературі як представники «русинської» історіографії. Хоча більшість 
авторів не ставили цю тему за безпосередній предмет своєї уваги, однак окремі її 
аспекти вони змогли деталізувати. Зокрема проблему належності східних комітатів 
Угорщини до володінь Романовичів у своїй роботі «Минуле Ужгорода» актуалізував 
Петро Сова (1894 -  після 1945-го). Також його цікавила біографія одного з опозиціо
нерів короля Карла Роберта з династії Анжу, союзника галицько-волинських воло
дарів та гіпотетичного вихідця зі східнослов’янських земель Петра Петуні52.

Колонізацію угорських земель мешканцями Русі на основі використання 
археологічних, топографічних та лінгвістичних джерел вивчав Олександр Мицюк 
(1883-1943)53

Окремі аспекти русько-угорських військово-політичних взаємин кінця XII -  
першої третини XIII ст. висвітлив Іван Гарайда (1903-1944)54. Через порівняльний 
аналіз літописів, королівських грамот, творів польських хроністів та інших 
іноземних документів він дійшов висновку, що розширення сфери впливу 
Угорщини на схід відбувалося за повної згоди галицької знаті. На підтердження

48 Чубатий М. Західна Україна і Рим у ХІП ст. у своїх змаганнях до церковної унії / М. Чубатий // Записки 
НТШ.-Львів, 1917.-T . 123-124.-С . 1-108.
49 Андрусяк М. Останні Романовичі (нащадки Мстислава й Романа Даниловичів) / М. Андрусяк II Вісник Укра
їнського Вільного Університету. -  Мюнхен, 1948. -  T. 5. -  С. 1-12.
50 Пастернак Я. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди 1850-1943 pp. / Я. Пастернак. -  Івано-Фран- 
ківськ : Плай, 1998. -  347 с.
51 Томашівський С. Історія України: старинні і середні віки / С. Томашівський. -  Мюнхен : Вид-во УВУ, 1948. -
146 с.
52 Сова П. Прошлое Ужгорода : у 3 т . ІП. Сова. -  Ужгород : Типографія «Школьной Помощи», 1937. -  T. 1. -  
С. 50-51.
53 Мицюк О. Нариси з соціально-господарської історії Підкарпатської Русі: у 3 т. 10 .  Мицюк. -  Ужгород : На
кладом автора, 1936. -  T. 1 : До другої чверте XVI в. -  214 с.
54 Гарайда И. Галицька политика угорскихь королбвь Бейльї ІІІ-го и Андрія ІІ-го / И. Гарайда II Зоря-Hajndl. -  
1943.-№  1-4.-С . 119-176.
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своїх аргументів історик навів надання короля Андрія II особі на ім’я Ladislaus 
Ruthenus виноградників Пограніце, що колись належали естергомському 
архієпископові. При цьому науковець безапеляційно вважав, що йдеться про 
Володислава Кормильчича 5 На думку історика, періодичне нехтування привілеїв 
місцевого боярства та піклування про власні інтереси час від часу позбавляли угрів 
підтримки знаті, що призвело до падіння їхнього авторитету і поступового 
витіснення з регіону зусиллями руських князів.

Отже, українська історична наука XIX -  початку XX ст. зробила певний 
внесок у вивчення русько-угорських відносин. Уперше предметом окремого 
дослідження обрано галицьке боярство та його всебічні взаємини з керівними 
королівськими династіями Угорщини. Важливе місце посідала оцінка цілого ряду 
персоналій з Русі -  як князівського прошарку, так і родової знаті, їхніх матри
моніальних зв’язків з угорськими родинами, спільних політичних та господарських 
інтересів. Українські вчені ввели до наукового вжитку цілий ряд невідомих 
іноземних джерел, перекладали їх, витлумачили, написали коментарі, створивши всі 
підстави для подальшого поглибленого дослідження обраної проблематики.

1.1.3. Радянська історична наука другої половини XX ст.

Роки Першої світової війни, подальші революційні події у Росії та в Україні 
внесли глибокі корективи не лише до геополітичної мапи світу, а й у перспективи 
розвитку історичної науки. Впродовж 20-30-х pp. XX ст. історичні дослідження з 
методологічного огляду зберігали прив’язаність до історико-політичного напряму та 
позитивізму. Науковці працювали за старими принципами, характерними для 
російської історіографії кінця XIX -  початку XX ст. У міжвоєнний час предмет 
дослідження взагалі не був актуальний.

Однак роки Другої світової війни та переділ Східної Європи змінили й сферу 
наукових інтересів. У СРСР поступово утверджувалися нові методологічні засади 
досліджень, обов’язкові для всіх галузей наук, особливо історії. Історико- 
формаційний п’ятичленний підхід до тлумачення історичного процесу поставив 
перед радянськими вченими принципове завдання оцінити події з нової позиції. 
Оскільки після 1945 р. Східна Галичина, Волинь і Закарпаття стали складовою 
частиною Радянського Союзу, виникла потреба насамперед аргументовано 
обґрунтувати такий перехід, відобразивши в коротких розвідках та дослідженнях 
минуле цих земель.

Одним з перших над питанням про етнічний склад населення Закарпаття та 
його адміністративно-політичну належність у Середні віки почав працювати 
ужгородський історик Микола Лелекач (1909-1975). Вивчаючи минуле східних 
комітатів Угорщини (сучасне українське Закарпаття), він значну увагу присвятив 
вельможі Петрові Петуні56. Історик не ідентифікував його в етнічному сенсі, хоча й 
зафіксував наявність у нього надань у східних землях королівства. При цьому 
М. Лелекач припустив, що конфлікт між королем Карлом Робертом та опозицією 
знаті на чолі з Петром упродовж 1316/1317-1322 pp. увінчався для Романовичів

55 Там само. -  С. 144.
56 Лелекач М. М. Процес закріпачення закарпатського селянства в XIV-XV ст. / М. Лелекач II Наукові записки 
Ужгородського державного університету (далі -  УжДУ). -  1957. -  Т. 29. -  С. 6-10.
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повною втратою земель за Карпатами57 Остання обставина може опосередковано 
свідчити про якусь не до кінця зрозумілу участь князів у протистоянні. Однак 
основне завдання досліджень науковця полягало в доведенні належності земель 
Закарпаття до Русі. На сторінках кандидатської дисертації та ряду інших робіт він 
зазначив, що від X до середини XIII ст. ці території перманентно належали до сфери 
впливу династії Рюриковичів58. При цьому чіткого етнічного ідентифікування 
місцевого населення М. Лелекач уникав.

Аналогічні дослідження в галузі археології проводили Едуард Балагурі (1931— 
2004) та Степан Пеняк (*1931 p.). Серія книжок, написана за результатами польових 
робіт, підтвердила висловлену ще в XIX ст. концепцію давнього заселення території 
Закарпаття слов’янськими племенами59 Однак назвати цих мешканців «руссю» 
дослідники не поспішали, відзначаючи їхню значну етнічну строкатість.

Іншим відомим радянським ученим, який після завершення світової війни 
зацікавився історією західноукраїнських земель, був Володимир Пашуто (1918— 
1983). До його заслуг належить використання при вивченні історії Русі джерел 
іноземного походження, які в більшості вчених СРСР викликали недовіру, тому й не 
бралися до уваги. Започатковане за його ініціативи в 60-х pp. XX ст. публікування 
коментованих наративних джерел до історії Русі триває й досі.

Русько-угорські відносини XII—XIII ст. стали предметом студій В. Пашуто на 
сторінках монографій «Очерки по истории Галицко-Вольїнской Руси» (1950)60 та 
«Внешняя политика Древней Руси» (1968)61. Політику угорців щодо Галицької землі 
вчений відкрито називав «окупацією», причому навіть простежив певний континуїтет 
претензій Арпадів у регіоні -  від кінця XI до середини XIII ст. (1238 р.)62. За спри
яння угрів, як переконаний історик, у Галичині поступово утверджувалися впливи 
католицизму, винуватцями чого він вважав бояр, які виступали прихильниками 
влади іноземців. Серед галицької знаті чимало осіб було нащадками спільних 
шлюбів. До таких В. Пашуто зараховував Юрія Витановича та Володислава 
Вітовича6

При визначенні кордонів поширення політоніма «русь», варіативності його 
використання в іноземних наративних та актових документах, як це поняття 
розуміють мешканці, що не були підданими Рюриковичів, і т. д. для нашого 
дослідження важливим є доробок Арсенія Насонова (1898-1965)w Завдяки 
ретельному вивченню літописання він аргументовано довів, що саме поняття 
«Русь», чи «Русская земля», на захід від Києва сягало не далі меж верхніх течій 
Горині та Збруча. Історик чітко дав зрозуміти, що більшість земель, підвладних

57 Там само. -  С. 8.
58 Див., зокрема: Його ж. Про приналежність Закарпаття до Київської Русі в X-XI ст. ст. / М. Лелекач II Нау
кові записки Ужгородського державного університету. -  1949. -  T. 2. -  С. 28-38.
59 Балагурі Е. А. Закарпаття -  земля слов’янська. З історії слов’янських племен Закарпаття VI-X1II ст. Нариси / 
Е. Балагурі, І. Пеняк. -  Ужгород : Карпати, 1976. -  159 с.; Пеняк С. Ранньослов’янське і давньоруське населен
ня Закарпаття VI-XIII ст. / С. Пеняк. -  K .: Наук, думка, 1980. -  180 с.
60 Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Вольїнской Руси / В. Пашуто. -  М. Изд-во AH СССР, 
1950 .-330  с.
61 Его же. Внешняя политика Древней Руси / В. Пашуто. -  М .: Наука, 1968. -  472 с.
62 Там же. -  С. 258.
63 Там же. -  С. 244.
64 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Историко-географи- 
ческое исследование / А. Насонов. -  М .: Изд-во АН СССР, 1951. -  261 с.
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керівній династії у широкому сенсі, так і не стали називатися «Руською землею». До 
таких він відносив Волинську, Смоленську, Ростово-Суздальську, Галицьку (з 
володіннями в Подунав’ї), частково Новгородську65 та ін.

Висновок А. Насонова не можна, однак, абсолютизувати в сенсі держави 
Русь, західна частина якої в 1253 р. отримала назву Королівства Русі, що знайшло 
відображення у численних латиномовних джерелах. Початкове значення етноніма 
Русь, за висновком переважної більшості європейських вчених пов’язане з 
вікінґами-варягами66, дало назву всій державі з центром у Києві, і його вживали в 
зарубіжних джерелах на окреслення населення цієї держави.

Але погляди автора, безперечно, дають змогу повністю відкинути або піддати 
поважному сумніву, що потребує серйозних доказів, припущення, яке побутувало і 
далі фігурує в «русинській» історіографії, буцімто «русь» могла проживати в межах 
сучасного Закарпаття ще до появи тут наприкінці IX ст. угорців.

Науковці СРСР також приділяли увагу дослідженню руського нобілітету IX-
XIII ст. Ще в 1959 р. Валентин Гарданов (1908-1989) опублікував статтю, 
присвячену інститутові кормильства, особливо популярному в Галицькій землі у 
XII—XIII ст.67 На прикладі аналогій у багатьох інших народів автор показав, що 
«кормилец» як у фізичному, так і духовному сенсі був особою чи не найближчою до 
дітей керівного князя, реально впливав на перебіг політичних подій. Прикладом 
історик вважав постать Володислава, прозваного в літописі Кормильчичем.

Галицька знать була предметом вивчення та дисертацій Сергія Пашина 
(*1960 р.)68 і Тетяни Бєлікової (*1960 р.)69 Хоча історики не опублікували 
результатів своїх студій у монографіях, окремі статті дозволяють встановити їхні 
оцінки діяльності боярських родин, зокрема відносин з угорцями. Загалом 
визнаючи, що взаємини з Арпадами були дуже тісними, вони все ж не схильні 
вважати це позитивним явищем в історичному розвитку землі.

Найпомітніший внесок у вивчення середньовічної історії Угорщини та її 
зв’язків з довколишніми країнами, керівними династіями, знаттю й ін. зробив

65 Его же. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: историко-географическое 
исследование. Монголи н Русь: история татарской политики на Руси / А. Насонов. -  СПб.: Алетейя, 2002. -  
С. 28, 33.
66 Літературу про це див.: Войтович Л. Вічні дискусії навколо етноніма Русь / Л. Войтович II Археологічні дос
лідження Львівського університету. -  Львів, 2010. -  Вип. 13. -  С. 196-204; Його ж. Загадки вікінгів: Ладога і 
Пліснеськ. Продовження дискусії на межі ХХ-ХХІ століть / Л. Войтович II Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. -  Львів, 2011. -  Вип. 20 : Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану 
Леонтія Войтовича. -  С. 171-181.
67 Гарданов В. К. «Кормильство» в Древней Руси (K вопросу о пережитках родового строя в феодальной Руси 
IX—XIII вв.) / В. Гарданов II Советская зтнография. -  1959. -  № 6. -  С. 236-250.
68 Патин С. С. Галицкое боярство ХІІ-ХІП вв. / С. Паилин II Вестник ЛГУ. -  1985. -  Серия 2. -  Вьіп. 4. -  С. 15- 
20; Его же. Боярство и зависимое население Галицкой (Червоной) Руси XI-XV вв.: Автореферат дис. 
...кандидата исторических наук. 07.00.02 -  история СССР / Ленинградский Ордена Ленина и Ордена 
Трудового Красного знамени государственньїй университет им. А. А. Жданова. -  Л., 1986. -1 5  с.
69 Беликова Т. В. Княжеская власть в Галиче времен Ярослава Осмомьісла / Т. Беликова II Вестник ЛГУ. -  1985.
-  Серия 2. -  Вьіп. 3. -  С. 81-82; Ее же. Княжеская власть и боярство Юго-Западной Руси в XI -  начале XIII вв.
-  Диссертация... кандидата исторических наук. 07.00.02. -  история СССР / Ленинградский Ордена Ленина и 
Ордена Красного знамени государственньїй университет. -  Л., 1990. -  194 с. (Висловлюємо вдячність
А. Юсуповичу за надану копію рукописа).
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Володимир Шушарін (1924-1999)70. За весь період існування СРСР він залишався 
найвідомішим фахівцем-гунґарологом у країні (захистив докторську дисертацію в 
Москві 1991 p.). Його дослідження угорської історії ІХ-ХІІІ ст. увінчалися появою 
цілого ряду робіт, серед яких найважливішою є двотомна «История Венгрии»71 та 
монографія «Ранний зтап зтнической истории венгров. Проблеми зтнического 
самосознания»72.

Науковий спадок автора через раптову смерть не було повністю опубліковано, 
він зберігається як рукопис у архіві Російської академії наук.

Русько-угорські взаємовідносини стали лише частиною комплексної роботи 
над середньовічною історією Угорщини. Значну увагу автор приділяв джере
лознавству, пошукові угорських філологічних нашарувань у літописанні та хроніках 
часів Арпадів, Анжу й інших династій. Він переклав російською мовою «Діяння 
угорців» Аноніма та «Хроніку Угорців» Іоанна Туроці. На сторінках Галицько- 
Волинського літопису науковець виявив кілька незауважених угорських предикатів 
у іменах місцевої знаті. До таких, на думку В. Шушаріна, міг належати, наприклад, 
«Ivan Legeny», буквально -  «Іван Парубок», або «Іван Молодець»73 Вивчаючи 
тенденції переселення «русі» до Угорщини, автор відзначав значні масштаби цього 
процесу, засвідчені в цілому ряді топонімів74.

Отже, вивчення міграційних процесів з Русі до Угорщини впродовж XI-XIV ст. 
в СРСР було недостатнє. Історики загалом констатували факт тісних взаємозв’язків 
між галицькою знаттю й угорським нобілітетом, що не раз підтверджували часті 
втечі бояр від князівських переслідувань до володінь Арпадів. Однак чітко вста
новити етнічний склад східних комітатів Угорського королівства і довести тяглість 
у їхній політичній належності до Русі, на наш погляд, не вдалося. Не було проведено 
комплексного топонімічного й історичного аналізу переселенських рухів, не 
встановлено ні більшості імен осіб, які змінювали місце проживання, ні сіл та міст, 
куди вони переїжджали. Дослідження етнічних і патронімічних ідентифікацій 
носили поверховий характер. Водночас до наукового вжитку впроваджено ряд іно
земних джерел, започатковано серію видань, на сторінках яких публікували ці доку
менти і коментарі до них. Такі нововведення за умов обмеженого виїзду за кордон 
істотно полегшували дослідницьку роботу на місці, створюючи перспективи для 
молодих поколінь істориків.

70 Стикапин А. Владимир Павлович Шушарин (1924-1999) / А. Стнкалин II Венгрьі и их соседи по Централь
ної! Европе в Средние века и Новое время. Памяти Владимира Павловича Шушарина. Сборник статей / [ред. 
колл. Т. М. Найшов, А. С. Стьїкалкин, М. К. Юрасов]. -  М .: Конти, 2004. -  С. 13—17.
71 История Венгрии : в 2 т. / [под ред. В. Шушарина]. -  М .: Наука, 1971. -  T. 1. -  644 с.
72 Шушарин В. П. Ранний зтап зтнической истории венгров. Проблеми зтнического самосознания / В. Шуша
рин. -  М .: РОССПЗН, 1997. -  572 с.
73 Его же. «Венгерские» известия Галицко-Вольшской летописи / В. Шушарин II Восточная Європа в древнос
те и средневековье. Проблеми источниковедения. Чтения памяти члена-корреспондента AH СССР Владимира 
Терентьевича Пашуто. Москва, 18-20 апреля 1990 г. Тезиси докладов / [отв. ред. А. П. Новосельцев]. -  М .: 
Изд-во АН СССР, 1990. -  С. 144.
74 Его же. Мадьяри и славянские народи королевства Венгрия XI в. (Источниковедческие и историогра- 
фические заметки) / В. Шушарин II Acta Hungarica. -  Ужгород, 1992. -  Evf. 2. -  С. 145-157; Его же. «Рутени» /
В. Шушарин II Образование Древнерусского государства. Спорньїе проблеми. Чтения памяти член-корреспон- 
дента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто, Москва, 13-15 апреля 1992. Тезиси докладов. -  М .: Изд-во 
РАН, 1992.-С. 74.
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1.1.4. Українська історіографія кінця XX -  початку XXI ст.

Проголошення 1991 р. незалежності України створило всі умови для глибо
кого переосмислення власної історії, повернення із забуття заборонених за часів 
СРСР праць українських і російських істориків XIX -  початку XX ст., а також 
запозичення найкращих методологічних традицій сучасної європейської та світової 
історіографії. Пріоритет вивчення вітчизняної медієвістики перестав бути 
прероґативою наукових центрів Москви, Санкт-Петербурґа (до 6 вересня 1991 р. -  
Ленінград), Києва. Інтернетизація інформативного простору поліпшила доступ до 
джерел, чимало з яких було оцифровано. Пом’якшення візового режиму для 
науковців створило передумови для регулярних поїздок за кордон задля роботи в 
зарубіжних архівах, бібліотеках, музеях, налагодження співпраці, обміну досвідом 
тощо.

Важливе місце в дослідженнях посідає зацікавлення іноземних стипенді
альних фондів, представники яких усіляко підтримують вивчення історії між
народних відносин у Центральній Європі, сприяють транскордонному науковому 
співробітництву.

Середньовічні студії в галузі славістики і медієвістики після 1991 р. активно 
провадять не лише в Києві, Львові, Чернівцях, а й Івано-Франківську, Ужгороді, 
Дрогобичі та ін. Зросло число молодих науковців, які цікавляться історією євро
пейського Середньовіччя.

Зрозуміло, що історичне минуле Галицької та Волинської земель, русько- 
угорські відносини в зоні Карпат, обопільні транскордонні міграційні процеси були 
предметом інтересу здебільшого вчених зі Львова (Львівський національний універ
ситет імені Івана Франка та Інститут суспільних наук, а від 20 січня 1993 р. -  
Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України). Після проголошення суверенітету України надбання школи М. Гру- 
шевського поступово почало повертатися із забуття. Концепція, найповніше 
сформульована в його «Історії України-Руси», знайшла продовження наприкінці 
XX ст. Саме доробок одного з учнів М. Грушевського -  Івана Крип’якевича (1886— 
1967) заклав основи для продуктивного продовження середньовічних студій75 
Галицьке, а потім Галицько-Волинське князівство у XII -  середині XIV ст., на думку 
автора, було спадкоємцем України-Русі, зокрема на рівні міждинастичних відносин. 
Запропонована оцінка діяльності найвидатніших представників боярства, 
пов’язаних тісними взаєминами з угорцями, досить неоднозначна. Якщо постаті 
Дмитра Детька приділено помітну увагу76, то Володислава Кормильчича автор 
неодноразово плутає з боярином Володиславом Юрійовичем77

Окремі фрагменти русько-угорських відносин знайшли відображення в працях 
Ярослава Ісаєвича (1936—2010)7 . Він проаналізував історичну географію східних

75 Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. 2-ге видання, із змінами і доповненнями / 1. Крип’якевич. -  
Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. -219  с.
76 Там само. -  С. 16, 65, 71, 143-146, 157-159,168.
77 Там само.-С. 51, 53, 113, 116,126,151, 161-162,171-172.
78 Ісаєвич Я. Джерела про західні межі української етнічної території / Я. Ісаєвич II Ісаєвич Я. Україна давня і 
нова: народ, релігія, культура / Я. Ісаєвич [НАН України; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича].
-  Львів : Світ, 1996. -  С. 66; Його ж. Історична географія Угорщини та суміжних країв XI-XIV ст. / Я. Ісаєвич
II Архіви України. -  1967. -  №2. -  С. 71-74.
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угорських комітатів, де впродовж XI-XIV ст. регулярно оселялися вихідці з Русі. 
Основою дослідження стали праці угорського дослідника Дьєрдя Дьєрффі.

Представником школи М. Грушевського та І. Крип’якевича, відомим джере
лознавцем другої половини XX -  початку XXI ст. є Олег Купчинський (*1934 р.) -  
автор фундаментальної праці «Акти та документи Галицько-Волинського 
князівства XIII -  першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти»19 Після 
докладної реконструкції літописної спадщини Галицької і Волинської земель, а 
також вивчення збережених актових матеріалів кінця XIII-XIV ст. науковець 
встановив, що не тільки князі, а й найзаможніші бояри часто володіли власними 
канцеляріями, де видавали та зберігали поточні документи різного характеру. До 
таких осіб історик зарахував Володислава Кормильчича і Судислава, наводячи кон
кретні приклади їхньої дипломатичної діяльності на службі в угорських володарів 
(1210/1211 та 1233 pp. відповідно), коли бояри використовували власний актовий 
матеріал, зміст якого фрагментарно зафіксовано в літописі80

Дослідження середньовічної Галичини й Волині, міжнародних відносин у 
Центральній Європі належать перу учня Ярослава Ісаєвича -  львівського історика 
Леонтія Войтовича (*1951 p.). Він є автором восьми монографій81, понад 240-ка 
статей і рецензій82 з генеалогії князівських династій на Русі, в Литві й Орді, 
європейської генеалогії та біографістики.

У взаємозв’язках галицьких бояр з угорськими Арпадами історик убачає обо
пільний інтерес. Для угорців така співпраця була вигідна з господарського і торго
вельного огляду. Галицький нобілітет, який через специфіку розвитку Галицької 
землі посідав спадкові феоди, а не бенефіції, на відміну від еліт інших земель Русі, 
позитивно ставився до привілеїв угорської знаті. Тому так часто найприхильніша до 
Арпадів знать переїжджала до королівства на постійне проживання, підтримуючи 
королів у протистояннях з Романовичами та іншими князями Русі. Боярство 
приваблювала унія з Арпадами, за моделлю подібна до унії Хорватії, яка дала змогу 
тамтешньому боярству управляти краєм на паритетних засадах, тоді як Романовичі 
намагалися втілити візантійську модель абсолютизму. Також історик привернув ува
гу до торгово-економічних інтересів еліти Галицької землі та її боротьби з князівсь
кою монополією на зовнішню торгівлю, зокрема сіллю.

79 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII -  першої половини XIV століть. 
Дослідження. Тексти 10. Купчинський. -  Львів : Наукове Товариство імені Шевченка, 2004. -  1283 с.
80 Там само. -С . 239,257.
81 Див., зокрема: Войтович Л. Галицько-Волинські етюди / Л. Войтович. -  Біла Церква : Видавець Олександр 
Пшонківський, 2011. -  480 с.; Його ж. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів / Л. Войтович. -  К .: 
Інститут історії України НАН України, 1993. -  199 с.; Його ж. Нащадки Чингіз-хана: вступ до генеалогії Чин- 
гізидів-Джучидів / Л. Войтович. -  Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2004. -  248 с.; Його ж. Княжа доба на Русі: портрети 
еліти / Л. Войтович. -  Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2006. -  782 с.
82 Див., зокрема: Його ж. Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії / Л. Войтович II Запис
ки НТШ. -  Львів, 2006. -  T. 252 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. -  С. 187-206; 
Його ж. Король Данило Романович. Загадки та дискусії / Л. Войтович II Terra Cassacorum. Студії з давньої та 
нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова. -  
K .: Інститут історії України НАН України, 2007. -  С. 383-403; Його ж. Король Данило Романович: політик і 
полководець / Л. Войтович II Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі. Матеріали Міжнародної 
наукової конференції 29-30 листопада 2007 p., Львів. -  Львів : Мистецький фонд імені Короля Данила, 2008. -  
С. 22-97 та ін.
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JI. Войтович упевнений, що Володислав Кормильчич прагнув запровадити в 
управлінні Галицькою землею зміни саме під впливом повідомлення про перемогу в 
Болгарії повстання на чолі з місцевим знатним родом Асенів (1187 р.) 3. При цьому 
історик відкидав імовірність його «князювання» в Галичі впродовж 1213-1214 pp. як 
угорського ставленика, вважаючи, що боярин був цілком суверенним у своєму прав-

•84Л1НН1 .
Дослідження галицько-волинської історії впродовж останньої чверті XX -  

початку XXI ст. успішно проводить Олександр Головко (*1952 p.), який у травні 
2006 р. в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України захистив 
докторську дисертацію на тему: «Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в 
державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та 
класичного середньовіччя»85. Окремим аспектом його інтересів стали інтриги так 
званої «боярської фронди»86, яку науковець вважає категорично негативним явищем 
в історії Галицької землі. Тож діяльність найпослідовніших прихильників 
угорського протекторату з-поміж місцевої знаті (Володислав Кормильчич, 
Судислав, Семюнко Чермний, Доброслав Суддич, Жирослав, Гліб Зеремієвич, Ілля 
Щепанович та ін.) автор оцінює негативно87 Один з перших у вітчизняній 
історіографії він аргументовано заперечив тотожність літописних Судислава й 
Судислава Бернатовича, слушно вважаючи останнього сандомирським каштеляном 
Суліславом, сином Бернарда, випадково або ж свідомо неправильно названим у 
літописі серед подій серпня -  вересня 1210 (або ж 1211 р.)88.

Біографії окремих галицьких бояр вивчав Олег Мазур (*1963 p.). При дослід
женні діяльності Володислава Кормильчича історик дійшов висновку, що він мав на 
меті закласти в Галичі власну династію, за що поплатився ув’язненням до в’язниці, в 
якій невдовзі й помер89 Однак О. Мазур не використав відомих дипломів короля 
Андрія II від 1218 та 1232 pp., де згаданий Ladislaus Ruthenus, тому праця з 
джерелознавчого огляду неповна, а концепція слабо аргументована.

Аналогічно непереконливо виглядають аргументи щодо суверенного 
правління в Галицькій землі впродовж 1340-1349 pp. Дмитра Детька. Дискусійне 
повідомлення диплома короля Людовіка І від 1344 р. про нібито підпорядкування 
боярина королеві О. Мазур проаналізував поверхово без використання всієї наявної 
історіографії, зокрема робіт польських вчених (Генриха Пашкевича, наприклад)90 У

83 Його ж. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів. -  С. 34.
84 Його ж. Галицько-Волинські етюди. -  С. 239.
85 Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально- 
Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О. Головко. -  K .: Стилос, 2006. -  575 с.
86 Його ж. Боярська «фронда» в Галичі / О. Головко II Пам’ять століть. -  2002. -  №5. -  С. 52-59.
87 Його ж. Корона Данила Галицького. -  С. 275, 294-295; Його ж. Галицький період діяльності князя Мсти
слава Мстиславича Удатного / О. Головко II Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до 
кінця XVIII ст.). -  K .: Інститут історії України НАН України, 2007. -  Вип. 7. -  С. 86. Не раз розглядаючи 
діяльність найвідоміших боярських родин крізь призму вивчення русько-угорських відносин першої половини 
XIII ст., історик іноді не використовував наявної джерельної бази і сучасних історіографічних оцінок (див., зо
крема: Его же. Юго-Западная Русь в политике Венгрии в первой половине XIII в. / А. Головко II Rossica 
antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2010. -  Вип. 2. -  
С. 113-139).
88 Головко О. Корона Данила Галицького. -  С. 559.
89 Мазур О. Володислав Кормильчич: Шлях до княжого столу / О. Мазур II Дрогобицький краєзнавчий збірник.
-  Дрогобич : Коло, 2002. -  Вип. 6. -  С. 118-129.
90 Його ж. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae Russiae» (інститут «старійшини» у політичному житті 
Галицької землі другої чверті XIV ст.) / О. Мазур II Семінари : Княжі часи. -  Львів, 2002. -  С. 19-20.
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статті немає також повідомлень угорського актового матеріалу, де на початку
XIV ст. в комітаті Абауйвар зустрічається persona nomine Dechk, тобто в такому ж 
фонетичному й лексичному варіанті, як і в королівському документі від 1344 р.

Найповніше на теренах України галицьке й волинське боярство досліджував 
науковець з Дрогобича, учень Леоніда Тимошенка (*1955 р.) і Леонтія Войтовича, 
представник школи І. Крип’якевича -  Андрій Петрик (*1975 p.), який з цієї пробле
матики у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію91. Його перу належить кілька 
десятків статей, з яких найбільший інтерес викликають студії про міжнародну 
діяльність галицької знаті, зокрема зв’язки з угорцями92.

Загалом визнаючи сталість і стабільність відносин боярських родин з 
угорцями впродовж ХІІ-ХІІІ ст., автор все ж вважає, що протекцію Арпадів у 
Галичині місцева знать розцінювала як явище тимчасове. Намагання Володислава 
Кормильчича 1213-1214 р. встановити тут одноосібне правління, започаткувати 
боярську (а з часом -  князівську) династію, за словами історика, є типовим підтвер
дженням цього. Автор переконаний, що подібні прецеденти самовладдя бояр у га
лицьких землях траплялися неодноразово, прикладом чого є казуси з Доброславом 
Суддичем у 40-х pp. XIII ст. та Дмитром Детьком у 40-х pp. XIV ст. Слушною, як ми 
вважаємо, є думка про належність до однієї сім’ї Судислава й Доброслава Суддича 
(Судиславовича), хоча аргументація самого припущення не досить переконлива.

У статтях дослідник використовує результати польових досліджень боярських 
садиб у селищі Судовій Вишні (Мостиський район Львівської області, Україна), селі 
Крилосі (Галицький район Івано-Франківської області, Україна) та ін. Роботи 
А. Петрика часто супроводжуються додатками: таблицями, схемами і т. п. Однак 
погляди історика не позбавлені цілого ряду принципових недоліків. Свої аргументи 
він формулює винятково на основі опрацювання літописних даних. Використання 
іноземного наративного й актового матеріалу зводиться до мінімуму, а це позбавляє 
дослідження комплексності та об’єктивності. Студії А. Петрика містять чимало 
хронологічних неточностей, оскільки автор часто послуговується тим датуванням 
подій, яке було проставлено в Іпатіївському літописі набагато пізніше від написання 
самого тексту (в XV-XVI ст.), є помилковим, що ще на початку XX ст. спершу довів 
М. Грушевський, а з часом -  інші дослідники.

Також А. Петрик послуговується літописними текстами в перекладі сучасною 
українською мовою Леоніда Махновця (1919—1993)93, що в тлумаченні останнього 
не завжди докладні, мають багато суперечностей, і їх не слід використовувати як 
джерело при проведенні фахових наукових досліджень.

91 Петрик А. М. Боярство Галицько-Волинської держави (XII-XIV ст.). Автореферат дисертації ...кандидата іс
торичних наук. 07.00.01. -  історія України / Національна Академія наук України, Інститут українознавства 
імені Івана Крип’якевича. -  Львів, 2007. -  20 с.
92 Його ж. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі / А. Петрик II Дрогобицький краєзнав
чий збірник. -  Дрогобич : Вимір, 2002. -  Вип. 6. -  С. 105-117; Його ж. До історії боярських родин Кормиль- 
чичів, Доброславичів та Дядьковичів / А. Петрик II Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Вимір,
2001. -  Вип. 5. -  С. 29-45; Його ж. Ідеологія галицького боярства та її вплив на трансформацію Галицько- 
Волинської держави / А. Петрик II Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2004. -  Вип. 8. -  
С. 46-58; Його ж. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави / А. Петрик II 
Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2005. -  Вип. 9. -  С. 181-193 та ін.
93 Літопис Руський / [пер. Л. Махновця]. -  K .: Дніпро, 1989. -  590 с.
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Загалом робота, яку провів А. Петрик в останні роки, створила всі передумови 
для поглибленого дослідження біографій галицького і волинського боярства в 
перспективі, що тепер реалізують як в Україні, так і за кордоном.

Іншим центром дослідження галицько-волинської середньовічної історії впро
довж останньої чверті XX -  початку XXI ст. залишався Київ, зокрема Інститут 
історії України НАН України (від 1953 р. -  Інститут історії АН УРСР; від 1990 р. 
сучасна назва -  Інститут історії України АН УРСР (від 1991 р. -  АН України; від 
1994 р. -  НАН України)). Тут від середини -  другої половини XX ст. працювало 
чимало відомих дослідників -  славістів і медієвістів (Михайло Брайчевський, Іван 
Гуржій, Кость Гуслистий, Іван Кулинич, Наталія Полонська-Василенко, Омелян 
Пріцак, Фелікс Шабульдо, Серафим Юшков та ін.).

Провідним спеціалістом у цій сфері залишається член-кореспондент Націо
нальної академії наук України Микола Котляр (*1932 p.), що за останні десятиліття 
підготував цілий ряд фахівців з історії Русі (Олександр Головко, Андрій Плахонін 
(*1972 p.), Володимир Ричка (*1955 p.), Олексій Толочко (*1963 р.) та ін.) й написав 
низку книг, присвячених Галицько-Волинській Русі XII-XV ст. і найвидатнішим 
постатям її історії94.

Попри високу продуктивність та чимало опублікованих робіт, вони, на наш 
погляд, мають істотний недолік, пов’язаний із неврахуванням більшості іноземних 
джерел, а також останніх позицій європейської історіографії. Часто М. Котляр 
вдається до механічного перенесення текстів зі своїх попередніх книжок до нових. 
Оцінка діяльності галицького боярства і загалом східної політики Арпадів у М. Котляра 
відверто негативна. Він переконаний, що Угорщина мала намір окупувати Галичину 
й послідовно експлуатувати її природні та людські ресурси, не маючи на це 
порівняно з Романовичами належних підстав. Бояр, які симпатизували мадярам, 
науковець називає «бунтівниками», «грабіжниками народу», «диктаторами», 
«запроданцями іноземним хазяїнам», «зрадниками», «керівниками боярської 
олігархії», «лідерами боярської маґнатерії», «лукавими», «підбурювачами країни», 
«презренними», «прислужниками угорського короля» та ін.95 Отже, на тлі відверто 
апологетичних оцінок Данила Романовича погляд історика на діяльність 
найпослідовніших його опозиціонерів з-поміж боярства діаметрально протилежний.

На особливу увагу заслуговують напрацювання О. Толочка. Вивчаючи 
галицько-волинське літописання, він присвятив також декілька статей історії цього

94 Котляр М. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М. Котляр. -  K .: Інститут історії України НАН України, 
1993. -  167 с.; Його ж. Галицько-Волинська Русь / М. Котляр II Україна крізь віки : у 15 т. / [за ред. В. Смолія].
-  K.: Альтернативи, 1998. -  Т. 5. -  336 с.; Його ж. Данило Галицький / М. Котляр. -  K .: Інститут історії 
України НАН України, 2001. -  153 с.; Його ж. Данило Галицький. Біографічний нарис / М. Котляр. -  K .: Аль
тернативи, 2002; Його ж. Історія дипломатії Південно-Західної Русі / М. Котляр. -  K .: Інститут історії України 
НАН України, 2002. -  247 с.; Его же. Даниил, князь Галицкий. Документальнеє повествование / Н. Котляр. -  
СПб.: Алетейя, 2008. -  320 с.; Його ж. Княжий двір Південної Русі X-XIII ст. / М. Котляр, В. Ричка. -  K .: 
Наук, думка, 2008. -  357 с.
95 Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / [за ред. М. Ф. Котляра]. -  K .: Наук, думка,
2002. -  С. 17, 19, 37, 39, 179, 189-190 та ін.; Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. -  С. 46, 52; 
Його ж. Данило Галицький. -  K., 2001. -  С. 38-39,46; Його ж. Княжий двір Південної Русі Х-ХІИ ст. -  С. 326.
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• 96 • • * 97 ^регіону , зокрема представникам керівних династій і місцевого боярства Його 
роботи відзначені глибиною джерелознавчого аналізу літописів (з іноземними доку
ментами XI-XIV ст. історик майже не працює), неординарністю підходу до вив
чення поставленої проблеми, спробами перегляду давно усталених в історичній 
науці концепцій, у багатьох випадках сприйнятих доведеними фактами ще від XIX ст.

Однією з революційних пропозицій автора став перегляд джерельних свідчень 
про вік князя Данила Романовича, на думку науковця, народженого пізніше від 
брата Василька9 . І хоча аргументи виявилися не надто переконливими99, переоці
нити старі кліше на тлі формування національної історіографії вкрай потрібно.

Провідний науковий співробітник Тюркологічного центру Інституту сходо
знавства НАН України в Києві Олександр Галенко (*1960 р.) одну зі своїх статей 
присвятив локалізації так званої «Руської марки»1 Робота цінна з огляду на 
використання цілого ряду нових джерел, зокрема східного походження, а отже, 
якісно відрізняється від аналогічних студій ХІХ-ХХ ст. (докладніше див. далі). На 
нашу думку, опрацювавши найрізноманітніші документи з цієї проблеми, історик 
слушно локалізував розташування Marchiae Ruthenorum на сучасному угорсько- 
австрійському прикордонні, про що в європейській історіографії точилися дискусії 
ще в XIX ст. Поява цієї адміністративної одиниці, на думку науковця, пов’язана з 
діяльністю купців скандинавського походження, які мали тут свої торговельні 
факторії.

Етимологічне значення згаданих у літописанні та європейських документах 
слов’янських імен допомогли встановити студії професора Галини Лозко 
(*1952 р.)101.

Окреме місце в комплексі українських досліджень історії галицько-волин- 
ських земель доби Середньовіччя посідають роботи Віталія Нагірного (*1978 р.) з 
Івано-Франківська, який від 2007 р. працює в Інституті історії Яґеллонського уні
верситету (Краків, Польща). Його монографія «Зовнішня політика князівств 
Галицької і Волинської земель в 1198/1199-1264 /?/?.»102 частково висвітлює і нашу

96 Толочко А. Одна занмствованная формула в Галицко-Вольїнской летописи / А. Толочко II Ruthenica. -  K .: 
Інститут історії України Національної Академії наук України, 2006. -  T. 5. -  С. 256-257; Его же. Как вьшіядел 
оригинал Галицко-Вольїнской летописи / А. Толочко II Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: 
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. -  С. 175-183 та ін.
97 Его же. О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве / А. Толочко II Ruthenica. -  K .: Інститут істо
рії України НАН України, 2006. -  T. 5. -  С. 252-255.
98 Його ж. Замітки з Галицько-Волинського літописання / О. Толочко. -  К .: Національна Академія наук Украї
ни, Інститут історії України, 2005. -  С. 3-17; Его же. Известен ли год рождения Даниила Романовича 
Галицкого? / А. Толочко II Средневековая Русь / [отв. ред. А. А. Горский]. -  М .: Индрик, 2007. -  Вип. 7. -  
С. 221-236.
99 Домбровский Д. К вопросу о датах рождения Даниила и Василька Романовичей (заметки к статье А. П. То
лочко) / Д. Домбровский II Средневековая Русь / [отв. ред. А. А. Горский]. -  М .: Индрик, 2009. -  Вьш. 8. -  
С .85-100.
100 Галенко О. Рутенська марка за джерелами EX-XII ст. / О. Галенко II Наукові записки : збірник. -  К .: Інсти
тут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 2006. -  Серія «Політологія і 
етнологія». -  Вип. 29. -  С. 6-16.
101 Лозко Г. Іменослов: імена слов'янські, історичні та міфологічні / Г. Лозко. -  К .: Редакція часопису «Сва- 
рог», 1998. -  176 с.
102 Nagimyj W. Polityka zagraniczna ksi?stw ziem halickiej і wofynskiej w latach 1198 (1199)-1264 / W. Nagimy. -  
Krak6w : PAU, 2011. -  362 s. Див.: Волощук M. M. Нове дослідження зовнішньої політики правителів Галицької 
та Волинської земель 1198 (1199)—1254 років: Рец. Nagimyj Witalij. Polityka zagraniczna ksi$stw ziem halickiej і 
wofynskiej w latach 1198 (1199)—1264. -  Krak6w: PAU, 2011. -  362 s. (Нагірний Віталій. Зовнішня політика
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проблематику. В контексті відображення зовнішньої політики окремих галицьких і 
волинських князів історик коротко охарактеризував їхні взаємини з боярами, які в
XIII ст. оселилися в Угорщині (Володислав Кормильчич, Судислав, Жирослав та ін.).

Загалом українська історіографія кінця XX -  початку XXI ст. актуалізувала 
дослідження галицько-волинської середньовічної історії. Працівники науково- 
дослідних центрів у Києві, Львові та інших містах вивчали не тільки військово-полі- 
тичні події в регіоні, міжнародні відносини (втім і з угорцями), а й біографії най- 
видатніших князів та бояр. Позитивом студій стали поступове введення до 
наукового вжитку джерел іноземного походження, переоцінка старих концепцій, 
залучення до роботи молодих перспективних дослідників.

1.1.5. Російська історична наука на зламі ХХ-ХХІ ст.

Проблематика нашого дослідження у пострадянський період цікавила й 
російських дослідників. Російська славістика і медієвістика після розпаду СРСР, 
попри значні труднощі різного характеру, все ж зуміла зберегти основні науково- 
дослідні центри, провідні кадри. Результати вивчення історії Русі (науковці 
використовують в основному історіографічні поняття «Древняя Русь», іноді -  
«Киевская Русь») регулярно публікуються на сторінках провідних видань «Славяно- 
ведение», «Древняя Русь. Вопроси медиевистики», «Вопросьг истории», «Средне- 
вековая Русь», «Rossica antiqua», «Вестник Московского университета»9 «Вестник 
Санкт-Петербургского университета» та ін.

Основні концептуальні дискусії в російській історіографії щодо тлумачення 
історії Русі відбуваються між московськими та санкт-петербурзькими вченими.

Столичні дослідники наразі об’єднані навколо спадщини Бориса Грекова 
(1882—1953)103 та Володимира Пашуто (докладніше див. у частині, присвяченій 
науковому доробку історика), послідовно відстоюють ідею про Русь як цент
ралізовану монархічну державу на чолі з представниками керівної династії 
Рюриковичів. Серед науковців нового покоління на увагу заслуговує доробок Петра 
Стефановича (*1974 p.), зокрема його статті, присвячені Галицькій і Волинській

104землям .
Натомість у Санкт-Петербурзі дотримуються концепції російського історика 

права Василя Сергєєвича (1832-1911) про домінування на Русі общинних порядків і 
звичаєвого права, з якими мусили рахуватися всі князі. На сьогодні такі погляди

князівств Галицької і Волинської земель в 1198 (1199)—1264 роках. -  Краків, 2011. -  362 с.) / М. Волощук II 
Княжа доба : історія і культура. -  2011. -  Вип. 5. -  С. 260-265.
103 Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Греков. -  М .: Политиздат, 1953. -  567 с.
104 Стефанович П. С. «Верность» в отношениях князя и дружини на Руси ХІІ-ХІІІ вв. / 77. Стефанович II Древ
няя Русь. -  2008. -  №1 (31). -  С. 72-82; Его же. Отношения князя и знати в Галицком и Волинском княжествах 
до конца XII в. / П. Стефанович II Средневековая Русь / [отв. ред. А. А. Горский]. -  М .: Индрик, 2007. -  Вип. 7. 
-С . 120- 220.
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найповніше репрезентують Ігор Фроянов (*1936 р.)105, Андрій Дворниченко (*1957 р.)106 
та Олександр Майоров (*1969 р.)107

Так, О. Майоров на прикладі вивчення історії Галицько-Волинської Русі 
домонгольського періоду намагався продемонструвати, як договірні відносини між 
місцевими общинами та князями впливали на політичний розвиток землі. Історик 
слушно зауважив, що угорські права і привілеї (особливо після видання «Золотої 
булли» 1222 p.), які діяли в королівстві, періодично втілювалися на практиці і в самій 
Галичині, особливо -  в роки правління тут герцога Андрія. Ця практика 
приваблювала місцеву знать до тісної співпраці з Арпадами. Тож, з одного боку, 
такий союз ще від кінця XII ст. перешкоджав утвердженню в Галицькій землі волин
ських князів, які не могли гарантувати такого ж «пільгового» співіснування; а з 
іншого -  сприяв активнішим зв’язкам бояр з угорцями. Історик переконаний, що 
persona nomine Ladislaus Ruthenus, згадана 1218 р., тотожна з Володиславом
Кормильчичем, який упродовж 1213-1214 pp. управляв Галичем як угорський санов-

108ник
Фундаментальним доробком науковця є дві монографії (за незначними 

змінами й доповненнями в російській версії тотожні за змістом), опубліковані 
впродовж 2011 p.: двотомне видання «Галицько-Волинський князь Роман Мсти- 
славич: володар, воїн, дипломат»109 та «Византия и Западная Европа. Из ucmopuu 
внешнеполитических и культурних связей ХІІ-ХІІІ вв.»по Проблематику боярства, 
міграційних рухів з Русі на захід не викладено тут надто широко, але важливими для 
нас є нові оцінки етимологічного значення терміна «Русь», його географічного й 
політичного застосування в Середньовіччі та в Новий час111. Новаторські підходи до 
вивчення боротьби Романовичів за Австрійське герцогство в середині -  другій 
половині XIII ст.112 дали змогу з’ясувати місце в цих подіях дипломатичних місій 
угорських королів на схід за участі колишніх руських переселенців.

Серед молодшого покоління над історією Галицької землі працює 
П. Стефанович. Його стаття, присвячена проблемі взаємовідносин князя і знаті в 
Галичині та на Волині до кінця XII ст., не відзначається таким глибоким підходом

105 Фроянов И. Я. Киевская Русь / И. Фроянов. -  Л .: Изд-во ЛГУ, 1980. -  322 с.
106 Его же. Города-государства Древней Руси / И. Фроянов, А. Дворниченко. -  Л .: Изд-во Ленинградского 
университета, 1988. -  269 с.
107 Майоров А. В. Галицко-Вольтская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский пе- 
риод. Князь, бояре и городская община / А. Майоров [под ред. И.Я. Фроянова]. -  СПб.: Университетская кни
га, 2001.-640 с.
108 Его же. О некотормх психологических закономерностях традиционного сознания в Древней Руси (боярин 
Володислав Кормильчич, князья Игоревичи и городская община Перемишля в к о л л и зи я х  начала XIII в.) / 
А. Майоров II Историческая психология и ментальность. Зпохи. Социуми. Зтноси. Люди / [ред. колл. 
Л. М. Шипицина и др.]. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 1999. -  С. 190— 
200; Его же. Галицко-Волинская Русь. -  С. 408-436 : Глава IV. 4. Феномен Володислава Кормильчича.
109 Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат : у 2 т. / О. Майоров -  Біла 
Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2011. -  Т. 1 До вивчення джерел з історії внутрішньої та 
зовнішньої політики. -3 1 8 с .; Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипло
мат : у 2 т. І О. Майоров. -  Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2011. -  Т. 2 : Політична та куль
турна спадщина, родина, династія. -  462 с.
110 Его же. Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурних связей 
ХІІ-ХІІІ вв. / А. Майоров. -  СПб.: ДМИТРИИ БУЛАНИН, 2011. -  800 с.
111 Его же. Русь, Византия и Западная Европа. -  С. 41-47; Його ж. Галицько-волинський князь Роман Мсти
славич. -  Т. 1. -  С. 47-52.
112 Его же. Русь, Византия и Западная Европа. -  С. 654-689.
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до аналізу обраної проблематики, через що неодноразово викликала критику113. 
Однак автор навів кілька додаткових підтверджень впливу західноєвропейської 
середньовічної традиції на політичний розвиток Галицької землі. Так, наприклад, 
клятва вірності, якось висловлена Данилові Романовичу його оточенням: «вірни 
есмьі Боу и тобі г°ноу нашемоу», за словами історика, -  типовий німецький 
аналог114, який міг потрапити до руських князівств як з імперських, так і з угорських 
земель.

Попри гострі дискусії в середовищі санкт-петербурзьких та московських істо
риків щодо політичного устрою Русі, науковці обох шкіл сходяться на думці, що 
називати країну феодальною державою не можна, оскільки типових 
західноєвропейських ознак феодального устрою джерела не відображають. Однак 
при цьому історики уникають вживати таких висновків щодо Галичини, оскільки 
визнають, що європейські впливи станом на XIII ст. головно з Угорщини були тут 
значно істотніші, ніж в інших землях.

Проблематика регіонального поширення, політичного, етнічного застосування 
поняття «Русь» у широкому й вузькому сенсі на сторінках джерел стала одним з 
аспектів дослідницької роботи сучасних російських вчених, зокрема професора 
Володимира Кучкіна (*1933 р.)11 На основі глибокого джерелознавчого аналізу 
літописної спадщини історик дійшов висновку, що дефініцію «Русь» щодо 
Галицької землі якщо й уживали, то радше випадково, а не закономірно. Правда, 
автор уникає деяких моментів, зокрема, феномену появи Королівства Русі саме на 
цій території.

Аналогічні за методикою і характером пошуки в іноземній наративній спад
щині провадив провідний російський спеціаліст із русько-німецьких відносин DG-
XIII ст. професор Олександр Назаренко (*1948 p.). Як продовжувач традиції 
вивчення історії зовнішньої політики Русі, започаткованої В. Пашуто, він 
залишається прихильником основоположного принципу історичного дослідження -  
історико-філологічної єдності, використання даних спеціальних історичних 
дисциплін -  генеалогії, нумізматики, сфрагістики та ін. Дослідник вважає доцільним 
скоротити, а в ідеальній перспективі й ліквідувати відрив науки про руське 
Середньовіччя від європейської медієвістики (включаючи візантиністику)116. 
Історик зіставляє руські і зарубіжні (латинські, візантійські, старонімецькі) тексти, 
поглиблено аналізує маловідомі і вводить у науковий вжиток нові джерела. Тому 
цінність такого міждисциплінарного підходу важлива перш за все при тлумаченні

113 Див., наприклад: Жих М. Рецензия на: Стефанович П. С. Отношения князя и знати в Галицком и Вольїнс- 
ком княжествах до конца XII в. / М. Жих // Средневековая Русь. -  Вьіп. 7 / [отв. ред. А. А. Горский]. -  М .: Ин
дрик, 2007. -  360 с. ISBN 978-5-85759-418-6. -  С. 120-220; Его же. K проблеме социально-политического ус- 
тройства Галицкой и Вольїнской земель домонгольского времени / М. Жих І І Русин. -  Кишинев, 2010. -  
№ 1 (19).-С . 172-181.
114 Стефанович П. С. «Верность»... -  С. 79.
115 Історіографічний огляд найважливіших робіт див.: Кучкин В. А. «Русская земля» по летописньїм данньїм XI
-  первой трети XIII в. / А. Кучкин II Древнейшие государства Восточной Европьі. Материальї и исследования 
1992-1993 годьі / [отв. ред. А. В. Новосельцев]. -  М .: Наука, 1995. -  С. 74-100; Ведюшкина И. В. «Русь» и 
«Русская земля» в Повести временньїх лет, летописнмх статьях второй половини XII -  первой трети XIII в. / 
И. Ведюшкина II Древнейшие государства Восточной Европи. Материальї и исследования 1992-1993 годи / 
[отв. ред. А. В. Новосельцев]. -  М .: Наука, 1995. -  С. 101-116.
116 Д и в .: Назаренко А. В. О междисциплинарном подходе к изучению Древней Руси / А. Назаренко II Древняя 
Русь: Вопроси медиевистики. -  М., 2002. -  № 1. -  С. 5-8.
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поняття «русь» у джерелах західного походження (насамперед -  німецького), які 
автор досконало знає. Його перу належить низка робіт на цю тему117

Доволі дискусійною є думка науковця про розташування «Руської Марки» в 
межиріччі Сави і Дунаю, на межі із сербськими землями118. Спроби локалізації 
згаданої адміністративної одиниці автор відтворив і в подальших публікаціях119

Найповніше русько-угорську середньовічну тематику в сучасній Росії 
відображено в роботах учня професора В. Шушаріна -  Михайла Юрасова (*1959 p.). 
Сфера безпосередніх студій автора -  двосторонні міждинастичні відносини IX -  
кінця XII ст. Особливістю його праць є спроба аргументовано довести, що на 
території сучасного Закарпаття до появи угорців мешкало населення, іденти
фіковане як «русь». При цьому підтвердження він шукає головно в документах
XIV-XV ст., оскільки джерельний матеріал ІХ-Х ст. таких свідчень не наводить120 
Опосередковано торкаючись теми міграційних рухів із земель Русі до Угорщини, 
М. Юрасов не виключає, що їх каталізатором могли слугувати міждинастичні 
шлюби.

Отже, російська історична наука на зламі віків виявляє зацікавлення до 
вивчення галицької та галицько-волинської середньовічної спадщини, але 
дослідження в цій сфері мають бути інтенсивніші. Хоча науковці використовують 
щодо цієї території дефініції «Галицкая Русь» та «Галицко-Вольїнская Русь», вони 
погоджуються з тим, що вказані землі у своєму всебічному розвитку суттєво 
відрізнялись від інших володінь Рюриковичів. Подібні відмінності пов’язані з 
близьким сусідством інших централізованих держав Європи, зокрема Угорщини, з 
якою місцеве населення мало тісні й тривалі обопільні зв’язки.

1.1.6. Угорська історіографія

Історична наука Угорщини у XVIII-XIX ст. розвивалася під впливом найнові
ших на той час філософських та суспільно-політичних течій, серед яких провідне 
місце посідало просвітництво. Угорці в структурі Австрійської імперії порівняно з

117 Его же. Об имени «Русь» в немецких источниках ІХ-ХІ вв. / А. Назаренко II Вопросьі язьисознания. -  М., 
1980. -  №5. -  С. 46-57; Его же. Имя «Русь» и его производньїе в немецких средневекових актах (IX-XIV вв.): 
Бавария -  Австрия / А. Назаренко II Древнейшие государства на территории СССР: Материальї и ис- 
следования, 1982 год. -  М .: Наука, 1984. -  С. 86—129; Его же. Русь или рути в Раффельштетгенском 
таможенном уставе? (Об одном мнимом конфликте между археологией и историей) / А. Назаренко II Вос- 
точная Европа в древности и средневековье: Проблеми и с т о ч н и ко вєд єн и я . Чтения памяти член-коррес- 
пондента АН СССР В. T. Пашуто. Москва, 18—20 апреля 1990 г. Тезиси докладов. -  М .: РАН. Институт 
российской истории, 1990. -  С. 87-92.
118 Его же. О «русской марке» в средневековой Венгрии / А. Назаренко II Восточная Европа в древности и 
средневековье / [ред. колл. Л. В. Черепний, введение Я. Н. Щапова]. -  М .: Наука, 1978. -  С. 302-306.
119 Его же. Еще раз о «Русской марке» (Ruzaramarcha) из грамоти Людовика Немецкого 862/863 года / А. Наза
ренко II От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / [сост. А. В. Юрасов; отв. ред. В. Л. Янин].
-  М .: Наука, 2003. -  С. 51-56.
120 Юрасов М. К. Новьіе данньїе о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками / М. Юрасов II 
Русин. -  Кишинев, 2005. -  №2 (2). -  С. 46-54; Его же. Складьгоание русско-венгерской границьі в X-XI вв. / 
М. Юрасов II Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2006. -  С. 297-313; Его же. Откуда приходили «руги» в Раффельпггеттен на рубеже IX-X вв.? / М. Юрасов II 
Русин. -  Кишинев, 2009. -  №4 (18). -  С. 6-14.
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іншими народами (чехами, хорватами, поляками, словаками, українцями та ін.) були 
на привілейованих позиціях. Це відображалося не тільки у тривалій традиції 
Габсбурґів коронуватися на правління з використанням угорських інсиґній 
(Священної корони, наприклад), а й наданні угорцям численних прав у національній 
мові, освіті, науці тощо. Подібні поступки сприяли активному розвиткові 
історичних досліджень наприкінці XVIII -  на початку XIX ст.

Одним із фундаторів угорської історіографії другої половини XVIII -  початку
XIX ст. був королівський бібліотекар Стефан (Іштван) Катона {Stephan Katona, 
1732-1811) -  автор латиномовної «Критичної історії королівства Угорщина», 
поділеної на томи і серії без збереження хронологічної послідовності викладення 
подій121 Цитуючи джерела (різні за жанром і походженням), він відтворив серед
ньовічну історію угорців, їхні відносини із сусідніми народами в популярний для 
історіографії XVIII ст. спосіб. Серед використаних документів -  дипломатика 
угорських володарів та архієреїв, папські булли, «Історія Польщі» Яна Длуґоша, 
«Історія угорців» Іоанна Туроці, польський актовий матеріал, джерела, які видавав 
італійський історик Маттео Віллані та ін. І. Катона був знайомий і з працями 
угорського історика другої половини XVIII ст. Ґеорґа Прая (Gydrgy Pray, 1723— 
1801), зокрема «Анналами Угорського королівства»12 .

Взаємини Арпадів і Анжу з керівними династіями Галицької і Волинської зе
мель XI-XIV ст. висвітлено в манері тодішньої історіографії, де основну увагу зосе
реджено на: 1) констатації шлюбних стосунків між Арпадами та галицькими 
князями; 2) висвітленні походів угорських королів до Галицької землі та на Волинь 
впродовж XIII-XIV ст.; 3) окресленні ролі галицького князя в боротьбі за угорський 
престол на початку XIV ст. (втеча претендента на спадщину Арпадів -  Оттона 
Баварського на Русь); 4) відображенні характеру русько-литовсько-татарської 
загрози для володінь Анжу в 30-50-хх pp. XIV ст. та ін. Автор, зокрема, підкреслив 
васальний статус Князя Данила Романовича стосовно короля Бели IV після 1235 p., 
що, безумовно, впливало на тенденції переселення вихідців із Галичини до Угор
щини. Частина використаних документів на сьогодні не відома, тому «Критичну 
історію» часто цитують як джерело.

121 Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae ex fide domesticorum ex exterorum scriptorium / [concinnata 
S. Katona]. -  Budae : Typis Catharinae Landerer Vidrae, 1788. -  Seria III. -  T. 1. -  740 p.; Historia critica regum 
Hungariae stirpis Arpadianae ex fide domesticorum ex exterorum scriptorium / [concinnata S. Katona]. -  Budae: 
Typis Catharinae Landerer Vidrae, 1790. -  Seria III. -  T. 2. -  632 p.; Historia critica regum Hungariae stirpis Arpa- 
dianae ex fide domesticorum ex exterorum scriptorium / [concinnata S. Katona]. -  Budae : Typis Catharinae Landerer 
Vidrae, 1790. -  Seria III. -  T. 3. -  733 p.; Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae ex fide domesticorum ex 
exterorum scriptorium / [concinnata S. Katona]. -  Posonii et Cassoviae: Svmbibus Ioannis Michaelis Landerer 
Typographi et bibliopolae, 1781. -  Seria II. -  T. 4. -  796 p.; Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae ex 
fide domesticorum ex exterorum scriptorium / [concinnata S. Katona]. -  Posonii et Cassoviae : Svmbibus Ioannis Mi
chaelis Labderer Typographi et bibliopolae, 1782. -  Seria II. -  T. 5. -  1094 p.; Historia critica regum Hungariae stirpis 
Arpadianae ex fide domesticorum ex exterorum scriptorium / [concinnata S. Katona], -  Budae: Typis Regiae 
Universitatis, 1782. -  Seria II. -  T. 6. -  1253 p. Про І. Катону див.: Ферков О. Визначні постаті угорської 
історіографії кінця XVIII -  початку XIX ст. / О. Ферков II Саграгіса-Карпатика. Європейські цінності та конфе
сійно-національна ідентичність населення Українських Карпат. -  Ужгород : УжНУ, 2006. -  Вип. 35. -  С. 299- 
305.
122 Annales Regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV / [opera et studio G. Pray]. -  Vindobo- 
nae: Typis Joannis Thomae de Tratther, 1762. -  P. 1 Complectens res gestas ab divo Stephano ad Carolum I. 
Robertvm. -  391 p.
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Учнем і послідовником І. Катони був Ґеорґ Феєр -  дослідник угорських коро
лівських та церковних актів доби Середньовіччя, автор понад 130-ти робіт з історії 
Угорщини і сусідніх країн. Найбільшу цінність становлять 43 томи «Кодексу 
цивільних і церковних дипломів Угорщини», а також кілька праць суто історичного 
характеру, на сторінках яких автор дав оцінку русько-угорським відносинам XI-
XIV ст. 2 . Він, зокрема, відобразив перипетії походу Коломана до Галицької землі в 
1099 p., досі не зовсім зрозумілі моменти галицького князювання Бориса 
Коломановича до 1135 p., кампанії короля ҐейзиІІ проти Володимирка Воло- 
даревича впродовж 1148-1152 pp., протистояння Арпадів і Романовичів за Галичину 
і Волинь у 20-30-ті pp. XIII ст., боротьбу династій Анжу та Гедиміновичів за 
спадщину Романовичів у 40- 80-х pp. XIV ст. тощо*

Ґ. Феєр констатував юридичну належність Галицької землі та Волині до 
Угорського королівства впродовж XIII-XIV ст. Серед князів, які перебували у 
васальній залежності від угорських королів, автор назвав Романа (очевидно, 
Ігоревича. -  М. В .\ Данила Романовича, Lotka (за О. Мазуром -  це невідомий 
представник династії Романовичів, якого звали Володислав, скорочено -  Влодко, 
Lotka 24; за М. Кордубою та JI. Войтовичем -  Володислав Земовитович, син 
Анастасії Львівни, якого Казимир III висував суперником Болеслава-Юрія 
Тройденовича після того, як останній розпочав самостійну політику125), Федора Ко- 
рятовича, Любарта Гедиміновича. Позитивною стороною угорського правління 
Людовіка І в Галицькій землі історик вважав поширення магдебурзького права, 
надання руським купцям численних привілеїв, заснування православної митрополії. 
Ці та інші причини сприяли міграційним рухам по обидва боки Карпат, активізували 
товарообмін, утворення «руських» поселень в Угорщині й угорських -  у Галичині.

Історик використав не тільки відомі йому пізньосередньовічні праці 
угорських авторів, а й польських (Вінцентій Кадлубек, Ян Длуґош, Мартин Кромер, 
Матвій Меховський), руських (літопис Нестора), італійських (Маттео Віллані), 
папські булли та ін.1 6

Окрема група угорських вчених середини XIX ст. -  дослідники східних комі- 
татів королівства, де руських поселенців згадували досить часто. Серед таких 
науковців -  автор тритомної «Монографії комітату Берег» і двотомної «Нової мо
нографії міста Мункач» Тіводар Легоцький (Tivadar Lehoczky, 1830—1915)127 та

123 Fejer G. Galliciae et Lodomeriae cum regno Hungaria nexus / G. Fejer. -  Budae : Typis Typogr. Regiae Universita- 
tis Ungaricae, 1834.
* Датування подано за усталеною в сучасній історичній науці хронологією. Сам Ґ. Феєр часто помилявся при 
визначенні дат в русько-угорських відносинах.
124 Мазур О. «Лотка князь руський, прибув до Вишеграда»: гіпотетична ідентифікація особи / О. Мазур II Дро
гобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2005. -  Вип. 7. -  С. 72-79.
125 Див.: Кордуба М. Болеслав-Юрій II. Останній самостійний володар Галицько-Волинської держави з нагоди 
600-річчя його смерті / М. Кордуба II Минуле і сучасне. -  Краків, 1940. -  Ч. 7. -  С. 3-32; Войтович Л. Князь 
Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрету / Л. Войтович II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2011. -
С. 209-220; Ejusdem. Walka о spadek ро Romanowiczach а кгбі polski Kazimierz Ш Wielki / L. Wojtowycz II 
Kazimierz Wielki і jego panstwo. W siedemsetn% rocznice urodzin ostatniego Piasta na trone polskim / [pod red. 
J. Maciejewskiego і T. Nowakowskiego]. -  Bydgoszcz, 2011. -  S. 47-66.
126 Волощук M. M. Русько-угорські відносини в рецепції Георга Феєра (1766-1851 pp.) / М. Волощук II Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. -  Івано-Франківськ : ЦІТ, 2008. -  Вип. 12-13. -  С. 68-71.
127 Lehoczky Т. Beregv&rmegye monogr&fiaja: 3 k-ban / Т. Lehoczky. -  Ungv&rott: Nyomatott Pollacsek Miksa 
konyvnyomd£jdban, 1881. -  K. 3 : 1 r6sz. -  413 1.; Ejusdem. Munk&cs Viros uj Monografi&ja: 2 k-ban / T. Lehoczky.
-  Ungvdr : KArpataljai Magyar Kulturilis Sz6vets£g, 1998. -  K. 1. -  216 1. Про історика див..ДанилюкД  Проблеми
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автор «Історії Ужгорода від найдавніших часів до сьогодення» Карой Мейсарош 
(Karoly Meszdros, 1821-1890)12®.

Основна сфера їхніх зацікавлень передбачала висвітлення історичного 
минулого східноугорських земель станом на XIII-XIV ст., де на той час відоме не 
одне руське поселення. Однак історики мали серйозні сумніви з приводу того, чи 
міграційні процеси відбувалися так масштабно і постійно. Зокрема Т. Легоцький 
піддав критиці ймовірність переселення в околиці Мункача (тепер -  місто Мукачеве, 
районний центр Закарпатської області, Україна) кількох десятків тисяч вихідців із 
Поділля на чолі з литовсько-руським князем Федором Корятовичем у 60-х pp.
XIV ст.129

Одним із найвідоміших істориків XIX -  початку XX ст. був представник істо- 
рико-правового напряму, автор робіт з історії міждинастичних взаємовідносин 
угорських королів зі своїми сусідами (зокрема руськими) Онтал Пор {Antal Por, 
1834-1911)130. Він один із небагатьох застосовував до населення Русі поняття «ги- 
teneb> (хоча важко з’ясувати, кого саме він мав на увазі -  русинів чи русь), тобто 
руський, замість «orosz» -  російський.

На сторінках монографії, присвяченої Матвієві Чаку Тренчанському, історик 
відобразив окремі аспекти протистояння угорського нобілітету та Карла Роберта, зо
крема одного з лідерів опозиції Петра Петене (Петуні)131.

У роботі «Русько-угорські відносини XIV ст.» вчений докладно охарак
теризував боротьбу за Галицьку і Волинську землі між П’ястями, Гедиміновичами, 
Чинґізидами та Анжу в 40-50-х pp. XIV ст. Основний акцент він зробив на 
угорсько-польському співробітництві, спільних військових походах (1345, 1351, 
1352, 1377 pp.), лаконічно окреслив характер кампаній, склад військ і т. д.132.

Одним з чільних представників історично-правового напряму також був Мор 
Вертнер (Мдг Wertner, 1849-1921). Його перу належать праці з генеалогії угорських 
королів династії Арпадів і Анжу «Історія родини Арпадів», «Генеалогія Анжу»133, а

історії середньовічного Закарпаття в науковій спадщині Т. Легоцького / Д. Данилюк, О. Ткачук I I Acta 
Hungarica. -  Ужгород, 1997. -  Evf. 4-5. -  С. 93; КобальЙ. Бібліографічний покажчик праць Тиводара 
Легоцького (1830-1915) / Й  Кобаль. -  Ужгород, 1990. -  55 с.
128 Meszdros К. Ungv£r tfrt&iete, a legrlgibb iddktdl maig / K. Meszdros. -  Pesten : Rith M6r k6nyvkereskedes£ben s 
rizottm&ny&ban, 1861. -  115 1.
129 Документ, який автор вжив, насправді належить до фальсифікатів XV ст., що встановив наприкінці XIX ст. 
Я. Корачоньї (Kardcsonyi J. A hamis, hibdskelt6 6s keltezetlen oklevelek jegyz£ke 1400-ig. / J. Karacsonyi. -  
Budapest: A fl6r-alapitvanyb61 kiadja a magyar tud. Akad6mia, 1902. -  Old. 40).
130 A magyar nemzet tfrtlnete / [szer. S. Szilagyi]. -  Budapest: Az Athenaeum irodalmi 6s nyomdai r£szv6nyt£rsulat 
betiivel, 1895. -  K. 3 : Az Anjou h£z 6s 6rdk6sei 1301-1439 / [irt&k A. Por 6s Gy. Schdnherr]. -  668 1.; For A. A Pi- 
asztok 6s a magyar Anjouk kdzdtti rokonsAg / A. Por II SzAzadok. -  1892. -  Evf. 26. -  Old. 232-236; Ejusdem. 
Magyar-ruthen 6rintkez6sek. A magyar anjak ig6nyei a lengyel tronra / A. Por H Erdelyi nemzeti 6s r6gis6gt6rib61 
Muzeum. -  KolosvAr, 1902. -  Old. 102-134; Ejusdem. Magyar-rutfoek 6rintkez6sek a XlV-ik szAzadban / A. Por II 
SzAzadok. -  1904. -  Evf. 38. -  Old. 935-949.
131 Ejusdem. Trencs&iyi Cs&k M£t6 1260-1321 1 A. Por. -  Budapest: M6hner Vilmos kiaddsa, 1888. -  170 1.
132 Ejusdem. Magyar-lengyel £rintkez£sek a XIV-ik szizadban / A. Por II Sz£zadok. -  1903. -  Evf. 37. -  Old. 308- 
326.
133 Werthner M. Az Arpadok csalddi tdrt^nete / M. Wertner. -  Nagybecskereken: Pleitz Fer. P&\ K6nyvnyomdija, 
1892. -  629 1.; Ejusdem. Az Anjouk genealogi&i. Ktildnds tekintettel a Magyarorszdgi dgri (mdsodik kdzlem&iy) / 
M. Wertner II Turul. -  1888. -  K. 2. -  Old. 68-75.
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також ряд досліджень, присвячених міждинастичним зв’язкам134, генеалогії окремих 
угорських родин та ін.13

М. Вертнер один із перших дав характеристику матримоніальним взаєминам 
володарів Русі та королів Угорщини, навів їх повну статистику, охарактеризував 
причини укладення і політичні наслідки. Серед найважливіших автор вважав шлюби 
королів Андрія І й Анастасії Ярославівни (перед 1038 р.), Коломана та Євфимії 
Володимирівни (1112 p.), Ростислава Михайловича і доньки Бели IV Анни (1243 p.), 
Лева Даниловича й доньки Бели IV Констанції (перед 1250 р.)136.

Дослідження історика в галузі генеалогії угорського нобілітету (зокрема 
комеса секеїв Богомира de genere Ludan, бана Філі та ін.) допомогло простежити 
закономірності й особливості взаємовідносин між представниками галицьких 
боярських родин та васалами Арпадів. Загалом роботи М. Вертнера дали змогу 
оцінити рівень майнової заможності та соціального статусу руських поселенців 
порівняно з місцевими представниками середньої і вищої знаті.

Джерелознавча критика опублікованих на кінець XIX -  початок XX ст. 
угорських середньовічних актів, серія видань, присвячених відомим знатним 
родинам та міграційним рухам, належить Яношеві Корачоньі {Janos Karacsonyi, 
1858-1929). На особливу увагу заслуговують його праці «Угорська знать до 
початкуXIVст.»131 та «Русько-слов'янські поселення в Трансільванії»138

Вивчення генеалогії угорських знатних сімей допомогло сформувати гіпотезу 
про наявність у другій половині XIII ст. тісних родинних зв’язків галицького 
боярства з підданими Арпадів, зокрема через родину Лудан та її відгалуження.

Коротка розвідка, присвячена колонізації руськими переселенцями Трансіль
ванії, відображала окремі етапи міграції, а також окреслила найзручніші для 
проживання місця, що до початку XX ст. зберегли численну руську топонімію. 
Землі воєводства були придатні для освоєння з огляду на багаті поклади корисних 
копалин.

Відомим русистом, угорським медієвістом був Онтал Годінка {Antal Hodinka, 
1864—1946)139 Він один із перших переклав частину літописів угорською мовою,

134 Ejusdem. Boris und Rostislav. Beitrag zur Geschichte der russisch-polnisch-ungarischen Beziehungen / M. Wertner.
-  Berlin, 1889. -  54 s.; Ejusdem. Die Allianzen der Arpaden. Politisch-genealogische Studie / M. Wertner. -  Wien, 
1887. -  10 s.; Ejusdem. Szent Ldszl6 kir&lynak orosz veje / M. Wertner II Tumi. -  1890. -  K. 8. -  Old. 125-129.
135 Ejusdem. Az Arpadkori b&nok. Meghat£roz£sok 6s helyreigazitisok / M. Wertner II Sz&zadok. -  1909. -  Evf. 43. -  
Old. 378-425, 473-495, 555-570, 656-668, 747-757; Ejusdem. Az Arp&dkori megyei tisztviseldk / M. Wertner. -  
Budapest: Az Athenaeum R.T&rsulat k6nyvki4d6,1897. -  107 1.; Ejusdem. Ungams Palatine und Bane im Zeitalter der 
Arp&den. Archontologische Studie / M. Wertner II Ungarische Revue / [heraussgegeben von prof. K. Heinrich]. -  
Budapest: Friedrich Kilian K. Ung. Universit&t-Buchhandlung, 1894. -  S. 129-177; Ejusdem. A kdz£pkori d61szl4v 
uralkod6k genealogiai tort^nete / M. Wertner. -  Temesv&r: Nyomatott a Csanad-egyhazmegyei konyvsajton, 1891. -  
266 1.
136 Датування шлюбів -  за M. Вертнером. Історик часто допускався хронологічних помилок. Про нього див.: 
Bertenyi I. Wertner M6r 6s az Arpadok csaladi tort^nete / I. Bertenyi II Wertner M6r emtekkdnyv / [szer. 
Gy. Himmler]. -  P£rk£ny: Kiadta a PirkAny 6s Vid^ke Kultur&lis T&rsul&s, 1999. -  Old. 37-42; Волощук M. M. 
Русько-угорські відносини періоду Данила Галицького в оцінці угорської історіографії XIX -  початку XX ст. / 
М. Волощук II Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. -  Івано-Франківськ, 2002. -  
№8. -  С. 181-186.
137 Karacsonyi J. A magyar nemzets6g£k а XIV. szAzad k6z£p£ig / J. Karacsonyi. -  Budapest: Nap ki&do, 2004. -  
14241.
138 Ejusdem. Orosz-szlav lakosok Erd&yben / J. Karacsonyi. -  Lugos : Husv6th 6s Hoffer k6nyv-nyomddja Lugoson, 
1927.-14 1.
139 Font M. A korai magyar-szliv kapcsolatok Hodinka Antal 6rtelmez6s6ben / M. Font I I Hodinka Antal Eml6kk6nyv. 
Tanulmanyok Hodinka Antal tisztelet^re / [szer. /. Udvari]. -  Nyiregyh&za, 1993. -  Old. 151-158; Ферков O.
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щоб зробити їх доступними широкому загалові140. Основна сфера його інтересів -  
роль особистості в системі русько-угорських відносин першої половини XII ст. 
(Коломан І, Борис Коломанович та ін.), проблеми міграцій, історія Церкви тощо. 
Дослідник неодноразово підкреслював цілеспрямованість переселень вихідців із 
Русі до володінь Арпадів, особливо Анжу при Карлі Роберті, зумовленого не лише 
вигіднішими господарськими й правовими умовами, а й складністю політичного 
становища в руських землях141.

Фактично до першої чверті XX ст. угорська історіографія в галузі вивчення 
русько-угорських відносин доби Середньовіччя, зокрема -  обопільних міграційних 
рухів, міждинастичних зв’язків, соціальної та економічної історії тощо, заклала 
серйозне підґрунтя для продовження відповідних студій. Однак до другої половини
XX ст. через відповідні політичні причини (перебування Угорщини в 
соціалістичному таборі, національна революція 1956 p., жорстка репресивна полі
тика Яноша Кадара та ін.) істотних позитивних зрушень у дослідженні окреслених 
проблем не сталося.

Нова стадія зацікавлення середньовічним минулим Угорського королівства, 
зокрема стосунками з населенням Русі, пов’язана з діяльністю професора Дьєрдя 
Дьєрффі (Gyorgy Gyorffy, 1917-2000). Найціннішою його працею є чотиритомна 
«Історична географія Угорщини періоду Арпадів»142, в якій науковець, послуговую
чись алфавітним принципом при дослідженні топонімії, встановив усі поселення, що 
існували в середньовічних угорських комітатах, зокрема цілий ряд сіл і селищ, які 
заснували вихідці з Русі. Серед таких топонімів відомі Vruzi, Vruzy, Orozy, Saros- 
oroszi й ін.143

Важливим залишається й доробок Еріка Фюґеді (Erik Fiigedi, 1916-1992), 
особливо його монографія «Ішпани/комеси, барони, молодші королі. Становлення 
середньовічної угорської аристократії». Статистика надання знаті за певні військові 
заслуги найпрестижніших у країні посад144, яку навів учений, досить важлива для 
вивчення міграційних рухів.

Іншою працею автора є «Фортеця та суспільство в середньовічній Угорщині 
(1000-1437)», на сторінках якої історик показав динаміку угорського інкастала- 
менто, зокрема на конкретних прикладах, коли окремі замки контролювали пред
ставники місцевої знаті, прозвані Руськими145

Українсько-угорські зв'язки у науковому доробку Антонія Годинки / О. Ферков II Науковий вісник Ужгородсь
кого університету. Серія Історія. -  2005. -  Вип. 14. -  С. 41-46.
140 Hodinka A. Az oroszok £vk6nyvek magyar vonatkoz&sai / A. Hodinka. -  Budapest: A M. Tud. Akad£mia KiadAsa, 
1916.-5101.
141 Ejusdem. A karp&tja ruttaek, lakohelye, gazdasagunk 6s multjuk / A. Hodinka. -  Budapest: Apostol-nyomda it. 
Nyom&sa, 1923. -  48 1.
142 Gyorffy Gy. Az Arpadkori MagyarorszAg tdrt&ieti fbldrajza : 4 k-ban / Gy. Gyorffy. -  Budapest: Akademiae kiad6, 
1966. -  K. 1 (A-Cs). -  910 1.; Ejusdem. Az Arpadkori Magyarorsz&g ttfrt^neti fbldrajza: 4 k-ban / Gy. Gyorffy. -  Bu
dapest : Akademiae kiad6, 1987. -  K. 2 (D-Gy). -  646 1.; Ejusdem. Az Arpadkori Magyarorsz4g tttrt&ieti fbldrajza : 4 
k-ban / Gy. Gyorffy. -  Budapest: Akademiae kiad6, 1987. -  K. З (H-K). -  5681.; Ejusdem. Az Arpadkori 
Magyarorszdg tdrt6neti fbldrajza: 4 k-ban / Gy. Gyorffy. -  Budapest: Akademiae kiad6,1998. -  K. 4 (M-P). -  7201.
143 Ejusdem. Az Arp&d-kori Magyarorsz&g t6rt6neti fbldrajza. -  K. 1. -  Old. 546.
144 Fiigedi E. Ispdnok, b&r6k, kiskiiilyok. A koz^pkori magyar arisztokr&cia fejl6d6se / E. Fiigedi. -  Budapest: Mag- 
ved6 K6nyvkiad6, 1986. -  Old. 246-247.
145 Ejusdem. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437) / E. Fiigedi. -  Budapest: Akad6miai kiad6, 1986. -  
P. 80,98.
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Серед інших науковців, які в другій половині XX -  на початку XXI ст. 
вдавалися до дослідження окремих аспектів русько-угорських відносин, зокрема 
крізь призму міграційних рухів, був Дьюла Кріштов (Gyula Kris to, 1939-2004). Він 
написав праці з історії зовнішньої політики Угорського королівства, його вважали 
провідним знавцем руського літописання та західноєвропейської документальної 
спадщини, він упорядковував археографічні видання з історії династії Арпадів і 
Анжу146. Через аналіз історичної топоніміки історик вивчив ареал розселення, 
правовий статус руських переселенців в Угорщині XI-XIV ст., відзначив їхню част
кову юридичну екстериторіальність147

Учений зауважив, що традиція заселення вихідцями з Русі угорських земель 
сформувалася у середині XI ст. Особливо активно, на думку історика, цей процес 
розвивався у ХІІ-ХІІІ ст., коли руські купці, утворюючи в межах володінь Арпадів 
свої поселення, отримували від королів певні права і привілеї. На основі аналізу 
актового матеріалу він дійшов думки, що в самій Угорщині існувало близько 17 
«руських» осередків, мешканці яких в основному займалися торгівлею. Керівні

• .  •/» .1 4 8династії стимулювали подібні міграції
Характеризуючи головні тенденції східної політики Арпадів і Анжу. 

Д. Кріштов вважав, що втручання королів до розподілу «галицької спадщини» 
відбувалося крізь призму шлюбної легітимізаціії претензій, одруження угорських 
принців з доньками головних руських претендентів на Галич (Мстислав Мсти
славович та Данило Романович) і, навпаки, видання угорських принцес заміж за 
руських князів (Ростислав Михайлович і Лев Данилович), завдяки існуванню тісних 
стосунків між представниками знаті обох країн та ін.149

Підсумки досліджень автор виклав на сторінках окремого розділу під назвою 
«Слов'яни» у своїй останній монографії «Неугорські народи в середньовічній 
Угорщині»150 Подібне, на напіу думку, об’єднання під одним заголовком усіх 
слов’ян (словаків, чехів, поляків, русі та ін.) позбавило потреби вдатися до глибшого 
міжетнічного розмежування. Прикладів безпосередньо «руської» присутності у 
володіннях Арпадів не так багато. Окрім добре відомої в країні топонімії151, історик

146 Див. оцінку деяких робіт Д. Кріпггова: Волощук М. М. Русско-венгерские отношения зпохи Даниила 
Галицкого: обзор венгерской историографии / М. Волощук II Вестник Санкт-Петербургского университета. -  
Серия 2. -  2005. -  Вип. 2. -  С. 10—11; Його ж. Русько-угорські відносини періоду Данила Романовича в оцінці 
угорської історіографії другої половини XX -  початку XXI ст. ІМ. Волощук II Княжа доба : історія і культура. -  
Львів, 2007. -  Вип. 1. -  С. 92-94.
147 КриштоД. Русские в Венгрии в зпоху династии Арпадов ІД. Кришто II Славяноведение. -  2001. -  №2. -
С. 22-30; Его же. Русские в Венгрии в зпоху династии Арпадов (пер. Б. Й  Желицки) / Д. Кришто II Венгри и 
их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время. Памяти Владимира Павловича Шушарина. 
Сборник статей / [ред. колл. Т. М. Исламов, А. С. Стьїкалин, М. К. Юрасов]. -  М .: Конти, 2004. -  С. 19-40; 
Ejusdem. Oroszok az Arpdd-kori Magyarorszdgon / Gy. Kristo II Acta Historica Szegediensis. -  Szeged, 1980. -  
Old. 57-65; Ejusdem. Szempontok 6s adatok a korai magyar hat£rv6delem k6rd£s6hez / Gy. Krisid, F. Makk, L. Szekfii 
II Hadtdrt&ielmi kttzlem£nyek. -  Budapest, 1973. -  Evf. 20. -  Old. 639-660.
148 Его же. Русские в Венгрии в зпоху династии Арпадов. -  С. 23, 30; Ejusdem. Oroszok az Arp&d-kori 
Magyarorsz&gon. -  Old. 62,64.
149 Ejusdem. Az Anjou-kor h&borii / Gy. Kristo. -  Budapest: Zrinyi Katonai Kiad6, 1988. -  296 1.; Ejusdem. Az 
Arp&d-kor hdborui / Gy. Kristo. -  Budapest: Zrinyi Katonai Kidd6, 1986. -  328 1.; Ejusdem. Magyarorsz&g t5rt£nete 
895-1301 / Gy. Kristo. -  Budapest: Akademiae kiad6,1998. -  3161.
150 Ejusdem. Nem magyar nepek a kozepkori Magyarorszagon / Gy. Kristo. -  Budapest: Lucidus Kiad6, 2003. -  
Old. 81-119.
151 Ibidem. -  Old. 87, 101-104,106-110, 116.
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згадав переселення до Угорщини лише групи замкових йобагіонів з-під Красної та
152Маладика Руського

Вузлові аспекти русько-угорських відносин знайшли найповніше відобра
ження у численних працях професора Університету міста Печ Марти Фонт {Marta 
Font, *1952 p.). Квінтесенцією багаторічних досліджень авторки стала монографія 
«Королі династії Арпадів та князі Рюриковичі». Вона підсумувала результати понад 
півторасталітніх студій своїх попередників і власної праці над взаємовідносинами 
роду Арпадів і князів із династії Рюрика153 Хронологічно книжка охоплює період 
від кінця IX в. до 1301 p., хоча, судячи зі змісту й текстової частини, справжнім 
рубежем викладених стосунків усе-таки є 1264-1270 pp., тобто період від смерті 
короля Данила Романовича (1264) до завершення правління Бели IV (1270).

Авторка підкреслила, що в період Середньовіччя на території, підвладній 
угорцям, проживали вихідці з Русі, про що свідчить топонімія актів. Деякі 
представники галицької знаті (князі, бояри), як аргументовано доводить М. Фонт, у 
різний час знаходили притулок саме в Угорщині. Серед класичних прикладів -  
Gerazclavus filius regis Ruthenorum, Ladislaus Ruthenus, Maladik Ruthenus та ін.

У той же час угорська знать, яка брала участь у походах королів на схід (особ
ливо за Бели III й Андрія II), судячи з даних дипломів і булл, одержувала за службу, 
як вважає автор, доволі значні земельні надання. Нерідко заслуги нобілітету 
перелічували в документах, що, як переконана дослідниця, дає змогу докладніше 
реконструювати картину військових зіткнень. Перелік згаданих угорських магнатів, 
які скористалися такими привілеями, згідно з джерелами кінця ХІІ-ХІІІ ст., сягає 
25-ти осіб.

У міждинастичних відносинах двох сусідніх країн у ІХ-ХІІІ ст., на думку 
М. Фонт, виокремлюються чотири етапи: період зародження контактів та їх пооди
ноких виявів (ІХ-ХІ ст.); становлення обопільного союзу київських князів і Арпадів, 
спрямованого насамперед проти володарів Галицької землі (кінець ХІ-ХІІ ст.); 
період правління Андрія II (1205-1235), що характеризується дуже активними й 
частими походами угорців до Галичини; час налагодження і функціонування більш- 
менш позитивних контактів між Белою IV (1235-1270) і королем Данилом (1201— 
1264, королівський титул від 1253 p.).

За твердженням М. Фонт, вказані зв’язки пропонованого проміжку часу 
загалом характеризувалися укладенням численних шлюбів, проведенням неод
норазових військових походів і союзів. Кількість міждинастичних шлюбів, які 
навела М. Фонт в одній з генеалогічних таблиць, сягає 10-ти (хоча авторка вважає 
сумнівною вірогідність одруження Карла Роберта Анжуйського з галицького 
принцесою на початку XIV ст.). Військових походів до різних земель Русі 
(найчастіше -  Галицької) та збройних зіткнень історик нарахувала близько 25-ти, 
що, безумовно, сприяло відтокові певної частини населення на захід у пошуках 
нового місця проживання.

152 Ibidem. -  Old. 86,94.
153 Font М. Arp&d-h&zi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  330 1; Перелік найвідоміших робіт авторки див.: Воло
щук М. М. рец. Font Marta. Arp4d-h£zi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  C. 220-223.
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Однією з важливих заслуг М. Фонт є впровадження до наукового вжитку 
поняття Rusz, яким угорські історики досі не послуговувалися, вживаючи термін 
Orosz, що буквально означає «російський». Історично таке розмежування є 
найдоцільнішим, про що М. Фонт написала окрему книгу154.

На увагу заслуговує значний доробок професора Аттіли Жолдоша (Attila 
Zsoldos, *1962 p.). Вивчаючи становлення і розвиток угорського середньовічного 
нобілітету (сервієнтів, йобагіонів, комесів таін.), він присвятив чимало праць 
еволюції посадових і службових обов’язків знаті, їхніх привілеїв, майнових відносин 
таін.155 А. Жолдош є автором кількох монографій на цю тему156 Дослідження 
соціального статусу королівських сервієнтів, йобагіонів та синів йобагіонів за 
допомогою компаративного аналізу допомогло з’ясувати, якими ж -  суто 
гіпотетично -  могли бути обов’язки і права руських переселенців в Угорщині, 
віднесених до servientes regis чи iobagiones castri. Дуже цінні дослідження автора на 
матеріалах Спішського комітату, куди переселенці з Галицької землі потрапляли 
доволі часто, займаючи відповідні посади й виконуючи адміністративні, господ- 
дарські чи військово-службові обов’язки157

Отже, угорські історики впродовж другої половини XX -  початку XXI ст. 
поряд з активізацією видавничої, археографічної роботи відновили й дослідження в 
галузі русько-угорських відносин. З’явилися науковці, які завдяки критиці вже 
відомих та використанню нових джерел суттєво поглибили знання в цій сфері.

1.1.7. Словацька історіографія

Істотний внесок до розроблення проблематики зробили вчені зі Словаччини. 
Словацькі землі, що від X ст. перебували в складі Угорщини, впродовж XI-XIV ст. 
стали об’єктом активної колонізації вихідців з різних країн, насамперед Франції, 
Фландрії, Італії, Священної Римської імперії, а також із Русі. Відбувалося і 
внутрішнє освоєння територій. Найінтенсивніше залюднювали комітати Земплін, 
Ліптоу, Нітра, Пожонь (Братислава), Спіш, Туроц, Шариш та ін. Ця обставина 
об’єктивно вплинула на подальше зацікавлення дослідників XX ст. міграційними 
процесами.

154 Font М. Oroszorszdg, Ukrajna, Rusz / М. Font. -  Budapest: Ballasi ki4d6; Pecs : University press, 1998. -  218 1.
155 Zsoldos A. A v&ijobbdgyi birtokl&s megit616s6nek v&ltozasai a tat&ij&r&st kttvetd m&sfgl 6vsz£zadban / A. Zsoldos II 
Aetas. -  1990. -  №3. -  Old. 5-34; Ejusdem. Confinium 6s marchia (Az Arpdd-kori hat£rv6delem n6h&ny int6zm6y- 
Ш )  / A. Zsoldos II SzAzadok. -  2000. -  £vf. 134. -  Sz. 1. -  Old. 99-116; Ejusdem. Eg6sz Szl&vonia b&nja / A. Zsoldos
II Analecta Mediaevalia. Tanulmanyok a kdz6pkorr61 / [szer. T. Neumann]. -  Esztergom : Argumentum Kiad6,2001. -  
Old. 269-281; Ejusdem. Hrvatska і Slavonija u srednjovekovnoj Ugarskoj Kraljevini / A. Zsoldos II Hrvatskomadarski 
odnosi 1102-1918 / [red. M. Kruhek]. -  Zagreb : Hrvatski Institut za povijest, 2004. -  S. 19-26; Ejusdem. N6h£ny adat 
a vdijobb&gysAg l&szdm&nak k6rd6s6hez / A. Zsoldos II Scripta manent. Unnepi tanulmanyok a 60. 61et6v6t betdlt6tt 
Gerics J6zsef professzor tisztelet6re / [szer. I. Draskocsy]. -  Budapest: ОМПСК, 1994. -  Old. 85-94; Ejusdem. 
Vysadnd listina Sloli£n6ho Belehradu / A. Zsoldos II Forum Historiae. -  2008. -  R. 8. -  S. 3-10; Ejusdem. Vznik 
SFachty v stredovekom Uhorskom kraFovstve / A. Zsoldos II Forum Historiae. -  2010. -  R. 4. -  £. 2. -  S. 3-13.
156 Ejusdem. Az Arp&dok 6s allatval6ik (Magyarorsz&g tdrt6nete 1301—ig) / A. Zsoldos. -  Debrecen : Csokonai ki£do, 
1997. -  281 1.; Ejusdem. A szent kir&ly szabadjai. Fejezetek a v4ijobb4gys4g t6rt6nete / A. Zsoldos. -  Budapest: MTA 
TCrtenettudomdnyi Int6zete, 1999. -  2101.
157 Див.: Ejusdem. Vznik Spi§sk6ho komititu / A. Zsoldos II K stredovekym dejindm SpiSa / [ed. M. Stevik]. -  Stara 
Eubovfia : Eubovnianske muzeum, 2003. -  S. 26-27.
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Словацька історіографія, формуючись ще від XVII ст., все ж до кінця XIX ст. 
розвивалася під впливом історичних напрямів Австрійської імперії та Австро- 
Угорської монархії. Провідне місце в дослідженнях належить викладачам 
Трнавського університету, який у 1635 р. заснував кардинал Петер Пазман. Після 
перенесення у 1777 р. навчального закладу до Буди організаційним центром 
словацьких інтелектуалів стала «Словенська матиця» (1863-1875).

Проблеми русько-угорських відносин доби Середньовіччя наприкінці XVIII- 
XIX ст. вивчали Йонас Заборський (Jonas Zaborsky, 1812-1876), Петер Келлнер- 
Гостінський (Peter Kellner-Hostinsky, 1823-1873) та Йозеф Гложнік-Гложанський 
(Jozef Hloznik-Hlozansky, 1836-1876). Теми, які вони розглядали, стосувалися 
розселення угорців у межах слов’янських земель, контактів із сусідніми етносами та 
державами, а саме -  Польщею і Руссю, географічного й топонімічного розмежу
вання територій, де проживали представники центральноєвропейських gentes та 
ін.158

Відкриття в 1919 р. Університету імені Яна Коменського (Братислава) 
сприяло формуванню нової ґенерації словацької наукової та політичної еліти, 
з’явилася ціла плеяда молодих талановитих науковців. Збереженню в Словаччині 
історичної пам’яті, мережі місцевих архівів, бібліотек, музеїв та ін. сприяло 
відносно спокійне співіснування з Чехією після завершення Першої світової війни, а 
від 1939-го до 1944 р. -  фактична неучасть у наймасштабніших подіях Другої 
світової війни. Країна не зазнала тих руйнацій, які спіткали сусідні землі. Існування 
до 1992 р. Чехословаччини негативно позначилося на дослідженні русько-угорських 
відносин.

Вивчення нашої проблематики значною мірою було пов’язане з постаттю 
українця за походженням Євгена Перфецького (Eugen Perfeckij, 1888-1947), автора 
ряду джерелознавчих та історичних досліджень. Зокрема, реконструювавши працю 
Яна Длуґоша, історик встановив ведення літописання в Перемишлі за княжих 
часів159 Оскільки місто розташовувалося на галицько-угорсько-польському 
прикордонні, інформація, яка потрапляла до автора наративу, часто носила 
суперечливий характер, відображаючи складні перипетії міграційних рухів, війсь
кових подій, господарського розвитку тощо.

А ще вчений є автором монографії, присвяченої соціально-господарському 
розвиткові східних комітатів Угорщини в XIII-XV ст.160, які історик називав Підкар
патською Руссю.

У середині XX ст. словацькі дослідники інтенсивніше вивчали вітчизняну 
середньовічну історію, етапи колонізації словацьких земель. Одна з важливих праць 
цього часу належить перу архівіста, історика-славіста Даніеля Рапанта (Daniel 
Rapant, 1897-1988), першого словацького дослідника історичних процесів, який

158 Baginova К. InterpretAcia starSej historiografie о podiatkoch uhorsko-poFsko-kyjevskoruskych vzfahoch. Diplomo- 
piica / K. Baginova. -  Bratislava, 2011. -  S. 36-55.

159 Перфецький E. Перемишльський літописний кодекс першої редакції в складі хроніки Яна Длугоша / Е. Пер- 
фецький II Записки НТШ. -  Львів : Накладом НТШ, 1927. -  T. 147. -  С. 1-54.
160 Ejusdem. Socidln6>hospod£fsk6 рошбгу Podkarpatsk6 Rusi ve stoleti XIII-XV / E. Perfeckij. -  Bratislava : Nakladem 
vlastnim s podporou Ministerstva Skolstvi a n&rodni osvSti, 1924. -  148 s.
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використовував дані евристики161. Він висловив припущення, що в межах Угорщини 
(XIII ст.) термін «filii jobagiones» («діти йобагіонів») стосувався не тільки 
автохтонних нащадків стану королівських йобагіонів, а й переселенців з Галицької 
землі, які в ієрархії королівства Арпадів порівняно з угорською знаттю перебували 
на дещо нижчому щаблі162.

Процеси колонізації словацьких земель у середньовіччі досліджував 
Фердінанд Улічний (Ferdinand Ulicny, *1933 p.). Сферою його основних інтересів 
стало освоєння прикордонних східних комітатів Угорського королівства періоду 
Арпадів та Анжу, залюднення закарпатських земель руськими переселенцями. Він 
вивчав топонімію прикордонних земель Угорщини. Внаслідок проведеної роботи 
історик дійшов думки, що тут впродовж XIII-XV ст. існувало близько 15-ти руських 
поселень (Oroszfalva, Rusinec, Ruska, Ruskd Nova Ves, Ruska Vol’a, Ruske Pekl’any, 
Ruski Komarivci, Ruskovce, Ruskyj Mocar, Rusky Hrabovec, Rusky Kazimir etc.). 
Найінтенсивніше заселення цих земель, на думку Ф. Улічного, відбувалося в XIV ст. 
за часів Карла Роберта та ЛюдовікаІ. Описи поселень супроводжують географія 
розташування, хронологія перших згадок, імена власників, дані про соціальний і 
майновий статус жителів, місце в системі управління королівським і комітатським 
фіском та ін.163

Подібні за характером дослідження на прикладі освоєння Спішського 
комітату проводив Францішек Жіфчак (Frantisek Zifcak, *1951 р.)164 та Владімір Ра- 
бік (Vladimir Rabik, *1970 p.), автор низки статей, зокрема «Русини і волоське насе
лення східної Словаччини в середньовіччі»165

Провідне місце серед студій словацьких знатних родів, з якими були пов’язані 
окремі сім’ї галицьких бояр, посідає історик-славіст Ян Лукачка (Jan Lukadka, 
*1952 p.). Серед найцікавіших -  родовід чеської за походженням сім’ї Лудан, 
відомої в угорських землях від XI ст. Науковець на основі використання угорського 
за походженням наративного {«Діяння Угорців» Шимона Кезаї) та актового 
матеріалу реконструював генеалогічне дерево родини, суттєво доповнивши своїх 
попередників, зокрема М. Вертнера і Я. Корачоньї166

161 Marsina R. К devatdesiatin&m akademika Daniela Rapanta / R. Marsina II SlovenskA archivistika. -  1987. -  №1. -  
S. 182-183; Haraksim L. Historic^ dielo Daniela Rapanta / L. Haraksim II Historicky £asopis. -  1997. -  R. 45. -  C. 3.
-  S. 377-387.
162 RapantD. Drobn£ Studie k slovensk£mu stredoveku / D. Rapant II SlovenskA archivistika. -  1974. -  R. IX. -  C. 1. -  
S. 47-79.
163 Ulicny F. Dejiny osidlenia §ari§a / F. Ulicny. -  KoSice: Vydalo vychodnoslovensk^ vyd-vo. 1990. -  514 s.; 
Ejusdem. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy / F. Ulidny. -  Michalovce : Vydala Zemplinska spolodnosf, 2001.
-  760 s.; Ejusdem. Podiel Rusov, Rusinov na doosi'dFovani Slovenska v stredoveku / F. Ulidny II Slavica Slovaca. -  
1993. -  R. 28. -  £. 1-2. -  S. 21-29; Ejusdem. O povode rusinov a ich spolodenskom vyvine na Slovensku do 18. 
Storodia / F. Ulidny II RuSini: ot£zky dejin a kultury. Русини: вопроси історії и култури. Zbomik referat6v z 
vedeckej konferencie «RuSini v dobe slovansklho obrodenia» Bardejovskl kupele, 15-16.10.1994. -  Пряшов : Русин- 
ска оброда, 1994. -  S. 19-28; Ejusdem. Dejiny osidlenia Uiskej iupy / F. Ulidny. -  PreSov : Filozoficki fakulta v 
PreSove, Univerzita Pavla Jozefa Safarica v KoSiciach, 1995. -  353 s.; Ejusdem. Rusini v Zemplinskej 2upe od 14. do 
18. Storodia / F. Ulicny II Slovensko-rusmsko-ukrainsk6 vzfahy od obrodenia po sudastnosf / [vedecky redaktor 
a editor J. DoruTa]. -  Bratislava : Slavisticky kabinet SAV, 2000. -  S. 37-51.
164 lijcak F. K identifikdcii najstar&ch kopijnickych rodin / F. lifdak IIK stredovekym dejindm SpiSa / [ed. M. Stevik].
-  Stara Eubovfia: Eubovnianske muzeum, 2003. -  S. 41-52; Ejusdem. Z minulosti Vitkoviec / F. lifdak, P. Zmatlo. -  
Vitkovce : Obec Vitkovce, 1998. -  86 s.
165 Rabik V. Rusini a vala§sk£ obyvaterstvo na vychodnom Slovensku v stredoveku / V. Rabik II Historicky dasopis. -  
2005. -  R. 53. - 1. 2. -  S. 217-242.
166 Lukadka J. Ludanice 1242-1992 / J. Lukadka. -  Ludanice : Obecny urad, 1992. -  83 s.; Ejusdem. Majetky a posta- 
venie Ludanickovcov na Slovensku do zadiatku 14. storotia / J. Lukadka II Historiski 6asopis. -  1990. -  £. 38. -  S. 3-
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Доробок Я. Лукачки цікавий в контексті формування нами гіпотези про 
ймовірну належність до роду Лудан літописного Судислава, невідомої на ім’я його 
доньки (яка вийшла заміж за шопронського урядовця Філю), Доброслава Суддича, 
на наш погляд -  сина Судислава.

Важливою для наших дослідженя виявилась монографія словацького ме
дієвіста Мілоша Марека (Milos Магек, *1976 р.) «Іноземні етноси в середньовічній 
Словаччині». Окрему її частину присвячено міграційним рухам зі сходу. Особливий 
інтерес викликають викладені динаміка, хронологія, кількісно-якісні показники 
переселення до Словаччини вихідців з Русі впродовж XIII-XIV ст. Історик кон
статував наявність трьох етнічних потоків переселенців: русі, русинів (волоських 
русинів) і румунів (валахів). Вихідці з Русі, як переконаний вчений, перебували на 
службі при королівському дворі від 1030 р. До кінця XIII -  початку XIV ст. автор 
нарахував близько 17-ти поселень із коренем orosz, тобто «руський», у назві. 
Географія поширення колонізації руськими вихідцями Угорщини -  17 комітатів, 
причому особлива концентрація спостерігалася у Спішській землі, в Шариші та 
Земплині. Поселенців іменували «гостями» (hospites). В особистому статусі вихідці з 
Русі були людьми вільними167

На окрему увагу в сучасній словацькій історичній науці заслуговує доробок 
професора Університету імені Яна Коменського в Братиславі Мартіна Гомзи (Martin 
Homza, *1967 p.). Він є автором фундаментальних досліджень до історії Спішу168 
Автор відзначив особливу зручність розташування прикордонної смуги Спішської 
землі на кордоні Угорщини, Польщі та Галицької землі для інтенсивного розвитку 
русько (галицько)-угорських зв’язків кінця XII-XIV ст. Перевали, які вели до 
північно-східних комітатів Угорщини, за словами М. Гомзи, були найвигіднішими й 
відносно короткими для перетину Карпатського хребта, їх найчастіше 
використовували галицькі князі, бояри, купці, переселенці з приватною метою.

З іншого боку, на Спішу концентрувалося найбільше королівських військ 
(зокрема лише німецькі госпіти надавали в розпорядження королеві S0 списоносців) 
та фортець (Марцелів град, Спішський град і т. д.). Через північно-східні перевали, 
як вважає науковець, угорці найчастіше здійснювали походи до Галицької землі й на 
Волинь, а обороноздатність цих шляхів була найкраща.

Впродовж 1221-1241 pp. посаду слованського князя (Slovaciae dux), на думку 
історика, обіймав герцог Коломан, що між 1215-1222 pp. був також королем 
Галичини (Galitiae Rex). Тож дослідник переконаний, що подібна зміна фактичного 
статусу сина Андрія II після його короткочасного галицького правління (1214—1221, 
з перервами) мала в перспективі зумовити приєднання Галицької землі до володінь 
Арпадів. Слованські володіння за 20 років правління Коломана перетворилися на 
самодостатню автономну землю Угорського королівства, хоча він залишався 
королем без королівства, бо включити до своїх володінь галицькі терени так і не зу
мів.

14; Ejusdem. NajstarSie nitrianske §Fachtick6 rody / J. Lukacka II NajstarSie rody na Slovensku / [zostavila K. §tu- 
rajterov&J. -  Bratislava : SlovenskA genealogicko-heraldickd spolodnosf pri Matici slovenskej, 1994. -  S. 105-108.
167 Marek M. Cudzie etniki na stredovekom Slovensku / M. Marek. -  Martin : Matica slovenska, 2006. -  S. 226-255.
168 Terra Scepusiensis. Stav bddania o dejindch SpiSa / [vedecka redakcia R. Giadkiewicz a M. Homza]. -  Levoda -  
Wroclaw : Kl&torisko n. o., 2003. -  987 s.; Historia Scepusii / [vedeckd redakcia M. Homza a St. A. Sroka]. -  Brati
slava -  Krak6w : ETC..., 2009. -  V. 1. -  663 s.
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Близьке сусідство обох володінь Коломана сприяло міграційним рухам. 
Подібні процеси, як вважає М. Гомза, стимулювала і роз’яснювальна робота в 
Галичині угорських послів (Арнольда, Йордана зокрема), за що ті з часом отримали 
від королів земельні надання1

Історик переконаний, що відомий від XII ст. топонім «Marchia Ruthenorum» 
стосується східноугорських земель, можливо, Спішу. Марки, названі за окремими 
gentes, за його словами, завжди межували з територіями проживання цих gentes170

Отже, словацька історична наука завдяки глибокій традиції взаємовідносин із 
сусідніми народностями, зокрема мешканцями Галицької землі, у XX ст. зробила 
помітний внесок до досліджуваної проблематики. Локалізація цілого ряду населених 
пунктів, які засновували вихідці з Русі, встановлення імен поселенців, службових 
обов’язків і статусу в Угорському королівстві заслуговують на увагу та подальший 
розвиток. Серед здобутків варто назвати видання актових джерел, які зберігаються у 
центральних та місцевих словацьких архівах.

1.1.8. Польська історіографія

Проблема міграційних рухів з руських земель до Угорщини, двосторонні 
відносини династій Арпадів і Рюриковичів не раз привертали увагу й польських 
науковців. Наявність спірних з угорцями територій у районі Спішської та Оравської 
земель, а від початку XX ст. -  також і з чехами та словаками не раз викликали жваві 
дискусії про підпорядкування, статус, господарський і соціальний устрій, етнічний 
склад171. Полеміка з цих питань триває.

У XIX ст. польська історична наука формувалася під впливом традиції роман
тизму. Завдання, які стояли перед провідними істориками, фахівцями з права, 
філологами, етнографами, передбачали відтворення на сторінках наукових 
досліджень героїчного минулого польського народу, що було вкрай важливим після 
розподілів Речі Посполитої 1772, 1792 та 1795 pp. Тому з’явилися перші комплексні 
праці з історії Польщі Адама Нарушевича (Adam Stanislaw Naruszewicz, 1733—

169 Homza M. K niektorym vzt’ahom stredoveklho SpiSa a Malopol’ska v rokoch 1241-1270 / M. Homza IIK stredove- 
kym dejin&m SpiSa / [ed. M. Stevik]. -  Stara Eubovfia, 2003. -  S. 65-82; Ejusdem. Ku gen^ze spiSskych kopijnikov / 
M. Homza II Historicky zbomik. -  2006. -  £. 1-2. -  S. 13-35; Ejusdem. K vzniku stredovekej hranice Uhorska na 
SpiSi a k historiografii vzfahov / M. Homza II Historicky zbomik. -  1988. -  V .8. -  S. 13-33; Ejusdem. O podiatkach 
vzfahov SpiSa a MalopoFska / M. Homza II Zbomik filozodickej fakulty Univerzity Komenskdho. -  Historica. -  
Bratislava, 1996. -  R. 43. -  S. 157-171; Ejusdem. Pokus o rekonStruksiu najstarSich politickych dejin Spi§a / 
M. Homza IIZ minulosti Spi§a. Rodenka spi§sk£ho dejepisn£ho spolku v Levodi / [zostavil I. Chalupecky]. -  Levoda, 
1999. -  R. V-VI. -  S. 7-32; Ejusdem. Studie z dejin stredovekeho SpiSa / M. Homza, St. Sroka. -  Krak6w : Spolok 
Slov&kow v PoFsku, 1998. -  154 s.
170 Historia Scepusii. -  S. 141-142; Homza M. Uhorsko-pol’ska kronika. Nedoceneny ргашей k dejindm strednej Eur6- 
py / M. Homza. -  Bratislava : Libri Historiae, Post scriptum, 2009. -  S. 100-101.
171 Див., наприклад: Models/d T. E. Kolonizacya wotosko-mska na polskiem Pog6rzu і Podhalu / T. Modelski II 
Sprawozdania Towarzystwa naukowego we Lwowie / [pod red. P. Dqbkowskiego\. -  Lw6w : Nakladem Towarzystwa 
Naukowego, 1924. -  T. 4. -  S. 24-26; Ejusdem. Spory o pohidniowej granice diecezji Krakowskiej od strony Spisza 
(w XIII-XVIII) / T. Modelski. -  Zakopane : Nakladem Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem, 1928. -  128 s.
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1796)172, Міхала Балінського (Michal Balihski, 1794—1864)173, Александра Броніков- 
ського (Aleksander Bronikowski, 1782—1834)174 та ін.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. у процесі активної діяльності польського патріо
тичного руху, політичних партій та, як наслідок, утворення в листопаді 1918 p. II 
Речі Посполитої акценти в наукових дослідженнях частково змінилися. Провідні іс
торики мали на меті аргументовано довести правомірність претензій новоутвореної 
держави на території, що ввійшли до її складу за результатами мирних договорів 
повоєнного часу, а також окремі землі, які залишалися спірними. Національна 
строкатість, притаманна міжвоєнній Польщі (це, зрештою, було результатом багато
вікової колонізаційної діяльності, міграційних рухів у країнах Центральної Європи, 
що суттєво змінило кордони за останні сторіччя), стала додатковим стимулом 
проведення відповідних досліджень, часто присвячених пограниччю та ключовим 
проблемам, пов’язаним з ним.

Одним із напрямів нових студій було відтворення на основі наукових роз
відок історичної правомірності претензій на Галичину, тому кількість робіт, 
присвячених цій проблематиці, різко зросла175. При цьому науковці вивчали не лише 
події 1340-1387 pp., коли спадщина Романовичів остаточно відійшла до Польщі, а й 
період XII—XIII ст.

Поряд із політичними справами кінця XII -  першої половини XIII ст. у вчених 
викликала зацікавлення діяльність галицьких бояр, які періодично знаходили 
притулок в Угорському королівстві. До теми неодноразово звертали Людвік Дроба 
(Ludwik Droba, 1854-1879)176, Аліна Вількевич-Вавжинчикова (Alina Wielkiewicz- 
Wawrzynczykowa, 1908-1997)177, Броніслав Влодарський (Bronislaw Wlodarski, 1895- 
1974) та ін.

Вивчаючи літописні відомості про окремих бояр, які перебували в тісних сто
сунках з угорськими королями та знаттю (Володислав Кормильчич, Судислав, 
Жирослав, Семюнко Чермний, Гліб Зеремієвич та ін.), історики часто доходили 
висновку, що деякі представники галицької знаті перебували у певній залежності від 
Арпадів, з правового огляду мало зафіксованій у документах. Такі васальні сто

172 Naruszewicz A. Historya narodu polskiego : w 101. /А. Naruszewicz. -  Lipsk : u Breitkopf & Haertel, 1836. -  T. 1- 
10.
173 Historia Polski / [przez M. Balinskiego]. -  Warszawa : Nakladem Gustawa Leona Glttcksberga, ksiqgarza, 1844. -  
258 s.
174 Bronikowski A. Die Geschichte Polens : in 2 bd. / A. Bronikowski. -  Dresden : D. G. Silschersche Buchhandlung, 
1827.-B d. 1 .-504 s.
175 Див. історіографію проблеми: Budzynski Z. Bibliografia z dziej6w Rusi Czerwonej (1340-1772) / Z Budzynski. -  
Rzesz6w: Wyisza Szkota Pedagogiczna w Rzeszowie, 1990. -  357 s.; Нагірний В. Проблеми історії галицько- 
волинських земель X-XIV століть у висвітленні польської історіографії міжвоєнного періоду / В. Нагірний II 
Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2010. -  Вип. 3. -  С. 331-362.
176 Droba L. Stosunki Leszka Bialego z Rusi^ і W$grami / L. Droba II Rozprawy і sprawozdania z posiedzien wydzahi 
historyczno-filozoficznego Akademii Umij?tnosci. -  w Krakowie, 1881. -  T. 13. -  S. 361-429.
177 Wielkiewicz-Wawrzynczykowa A. Ze studi6w nad politykq. polskq. na Rusi na przetomie XII-XIII w. I A. Wielkie
wicz-Wawrzynczykowa II Ateneum Wilenskie. Czasopismo naukowe, poSwi^czone badaniom przeszloSci ziem Wiel- 
kiego X. Litewskiwgo / [red. B. Wolanowski і St. Zajqczkowski\. -  Wilno : Wydano z zasiiku Fundusze kultury naro- 
dowej przy prez. R. M., 1937. -  R. 12. -  S. 1-35.
178 Wlodarski B. Polityka Ruska Leszka Bialego / B. Wlodarski II Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lw6wie. -  
Dzial II. -  1925. -  T. 3. -  Zeszyt 3. -  S. 1-84; Ejusdem. Polska і Rus (1194-1340) / B. Wlodarski. -  Warszawa : PWN, 
1966.-326 s.
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сунки, за словами JI. Дроби та Б. Влодарського, були між боярином Володиславом 
Кормильчичем і Андрієм II179

Монографія Людвіка Виростека (.Ludwik Wyrostek, 7-1947) «Рід Драгів-Сасів в 
Угорщині і на Галицькій Русі» дала змогу спростувати думку про ймовірну 
належність боярина Доброслава Суддича до цієї родини, яка мала своїх представни
ків у Галицькій землі180.

Важливими для визначення етнічного та соціального походження боярина 
Дмитра Детька (перша половина XIV ст.), його можливих зв’язків з династією Анжу 
в Угорщині та ін. було вивчення наукової спадщини Генріха Пашкевича (Henryk 
Paszkiewicz, 1897-1979), зокрема, його монографії «Політика руська Казимира 
Великого»т . Автор висловив переконання, що боярин Дмитро після спільної 
угорсько-польської військової кампанії до Галицької землі навесні 1340 р. отримав 
від Карла Роберта та Людовіка І посаду старости, яка, безумовно, символізувала 
підпорядкування вказаним королям182.

Роки Другої світової війни, переділ кордонів держав Центрально-Східної 
Європи, проведення масових примусових переселень (зокрема операція «Вісла») 
справили істотний вплив на подальші студії польських медієвістів часів існування 
соціалістичної Польщі. Окремі теми вважалися не зовсім коректними з політичного 
огляду. Міграційні процеси й територіальні суперечки Середньовіччя -  один із тих 
напрямів, на які було накладено табу. Завдання соціалістичних урядів Чехосло- 
ваччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії полягали в тому, щоб уникнути будь- 
яких розмов про ймовірну ревізію кордонів, колишні масові репресивні заходи щодо 
населення і чергові хвилі еміграції не лише в дипломатичній чи політичній площині, 
а й на сторінках наукових видань. Недостатньо вивчали історію Русі та взаємини із 
сусідніми середньовічними державами.

Серед студій цього часу заслуговують на увагу монографії Б. Влодарського 
«Польща і Русь (1194-1340)», Ґерарда Лябуди {Gerard Labuda, 1916-2010) 
«Втрачена хроніка першої половини XIII ст. в анналах Польського королівства Яна 
Длуґоша. Спроба реконструкції>>183, Йозефа Матушевського {Jozef Matuszewski, 
1911-2003) «Аннали або ж хроніка Яна Длуґоша в очах Александра Семковича»т , 
ряд робіт Ежи Вирозумського {Jerzy Wyrozumski, *1930 р.)185 та ін.

Лише наприкінці XX -  на початку XXI ст. ситуація у польській славістиці та 
медієвістиці кардинально змінилася. Інтерес до історії сусідніх держав, проблем 
міждинастичних відносин, колонізаційних процесів різко зріс. Активізувалися

179 Droba L. Op. cit. -  S. 399; Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 52.
180 Wyrostek L. R6d Dragow-Sas6w na W^grech і Rusi Halickiej / L. Wyrostek. -  Krak6w : Nakladem polskiego Tow- 
arzystwa heraldycznego, 1932 : ІП. R6d Drag6w-Sas6w do poczqtku wieku XV. -  S. 11-19.
181 Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego / H. Paszkiewicz. -  Warszawa : Wyd-wo Kasy imienia Mia- 
nowskiego, Instytut popierania nauki, 1925. -  285 s.
182 Ibidem.-S. 78-81.
183 Labuda G. Zaginiona kronika z pierwszej potowy XIII wieku w rocznikach Krolestwa Polskiego Jana Dhigosza. 
РгбЬа rekonstrukcji / G. Labuda. -  Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1983. -  308 s.
184 Matuszewski J. Annales seu cronicae Jana Dhigosza w oczach Aleksandra Semkowicza / J. Matuszewski. -  
Wrodaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6di : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 
1987.-96 s.
185 Wyrozumski J. Historia Polski do roku 1505 / J. Wyrozumski. -  Warszawa : PWN, 1986. -  254 s.; Ejusdem. Kazi- 
mierz Wielki / J. Wyrozumski. -  Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6di: Zaklad Narodowy imienia Ossolin
skich, Wyd-wo, 1986. -  260 s.; Ejusdem. Kazimierz Wielki / J. Wyrozumski. -  Wroctaw-Warszawa-Krak6w : Zaklad 
Narodowy imienia Ossolinskich, Wyd-wo, 2004. -  290 s.
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взаємовідносини між науковими інституціями, посилилася співпраця на особистому 
рівні. Значно частіше відбувалися міжнародні конференції. У країні з’явилася ціла 
плеяда молодих науковців, які працюють над дослідженням історії Русі.

Серед таких -  професор Університету Казимира Великого в Бидгощі Даріуш 
Домбровський (Dariusz Dqbrowski, *1965 p.), який вивчає генеалогію
Рюриковичів186 При реконструкції родоводу Романовичів, шлюбних взаємин із 
представниками династії Арпадів цінними є припущення вченого про ймовірне 
спільне генеалогічне коріння нащадків доньки князя Романа Даниловича -  Марії та 
представників родини боярина Судислава по лінії угорського роду Гуткелед, з яким 
обидві сім’ї були пов’язані від другої половини XIII ст.187

Оцінка діяльності бояр Володислава Кормильчича та Судислава є на 
сторінках праць Ришарда Ґжешика (Ryszard Grzesik, *1964 р.)188 та Маріуша Барт- 
ніцького (Mariusz Bartnicki, *1974 p.) 8

Однак найбільший внесок у дослідження боярських родин, їхніх матримо
ніальних зв’язків, посадових обов’язків, стосунків з іноземними керівними ди
настіями та ін. зробив Адріан Юсупович (Adrian Jusupowic, *1982 р.)190 Робота 
польського вченого цікава не лише з огляду на оригінальність теми. Заслуговує на 
увагу методика дослідження біографій представників галицького боярства, встано
влення їхнього віку, реконструкції родинних стосунків, характеру відносин з інозем
ними володарями та знаттю, особиво з угорцями.

Серед осіб, чиї життєписи мають першочерговий інтерес, -  Володислав Кор- 
мильчич191, Доброслав Судцич192, Жирослав193 та Судислав194, оскільки вони 
якнайтісніше пов’язані з керівною угорською династією, представниками 
королівської курії, військовою знаттю та ін. Загалом, відзначаючи досконале 
оперування джерелами, висококваліфікований методологічний рівень і майстерно 
написаний текст, варто звернути увагу на дискусійні моменти інтерпретації бояр 
Судислава і Доброслава Судцича. Остаточно з’ясувавши на сторінках власної 
роботи неодноразову помилковість ототожнення в деяких попередніх історичних 
дослідженнях літописних Судислава і Судислава Бернатовича (насправді -  
сандомирський каштелян Суліслав Бернатович), А. Юсупович, покликаючись на 
«Словник старопольських власних назв», відкинув припущення про ймовірну

186 Dqbrowski D. Genealogia M$cistawowicz6w. Pierwsze pokolenia (do poczqtku XTV wieku) / D. Dqbrowski. -  
Krak6w : Avalon, 2008. -  816 s.; Ejusdem. Rodow6d Romanowicz6w k s i ^ t  halicko-wofynskich / D. Dqbrowski I I 
Biblioteka Genealogiczna / [pod red. M. Gomego]. -  Poznan-Wrociaw : Wyd-wo Historyczne, 2002. -  T. 6. -  348 s.
187 Ejusdem. Rodow6d Romanowicz6w ksi^zqt halicko-wofynskich. -  S. 230-231; Ejusdem. Genealogia MScislawowi- 
cz6w. -  S. 360-361.
188 Grzesik R. Ksiq^e wQgierski 2onaty z c6rk̂ _ MScislawa halickiego. Przyczynek do problemu czasu і miejsca powsta- 
nia kroniki w$giersko-polskiej / R. Grzesik II Kwartalnik Historyczny. -  1995. -  R. СП. -  Zeszyt 3-4. -  S. 30; 
Ejusdem. Polska Piast6w і W^grzy Arpad6w we wzajemnej opinii (do 1320 roku) / R. Grzesik. -  Warszawa : Instytut 
slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2003. -  262 s.
189 Bartnicki M. Polityka zagraniczna ksi^cia Daniela Halickiego w latach 1217-1264 / M. Bartnicki. -  Lublin : Wyd- 
wo Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej, 2005. -  S. 38,44, 57, 72 etc.
190 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej w czasach Romanowicz6w (1205-1269). Studium prozopogra- 
ficzne. Praca doktorska / A. Jusupowic. -  Warszawa, 2010. -  294 s.
191 Ibidem.-S. 245-256.
192 Ibidem.-S. 113-118.
193 Ibidem.-S. 264-269.
194Ibidem.-S. 217-232.
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тотожність Судислава з угорським урядовцем на ім’я Subislaus (Zabazlaus, Zoboslou 
etc.), відомим за низкою угорських дипломів195 Інших додаткових аргументів при 
цьому не наведено. Історик переконаний, іцо йдеться про різних осіб, оскільки ім’я 
Судислав у західноєвропейських джерелах, хоч і майже не зустрічається, все ж має 
свої відповідники -  Sudizlauus, Sandislavo, Sandislao, Sudiszlaus, Sudizlaus, 
Zandyzlaum, Sandislaus, Sandoslao, Zodislavo196

Ми ж не вважаємо наведені аргументи переконливими. Укладачі 
середньовічних актів та наративів часто по-різному писали ім’я однієї і тієї ж особи, 
як видно з випадку Судислава і Судислава (Суліслава) Бернатовича. Також пошуки 
імен Sudizlauus, Sandislavo, Sandislao, Sudiszlaus і т. д. серед угорських дипломів
XIII ст. не дали жодного позитивного результату, хоча до Угорського королівства 
входили території, заселені слов’янами, зокрема й на кордоні з польськими землями, 
де носії таких імен обов’язково мали б мешкати.

Вивчення ж діяльності Доброслава Судцича, на нашу думку, є на сьогодні 
одним із найповніших. Однак ми не згідні з автором, ніби вірогідність сімейного 
зв’язку між ним та Судиславом виглядає дуже малоймовірною. Свої аргументи 
історик побудував на підставі літописного переказу про укладення шлюбу між угор
ським урядовцем Філею та донькою Судислава, вважаючи, що такий матри
моніальний зв’язок був би неможливий, якби сам Судислав був сином священика 
(як відомо, в літописі Доброслав зветься «Соудьичь поповь вноукь»197). Філя, якого 
науковець називає угорським воєводою, не погодився б на подібний мезальянс198

При формуванні власної концепції історик не врахував щонайменше три 
важливі аргументи:

1) на час укладення шлюбу сам Філя був дрібним урядовцем199, а отже, 
нерівноправність шлюбу з донькою Судислава розглядати не можна;

2) конотація «Соудьичь поповь вноукь» могла з’явитися при імені Доброслава 
не по батьківській, а по материнській лінії. Тобто, не виключено було походження 
саме матері останнього з родини священика;

3) Доброславів предикат Соудь|ичь постає також із праслов’янським закінчен
ням -itj\ що фігурує зазвичай при згадці про осіб чоловічої статі з винятково патро- 
німом.

Попри висловлені міркування, дослідження польського автора якісно 
відрізняються від аналогічних студій українських200 та російських науковців201

195 Див., зокрема: Волощук М. М. До питання про етнічне та соціальне походження Судислава (Бернатовича?) / 
М. Волощук II Прикарпатський вісник НТШ. Думка. -  2008. -  №1 (1). -  С. 127-145.
196 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 218.
197 Ипатьевская летопись // Полное собрание руських летописей (далее -  ПСРЛ). -  М .: Язьїки славянской 
культури, 2001. -  T. 2. -  Изд. 2. -  Стб. 789.
198 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 118.
199 Див. дослідження до теми: Волощук М. М. « Ф и л а  древле прегордьій». До питання галицько-угорських 
родинних зв’язків / М. Волощук II Галицька митрополія в історії європейського християнства. Матеріали Між
народної наукової конференції. Галич, 14 травня 2009 року. -  Галич : Інформаційно-видавничий відділ 
Національного заповідника «Давній Галич», 2009. -  С. 91-96; Його ж. «Филя древле прегордьш» / Fila 
Supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини XIII століття / М. Волощук II 
Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. -  Львів, 2011. -  Вип. 20 : Actes testantibus. 
Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. -  С. 189-196.
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Пожвавлення у вивченні генеалогії середньовічної знаті спостерігається не 
лише на прикладі польських, угорських чи руських родин. Періодично польські 
вчені проводять студії проблем соціального статусу, службових обов’язків, май
нового забезпечення тих представників середньовічного нобілітету, які змінили 
сюзерена або ж місце проживання202. Нам дуже близька така проблематика.

Загалом історики зробили помітний внесок до вивчення теми. Проблема 
польської історіографії полягає у відсутності академічних коментованих перекладів 
літописів, бракові висококваліфікованих кадрів зі старослов’янської палеографії та 
епіграфіки тощо. Потреба подолання цих перешкод актуалізує формування нової 
генерації молодих істориків, створення умов для обміну досвідом з українськими і 
російськими колегами, проведення спільних конференцій та ін.

1.1.9. Історіографія інших країн 
(Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Сербія, Хорватія)

Середньовічна історія Русі цікавила вчених й інших країн. Часто це були 
вихідці із сусідніх держав. Окремі дослідження проводили австрійські й німецькі 
науковці, а також румуни, серби та болгари.

Зокрема після входження частини Речі Посполитої до складу Австрії 
наприкінці XVIII ст. історичне минуле Галицької землі як коронного краю, пов’я
заного з угорськими керівними династіями XII-XIV ст., стало предметом активних 
студій.

Одні з перших досліджень з історії Галичини й Волині належать Августові- 
Якобу Гоппе (Hoppe Jakob August)20 та Йоганну-Христіанові Енґелю (Johann 
Christian (von) Engel, 1770-1814) 04. Вони покликані були довести права Австрії на 
ці землі через угорські впливи за династії Арпадів, особливо в XIII ст.205 Після 
1526 р. династія Габсбурґів отримала легітимні підстави зайняти частину угорських 
земель з їхнім розколом на тлі турецької окупації. Тому під час інтронізаційних 
урочистостей завжди використовувала угорські символи королівської влади.

Безумовно, А.-Я. Гоппе та Й.-Х. Енгель не ставили за мету простежити долі 
боярських сімей, які втекли до Угорщини в XIII ст. Проблеми міграційних рухів, 
заселення угорських земель руськими переселенцями їх цікавили мало.

Наслідком поступового націотворення в середовищі недержавних народів 
Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії у середині -  другій половині 
XIX ст. стала активніша робота русинських осередків. Тож серед науковців і політиків

200 Петрик А. М. Боярство Галицько-Волинської держави (XII-XIV ст.). -  20 с.
201 Пашин С. С. Боярство и зависимое население Галицкой (Червоной) Руси XI-XV вв. -  15 с.
202 Pauk М. R. Nobiles Bohemie -  ministeriales Austrie. Wzajemne relacje czeskiej і austriackiej elity moznowiadczej 
pod rzqdami Przemysla Ottokara II / M. Pauk II Roczniki historyczne. -  Poznan-Warszawa : Wyd-wo Poznanskiego 
Towarzystwa przyjacidi nauk, 2007. -  R. 73. -  S. 107-118.
203 Hoppe J. A. Geschichte und Erdbeschreibung der Kdnigreiche Galizien und Lodomerien / J. Hoppe. -  Wien : In 
Commision der Zierchischen Buchhandlung, 1792. -  364 s.
204 Engel J.Ch. von. Geschichte des Ungarischen Reichs / J. Ch. Engel. -  Wien : In der Camesinaschen Buchhandlung, 
1813. -  T. I. -  507 s.; Ejusdem. Geschichte von Galizien und Lodomerien / J. Ch. Engel. -  Galle : Ben Johann Jacob 
Gebauer, 1796. -  S. 399-710.
205 Детальніше проблеми австрійської історичної науки у XVIII ст. відображено в статті М. Юрасова (див.: 
Юрасов М. К. Изучение истории древних восточньїх славян в империи Габсбургов в XVIII веке / М. Юрасов II 
Средняя Европа: проблеми международних и межнациональних о т н о ш є н и й  ХІІ-ХХ вв. Памяти T. М. Исла- 
мова / [отв. ред. А. С. Стьїкалин]. -  СПб.: Алетейя, 2009. -  С. 101-113).
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зріс інтерес до цього суспільного явища. Австрійський професор державного права 
Герман-Іґнац Бідерман (Hermann Ignaz Biedermann, 1831-1892) присвятив цій 
проблемі двотомне видання «Угорські русини, їхній ареал проживання, промисли та 
історія»206. Дослідження здебільшого етнографічного характеру становить інтерес, 
оскільки вчений не тільки згадав про окремих «руських», які мешкали в Угорщині в
XIII ст. (Maladik Ruthenus зокрема) 07, а й намагався локалізувати «Руську марку». За 
його словами, Marchia Ruthenorum мала бути десь на сході угорських володінь208.

Перелік аналізованих праць був би неповний без доробку болгарського 
професора Пламена Павлова (*1958 p.), а саме біографічного нарису про Івана 
Русина -  активного учасника угорсько-болгарських відносин початку XIV ст.209. За 
словами автора, Іван, відомий за угорськими документами як Iwan dictus Oroz, 
належав до політичних мігрантів, які завдяки своїм військовим умінням, зуміли 
досягти високого становища при дворі боргарських царів.

Серед праць німецьких істориків актуальними є студії Гаральда Ціммермана 
(Harald Zimmermann, *1926 p.), присвячені освоєнню Трансильванії німецькими 
госпітами210. Він порівнює господарські архетипи, соціальний статус, правові норми 
німецьких переселенців і вихідців з Русі. Оскільки воєводство Трансильванія в 
Угорському королівстві перебувало на особливих адміністративних правах (від
XII ст. при дворі Арпадів сформувалася традиція передавати його в управління так 
званому «молодшому королеві», який після смерті батька успадковував престол), 
колонізаційні тенденції тут були дуже жваві, то подібний компаративний аналіз 
потрібний для того, щоб отримати об’єктивну інформацію про життя «русі» серед 
інших gentes воєводства.

Освоєння Трансильванії вивчали й румунські історики. Оцінку руській 
присутності в румунських землях одним з перших дав Олександру-Дімітріє 
Ксенопол (Alexandru Dimitrie Xenopol, 1847-1920) у шеститомній «Історії румунів 
Троянської Дакії»211. Відзначаючи особливий інтерес угорських керівних династій 
до колонізації південно-східних комітатів королівства ще з XII ст., він констатував 
створення тут особливих форм правління, суспільної ієрархії та ін.212. Його увагу 
привернула участь у житті воєводства численних rj^m мешканців слов’янського 
походження, що підтверджують топонімія та геонімія

206 Biedermann G. I. Die ungarischen Ruthenen, ihr Vohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte : in 2 t. / G. Bieder
mann. -  Insbruck: Verlag der Wagners’schen Universit&t-Buchhandlung, 1862-1867. -  T. 1-2.
207 Ejusdem. Op cit. -  T. 2. -  S. 53.
208 Ibidem.-S. 57.
209 Павлов П. Йван Русин -  бьлгарски воєначальник и политически деец от ігьрвата половина на XIV век / 
П. Павлов II Военно-исторически сборникь. -  София. -  1983. -  Кн. 6. -  С. 223-232; Его же. Бунтари и авантю
ристи в средновековна Бьлгария [Електронний ресурс] / П. Павлов. -  Варна: LiterNet, 2005. Режим доступу: 
http://litemet.bg/ publish 13/p_pavlov/buntari/ruski.htm: Глава II. «Варвари», наемници, «мьже на кьрвите»..., 
Розділ 3. Руски «бродници», политически бегьлци и военачалници през XII-XIV в.) та ін.
210 Zimmermann Н. Hospites Theutonici. Rechtsprobleme der deutschen Stidostsiedlung / H. Zimmermann II Gedenk- 
schrift fiir Harold Steinacker (1875-1965) / [heraussgegeben von Th. Mayer]. -  Miinchen: Verlag R.Oldenbourg, 
1966. -  S. 67-84; Ejusdem. Siebenbiirgen und seine hospites Theutonici. Vortrftge und Forschungen zur 
sUdostdeutschen Geschichte / H. Zimmermann. -  Koln-Weimar-Wien : Bdhlau Verlag, 1996. -  S. 77-80.
211 Xenopol A. D. Istoria Romanilor din Dacia Traiana : in 6 v. / A. Xenopol. -  Bucure§ti: Editura «Cartea Romanies- 
c&», 1889. -  V. 2 : NSvSrile barbare, 270-1296). -  258 s.
2,2 Ibidem.-S. 151,154,159,163.
213 Ibidem.-S. 203-204,206.
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Іон Ністор (Ion Nistor, 1876-1962) у монографії «Румуни і рутени на Буковині. 
Історико-статистичні студії»214, розглядаючи Північну Буковину як історично й 
етнічно винятково румунську, не відкидав освоєння цієї території слов’янським 
населенням, ідентифікованим у джерелах як «русь». Вони під впливом військових 
подій, як-от татарських нападів, переселялись на захід до комітату Сотмар, де, за 
словами вченого, помітні сліди їхньої життєдіяльності215

Інший румунський науковець Ніколає Йорґа (Nicolae lorga, 1871-1940) в «Іс
торії румунів у Трансильванії і Угорщині»216 вивчав заселення трансільванських 
земель не тільки угорцями, а й німцями із Саксонії, вихідцями з Фландрії та Ельзасу, 
печенігами, половцями і т. д.217 Він відзначав наявність чималої кількості слов’ян
ських топонімів, які з’явилися і внаслідок міграції з Русі218

Важливими є монографії Марії Голбан (Maria Holban, 1901-1991) «Із хроніки 
угорсько-румунських відносин в XIII-XIVст.» 19 і Тудора Селеґян (Tudor Salagean, 
*1968 р.) «Трансильванія в другій половині XIII cm. Утвердження общинного 
ладу»20 Однією з актуальних, на думку М. Голбан, проблем є ідентифікація та 
походження особи, відомої з угорських і грецьких документів 1288-1333 pp. під 
іменем Iwan dictus Oroz. Авторка окреслила основні віхи його життя, зауваживши, 
що більша його частина пройшла за Угорщиною -  у Болгарії на службі в місцевих 
володарів (деспота Відина Михайла та царя Георгія Тертера) або ж на угорсько- 
болгарському прикордонні221.

Натомість студії Т. Селеґян присвячено соціально-правовому статусу та 
майновим відносинам військово-служилої знаті Трансильванії в XIII ст. -  йобагіонів 
королівських фортець, серед яких було немало вихідців з руських земель. Історик 
відзначав, що в межах воєводства їхнє становище відрізнялося порівняно з іншими 
комітатами країни. Оскільки від початку XIII ст. йобагіонів тут було чимало, король 
Андрій II задля створення певної противаги в 1211р. запросив на проживання 
рицарів Тевтонського ордену. Це, на думку науковця, послабило вплив та участь 
йобагіонів у військово-політичному житті Трансильванії222.

Останнім часом серед нової генерації румунських вчених заслуговує на увагу 
доробок Андраша Ковача (Andras Kovacs, *1975 р.) з Клуй-Напоки. Він головно 
вивчає інститути влади середньовічної Трансильванії («Архонтологія середньо
вічних комітатів Трансильванії»223, «Про фаміліаріїв трансільванського воєводи

214 Nistor I. Romanii §і Rutenii in Bucovina. Studiu istoric §i statistic / 1. Nistor. -  Bucure§ti: Librarile Socec & Comp. 
§i C.Sfetea, 1915. -  209 s.
215 Ibidem. -  S. 6-7.
216 lorga N. Histore des Roumains de Transilvanie et de Hongrie / N. lorga. -  Bucarest: [Б. B.], 1940. -  V. 1. -  364 s.
217Ibidem .-S .45,49, 52.
2,8 Ibidem. -  S. 55
219 Holban M. Din cronica relafiilor Romano-Ungare in sekolele XIII-XIV / M. Holban. -  Bucure§ti: Editura Aca- 
demiei Republicii Socialiste Romania, 1981. -  311 s.
220 Salagean T. Transilvania in a doua jum&tate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congergafional / T. Sala
gean. -  Cluj-Napoca : Institutul Cultural Roman, 2003. -  446 s.
221 Holban M. Op. cit. -  S. 96-97.
222 Salagean T. Op. cit. -  S. 58-59.
223 Kovacs IV. A. Az erdflyi v£rmegyek k6z6pkori archontol6gidja / A. Kovacs. -  Kolozsvlr: Erd&yi Tudom&iyok fU- 
zetek, 2010.-O ld. 25, 33, 50.
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Фоми Сеченьї>>224), які нерідко обіймали урядовці, прозвані Руськими. Серед таких -  
віце-воєвода Петро з роду Балоґ та Дренчен.

Активно досліджують русько-угорські відносини й у Сербії. Провідним 
фахівцем тут є Дюра Гарді (Dura Hardi, 2\ура Харди, *1971 р.) з Університету міста 
Нового Саду. Йому належать монографія «Спадкоємці Києва між королівською ко
роною і татарським ярмом: дослідження державно-правового статусу Галича і 
Галицько-Волинського князівства до 1264 р.»225 та ряд статей, присвячених особі
князя Ростислава Михайловича, який від 40-х pp. XIII ст. оселився в Угорському 

•226королівстві
Автор, відвівши на сторінках свого дослідження кілька рядків боярам Володи- 

славові Кормильчичу, Судиславові і Доброславу, загалом доволі стримано 
охарактеризував їхню діяльність у Галицькій землі. Зокрема, він переконаний, що 
Володислав перебував під певною зверхністю короля. Цим дослідник пояснює 
сміливу поведінку нобіля у стосунках з удовою князя Романа Мстиславовича. 
Характеризуючи перебування Ростислава Михайловича в Угорському королівстві, 
вчений припускає, що з князем сюди переїхала невідома за чисельністю група знаті, 
можливо, навіть галицький єпископ Артемій. Однак Д. Гарді відзначає, що про їхнє 
ймовірне перебування за межами батьківщини жодні джерела не повідомляють227

Отже, дослідники цілого ряду європейських країн усе ж приділяли окрему 
увагу міграційним рухам, ідентифікації руських поселенців в Угорщині, вивченню 
їхнього правового статусу. Цінність цих досліджень у тому, що в них використано 
маловідомий джерельний матеріал, подано оригінальні висновки тощо.

Варто відзначити й окремі позиції і з хорватської історіографії. Серед них -  
праця Невена Будака (Neven Budak, *1957 р.) і Томіслава Раукара (Tomislav Raukar, 
*1933 р.) «Історія Хорватії доби Середньовіччя»228. Встановлення статусу Га
лицької землі в титулатурі угорських династій XII-XIV ст. (з перервами) стало 
можливе на тлі вивчення того, як Арпади приєднали до Угорського королівства

229Хорватію, Далмацію, Славонію та Боснію

224 Ejusdem. Sz6cz6nyi Tamds егсШуі vajda famili4risair61 (N&iany kieg6szit£s az Archontologiahoz) II Erdelyi Muze- 
um. -  2005. -  № 67. -  Fttz. 3-4. -  Old. 78-85.
225 Харди Ті. Наследници Кщева измеЬу крал»вске круне и татарског japM a: студила о державно-правном поло- 
жа]у Галиче и Галичко-Волинске кнежевине до 1264. године / Іі. Харди. -  Нови Сад : МБМ плас, 2002. -  239 с.
226 Его же. О вери првго господара Мачве / Ті. Харди II Српско-маЬарски односи кроз исторщу. Зборник радова 
са меЬународног иаучиог скупа одржаног 15. Іуна 2007. године у Новом Саду. -  Нови Сад, 2007. -  С. 43-49; 
Его же. О пореклу мачванског «бана» Ростислава Михайловича / Ті. Харди II Споменица Исторщског Архива 
«Срем». -  2003. -  №2. -  С. 15-32; Його ж. Ростислав Михаилович «Dominus de Machou» / Ті. Харди II Studia 
Balcanica Bohemo-Slovaca. -  Bmo, 2006. -  T. VI. -  Svazek 1. -  S. 59-70; Его же. Руски монаси, духовници и 
преписивачи на тлу Срема у средн>ем веку / Ті.Харди II Споменица исторщског архива «Срем». -  Сремска 
Митровица, 2005. -  №4. -  С. 79-90; Его же. Чи Ростислав Михайлович був баном Мачви / Ті. Харди II 
Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. -  Львів, 2011. -  Вип. 20 : Actes testantibus. 
Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. -  С. 197-204.
227 Див., наприклад: Его же. Руски монаси, духовници и преписивачи на тлу Срема у средцьем веку. -  С. 79-90.
228 Budak N. Hrvatska povijest srednjeg vijeka / N. Budak, T. Raukar. -  Zagreb : Skolska knjiga, 2006. -  447 s.
229 Ibidem. -  S. 142-145,179-183, 350-352.
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* * *

Загалом міграційні процеси в басейні Карпат, появу «русі» в Угорському 
королівстві, суспільну роль поселенців, їхній господарський розвиток і т. д. 
повноцінно відображено в документах (головно актах) і лише частково в ряді 
монографій, статей, коротких історичних розвідок. Географія досліджень обраної 
теми широка, включає студії вчених кількох країн (Австрія, Німеччина, Польща, 
Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Угорщина, Україна та ін.).

Проте відсутність спеціальних досліджень була зумовлена складністю роботи 
з джерелами, неможливістю доступу до архівних матеріалів у попередні десятиліття. 
У представників австрійської, німецької чи угорської історичної науки часто 
виникали проблеми в роботі з руськими літописами, з’являлися текстологічні 
проблеми з опрацюванням джерел. Натомість українські чи російські історики були 
позбавлені можливості працювати у фондах угорських, словацьких архівів чи навіть 
користуватися опублікованими на рубежі ХІХ-ХХ ст. актами. Вони вкрай рідко зі
ставляли та порівнювали різні за географією документи.

Науковці не використовували історичну термінологію, часто оперували 
створеними штучно історіографічними дефініціями. Це спричинило появу складних 
для розв’язання термінологічних проблем, які не вирішено досі. Дослідження 
обраної теми, як і історичні пошуки загалом, часто залежали й рід чинної у XX ст. у 
цілому ряді європейських країн політичної кон’юнктури.

Тому в історіографії відбувалися тільки епізодичні спроби окреслити терито
рію розселення в Угорському королівстві «руських» поселенців, періодично 
проводити їхню територіальну локалізацію, іменну й патронімічну ідентифікацію, 
встановлювати генеалогічну належність до тієї чи тієї угорської родини, з якою 
переселенці на новому місці проживання встановлювали матримоніальні зв’язки.
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1.2. ДЖЕРЕЛА

Доба Середньовіччя є однією з найцікавіших за характером створення доку
мента як носія інформації. Безумовно, ми маємо на увазі не лише писемне джерело, 
а й матеріальні артефакти, багато яких дійшло до початку XXI ст., залишаючись 
об’єктом вивчення головно спеціальних історичних дисциплін. Оперуючи знаннями 
в галузі допоміжних наук, що забезпечують можливість глибше осягнути зміст 
тексту, а також даними топонімії, гідронімії, ономастики, генеалогії, сфрагістики та 
ін., ми вважаємо закономірним класифікувати документи за таким принципом.

Ми оперуємо головно писемними джерелами, які, на наш погляд, доцільно 
поділити на наративні й актові.

За місцем появи джерельний матеріал походить з територій, які впродовж XI-
XIV ст. входили до складу Угорщини, Русі, князівств Польщі, Чехії, Литви, країн Бал- 
канського півострова і т. д. Автор неодноразово використовував хроніки середньовічної 
Франції, Англії, Німецького королівства (згодом -  Священної Римської імперії), країн 
Скандинавського півострова, дані персидського та арабського історіописання тощо.

За часом створення використаний джерельний матеріал датується XI-XVII ст., 
значно виходячи за визнані хронологічні межі, і це логічно, оскільки чимало пізньо- 
середньовічних хронік та діянь суттєво доповнювало інформацію про події XI-
XIV ст.

Характеристика базових для нашої роботи документів важлива насамперед з 
огляду на місце створення та особливості відображення предмета дослідження. 
Здебільшого це вкрай фрагментарні свідчення, які часто доводилося відстежувати й 
відбирати в лаконічній, стислій, як правило, одразу не до кінця зрозумілій формі, що 
вимагало прискіпливішого джерелознавчого аналізу окремо взятого документа. 
Значне полегшення при роботі з такими джерелами надали оцифровані примірники 
актового матеріалу, видані в Угорщині, Чехії та Польщі впродовж останніх років.

Класифікація актових і наративних пам’яток, які ми використовували під час 
дослідження, проходила згідно з чинною у вітчизняному джерелознавстві типоло
гією: тип, вид, група документів, одиниця, примірник. Відповідно хроніки, літописи, 
діяння та інші описові документи (як із князівств Русі, так і з західноєвропейських 
держав) активно уживалися в дослідженні. Найперш це стосувалося встановлення 
етапів оселення вихідців з руських земель в Угорщині, використання літописних 
свідчень для посилення, а іноді додаткового підтвердження угорських актів, і навпа
ки. Використання наративного матеріалу важливе для характеристики географічних 
меж дослідження, ментальності мешканців, які їх заселяли, та ін.

Натомість в актах (дипломи світського та церковного походження, які в 
руських землях прийнято називати грамотами) ми шукали вихідців із Русі, що посе
лились в Угорському королівстві, і встановлювали основні етапи їхньої діяльності. 
Саме актовий матеріал, а не наративи, забезпечує можливість глибше зрозуміти 
ключові аспекти господарського розвитку земель поселенців, їхній соціальний та 
майновий статус, часто -  характер і рівень субординації в місцевій ієрархічній 
системі. Комплеканий і системний аналіз дипломатичного матеріалу допомагав 
неодноразово здійснити потрібні математичні підрахунки, навести корисну 
історичну статистику при встановленні місця й ролі окремих руських (галицьких) 
поселенців у суспільній ієрархії королівства Арпадів та Анжу. При цьому
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інформативно важливішими, глибшими за змістом є дані місцевих світських і 
єпископських, а не королівської канцелярій.

У процесі роботи археологія, спеціальні історичні дисципліни (палеографія, 
нумізматика, сфрагістика, епіграфіка та ін.) здебільшого давали можливість 
отримати поглиблене уявлення про побут поселенців, інформацію топонімічного 
характеру тощо.

1.2.1. Наративи

Описові джерела загалом можна поділити на літописи руських князівств XI- 
XIII ст. та групу наративів іноземного походження (Священна, а від середини
XIII ст. -  Священна Римська імперія, Франція, Угорщина, Польща, країни 
Балканського півострова та Сходу і т. д.).

Літописна традиція Русі, сформована після охрещення більшої частини під
владних династії Рюриковичів земель, передбачала, як правило, висвітлення діянь 
князів-замовників крізь призму їх уславлення. Схожі тенденції притаманні ледь не всім 
осередкам середньовічного історіописання, однак лише окремі з пам’яток збереглися 
донині. Безперечно, проживання представників «руського світу» в Королівстві 
Угорщина найповніше відображено (хоча ця «повноцінність» порівняно з актовим 
матеріалом виглядає доволі скромною) у галицькому та волинському літописанні.

Галицьке літописання, добре досліджене за останні 150 років*, відоме за 
окремими повістями в складі так званого Київського літопису230 XII ст. і так званого 
Галицько-Волинського XIII ст. Створювані впродовж XII—XIII ст. у межах 
історичної Галицької землі тексти (зокрема перемишльське літописання) вико
ристали польські автори XTV-XV ст. -  Ян із Чарнкова, Ян Длуґош та ін. На жаль, як 
це не парадоксально, не відомо жодних запозичень із галицького історіописання в 
угорському.

Натомість волинське літописання, яке головно репрезентовано так званим Га- 
лицько-Волинськом літописом ХЗІІ ст., є одним із найінформативніших. Тексти, які 
створили, як правило, місцеві автори, дають можливість добре зрозуміти 
протистояння волинських удільних династій із галицькою князівською верхівкою, 
родовою знаттю, простим населенням, особливо впродовж XII—XIII ст.

Літописна традиція XTV-XVI ст., а саме місцевого західноукраїнського та за- 
хіднобілоруського походження (як наразі прийнято вважати в сучасній. джере
лознавчій літературі), предмет нашого дослідження, на жаль, узагалі не відображає, 
хоча саме в XTV ст. міграційні рухи в Центральній Європі були одними з 
найдинамічніших.

* Серед провідних дослідників -  Леонтій Войтович, Леонід Генсьорський, Михайло Грушевський, Даріуш 
Домбровський, Йітка Комендова, Микола Котляр, Олег Купчинський, Олександр Майоров, Віталій Нагірний, 
Володимир Пашуто, Євген Перфецький, Андрій Плахонін, Олексій Толочко, Олександр Ужанков, Марія Фо- 
налка, Марта Фонт, Віра Франчук, Лев Черепній, Олексій Шахматов, Володимир Шушарін, Адріан Юсупович 
та інші. Оскільки кількість джерелознавчих досліджень пам’ятки досить велика, частково їх перелік ми наве
демо у списку використаних джерел.
230 Угорські сюжети Київського літопису ґрунтовно вивчила М. Фонт (див.: Font М. A Kiievi 6vk6nyv mint 
magyar tfrt&ieti forr&s / M. Font II Tdrt&ielmi szemle. -  1991. -  Evf. 33. -  Sz. 1-2. -  Old. 70-83; Arp£d-h£zi kir&lyok 
6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 31-53).
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Проблему присутності «русі» в Угорському королівстві та загалом за межами 
первісного ареалу поширення цього політоніма в іноземних наративах висвітлено 
по-різному, відповідно до географічних та політичних знань і уподобань укладачів 
літописів, хронік, анналів, діянь і т. д. Зрозуміло, що при розширенні впродовж X-
XII ст. територіальних володінь носіїв поняття «русь» на чолі з київськими воло
дарями далеко за межі Новгородського, Київського, Чернігівського та Переяс
лавського князівств усіх переселенців з цих і суміжних територій, у першу чергу 
Волинського, Галицького, Туровського, Полоцького, Смоленського, а також Влади- 
миро-Суздальського й Рязанського князівств, де виділялися дрібніші уділи, на 
чужині сприймали як «русь», а не як, наприклад, галичан, суздальців, волинян і т. д.

Саме як Rutheni поселенці відомі з «Діянь Угорців» угорського Аноніма 
першої третини XIII ст. (джерелознавчі студії Дьюли Паулера231, Шандора Доманов- 
ського232, Дьюли Паїса233, Ришарда Ґжешика234, Віри Матузової, Михайла Юра- 
сова235 Габора Торочкаї236 та ін.), «Угорсько-польської хроніки» першої третини
XIII ст. (вивчення твору Ришарда Ґжешика237, Мартіна Гомзи238 та ін.), «Нещасливої 
пісні» монаха Роґерія середини XIII ст. (дослідження наративу Імре Сентпетері239, 
Ріхарда Марсіни, Мілоша Марека240 та ін.), «Історії архієпископів Салони і Спліта» 
другої половини XIII ст. сплітського архієпископа Фоми (джерелознавчі дослі
дження Олександра Назаренка241, Ольги Акімової 242, Людвіга Штайндорфа243,

231 Pauler Gy. Anonymus kiilftildi vonatkozasai / Gy. Pauler II Szaz£dok. -  1883. -  Evf. 17. -  Old. 97-116.
232 Domanovski S. Anonymus 6s a II. G6z& korabeli Gesta / S. Domanovsky II Sz£zadok. -  1933. -  Evf. 67. -  Old. 38- 
54,163-184.
233 Anonymus. Gesta Hungarorum. B£la kir&ly jegyz6jenek kdnyve a magyarok cselekedeteirol / [forditotta 6s jegy- 
zetekkel ellAtta D. Pais]. -  Budapest: Magyar Helikon, 1977. -  172 1.
234 Anonimowego notariusza kr61a B£li Gesta Hungarorum // [thimaczenie A. Kulbicka, K. Pauiowski, G. Wodzinow- 
ska-Taklinska ; wst?p і przypisy R. Grzesik]. -  Krak6w : Societas Vistulana, 2006. -  198 s.
235 «Деяния венгров» магистра П., которого називают Анонимом / [перевод В. И. Матузовой, вступительная 
статья и комментарий М. К. Юрасова] // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. -  СПб., 2007. -  №‘/2. -  C. 87-98.
236 Thoroczkay G. A magyar kr6nikairodalom kezdeteirol / G. Thoroczkay II AktualitAsok a magyar k6zepkorkutat£s- 
ban / [szer. M. Font, T. Fedeles, G. Kiss]. -  ?6cs : Molnar Nyomda 6s Ki£d6 Kft., 2010. -  Old. 23-31; Ejusdem. Az 
Anonimus-k6rdes kutat4st6rt6neti &ttekintese (1977-1993). I kozlemeny / G. Thoroczkay I I Fons. -  1994. -  №2. -  
Old. 93-149; Ejusdem. Az Anonimus-k£rdes kutatastorteneti attekintese (1977-1993). II kozlemeny / G. Thoroczkay II 
Fons. -  1995. -  № 2. -  Old. 117-173; Ejusdem. Irdsok az Arp&d-korr61. Torteneti es historiogrdfiai tanulmanyok / 
G. Thoroczkay. -  Budapest: E Harmattan, 2009. -  245 1.
237 Grzesik R. Kronika polsko-w^gierska. Z dziej6w polsko-w^gierskich kontakt6w w sredniowieczu / R. Grzesik. -  
Poznan : Wyd-wo Poznanskiego Towarzystwa Przyjacictf Nauk, 1999. -  247 s.
238 Homza M. Uhorsko-poFskd kronika. -  223 s. Див. також рецензію роботи: Волощук М. М. «Мал золотник -  да 
дорог». Об одном недооцененном источнике по истории средневековой Руси (рец. на книгу: Homza Martin. 
Uhorsko-poFska kronika. Nedoceneny pramefi k dejinam strednej Europy. Bratislava: Libri Historiae, Post scriptum, 
2009. 223 s. ISBN: 978-80-969850-4-3) / M. Волощук II Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. -  2012. -  №1 (7) -  
Январь-Июнь. -  C. 215-220.
239 Rogerii Carmen Miserabile // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Ajpadianae gesta- 
rum : in 2 v. (далі -  SRH) / [edendo open praefuit I. Szentpetery]. -  Budapestini: Academia Litter. Hungarica atque 
Societate Histor. Hungarica in partem impensarum venientibus Typographiae Reg. Universitatis Litter. Hung Sump- 
tibus, 1937. -  Vol. 1. -  S. 543-589.
240 Tatarsky vpdd / [ed. M. Richard, M. Marek]. -  Tmava : RAK Budmerice, 2008. -  S. 62-125.
241 Назаренко А. В. Русь и монголо-татарьі в хронике сплитского архидиакона Фомьі (XIII в.) / А. Назаренко II 
История СССР. -  1978. -  №5. -  С. 149-158.
242 Фома Сплитский. История архиепископов Салоньї и Сплита / Фома Сплитский [перевод, комментарий
О. А. Акимовой]. -  М .: Индрик, 1997.
243 Штайндорфф Л. Чужая война: военньїе походи монголов в 1237-1242 pp. в хронике Фомьі архидиякона 
Сплитского / Л. Штайндорфф II Древняя Русь. -  2008. -  №4. -  С. 18-29.
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Даміра Карбіча, Ольги Періч, Мір’яни Матієвіч-Сокол, Джеймса-Росса Свінні244 та 
ін.), «Діянь Угорців» магістра кінця XIII ст. Шимона Кезаї, «Композиції угорських 
хронік XIV ст.» (одним із авторів був монах Марк Кальті; джерелознавчі дослі
дження Шандора Домановського245, Яна Домбровського246, Ласло Ґереба, Тібора 
Кардоша247 та ін.), Віденської, Дубницької та Пожонської хронік XIV-XV ст. (дже
релознавчі дослідження Матьяша Флоріана248, Шандора Домановського249, Імре 
Сентпетері250, Ріхарда Марсіни, Юліуша Сопко251 та ін.), «Хроніки Угорців» Іоанна 
Туроці XV ст. (вивчення наративу Яноша Хорвата252, Дьюли Кріштова, Елемера 
Маюса253, Михайла Юрасова 54 та ін.).

На жаль, досі збереглося небагато анналів угорського походження, хоча 
мережа монастирів у самому королівстві була широка. Мабуть, тут не склалося 
відповідної традиції анналістики, притаманної сусіднім німецьким, польським, 
чеським землям, та й, зрештою, Русі.

Польське історіописання теж нерідко згадувало про руських поселенців за ме
жами Русі. У володіннях Пястів «русь» відома від XI ст., періодично згадується в 
анналах Траски, Малопольських, каталогах краківських єпископів і т. д. (дже
релознавчі дослідження Войцеха Кентжинського255, Йосипа Шиманського256,

244 Thomae archidiaconi Spalatiensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum / [latin text by O. Perid; 
ed. D. Karbid, M  Matijevic Sokol and J. R. Sweeney]. -  Budapest -  N .-Y .: Central European University Press, 2006. 
-404  s.
245 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV / Praefatus est textum recensuit anno tationibus instruxit A. Do- 
manowski II SRH / [edendo open praefuit I. Szentpetery]. -  Budapestini: Academia Litter. Hungarica atque Societate 
Histor. Hungarica in partem impensarum venientibus Typographiae Reg. Universitatis Litter. Hung Sumptibus, 1937. -  
Vol. 1 . - S. 219-505.
246 Dqbrowski J. 6redniowieczne kroniki w^gierskie w Swietle ostatnich badan / J. Dqbrowski. -  Krak6w : Nakladem 
autora, 1914.-31 s.; Ejusdem. Z w^gierskiej literatury historycznej I J. Dqbrowski II Kwartalnik historyczny. -  1924.
-  R. 38. -  Zeszyt 3. -  S. 343-350.
247 Kdlti Mark. K£pes кгбпіка / Mark Kalti [forditta es a jedyzeteket dssze&llitotta L. Gereb ; bevezetessel ell&tta 
T. Kardos]. -  Budapest: Magyar Helikon, 1959. -  154 1.
248 Chronicon Dubnicense // Historiae Hungaricae fontes domestici / [recensuit et praefatus est M. Florianus]. -  
Quinque-Ecclesiis : [Б. B.], 1884. -  V. 3. : ad a. 1473. jun. 5. -  S. 1-207; Chronicon Pictum Vindobonense // Hronica 
Hungarorum / [ed. M. Florianus]. -  Quinque-Ecclesiis : Typis Michaelis Taizs, 1883. -  S. 100-245.
249 Domanovsky S. A Dubniczi кгбпіка (forrastanulmAny) / S. Domanovsky. -  Budapest: Az Athenaeum irod. 6s nyom- 
dai R.T. Ktinyvny omd£ja, 1899. -  88 1.
250 SRH / [edendo operi praefuit I. Szentpetery]. -  Budapestini: Academia Litter. Hungarica atque Societate Histor. 
Hungarica in partem impensarum venientibus Typographiae Reg. Universitatis Litter. Hung Sumptibus, 1937. -  
Vol. 1-2.
251 Kronika uhorskych krdl’ov zvana Dubnicka / [edoval J. Sopko ; recenzoval R. Marsina]. -  Tmava-Banska Bystrica : 
Vyd-vo гак Budmerice v spoluprdci s naddciou Osudy predkov Budmerice, 2004. -  240 s.
252 Thuroczy Janos. A magyarok kr6nik£ja / Janos Thuroczy [forditotta, irta, jegyzeketek J. Horvath, I. Boronkai]. -  
Budapest: Magyar Helikon, 1978. -  564 1.
253 Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. II. Commentarii / Johannes de Thurocz [composuit E. Malyusz ; adju- 
vante J. Kris to]. -  Budapest: Akad&niai kiad6,1988. -  P. 1 : ab initiis usque ad annum 1301.
254 Юрасов M. K. «Венгерская хроника» Яноша Туроци о народах Восточной Европьі зпохи великого переселе
ння народов / М. Юрасов II Славяне и их соседи / [отв. ред. Г. Г. Литаврин]. -  М .: Наука, 1998. -  Вип. 8 : Им- 
перская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европьі. -  С. 113-125.
255 Katalogi biskupow krakowskich / [wydal W. K^trzynski] II Monumenta Poloniae historica (далі -  MPH) : in 5 t. -  
Lw6w: W komisie ksi^gami Gubrynowicza і Schmidta, 1878. -  T. 3. -  S. 313-376; O rocznikach polskich / 
W. K^trzynski II Ropzprawy Akademii Umiej^tno^ci. Wydzial historyczno-filozoficzny. -  Krakow : Nakladem Akade- 
mii Umiej^tno^ci, 1897. -  Serya 2. -  T. 9. -  S. 164-354.
256 Katalogi biskup6w krakowskich / [wydat J. Szymanski] II MPH : in 5 t. -  Warszawa: PWN, 1974. -  Series Nova. -  
368 s.
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Войцеха Дреліхажа257 та ін.). Про «русь» в Угорщині та контакти руського 
населення володінь Арпадів і Анжу в XI-XIV ст. читаємо у хроніках XII-XVI ст.: 
Вінцентія Кадлубка (джерелознавчі дослідження Бриґіди Кіорбіш258 та ін.), у так 
званій «Великопольській хроніці», «Хроніці» Яна із Чарнкова (студії наративу Єжи 
Вирозумського259 та ін.), працях Яна Длугоша (джерелознавчі дослідження Йосипа 
Матушевського260, Владислава Семковича, Герарда Лябуди261, Даріуша Домбровсь- 
кого262 та ін.), Матвія Меховського (редактор репринта -  Славомір Табковський263) 
та ін. Важливим для нас є анонімне «Описання Східної Європи», створене, очевидно, 
в одній з центральноєвропейських країн на початку XIV ст., яке ґрунтовно дослідив 
Ольґерд Ґурка 64.

Перелічені документи дозволяють з’ясувати, як середньовічні автори 
розуміли поняття «русь», «галичанин» та ін., етимологічний сенс цих ідентичностей. 
Цінними для нас є й ментальні прояви та етнопсихологічні стереотипи сприйняття в 
Угорщині «чужинців», відображені в текстах.

Ключовий висновок, який напрошується внаслідок опрацювання угорських та 
польських «національних» наративів ХІ-ХІV ст., полягає в тому, що місцеві 
хроністи, придворні канцеляристи, укладачі текстів усвідомлювали принципову 
етнічну й територіальну відмінність між мешканцями земель, підвладних династії 
Рюриковичів. Рівень знань інтелектуалів дозволяв розуміти по-різному, зокрема, 
поняття «русь» та «галичанин». Однак при написанні офіційних діянь місцевих 
володарів, хронік чи анналів така різниця фігурувала не надто часто. Подібний ди
сонанс, очевидно, склався через недоцільність несистемного фіксування окремо 
взятих етносів і територіальних громад, що проживали під політичним і військовим 
управлінням однієї династії, в цьому випадку -  Рюриковичів та їхніх нащадків. 
Отаке, політонім «русь» у більшості випадків став за межами Русі основним при ха
рактеристиці саме етнічної ідентифікації переселенців поза їхніми автохтонними 
землями.

257 Drelicharz W. Annalistyka Maiopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich rocznik6w kompilowanych / 
W. Drelicharz II Rozprawy wydziahi historyczno-filozoficznego. -  Krak6w : Polska Akademia Umiej^tnogci, 2003. -  
T. 99.-498 s.
258 Misztr Wincenty Kadhibek. Kronika polska / [przdoiyta і opracowala B. Kiirbis]. -  Wroclaw : Zaklad Narodowy 
im. Ossolinskich, 2003. -  267 s.
259 Kronika Jana z Czamkowa / [thimaczenie J. ZerbiUo, opracowanie tekstu і przypisow M. D. Kowalski, przedmowa 
J. Wyrozumski]. -  Krak6w : Uniwersitas, 2001. -  154 s.
260 Matuszewski J. Annales seu cronicae Jana Dhigosza w oczach Aleksadnra Semkowicza / J. Matuszewski. -  Wroc
law-W arszawa-Кгакб w-Gdansk-L6d£ : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 1987. 
-9 6  s.
261 Labuda G. Zaginiona kronika. -  308 s.
262 Dqbrowski D. Czy Jan Dhigosz piszqc si6dm% ksi^ge «Annalium» korzystal z Kroniki halicko-wofynskiej lub £r6d- 
la jej pokrewnego / D. Dqbrowski U Ruthenica. -  K .: Інститут історії України HAH України, 2004. -  №3. -  C. 150— 
185; Ejusdem. Koronacja Daniela Romanowicza w relacjach Jana Dhigosza і jego szesnastowiecznych kontynuator6w 
/ D. Dqbrowski II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2008. -  Вип. 2. -  С. 109-122.
263 Maciej de Miechowita. Chronika Polonorum / Maciej de Miechowita [pod red. SI Tabkowskiego]. -  Krak6w : Kra- 
jowa Agencja Wydawnycza, 1986. -  540 s.
264 Anonymi Descriptio Europae Orientalis / [ed. O. Gorka]. -  Cracoviae : Sumptivus Akademiae Litterarum, 1916. -  
70 s. Останнє дослідження твору провели сербські вчені (ЖивковиН Т. Anonymi Descriptio Europae Orientalis. 
Анонимов опис Неточне Европе / Т. ЖивковиЬ, В. TJempoeuh, А. Узелац [рец. J. Kanuh, Р. РадиЩ. -  Београд : 
Исторщски Институт Београд, 2013. -  221 с.).
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Ми використовували німецькі й чеські пам’ятки XI-XV ст. Серед них -  
Гільдесгаймські аннали (дослідження Авґуста Бельовського265), «Діяння єпископів 
Гамбурзької церкви» Адама Бременського XI ст. (джерелознавчі студії Ґеорґа 
Пертца266 та Вернера Трілльміха267), «Хроніку» Оттона Фрейзингерзького (вивчення 
наративу -  Вальтера Ламмерса268) і «Чеську хроніку» Козьми Празького з XII ст. 
(дослідження тексту -  Бертольда Бретольца, Григорія Санчука26 та ін.), «Продов
жувача Вишеградського каноніка 1126-1142 pp.», «Хроніку» Іоанна Вітодуранді 
(джерелознавче дослідження Фрідріха Бедґена 70 та ін.) і «Хроніку королівства 
Римлян» Фоми Ебендорфера з XIV ст. (джерелознавчі студії Гаральда Ціммер- 
мана271), «Богемську хроніку» Енея-Сільвіо Пікколоміні та «Чеську хроніку» 
Даліміла (дослідники Венцеслав Ганка272, Марія Благова273 та ін.), створені в XV ст. 
та ін. Окремо аналізували фрагменти «Хроніки» XI ст., Адемара Шабанського 
(дослідження тексту -  Паскаля Бургейна, Річарда Ландеса і Ґеорґа Пона274).

Німецькі й чеські наративи географічно віддалені від місця первісної появи й 
використання поняття «русь» у політичному й етнічному сенсі. їхня інформативна 
цінність при цьому аж ніяк не менша, аніж польських чи угорських документів, бо 
вони дозволяли встановити деякі не відомі з інших джерел факти. Однак 
повідомлення мають усе ж уривчастий характер.

1.2.2. Актовий матеріал

Безумовно, найінформативнішим для цього дослідження є актовий матеріал. 
Це так звані «малі хроніки», структура яких часто описова. Класифікація поточних 
документів середньовічних канцелярій угорської світської (королі, королеви, 
нобілітет різного статусу та ранґу) і церковної знаті (архієпископи і єпископи), а 
також папської курії варто поділити на дві великі групи: дипломи (на Русі відомі як 
грамоти) та булли -  світського й церковного походження. До нашого дослідження

265 Z rocznikow hildesheimskich // MPH in 5 t. / [ed. A. Bielowski]. -  Lw6w : Nakladem wlasnym, 1872. -  T. 2. -  
S .760-767.
266 M. Adami gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum usque ad a. 1072 edente Io. M. Lappenberg rei publ. Hamb 
Tabulario // Monumenta Germaniae historia (далі -  MGH). Scriptorum / [ed. G. H. Pertz]. -  Hannoverae : Impensis 
Bibliopolii Avlici Hahniani, 1846. -  T. VII. -  S. 267-389.
267 Magister Adam Bremensis. Gesta Hamburgensis Ecclesia pontificum // Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Ge
schichte der Hamburgische Kirche und des Reiches / [neu ubertragen von W. Trillmich]. -  Berlin : RUtten & Loening, 
1961.-S . 137-500.
268 Otto bischof vob Freising. Chronik oder die Geschiche der zwei Staaten / [iibersetzt von A. Schmidt; herausgegeben 
von W. Lammers]. -  Berlin : RUtten & Loening, 1957. -  761 s.
269 Cosmae Pragensis. Chronica Boemorvm / [herausgegeben B. Bretholz] // MGH. Scriptores rerum Germanicarum 
(далі -  SRG). Nova series. -  Berolini: Apvd Weidmannos, 1923. -  T. 2. -  300 s.; Козьма Пражский. Чешская 
хроника / Козьма Пражский [вступ, статья и комментарии Г. 3. Санчука]. -  М .: АН СССР, 1962. -  296 с.
270 Chronica Johannis Vitodurani / F. Baethgen II MGH. -  Berolini: APVD Weidmannos, 1924. -  T. 3 : series nova. -
332 s.
271 Ebendorfer Thomas. Chronica Regum Romanorum / Thomas Ebendorfer [herausgegeben von H. Zimmermann] II 
MGH. -  Hannover: Hansche Buhhandlung, 2003. -  Series nova. -  T. 1. -  626 s.; Chronica Regum Romanorum / 
Thomas Ebendorfer [herausgegeben von H. Zimmermann] II MGH. -  Hannover: Hansche Buhhandlung, 2003. -  
Series nova. -  T. 2. -  623 s.
272 Dalimils Chronik von Bdhmen / [herausgegeben V. Hanka]. -  Stuttgart: Gedruckt auf Kosten den Litterarischen 
Vereins, 1859.-251 s.
273 Kronika tak fe£en6ho Dalimila / [uvod M. Blahova]. -  Praha : Svoboda, 1977. -  241 s.
274 Bourgain P. Ademari Cabanensis Chronicon (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis) / P. Bourgain, 
R. Landesy G. Pon. -  Tumhout: Brepols, 1999. -  392 p.
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залучено й актові матеріали князівських архівів, які ретельно вивчив О. Купчин- 
ський275

Окремі документи, що доповнювали свідчення найбільшої за складом 
угорської групи дипломів, походять з канцелярій польських князів XIII ст. та 
королівського двору XIV ст.

Угорські архіви від початку формування не мали жорсткої централізації, а 
тому абсолютна більшість документів збереглася у місцевих комітатських та 
капітульних центрах. З огляду на складні військові й політичні події, які не раз 
відбувалися в Угорщині, така локалізація допомогла вберегти документи від зни
щення. Зокрема, майже не зазнали втрат архіви в межах сучасних Словаччини, 
Хорватії і Трансільванії. Тож сучасна реконструкція угорського королівського 
архіву відбувається значною мірою завдяки саме матеріалам цих уцілілих осередків. 
Тому, на відміну від актового джерела, що побутувало в руських землях, угорських 
дипломів і булл, попри значне знищення в XVI-XVII ст. під час турецької окупації 
країни, все ж чимало дійшло до початку XIII-XVI ст.

Натомість відсутність архівної централізації створила труднощі для роботи із 
самою документацією, її виявленням, перекладом та введенням у процес дослідження.

Серед опрацьованих -  матеріали Закарпатського обласного державного архіву 
(далі -  Держархів Закарпатської області) в місті Береговому (Україна); Угорського 
державного архіву в місті Будапешті; Словацького державного архіву в місті 
Братиславі276; Державного архіву в місті Левочі (Словаччина); Державного архіву в 
місті Пряшеві (відділення в місті Бардейові, Словаччина), з яких дуже цінними 
стали акти Спішської капітули XIII-XIV ст.277

Вартісність доступних архівних документів, частину з яких уже опу
бліковано278, полягає в тому, що до українського Читача вони потрапляють вперше, 
хоча комплексна глибока джерелознавча робота з ними ще попереду.

Дипломи завжди чітко і своєчасно повідомляли про появу в межах Угорського 
королівства тієї чи тієї групи поселенців, окремих осіб, ідентифікованих, як правило, 
так: «Rutenus», «Ruthenus», «Oros», «Orros», «Orosz», «Oroz», «Orrus» «Vrus», «Vruz», 
«fVrus», «Wrvs», «Wruz», «Wrwz» та ін. Під аналогічними або спільнокореневими 
назвами відомі також новоутворені в межах королівства поселення.

275 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  1283 с.
276 Волощук М. М. Документи Словацького національного архіву (м. Братислава) до історії русько-угорських 
відносин XIII-XIV ст. / М. Волощук II Acta Posoniensia. -  Bratislava, 2008. -  V. 8 : Historicke Studie k Zivotnemu 
jubileu MikulaSa Pischa. -  S. 47-55; Його ж. Документи Словацького національного архіву (Братислава) до істо
рії русько-угорських відносин кінця XIII-XIV століть / М. Волощук II Записки НТШ. -  Львів, 2008. -  T. 256. -  
С. 553-560.
277 Його ж. Матеріали північно-словацьких архівів до історії русько-угорських відносин кінця ХІІ-ХІІІ ст. / 
М. Волощук II Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. Міжна
родна наукова конференція 26-27 жовтня 2007 р. Програма і резюме доповідей / Інститут українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН УКРАЇНИ. -  Львів, 2007. -  С. 40-41.
278 Див.: Dokumenty polskie z archiw6w dawnego Krolestwa W?gier : w 4 1. / [wydat і opracowal St. A. Sroka]. -  Kra- 
k6w: Societas Vistulana, 1998. -  T. 1 do 1450 r. -  151 s.; Dokumenty polskie z archiw6w dawnego Kr61estwa 
W^gier : w 4 1. / [wydal і opracowal St. A. Sroka]. -  Krak6w : Societas Vistulana, 2000. -  T. 2 : dokumenty z lat 1451— 
1480. -  213 s.; Dokumenty polskie z archiwow dawnego Kr61estwa W^gier : w 4 1. / [wydal і opracowal St. A. Sroka].
-  Krakow : Societas Vistulana, 2003. -  T. 3 : dokumenty z lat 1481-1500. -  261 s.; Dokumenty polskie z archiwow 
dawnego Kr61estwa W^gier: w 4 t. / [wydal і opracowal St. A. Sroka]. -  Krakow : Societas Vistulana, 2006. -  T. 4 
dokumenty z lat 1501-1526. -  249 s.
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Через зіставлення повідомлень окремих, різних за географією та часом 
виникнення джерел ми відстежували невідомі або ж маловідомі сюжети біографій і 
генеалогій багатьох переселенців, зовсім незнаних із літописання та королівського 
історіописання. Угорський актовий матеріал суттєво доповнює свідчення наративів, 
а в багатьох випадках залишається єдиним джерелом для вивчення руської 
присутності у володіннях Арпадів і Анжу.

Середньовічна угорська дипломатика, попри татарські й турецькі лихоліття 
середини XIII та, відповідно, XVI-XVII ст., така численна, що досі не здійснено 
комплексного коментованого джерелознавчого дослідження всіх відомих 
опублікованих від кінця XVIII -  першої половини XX ст. актів XI-XV ст. (до 
періоду правління Матьяша Гуньяді, Mathias, 1458-1490), не кажучи вже про ту 
частину видань, що з’явилася після 1989 р.

Археографи й історики XVIII-XX ст. -  Карл Ваґнер, Іштван Катона, Ґеорґ Феєр, 
Авґуст Тайнер, Дезидерій Вейґгей, Ференц Деак, Арнольд Іпойї, Карой Рат, Арнольд 
Штуммер, Дьюла Нодь, Імре Нодь, Іван Паур, Карой Сабо, Фердінанд Кнауз, Ґеорґ 
Вензель, Таде Смічіклас, Еудоксіу Гурмузакі, Янош Корачоньі, Іван Борша, Імре 
Сентпетері, Шаму Барабаш, Ласло Блазовіч, Тібор Алмоші та інші заклали 
фундаментальні основи у справі вивчення традиції формування актового джерела. 
Створено всі умови для глибокої джерелознавчої роботи майбутніх поколінь спеціа
лістів. У другій половині XX -  на початку XXI ст. свій внесок до вивчення угорської 
дипломатики зробили Елемер Маюс, Ріхард Марсіна, Дьюла Кріпггов, Лайош Гейчі, 
Дьєрдь Дьєрффі, Томаш Кьофалві, Ференц Макк, Ференц Літі, Вінцент Седляк, Стані
слав Срока, Дьюла Бенедек, Ференц Шебьок, Жиґмонд Яко та інші.

Пошук та публікацію актових матеріалів до історії середньовічної Угорщини 
розпочав Карл Ваґнер (Carolus Wagner, 1732-1790), який опублікував «Дипломи 
комітату Шариш»21 і чотиритомне видання «Колекція Спіша»ш  Для нас його 
праця важлива при вивченні топонімії, геонімії, етнонімії місцевостей та gentes, 
серед яких упродовж XIII-XIV ст. розселялися вихідці з Русі.

Найбільшу, яку досі ніхто з сучасників не перевершив, роботу з пошуку і 
публікації середньовічних угорських актів провів королівський бібліотекар, історик 
і археограф Ґеорґ Феєр (Fejer Georgius, 1766-1851). Упродовж 1829-1844 pp. він 
упорядкував понад 40 томів здебільшого латиномовних документів (окремі 
документи було опубліковано верхньонімецьким діалектом та угорською), відомих 
під назвою «Кодекс цивільних і церковних дипломів Угорщини» 81. При роботі автор 
користувався матеріалами «Критичної історії Угорщини» свого вчителя, коро
лівського бібліотекаря Іштвана Катони* Джерела, які видав Ґ. Феєр, оприлюднили 
доти не відомі факти проживання в межах Угорського королівства русі, або ж про
званих Руськими, окреслили їхні обов’язки при дворах керівних династій,

279 Diplomatarium comitatus Sarosiensis / [emit C. Wagner]. -  Posoniae & Cassoviae : Svmtibus Joannis Michaelis 
Landerer typographi & bibliopolae, 1780. -  592 s.
280 Analecta Scepusii sacri et profani / [colleget et notis illustravit C. Wagner]. -  Viennae : Typis Joann. Thomae nob. 
De Trattnem, 1774-1778. -  P. 1 ^ .
281 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiastucus ac civilis (далі -  CDH) / [studio et opera G. Fejer]. -  Budae: Typis 
Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829-1844. -T . 1-10.
* На формування світогляду І. Катони вплинула діяльність Товариства Ісуса (ордену єзуїтів) при Трнавському 
університеті. Особливістю написання власної багатотомної праці було об'єктивне, без будь-якого 
національного акценту, відображення подій історичного минулого.
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соціальний статус та майнові відносини. Серед таких -  Ruten Comes, Ladislaus 
rutenus, Dominicus Ruthenus, Maladik Ruthenus, Hosch filius Rus та інші.

Частину джерел, запозичених від праць попередників -  Іпггвана Катони і Ґеорґа 
Прая, наведено як окремі документи. Акти королів Бели III, Андрія II, Бели IV, 
Володислава IV, Карла Роберта, Людовіка І загалом найповніше відображають 
русько-угорські відносини XII-XTV ст. у Галичині й на Волині. Дипломи також: 1) 
містять детальні описи бойових дій на території Галицької та Волинської земель (30- 
40-х років XIII ст.) за участі угорської знаті; 2) відображають зміни в титулах королів 
Угорщини, їхні претензії на Галицьку й Волинську землі (Galitiae Lodomeriaequae Rex 
від 1206 p.); 3) відтворюють особистісні відносини між угорськими королями і 
галицькою знаттю в XIII-XIV ст.; 4) характеризують заселення угорських земель ви
хідцями з руських князівств, правовий статус поселенців, їхнє матеріальне становище; 
5) подають інформацію про торговельні операції купців обох країн; 6) наводять дані 
про татарські кампанії в середині XIII-XIV ст. та участь у них русі; 7) змальовують 
місіонерську та шпигунську роботу на Русі угорських монахів жебручих орденів 
(францисканців, домініканців); 8) наводять дані про перерозподіл претензій у XTV ст. 
на Галичину й Волинь правителів Польщі, Литви, Угорщини.

Видання чергового комплексу середньовічних актових джерел угорського 
походження наприкінці XIX -  на початку XX ст. продовжили Ґустав Вензель, Імре 
Нодь та ін. Зокрема «Лам ’ятки історії Угорщини» 82, які впорядкував Ґустав Вен
зель (Венцель) (Gustav Wenzel, 1812-1891), обіймають час правління Арпадів і 
Анжу. МНН пропонує невідомі та вже опубліковані акти угорського, німецького, 
польського, руського походження, папські дипломи й булли. У збірнику, на відміну 
від CDH, витримано хронологічну послідовність, кожен наступний том є про
довженням попереднього. Акти МНН відображають: 1) торговельні відносини між 
купцями Русі (очевидно, перш за все з Галицької й Волинської земель) та Угорщини 
в XIV ст.; 2) польсько-угорські антилитовські походи на Волинь і до Галичини 40- 
60-х pp. XIV ст.; 3) угорські надання в Галичині за правління Людовіка І (1371— 
1372, 1378-1382) та князя Володислава Опольського (1372-1378, 1383-1387), 
намісника королівства Русі, який намагався утвердитися тут як спадковий володар, 
карбував окрему монету й видавав грамоти староукраїнською мовою283

Схожу структуру має й латиномовний «Кодекс вітчизняних дипломів», 
опублікований упродовж 1865-1880 pp.284 Упорядники видання й автори комен
тарів -  І. Паур (Ivan Раиг, 1806-1888), К. Рат (Karoly Rath, 1821-1897), І. Нодь (Imre 
Nagy 1822-1894), А. Штуммер (Arnold Stummer, 1823-1886), А. Іпойї (Arnold Іроіуі, 
1823-1886), Д. Вейґхей (Dezso Veghely, 1840-1897).

CDP -  це збірник документів часів Арпадів (895-1301), міжкоролів’я (1301— 
1308) та Анжу (1308-1385), він включає як невідомі угорські акти світського й 
церковного походження, так і вже опубліковані, які зокрема, знав Ґ. Феєр. Кожен 
том має власну хронологічну послідовність і не є продовженням попереднього. Акти

282 Monuments Hungariae Historica (далі -  МНН) / [szer. G. Wenzel]. -  Budapest: A. M. T., Akademia Kdnyvki&d6- 
Hivatl&ban, 1874-1876.-T . 1-3.
283 Див.: Sroka S. Itinerarium ksi^cia Wladyslawa Opolczyka z lat 1372-1378 / S. Sroka II Rocznik Przemyski. -  1993.
-  T. 28. -  S. 147-154; Ісаєвич Я. Перехідний час: 1349-1387 / Я. Ісаєвич, JI. Войтович II Історія Львова : у 3 т. -  
Львів, 2006.-Т . 1 : 1256-1272. -С . 63-71.
284 Codex diplomaticus patrius. Hazai okm£nyt£r : in 7 t. (далі -  CDP) / [studio et opera E. Nagy, J. Paur, C. Rath 
etc.]. -  Gy6r6tt: Sauervein G6za Betttivel, 1865-1880. -  T. 1-8.
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CDP насамперед: 1) відображають зміни в титулах угорських володарів щодо 
Галичини і Волині; 2) подають інформацію про представників руської знаті, які 
переселилися в Угорщину від другої половини XIII ст. (Maladik Ruthenus, 
наприклад); 3) відображають функціонування руських поселень у межах Угорського 
королівства XIII-XIV ст. (Марамарош, Трансильванія, Спіш, Шариш); 4) ви
світлюють співпрацю Арпадів з Романовичами під час протистояння татарській 
загрозі (середина -  друга половина XIII ст.).

Угорські дослідники, як правило, намагалися не включати до свого видання вже 
відомі акти (хоча на практиці не завжди було саме так), натомість опублікували групу 
ноШяд джерел, з яких чимало відтворює діяльність «руських» поселенців в Угорщині, 
або ж таких, що володіли руськими предикатами й характерними іменами. Серед 
таких -  Mykulaus filius Myculai filii Rutheni, Vruz Iobagio, Budue filius Wruz Iobagio, 
Jakab filius Wruz Iobagio, Koroch filius Wruz Iobagio, Nicolaus filius Koroch filii Vruz, 
domina Rusa filia Aladari iobagionis Castri Borsiensis, magister Aladarius et Benedictus 
Ruthenus, Ruthenus Theza-Thysa etc. (докладніше див. -  при аналізі біографій цих осіб).

Наприкінці XIX ст. за редакції Фердінанда Кнауза (Nandor Knauz, 1831-1898) 
опубліковано корпус латиномовних актів до історії Естергомського архієпископства
-  «Лам ятки церкви Естергома» (далі -  MES) 85 Хронологічно MES включають 
періоди правління Арпадів і Анжу. У збірнику під 1218 та 1232 pp. неодноразово 
згаданий Ladislaus Ruthenus, на наш погляд -  боярин Володислав Кормильчич, 
відомий з літопису за подіями 1205-1214 pp., вихідці з Русі -  мешканці підвладних 
угорським архієреям володінь. У дипломах описано також обставини татарських 
нападів на Угорщину в 1280-х pp., у яких, за літописами, брали участь галицькі й 
волинські князі.

Хоча вказані акти знав Ґ. Феєр та інші дослідники, судячи з пізніших джерело
знавчих студій Р. Марсіни, їхні оригінали зберігалися саме в Естергомі286 Тож не 
виключено, що Ф. Кнауз, на відміну від попередників, очевидно, мав нагоду 
працювати з автентичними актами.

«Кодекс дипломів Угорщини періоду Анжу» за редакції археографа та історика 
Імре Нодя (Imre Nagy, 1822-1894) обіймає матеріали 1308-1359 pp.287 У ньому 
витримано хронологічну послідовність, кожен наступний том продовжує 
попередній. Наведено як невідомі, так і вже опубліковані світські й церковні 
дипломи, подано важливі дані до історії русько-угорських взаємин XIV ст.: 1) вони 
фіксують вживання у дипломатичному листуванні королів Карла Роберта і Людовіка І 
складника титулів династії Арпадів (Galitiae Lodomeriaequae Rex); 2) численну 
руську топонімію (населені пункти, які заснували в угорських землях вихідці з Русі); 
3) наслідки угорських походів до Галичини й на Волинь (1340 p., 1352 p.); ^ в ід 
носини руських поселенців з представниками королівської родини, угорською 
знаттю та ін.

У першій половині XX ст. археографічна діяльність угорських істориків не 
була надто активна. Серед найвідоміших джерелознавчих студій цього часу -  кри

285 Monumenta Ecclesiae Strigoniensis : in 2 t. (далі -  MES) / [ordine chron. disposuit, dissertationibus et notis illus- 
travit F. Knauz]. -  Strigonii: Typis descripsit Aegydius Nor£k, 1874-1882. -  T. 1-4.
286 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae : in 2 t. (далі -  CDS1) / [ed. R. Marsina]. -  Bratislava : Sumptibus Aka- 
demiae Scientirarum Slovaciae, 1971. -  T. 1 : inde ab anno DCCCV usque ad anno MCCXXXV. -  S. 180.
287 Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis (далі -  CDHA) / [szer. I. Nagy]. -  Budapest: A. M. Tud. Akad£mia 
K6nyvki&d6-Hivatala, 1878-1920.-T . 1-7.
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тичний аналіз угорських актів, який розпочав Імре Сентпетері (Imre Szentpetery, 
1878-1950) та продовжив Іван Борша (Ivan Borsa, 1917—2006)2 8. їхня робота увін
чалася виходом багатотомного видання угорських дипломів, у якому спростовано 
автентичність окремих раніше виданих актів, наведено нові факти проживання в 
Угорщині в XIII ст. осіб імовірно руського походження (Hosch filius Rus, Fethmar fi
lius Vitkoni, Swethimer filius Hose, etc.). Істотним доробком є комплектація докладних 
вказівників власних назв, що суттєво спростило пошукову роботу.

Важливе значення при ідентифікації осіб з ужитими в «руський» спосіб 
іменами (Posillo Rusinich, domina Rusinna de Kilco, Stephanus Vstinna filius Ruzinne de 
Kilco, Drasil filius Ruzinne de Kilco та ін.), локалізації родових маєтностей, інших на
дань, особливостей служби має 14-томний «Кодекс дипломів королівств Хорватії\ 
Далмації та Славонії>>, що виходив від 1904 р. за загальної редакції Таде Смічікласа 
(Tade Smiciklas, 1843-1914 pp.)289 З огляду на тривалий час правління у приморсь
ких землях Угорщини галицького короля Коломана, князя Ростислава Михайловича, 
ймовірно, що саме тому ще від другої половини XIII ст. тут з’явилася «руська» то
понімія, з якою персоніфіковані деякі особи (наприклад, comes Andreas filius 
Johannis de Wruzy, miles Sebastianus Orrus dictus de Kalaznyo та ін.).

Загалом позитивним атрибутом видань другої половини XIX -  першої чверті
XX ст. є хронологічна послідовність публікації документів та використання 
угорськомовних реґест, щоб полегшити роботу для осіб, які не володіли латиною. 
Кодекси мали алфавітні вказівники згаданих людей, географічну номенклатуру, 
етноніми тощо.

У другій половині XX ст. видано двотомний «Кодекс дипломів та епістол 
Словаччини» трнавського дослідника Ріхарда Марсіни (Richard Marsina, *1923 р.) й 
двотомні «Реґести дипломів та епістол Словаччини», які опублікував Вінцент Сед- 
ляк (Vincent Sedlak, 1931-2009). Документи, які зібрали дослідники, походили з пів
нічних комітатів. Історики працювали як у центральних архівах Братислави, Буда
пешта, так і в місцевих, приватних. Абсолютна більшість виявлених джерел була 
погано відома. Видання містить потрібний науковий апарат, поклики й критику 
попередніх публікацій окремих дипломів тощо29

Акти, які оприлюднили науковці, дали змогу висунути припущення щодо 
етнічності особи, відомої як Petrus filius Pethene, чи Petrus dictus Pethene. Матеріал, 
що його опублікував насамперед Р. Марсіна, допоміг сформулювати гіпотезу про 
тотожність літописного Судислава з фігурантом дипломів середини -  другої 
половини XIII ст., Subislai de genere Ludan.

288 Regesta rerum stirpis Arpadianae critico-diplomatica : in 2 1. (далі -  RSA) / [ed. I. Szentpetery]. -  Budapest: Kiadja
a Magyar Tudom£nyos Akademia, 1923. -  T. 1 : (1001-1270). -  576 s.; RSA / [ed. I. Szentpetery]. -  Budapest: Kiadja 
a Magyar Tudom&nyos Akademia, 1943. -  T. 2 (1255) 1270-1301). -  V. 1. -  194 s.; RSA / [ed. I. Szentpetery,
I. Borsa]. -  Budapest: Akademiai kiad6, 1961. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  576 s; RSA / [ed. I. Szentpetery,
I. Borsa]. -  Budapest: Akademiai kiado, 1987. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  336 1.
289 Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: in 14 v. (далі -  CDRCDS1) / [collegit e digessit 
T. Smiciklas]. -  Zagrabiae : Ex officina societatis typographicae, 1904-1916. -  V. 1-14.
290 Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae : in 2 1. / [ad edendum praeparavit V. Sedlak]. -  Bratislava : Sum
ptibus Akademiae Scientiarum Slovaciae, 1980. -  T. 1 inde ab anno MCCCI usque ad anno MCCCXIV. -  651 s.; 
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae: in 2 t. / [ad edendum praeparavit V Sedlak]. -  Bratislava: 
Sumptibus Akademiae Scientiarum Slovaciae, 1987. -  T. 2 : inde ab anno MCCCXV usque ad anno MCCCXXIII. -  
634 s.
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Останнім часом видають угорські актові документи династії Анжу вчені 
університету в місті Сеґеді під керівництвом Дьюли Кріштова, Ференца Макка 
(Ferenc Макк, *1940 р.) та ін.291. Багатотомний корпус (на 2013 р. видано 27 томів, 
які охоплюють 1301-1347 pp.) включає реґести світських та церковних дипломів, 
часто опублікованих уперше. У текстах неодноразово згадано осіб, ідентифікованих 
як Oroz, Orros, Orruz, зокрема з предикатом dictus. Великий пласт дипломатичного 
матеріалу, віднайдений у центральних та місцевих архівах не лише Угорщини, а й 
інших європейських країн (Італії, Франції, Німеччини та ін ), упродовж XVIII-
XXI ст. ґрунтовно опрацьовано й перекладено угорською мовою. Остання обставина 
часто ускладнювала роботу з документами для більшості істориків, які володіють 
латиною, однак не знають угорської. Позитивним аспектом праці дослідників можна 
вважатися блискуче сформований вказівник власних назв, який суттєво полегшує 
роботу над пошуком, виявленням та ідентифікацією імен, топонімів, локонімів, 
гідронімів тощо.

Використаний актовий матеріал походив із локальних комітатських канцеля
рій (Ґемер, Земплін, Ліптоу, Марамарош, Нітра, Туроц, Спіш, Унґ, Шариш та ін.), 
канцелярій молодших королів та воєвод, які управляли Трансильванією чи 
перебували in terram maritimam -  на підвладному Арпадам і Анжу Адріатичному 
узбережжі, або ж центральних органів влади -  канцелярій королів і королев (у 
резиденційних Веспремі, Вишеграді, Естергомі, Секешфехерварі та в місцях перебу
вання самих володарів -  як у межах, так і поза кордонами володінь).

Вдалося виявити чимало осіб, ідентифікованих «Руськими» та «прозваними 
Руськими», не відомих із попередніх видань ХІХ-ХХ ст., зокрема: Clericus Iohannes 
dictus Orrus, Clericus Paulus Orros, comes Iohannes dictus Orrus filius Stephani dicti 
Orrus de Mon, Dominicus Ruthenus de Vrs, Georgius dictus Orrus, homo regis Thoma 
dictus Orrus, iobagio Nicolaus dictus Orrus, iobagio Stephanus dictus Orrus, Iohannes 
dictus Rusas de Keleti, Iohannes filius Stephani dicti Orrus, Petrus dictus Orrus de Duba, 
Petrus dictus Orrus de Supunya, Thoma filius Ders dictus Orrus, vicevayuoda Tran- 
silvaniae Petrus filius Nicolai de Balogh та ін. Важливо було з’ясувати принципи 
використання в поточній документації угорських центральних та місцевих 
канцелярій поняття dictus Orrus.

На сьогодні відомі публікації реґест документів зі старих адміністративних 
осередків королівства -  комітатів, групи комітатів, земель, окремих родин та ін. 
Подібна практика цінна через видання актів локального походження здебільшого 
маловідомих. Серед інших на увагу заслуговує тритомне видання за загальної 
редакції Жиґмонда Яко (Zsigmond Jako, 1916-2008 pp.) «Колекція трансильванських 
документів. Дипломи, листи та інші писемні пам 'ятки до історії Трансильванії»292. 
Наведені в окремих актах свідчення про групи населення, ідентифіковані як «русь», 
окремих осіб часто унікальні, бо їх не зафіксовано в інших джерелах. Серед таких 
документів -  дипломи, які відображають службу віце-воєводи Трансильванії Петра,

291 Anjou-kori oklev&tir (далі -  AKOkl) / [szer. Gy. Kristo etc]. -  Budapest-Szeged : Kultuiilis 6s t6rt£nelmi emtekek 
felt&r&sa nyilv&nytartisa 6s kiadAsa, 1990-2012. -  T. 1-31.
292 Erd^lyi Okmanytir. Oklevelek, levelek 6s mas ir&sos emllkek Erd&y tort^netehez: 3 k-ban (далі -  EOkm) / 
[bevezetd tanulminnyal 6s jegyzetekkel regesztikban kdzzlteszi Zs. Jako]. -  Budapest: Akad6miai Kiad6, 1997. -  
T. 1. : (1023-1300). -  481 1.; EOkm / [regeszt6kban jegyzetekkel kdzz6t6szi Zs. Jako]. -  Budapest: Magyar Orszdgos 
Lev&tAr, 2004. -  K. 2 : (1301-1339). -  622 1.; EOkm / [regesztdk jegyzetekkel k6zz6tesi G. Hegiy 6s A. W. Kovacs 
k6zremtik6d£sevel Zs. Jako]. -  Budapest: Magyar Orszagos lev&tar, 2008. -  T. 3 : (1340-1359). -  638 1.



74

прозваного Руським, з роду Балоґ293, комеса Іоанна, прозваного Руським, сина 
Стефана, прозваного Руським294, та ін.

Не менш важливими є опубліковані в останні десятиліття збірники документів 
та реґест до історії комітатів Гевеш295, Сольнок296, Сотмар297

Археографічна робота триває постійно, приносить нові результати. Так, 
зокрема, видання реґест актів династії Анжу, над яким упродовж останнього 
двадцятиліття працюють науковці з міста Сеґеда, доведено до 1347 р. (один рік 
правління династії відтворює окремий том документів). Публікація нових джерел 
може суттєво доповнити й розширити перелік не відомих історичній науці актів.

Загалом актовий матеріал дав змогу встановити рівень заможності, соці
ального статусу руських поселенців; дипломи конкретизували їхні заслуги перед 
королем чи королевою Угорщини. Актові джерела часто відтворювали родинні, 
сімейні взаємини, констатували кількість дітей та онуків, окреслювали сферу 
службових обов’язків, прав, привілеїв тощо.

Компаративний аналіз документів дав змогу встановити і зіставити рівень 
заможності вихідців із Русі з іншими госпітами, які поселилися в Угорському 
королівстві (саксонцями, чехами, французами, італійцями й ін.). Дипломи фіксують 
характер підпорядкування «русі» щодо керівної династії чи представників місцевого 
нобілітету, окреслюють різноманітні конфліктні ситуації, перебіг судових справ та ін.

Актова спадщина найкраще відображає традиції успадкування, купівлі- 
продажу, обміну, оренди земельних ділянок, що є неоціненним матеріалом для 
просопографічних студій. Завдяки роботі з приватними дипломами локалізовано 
не тільки родові маєтності поодиноких осіб, а й конкретизовано їх заможність, 
впливовість в угорському суспільстві. Акти відображають сімейні стосунки, роз
кривають внутрішнє життя родин, взаємини з близькими й далекими родичами.

1.2.3. Законодавчі документи

Окремим видом джерел є пам’ятки законодавства, що вреґульовували майнові 
й соціальні відносини всередині Угорського королівства, визначали пріоритети його 
політичного розвитку, стосуючись, безперечно, не лише угорців, а й численних 
поселенців з інших країн, зокрема -  руських. Ці джерела -  свого роду відображення 
уявлення про ідеальне суспільство. Однак на практиці дотримання настанов 
законодавчих документів спостерігається не часто.

Серед найвідоміших актів «Золота булла» Андрія II 1222 р. (оновлений 
проект 1231 р.) та її неодноразові підтвердження наступників короля з XIII-XIV ст. 
Найновішу археографічну публікацію здійснили Янош Бак (Janos Вак, *1919), 
Дьєрдь Боніш (Gyorgy Bonis, 1914—1985) та Джеймс-Росс Свінні (James Ross

293 EOkm. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 61,295, 336-337, 343 etc.
294 Ibidem.-Old. 186.
295 Arpad-kori oklevelek a Heves megyei leveltarban (Diplomata aetatis Arpadiana in archivo comitatus Hevesiensis 
conservata) / [vdlogatta, forditatta, bevezet6ssel, jegyzetekkel ellatta £s a mut&tot k6szitette E. K. Latkoczki]. -  Eger: 
Heves Megyei Uvdtar, 1997. -1171.
296 Oklevelek 6s iratok Szolnok viros tdrt6net6bol 1075-1685 / [osszegyujtotte 6s latinbol forditotta Gy. Benedek]. -  
Szolnok : Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Muzeumok igazgatosaga Szolnok, 2007. -  317 1.
297 Piti F. Szatmir megye hat6s£g&nak oklevelei (1284-1524) / F. PitU N. C. Toth, T. Neumann. -  Nyiregyh&za : Sza- 
bolcs-Szatm£r-Bereg M. Muz. Ig., 2010. -  236 1.
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Sweeney, 1940-2011)298 Цінність булли в тому, що її окремі артикули чітко регла
ментували умови та обставини переселення до володінь Арпадів представників 
інших етносів. При цьому порівняння положень «Золотої булли» (і всіх її пізніших 
доповнень) з реальною практикою, засвідченою в численних актових матеріалах, дає 
змогу усвідомити, як дотримувалися прописаних у документі положень на місцях, 
чи були вони визначальними в повсякденному житті.

Іншим важливим складником булли є комплекс привілеїв для мешканців 
країни, що відрізняли їхній соціальний статус від статусу нобілітету в межах 
Галицької землі, і це, очевидно, стало однією з причин переселення вихідців звідти до 
Угорщини не лише в XIII ст. Зокрема, за артикулом №7 «Золотої булли» 1222 р. 
(артикул №8 нового проекту 1231 р. військових зобов’язань не змінив) угорська знать 
була зобов’язана підтримати сюзерена під час військової кампанії extra Regnum лише 
за його кошти. Звичайно, такі умови були привабливими й для нових васалів короля.

Україномовного варіанта академічного перекладу булл 1222 та 1231 pp. досі
немає.

Вивчення законодавчої спадщини угорських династій, зіставлення з наратив- 
ними та, особливо, актовими джерелами часто дає змогу зрозуміти мотивацію й 
характер участі у військових кампаніях на схід вихідців із середньої та нижчої знаті
-  королівських сервієнтів, серед яких було чимало неугорців. Він неодноразово 
допомагав установити принципи організації угорських походів до Галицької землі й 
на Волинь -  extra Regnum vel in Regno.

* * *

Отже, джерельна база предмета дослідження пропонує широке коло 
документів, головно наративних й актових з кількох країн середньовічної Європи, 
що відмінні між собою як за структурою, так і за змістом. Спосіб відображення 
інформації у джерелах різний, що залежало від характеру їх укладання, редагування, 
доповнення і т. д.

Найціннішими є акти, в основному -  дипломи (грамоти) канцелярій світських 
та церковних сановників -  як у резиденційних центрах, так і на місцях. Для від
творення суспільного становища населення, господарського життя, підбору 
потрібних статистичних даних робота з такими документами є першочерговою. Тож 
топонімію, патронімію, ономастику, гідронімію, що виникали в Угорському коро
лівстві впродовж XI-XIV ст. і мали руську генезу, міграційні рухи, загалом у 
дипломах відображено найповніше.

Пошук нових джерел до історії русько-угорських відносин триває. Про це 
свідчить регулярна публікація останніми роками документів XII-XIV ст., віднайде
них в архівах Ватикану, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії та інших країн.

298 The Laws of the medieval kingdom of Hungary : in 2 t. / [ed. J. M. Bak, Gy. Bonis and J. R. Sweeney]. -  Idyllwild : 
Charles Schlacks, jr., publisher, 1999. -  T. 1 : (1000-1301). -  176 p.
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1.3. МЕТОДОЛОГІЯ

Дослідження з використанням значного масиву досі не часто вживаних в Ук
раїні різних за походженням та жанром документів передбачало використання ряду 
методів і принципів для поліпшення сприйняття тексту, географічних назв та 
власних імен і розв’язання термінологічних дискусій, що тривають і досі.

При дослідженні ми дотримувалися загальноісторичних методів та 
принципів.

Використання історичного методу забезпечило розгляд обраної теми в 
специфічному хронологічному, географічному, культурному і цивілізаційному 
контексті.

Вживання методу класифікації дало змогу систематизувати досліджених 
осіб за характером їхньої ідентифікації в джерелах, статусом у суспільстві, 
належністю до конкретного соціального стану чи групи. При цьому в деяких 
випадках систематизація мала кількаступеневий внутрішній поділ.

У роботі використано проблемно-хронологічний метод побудови структури 
дослідження. Вивчення життєдіяльності руських поселенців в Угорщині відбувалося 
з дотриманням хронологічної послідовності -  від часу першої появи у писемних 
джерелах із чітко окресленою «руською» ідентифікацією, виявленою у власному 
імені, предикаті, патронімі або топонімічному супроводі. Аналогічний принцип за
стосовано при дослідженні руських громад. Отже, зміст окремо взятої біограми чи 
колективу побудовано хронологічно послідовно.

Ми ставили за мету не заглиблюватися в біографічні подробиці нащадків 
руських поселенців у другому, третьому й наступних поколіннях, які не використо
вували «руських» ідентичностей. Однак лаконічне відображення найважливіших 
фактів із життєписів таких спадкоємців залишалося потрібним для встановлення 
родинних зв’язків, місця та ролі в суспільстві і т. п.

Порівняльно-історичний метод допоміг диференціювати характер залюднення 
земель доби Арпадів та Анжу. Використання цього методу дало змогу виявити 
відміність в індивідуалізаціях поселенців, зафіксованих документально. Зрозуміло, 
що від XIV ст. офіційні актові матеріали поступово «мадяризувалися». Ми пере
стали зустрічати в них осіб nomine Rutheni, на зміну яким прийшли Orrosi, під 
якими, безумовно, слід розуміти тих самих руських, персоніфікованих раніше 
інакше. Поширилися також індивідуалізації Huruz.

Метод зіставлення і порівняння дозволив систематизувати досліджених осіб 
за статусними, майновими, конфесійними відмінностями, з’ясувати тяглість їхнього 
впливу на розвиток окремо взятого адміністративного чи історичного регіону, 
династії, роду, сім’ї.

З-поміж міждисциплінарних методів дослідження використано статистич- 
ний, оскільки існувала постійна потреба чітко облікувати кількісно-якісні показни
ки у процесі виявлення «русі» в Угорщині XI-XIV ст. Тож серед окреслених 
«руськими» (Rutheni) у визначений час ми встановили 27 осіб (зокрема літописного 
боярина Судислава та його дітей із першого покоління нащадків), чотири громади і 
чернече згромадження (див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми та Розділ 6. 
Disputatio. 6.1. Судислав de genere Ludan). «Прозваних руськими» (dictus Orrus) 
упродовж кінця XIII-XIV ст. виявлено 29 осіб (серед них -  Петра Петене, чия ро
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дина, на наш погляд, могла походити з володінь Рюриковичів (див.: Розділ 4. Dictus 
Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності та Розділ 6. Disputatio. 6.2. 
Petrus filius Petene (dictus Oros?)). Носіїв імен з гіпотетично руською генезою на
лічуємо 19 чоловік, малоймовірно руською -  12 (див.: Розділ 5. Гіпотетичні особи з 
іменами руського/галицького походження. Personae nomine Ruth/Rus/Ruz).

Важливим при написанні роботи став наш особистий досвід польових 
досліджень у поселеннях, де впродовж ХІ-ХІV ст. мешкали вихідці з Русі. Так, у 
2007-2013 pp. ми відвідали майже всі історичні землі, що входили до складу 
Угорського королівства (десятки міст, селищ та сіл), безпосередньо ознайомившись 
із локальними екосистемами, господарськими архетипами, кліматичними умовами, 
куди колись поселялися на постійне чи тимчасове проживання руські. Від здобуття 
того чи того володіння залежав господарський добробут тримача, а отже на наше 
переконання, характер надань відбувався із дотриманням відповідних правил і 
традицій, за економічної доцільності для окремо взятої землі та країни загалом. При 
цьому облік кількісно-якісних показників «руської» топонімії і мікротопонімії ми не 
вели, оскільки це не було предметом дослідження.

Принцип історизму застосовано при аналізі подій, явищ та процесів відповід
но до конкретно-історичних обставин періоду, в їх тісному взаємопереплетенні та 
взаємодії. При цьому особливу роль ми відводили відображенню причинно- 
наслідкових зв’язків. Важливо тут було дотримуватися саме історичної, а не 
історіографічної термінології, яка часто викривлює історичну реальність, «осучас
нює» характер дослідницької роботи. Саме тому ми, наприклад, оперували 
термінами «русь», «угорці» з власне середньовічним етимологічним навантаженням.

Застосування принципу об'єктивності передбачало використання фактів за 
їхнім первинним змістом. Послідовність і поступовість добору матеріалу допо
магали при формуванні концепції роботи. Тож кожен епізод обраної проблематики 
ми розглядали в усій його внутрішній повноті -  в сукупності позитивних, негатив
них, неоднозначних виявів та впливів на фрагмент історичного процесу. 
Виокремлений з документа той чи той епізод міг мати як локальне, так і ширше 
значення залежно від його інтерпретації та чіткої «соціально-господарської 
прив’язки». Те, що угорський король вручав тому чи тому руському поселенцеві зе
мельне надання, було явищем буденним. Однак окреслення передумов та причин 
його здобуття загалом суттєво розширювало предмет дослідження.

При цьому дотримано логічності, чіткості, послідовності й системності 
висвітлення матеріалу.

Принцип соціального підходу дозволив розглядати соціально-господарські 
явища в умовах конкретної історичної ситуації, в якій вони формувалися, визрівали, 
впливали на суспільство, моделювали характер його поведінки, етнопсихологічні 
ментальні установки тощо. Було важливо зауважити й вичленити окремі найха
рактерніші вияви зазначених напрямів життєдіяльності середньовічної людини, 
пересічного мешканця Угорського королівства.

Принцип альтернативності використано при визначенні ступеня вірогід
ності тієї чи тієї події, такого чи такого ототожнення наведених у книжці осіб, варіа
тивності дослідницьких пропозицій у конкретному випадку. Добре помітне його 
застосування при встановленні ідентичностей окремих «прозваних Руськими»,
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з’ясуванні їхнього етнічного коріння тощо. Не кожен dictus Orrus попри 
характерний предикат був руський з походження.

Джерела, робота над ними, цитування. Базою для дослідження були 
джерела, які вимагали прискіпливої уваги, застосування відомих методик у роботі з 
текстами, зіставлення і порівняння різнопланових за змістом, географією, а часто -  й 
хронологією пам’яток писемної культури середньовічної Європи. Здебільшого це 
актовий матеріал Угорського королівства, де читаємо про майновий і соціальний 
статус досліджених осіб, участь у придворному житті керівних династій, внутрішній 
і зовнішній політиці країни. Завдяки угорським дипломам реконструйовано абсо
лютну більшість біографічних відомостей, яких немає в літописному матеріалі, 
анналах, хроніках.

Ми намагалися максимально вживати в роботі найновіші (часто коментовані) 
відомі видання наративів та актів, у яких відображено новітні інноваційні 
тлумачення змісту документів тощо. Саме за останніми публікаціями ми цитували 
окремі частини тексту. При використанні угорськомовних видань реґест середньо
вічних актів цитування не проводили з огляду на те, що упорядники відтворювали 
зміст джерела в довільній лаконічній формі не мовою оригіналу, а угорською. У 
такому випадку ми наводили поклик на переказ частини тексту. За наявності 
виданого раніше латинського оригіналу й сучаснішої угорськомовної реґести циту
вання проводили мовою оригіналу за новітніми виданнями реґест, що уможливлює 
для Читача зіставити зміст обох.

Публікації джерел XVTII-XIX ст. ми брали до уваги, бо немало раніше 
виданих матеріалів досі не стали предметом критичного аналізу. Зокрема чимало 
актів, які в 60-80-х pp. XIX ст. видав І. Нодь, не опрацювали у 20-80-хх pp. XX ст.
І. Сентпетері та І. Борша. «Кодекс дипломів та епістол Словаччини» Р. Марсіни до
ведено лише до 1260 p., а двотомні «Реґести дипломів та епістол Словаччини» 
В. Седляка обіймають 1301-1332 pp., залишаючи проміжок 1260-1300 pp. і 1333— 
1382 pp. (до смерті короля Людовіка І) не опрацьованим. Видання в Сеґеді угорсько- 
мовних реґест доби Анжу наближається лише до свого «екватора». Не опубліко
ваними залишаються акти з 1332, 1334, 1345-1346,1348-1387 pp. Тому де-факто ми 
змушені були вдаватися до видань XIX ст.

Слід віддати належне зарубіжним колеґам, які оцифрували як основний масив 
оригінальних актів, так і вже опублікованих, що суттєво спростило роботу, 
полегшило пошук потрібної номенклатури тощо.

Паралельне використання сучасних коментованих матеріалів, ранніх видань з 
відповідними оригіналами потрібне для встановлення їхньої автентичності, різ
ночитань окремих фрагментів тексту, генези контроверсійного ставлення упоряд
ників та авторів коментарів до авторства, історичності змісту та ін.*

* Показовою була робота над установленням автентичності диплома короля Бели IV від 22 квітня 1244 p., зміст 
якого відображав зустріч Данила Романовича з якимось татарським вельможею ще до літописно відтвореної 
поїздки князя до Сарая (тепер -  не уціліле місто, розташоване на відстані 120 км від Астрахані, Астраханська 
область, Російська Федерація) 1246 р. Фактично до віднайдення в Угорському державному архіві 22 січня 
2013 р. оригіналу документа з вислою королівською печаткою (див.: Magyar Orsz&gos Lev61t£r (далі -  MOL), 
Diplomatikai Levdtir (далі -  DL) 72302) свідчити про його оригінальність було доволі проблематично, про що 
історики не раз висловлювали свої міркування ще від XIX ст. (див.: Волощук М. М. Проблема кількості візитів 
Данила Романовича in Tartaria: джерелознавчий аналіз угорського диплому від 22 квітня 1244 p. / М. Волощук II 
Дрогичинь 1253. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 755—ї річниці коронації Данила 
Романовича / [упорядники О. С. Жерноклеєв, М М Волощук, І. Ф. Гурак]. -  Івано-Франківськ, 2008. -  С. 19-23;
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Важливе значення для персоніфікації окремих руських поселенців мало 
зіставлення угорських актів з літописними текстами. Так удалося розлогіше 
окреслити біографії таких галицьких бояр, як Володислав Вітович, Володислав Кор- 
мильчич, Гліб Поткович, Жирослав, Судислав, Юрій Вітанович. Синхронне 
порівняння латиномовних джерел зі змістом дипломів, особливо вживання 
титулатури володарів, географічної термінології, дало змогу зрозуміти, наскільки на 
ментальному рівні пересічного володаря, представника світської чи церковної знаті 
угорський королівський двір розмежовував поняття «Русь», «Галичина», 
«Володимирія» та ін.

Термінологія. Хронологія. У роботі ми оперували винятково історичною 
термінологією того чи того джерела, яка, на наш погляд, якнайкраще відображає 
конкретний історичний період чи явище. Розуміючи середньовічну державу, 
зокрема Угорщину, як землі конкретної династії, ми часто послуговувалися 
поняттями «володіння Арпадів», «землі Анжу», «вотчина Романовичів» і т. п. При 
цьому не відкидали й традиційні означення -  Hungaria, Russia, Ruthenia, Русь, які за
кріпилися у джерелах, символізуючи ту чи ту територію на чолі з конкретними 
володарями, яких визнали щонайменше їхні сусіди.

Зрозуміло, що кожна з європейських династій вважалася сюзереном полі- 
етнічного більш чи менш підконтрольного їй світу, де мешкали різноманітні gentes, 
часто відмінні не лише побутово, а й конфесійно та цивілізаційно. Тож ключовим 
означенням для таких громад у широкому значенні стали джерельні атрибуції -  
Hungari, Rutheni, Poloni, Saxoni, під якими неодноразово варто розуміти не 
безпосередньо, наприклад, угорців, а представників інших gentes, об’єднаних 
територіально. Бо ж коли літописець писав, до прикладу, під 1214 р. 
«Волидиславь [Кормильчич. -  М. В.] вьіеде сь Оугрьі и Чехьі своими»299, важко 
допустити, що під керівництвом боярина перебували лише етнічні угорці. Ким були 
згадані чехи? Безумовно, їхні загони могли включати слов’ян -  предків сучасних 
словаків або ж хорватів і ін. Ми не виключаємо появи тут фламандців, чехів 
(моравців чи богемців), німців (швабів, саксонців, тюринґців), номадів (секеїв, пече
нігів, ясів, половців), які осіли у прикордонних комітатах країни. Всі вони, безумов
но, як учасники військових походів мусили, ймовірно, ідентифікуватися якимось 
універсальним чином -  Hungari.

Аналогічно виглядає персоніфікація вихідців із «руського світу», котрих, 
незважаючи на відмінність у дуже багатьох атрибутах (зокрема ментально- 
психологічних, що відобразилися у повсякденному житті, побуті, системі уявлень та 
цінностей, сприйнятті політичної влади, ставленні до різних вірувань), усе ж в 
угорському актовому й наративному матеріалі окреслювали в єдиний спосіб -  
Ruthenus! Orrus*

Попри усталену термінологію періодидизації української історії, систематиза
тором якої ще від кінця XIX ст. став М. Грушевський і яку з незначними змінами 
науковці використовують досі, на нашу думку, існує сенс переглянути окремі її по

Майоров А. Даниил Галицкий и «принц тартар» накануне нашествия Батьія на Южную Русь / А. Майоров І І 
Русин. -  Кишинев, 2013. -  №1 (31). -  С. 53-77).
299 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730.
* Детальніше див.: Розділ 2. «Русь» -  «Ruthenia» -  «Галицька земля» IX-XIV ст. 2. 2. «Русь» і «Галичина» в 
усвідомленні та відтворенні середньовічного угорського документа: етнопсихологічні стереотипи,
самоідентифікація, ментальність.
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зиції. Свого часу ми висловили думку про доцільність переоцінити тезу про «об’єд
нання» Галичини і Волині в 1199 p., що тривалий час домінувала у вітчизняній істо
ріографії300. Динаміка розвитку русько-угорських відносин, особливо наприкінці XII
-  в першій половині XIII ст., додає аргументів для таких суджень.

Загалом термінологія може бути історична та історіографічна. У разі її 
вживання за джерелами дослідник уникає усіляких «пасток», намагаючись у 
зручний для себе й Читача спосіб назвати події і явища, які він описує. В іншому ж 
разі не треба нічого придумувати, а йти за мовою документа.

Оригінальним, отже, виглядає міжнародно-правовий чи, точніше, міждинас- 
тичний статус землі, в різний час підконтрольної династіям Ростиславовичів, 
Романовичів, Арпадів, П’ястів, яку літописна традиція називає Галицькою. 
Підвладна від IX ст. Рюриковичам територія називалась по-різному (Русь, Руська 
земля, Київська Русь, Древня Русь, Південно-Західна Русь, Північно-Східна Русь). 
Диференційовано дослідники послуговувалися номенклатурою земель сучасного 
українського Прикарпаття й Волині («Галичина», «Галицька земля», «Галицько-Во- 
линське князівство», «Галицько-Волинська держава», «Галицька Русь», «Червона 
Русь» «Галицько-Волинська Русь», «Галицько-Володимирська Русь», «Королівство 
Русі»).

Процес історично правильного означення ускладнює відсутність у літопи
санні поняття «князівство». Натомість територіальним визначником влади володаря 
є термін «земля», рідше бачимо дефініцію «княжение» та інші, які радше 
символізували сам процес управління своїми теренами, а не його адміністративну 
номеклатуру. Тому навіть часто докладний опис кордонів, у межах яких владу князя 
визнавали придворна знать і мешканці населених пунктів, не дає змоги 
термінологічно правильно окреслити його назву як «держава». Брак актового 
матеріалу з потрібною титулатурою правителів не додає оптимізму в роботі. За 
допомогою вживаних титулів, хоча й не завжди де-факто, західні володарі 
обмежували свої повноваження територіально.

Тому часто для означення міждинастичного статусу досліджуваних земель ми 
оперували титулами угорських володарів, які від початку XIII ст. йменувалися 
«королями Галичини і Волині» (Galitiae Lodomeriaequae Rex), «Галицькими князями» 
(Dux Galitiae), «князями русі» (Ruthenorum dux) і т. п. Безумовно, перелічені 
приклади не завжди відображали реального стану, однак у свідомості користувачів 
вони залишалися на дуже глибокому ментальному рівні, були інструментом 
королівської ідеології, дозволяли зберігати приховані претензії до колись здобутих 
земель навіть після остаточної їх втрати. Подібну практику використовували не 
тільки в політичній площині, але і в офіційному історіописанні, як це видно на 
прикладі Анонімових «Діянь Угрів».

Прихід до влади наприкінці XI ст. у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді 
Рюрика, Володара і Василька Ростиславовичів завершився визнанням за ними їхньої 
вотчини на князівському з’їзді в Любечі 1097 р. Як наслідок, у істориків з’явилися

300 Волощук М. М. Взаємовідносини Русі та Угорщини в період піднесення Галицько-Волинського князівства 
(1199-1205 pp.) / М Волощук II Історичний журнал. -  K., 2004. -  №3. -  С. 68-72; Його ж. Вплив державо
творчої діяльності князя Романа Мстиславича на еволюцію міжнародно-правового статусу Галицької та Во
линської земель (кінець XII -  початок XIII ст.) / М. Волощук II Україна соборна. Збірник наукових статей. -  К .: 
Інститут історії України НАН України, 2005. -  Вип. 2. -  Ч. З : Історична регіоналістика в контексті соборності 
України. -  С. 15-29.
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підстави твердити про утворення «Галицького князівства» -  цілковито історіо
графічного терміна.

Умовність, певна узагальненість цієї дефініції очевидна, адже князівськими 
центрами в різний час були одразу кілька міст -  Перемишль, Звенигород, Теребовля. 
Природно є підстави історіографічно говорити про існування щонайменше 
наприкінці XI -  у першій половині XII ст. «Перемишльського князівства», «Звени
городського князівства», «Теребовлянського князівства». Якими ж окресленнями 
тоді мало б ідентифікуватися «Галицьке князівство»?

Попри свідчення «Діянь Угорців» і результати польових досліджень, про саме 
місто Галич на Дністрі вперше на сторінках літописання дізнаємося під 1141 р.301 
До цього часу відомості про нього носять спорадичний характер. Завдяки стрімкому 
розвиткові за дуже короткий проміжок часу місто «дало» назву землі та населенню, 
яке проживало у близьких і віддалених околицях. Як ідентифікували себе майбутні 
«галичани» до появи такого означення -  не відомо. Точно можна сказати, що вони 
не вважали себе «руссю», ба більше -  часто протиставляючи себе їм, особливо 
під час військових протистоянь із київськими князями та їхніми союзниками у 40- 
50-х pp. XII ст., що чітко зафіксовано на сторінках «Київського літопису»*

До 1188 р. «Галицьке князівство» на чолі з династією Ростиславовичів 
входило до системи володінь інших князівських родин Рюриковичів, ведучи 
відносно самостійну зовнішню політику, укріплюючи свій авторитет на заході 
завдяки матримоніальним зв’язкам. Важливе місце в інтересах Володимирка 
Володаревича та Ярослава Володимировича впродовж 40-80-х pp. XII ст. посідало 
Угорське королівство, яке суттєво активізувало відносини з найближчими руськими 
землями, через це відчутно послабивши контакти з київськими, волинськими, 
чернігівськими князями.

Після смерті в 1187 р. Ярослава Володимировича за заповітом у Галичі 
володарем повинен був залишитися бастард Олег ( |1 187 р.) -  молодший син князя, а 
старший -  Володимир відбути до Перемишля302. Однак той не погодився з рішенням 
батька, а тому за короткий час організував проти брата змову і за допомогою 
галицької знаті скинув його з престолу. Непорозуміння зі зміцнілими за останні 
десятиліття представниками місцевого нобілітету щодо розподілу в управлінні 
землями скоро спонукали нового князя залишити столицю волинському володареві 
Романові Мстиславовичу. Останній, перебуваючи в родинних зв’язках із Ростисла
вовичами, зберігав право на Галич і на рубежі 1187-1188 pp. об’єднав власні 
володіння на Волині та Галицьку землю30 Нетривале перше управління князя 
Романа -  це час існування «Галицько-Волинського князівства» з центром саме в 
Галичі. Зміни, що відбулися в міждинастичному статусі цієї території, відбувалися з

301 Ипатьевская летопись. -  Стб. 308. Заснування Галича відбулося щонайменше у IX ст., про що свідчать ре
зультати багаторічних археологічних досліджень та дані «Діянь Угорців», які на початку XIII ст. написав Ано
нім (див.: Томенчук Б. П. Три періоди розвитку історичної топографії Давнього Галича / Б. Томенчук // 
Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. -  Івано-Франківськ, 1997. -  №1. -  С. 19-28).

Проблеми самоідентифікації населення Галицької землі детальніше розглянуто на сторінках Розділу 2. 
«Русь» -  «Ruthenia» -  «Галицька земля» IX-XIV ст. Термінологія та історико-методологічні оцінки. 2.2. 
«Русь» і «Галичина» в усвідомленні та відтворенні середньовічного угорського документа: етнопсихологічні 
стереотипи, самоідентифікація, ментальність.
302 Ипатьевская летопись. -  Стб. 658.
303 Там же. -  Стб. 660.
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калейдоскопічною регулярністю до 1253 p., вкотре підкреслюючи некоректність 
уживання вже згаданого історіографічного терміна щодо окремих періодів.

Володимир Ярославович, розраховуючи повернути престол з допомогою 
угорців, звернувся до Бели III. Король зацікавився перспективою походу до Гали
чини, однак без участі князя-втікача, якого ув’язнив разом із сім’єю. Численне 
військо, в якому перебував син Бели -  Андрій, у 1188 р. вступило до столиці 
Ростиславовичів, ознаменувавши подальші зміни у статусі землі. Номінально, при 
збереженні за місцевими знатними родами всіх прав і повноважень, володарем 
поставлено юного герцога, чию титулатуру тих часів, на жаль, не засвідчено. 
Ймовірно, між 1188-1189 pp. доцільно говорити про існування «Галицького 
князівства» на чолі з угорським принцом під протекторатом його батька-короля.

Натомість вигнання угорців із Галича силами краківсько-сандомирського 
князя Казимира II Справедливого (Casimirus, 1177-1194) привело до відновлення у 
1189 р. на троні Володимира Ярославовича під сюзеренітетом суздальського 
володаря Всеволода Велике Гніздо (1176-1211/1212). Отже, «Галицьке князівство» 
повернулося до Рюриковичів, перебуваючи в такому статусі впродовж 1189— 
1198/1199 pp.304. Лише зі смертю князя Володимира волинський володар Роман 
Мстиславович за підтримки польських військ зумів удруге зайняти Галич, де-факто 
здійснивши це силоміць. Відбулося приєднання, а не об'єднання вотчини Ростисла
вовичів до вотчини Мстиславовичів, причому із серйозними втратами серед 
галицького боярства, частину якого було страчено.

На політичній мапі Європи вкотре з’явилося династичне володіння, яке в істо
ричній науці з часом отримало свою історіографічну назву «Галицько-Волинське 
князівство», хоча його правителя (на відміну від його старшого сина Данила) імену
вали у джерелах Романом Галицьким. Територіально підконтрольні йому землі 
виходили за межі Галичини і Волині, бо князь був також володарем Києва, а це, у 
свою чергу ставить під сумнів доцільність уживання номенклатури «Галицько- 
Волинського князівства».

Трагічна загибель Романа Мстиславовича 19 червня 1205 p., переговори його 
вдови з угорським королем у Сяноці в серпні того ж року, те, що Андрій II від 1206 р. 
надалі вживав титул Galitiae Lodomeriaequae Rex, та вступ до Галича угорських 
військ на підтримку малолітніх Романовичів суттєво змінили статус земель. 
Титулатура, яку Арпади (а після них і усі наступні угорські династії аж до початку 
XX ст.) відтепер використовували, безперечно, символізувала перехід дітей та вдови 
загиблого князя під особисту опіку Андрія II з усіма відповідними династичними і 
політичними наслідками, насамперед у практичній площині. «Галицьке князіство» 
де-факто опинилося під протекторатом угорських королів, а неповнолітні князі, 
особливо Данило, оберталися у формальних васалів. Це підкреслювало те, що 
Арпади використовували титул саме Lodomeriae Rex, тобто -  королів Володимири, 
під якою угорці навряд чи мали на увазі всі волинські землі. Йшлося лише про 
столичний центр загиблого Романа Мстиславовича та прилеглі до нього території. 
Статусні зміни в межах Галичини і Волині не залишили осторонь інших представ
ників родини Рюриковичів.

304 Перегляд усталену хронологію повторного приходу Романа Мстиславовича до влади в Галичі запропонував
В. Нагірний (див.: Nagimyj W. Op. cit. -  S. 82-92).
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Легітимне право зайняти спадщину Ростиславовичів «за кужелем» зберігали 
Ольговичі, які 1206 р. після не зовсім зрозумілих за змістом дипломатичних перего
ворів з Арпадами у передмісті Володимира на Волині встановили в ряді галицьких 
князівських резиденцій своїх представників -  Володимира, Святослава і Романа 
Ігоревичів. Імовірно це відбулося при збереженні протекції Андрія II305 Тож 
новопоставлені в Галицькій землі на чолі «Галицького князівства» Володимир 
Ігоревич, «Перемишльського князівства» Святослав Ігоревич та «Звенигородського 
князівства» Роман Ігоревич, перебуваючи впродовж 1206-1210/1211 pp. у 
непростих стосунках між собою, «за замовчуванням» мусили рахуватися з думкою 
«короля Галичини і Волині». До Андрія II неодноразово відряджали посольства зі 
значними подарунками. За конфліктних ситуацій Арпади регулярно вводили війська 
до Галича, розв’язуючи суперечки у власний спосіб, ув’язнюючи чи навіть, як у 
вересні 1210/1211 pp., беручи князів у полон та віддаючи їх на страту боярам306

Волинські землі на початку XIII ст. також були далекі від централізації. Тут 
функціонувало кілька князівських центрів (Володимир, Пересопниця, Белз, Луцьк та 
ін.), де правили представники династії Мстиславовичів. Формально до того часу як 
Романовичі почали збирати батькові вотчинні землі у 20-х pp. XIII ст., проблема 
сюзеренітету була відкрита. Західна частина Волині традиційно залишалася сферою 
впливу краківсько-сандомирських володарів, зокрема Лешека Білого аж до його 
смерті 1227 р.

Андрій II зберігав за собою право розпоряджатися галицьким престолом не 
лише за титулатурою, а й виховуючи, очевидно, при дворі молодого Данила Романо
вича, поставленого за волею короля та за підтримки проугорської групи знаті на 
престол покійного батька восени 1210/1211 р. Особливий характер відносин із 
сюзереном малолітній князь зберігав до 1213 p., об’єктивно залишаючись у тіні 
боярина Володислава Кормильчича307. До осені 1214 р. угорські впливи в Галицькій 
землі зберігалися завдяки цьому нобілеві. Попри свій самодостатній статус та навіть 
пізніше історіографічне кліше-звинувачення в узурпації князівської влади, на нашу 
думку, Володислав усе ж користувався важелями влади на зразок хорватських 
банів*

Невдачі боярина у військових зіткненнях із польським князем Лешеком Білим 
змусили Андрія II переглянути політику династії в Галицькій землі, поставивши на 
місцевий престол свого другого сина Коломана, для якого в 1215 р. король випросив 
від папи Інокентія III королівську корону і титул «галицького короля». Часто щодо 
нього вживали титул «короля русі». Угорсько-польська Спішська угода 1214 р. 
завершилася короткотерміновим переходом до рук краківського володаря у межах 
історичної Галичини -  Перемишля і Любачева. Утворення та розвиток «Галицького 
королівства» суттєво змінювали статус землі в міждинастичних відносинах до 1221 p.,

305 Волощук М. М. Проблема васальної (?) підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від угорського короля 
Ендре II: джерела, історіографія, коротка постановка проблеми / М. Волощук Н Український історичний збір
ник. -  К .: Інститут історії України НАН України, 2008. -  Вип. 11. -  С. 22-24.
306 Ипатьевская летопись. -  Стб. 727.
307 Волощук М. М. «Угорське дитинство» князя Данила Романовича (1206-1210 pp.) / М. Волощук // На вівтар 
історії України. Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В. В. Грабо- 
вецького. -  Івано-Франківськ : ЦІТ, 2008. -  С. 365-376.
* Детальніше див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3.1. «Руські» поселенці знатного походження. 3. 1.2. 
Ladislaus Ruthenus -  Володислав Кормильчичь.
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поки угорців та їхніх союзників поляків не вигнав зі столиці князь Мстислав Мсти
славович. Коломан не зрікався титулу Galitiae Rex до самої смерті 1241 р.

Повернення представників династії Рюрика до Галицької землі між 1217-1219 
та впродовж 1221-1227 pp. реанімувало «Галицьке князівство» не лише в його 
історичних межах, але й на Пониззі. Князь Мстислав володів містами і селами також 
у Київському князівстві, зокрема Торчеськом. Це були його вотчинні землі. Однак 
синхронно із правлінням князя у столиці за результатами переговорів з Арпадами 
між 1222-1224 pp. «Перемишльське князівство» близько 1224/1225 р.308 отримав 
третій син Андрія II -  Андрій, з часом титулований як Galitiae Dux. Отже, в 
колишній вотчині Ростиславовичів водночас правили угорський і руський володарі. 
Поняття «Галицького князівства» в такому разі територіально звузилося лише до 
земель, адміністративно підпорядкованих Галичеві. Зрозуміло, що в широкому 
політичному сенсі «Галицько-Волинське князівство» було володінням на чолі з 
представниками династій Арпадів, Романовичів та смоленських Ростиславовичів.

Після смерті князя Мстислава в 1228 р. за його заповітом, відомим із літопису, 
«Galitiae Dux» Андрій здобув столицю, об’єднав дві князівські резиденції, 
утримуючи їх із перервами до весни 1234 р. Підконтрольні йому землі безумовно 
тяжіли до Угорського королівства, характер взаємовідносин з яким, утім, доволі 
дискусійний. Проте міждинастичний статус Галичини, королем якої де-юре 
залишався Андрій II, змінився.

Натомість на Волині відбувався процес централізації під протекторатом Рома
новичів, де останнім супротивником братів до 1234 р. залишався белзький князь 
Олександр Всеволодович. Черговим відновленням «Галицько-Волинського кня
зівства» на чолі з Данилом Романовичем можна вважати лише 1234-1235 p., коли 
той, усунувши всіх конкурентів (принц Андрій помер в обложеному Галичі, а 
Олександра Всеволодовича було схоплено, після чого його доля не відома), зумів на 
короткий час стати історіографічно галицько-волинським князем, що достеменно в 
тогочасних джерелах не зафіксовано.

У такому ж винятково історіографічному суперечливому сенсі він вважався 
галицько-волинським князем напередодні монгольського нападу 1238-1241 pp. 
Контроль від 1240 р. Києва суттєво розширив межі повноважень Данила 
Романовича. Не могло йтися про існування «Галицько-Волинського князівства» й 
під час утримання Галича представниками династії Ольговичів -  Михайлом 
Всеволодовичем та його сином Ростиславом між 1235-1238 pp., бо батько при цьому 
зберігав право на чернігівську вотчину. Землі, ще донедавна де-факто підконт
рольні угорському королеві, повернулися до володінь представників династії 
Рюриковичів, які, однак, не залишалися володарями винятково Галицької чи Во
линської земель. Відсутність документально зафіксованої їхньої титулатури нато
мість суттєво ускладнює предмет нашого дослідження.

Ревізія влади Романовичів у межах підконтрольних їм на рубежі 30-40-х pp. 
XIII ст. володінь відбувалася поступово. До 1243 р. князі повернули більшу частину 
Волині і лише після Ярославської битви 17 серпня 1245 р. -  Галичину309. Візит князя 
Данила до хана Бату в 1246 р. увінчався визнанням сюзеренітету Чинґізидів, які, 
проте, не затвердили за ним прав на Київ. Після 1246 р. де-юре «Галицько-Волинське

308 Ипатьевская летопись. -  Стб. 748.
309 Nagimyj W. Op. cit. -  S. 232.
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князівство» відновилося під протекторатом монголів, і лише коронування старшого 
Романовича наприкінці 1253 р. у Дорогичині, перманентне листування з римськими 
понтифіками від другої половини 40-х pp. XIII ст. дають підстави називати Данила 
Романовича «королем Русі» («Russiae Rex»), а підвладні династії володіння -  
«Королівством Русі». Міжнародний статус, чіткіший і зрозуміліший, із незначними 
термінологічними видозмінами проіснував до XV ст., поки представники династії 
Яґеллонів унаслідок адміністративної реформи 1434 р. не запровадили в межах 
колишніх володінь Романовичів воєводств: Руського, Подільського, Белзького й 
Волинського.

Тож бачимо всебічні активні державотворчі процеси, які відбувалися в 
землях, які ми досліджуємо. Акторами цих подій були не тільки представники 
династії Рюриковичів (Романовичі, Ольговичі, галицькі чи смоленські Ростисла
вовичі)* Теж причетні до цього угорські Арпади та польські П’ясти, яких досі в 
науковій літературі здебільшого розглядали винятково як ворогів, «зайдів» і т. д. 
їхнє тривале правління у Галицькій та окремих волинських землях суттєво 
ускладнює методологічне сприйняття історичності концепції існування як 
«Галицько-Волинського князівства», так і «Галицько-Волинської держави». Не 
тільки географічно, а й політично впродовж досить тривалого часу немає, як ми 
вважаємо, підстав говорити про існування такого роду державних організмів аж до 
часу коронації Данила Романовича й утворення «Королівства Русі». Всі учасники 
подій репрезентують сторінки саме української історії, навіть якщо це угорці, 
поляки та ін. Однаково, як наші предки активно впливали на розвиток Угорського 
королівства, стали частиною його історичного минулого, вихідці з володінь Арпадів 
чи Анжу в різні епохи долучалися до становлення історичного образу української 
середньовічної минувшини, формування ментальності місцевих мешканців, 
елементів побуту, звичаїв тощо.

Від кінця XII до середини XIII ст., на наш погляд, існували «князівства» в ме
жах історичних Галицької і Волинської земель. Місцеві руські володарі 
(Мстиславовичі чи Ігоревичі, наприклад) часто ворогували між собою, нерідко 
дотримуючись різних зовнішньополітичних поглядів. Міжкнязівські суперечності 
ускладнювали участь у них західних володарів, які реалізовували власні політичні 
наміри, часто шляхом помітних змін у титулах, що, поза сумнівом, впливало на 
перманентність адміністративних переділів.

Досвід проведених досліджень підтверджує існування у Галицькій землі від 
кінця XII до початку XIII ст. ще не до кінця чітко окреслених форм станової 
монархії, де носієм реальної політичної влади, окрім князя, була й місцева родова 
знать. Така форма правління суттєво відрізняла Галичину від, наприклад, Волині, 
яка залишалася вотчинним уділом київських князів зі своїми характерними 
господарськими й соціальними архетипами.

Звісно, галицьке боярство, зміцніле завдяки отриманим ще за Ростиславовичів 
«кормлінь», прибутків від торгівлі з найближчими сусідами, відчувало свою вагу в

* Варто пам'ятати, що справжніми патріотами своєї землі були вихідці з місцевої родової знаті, а не прийшлі 
князі. Тому зрозумілим виглядало несприйняття тих володарів, які намагалися обмежити набуті десятиліттями 
права, привілеї, повноваження боярства. «Патріотизм» Рюриковичів у такому разі вимірювався не більше ніж 
їхніми власними династичними інтересами, амбіціями та ідеологією. Аналогічно не завжди однаково знать 
сприймала угорських королів, принців чи великих феодалів (трансильванський воєвода Бенедикт, наприклад), 
які час від часу обіймали галицький престол від кінця XII ст.
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суспільстві, право впливати на князівські рішення й навіть втручатися до особистого 
життя володаря, не раз виявляючи реальну силу в критичні для країни миті. 
Відверто цезаропапістська політика Ігоревичів і Романовичів, неодноразові наміри 
обмежити права знаті, конфіскація майна, вбивства і переслідування найвідоміших її 
представників відштовхували галицький нобілітет від представників династії 
Рюрика.

Тимчасовий успіх серед боярства натомість нерідко мали Арпади, які перебу
вали в родинних стосунках з руськими володарями, традиційно підтримували давні 
тісні союзницькі відносини, добре володіли інформацією про стан справ у Галицькій 
землі. Система прав і привілеїв горської знаті, чітко окреслена «Золотими буллами» 
Андрія II 1222 і 1231 pp., давала в перспективі можливість розширити дію постанов і 
на боярство, однак за умов визнання над собою володарем угорського короля або ж 
котрогось із його синів. Невипадково саме тому частина галицької знаті покинула 
свої володіння й переселилася до Угорщини, отримавши можливість господарювати 
за сприятливіших обставин. При загостренні конфесійних відносин навіть Арпади 
пасували перед незадоволенням місцевого населення, як це було, зокрема, в добре 
задокументованих 1188-1189 та 1215 pp.

Тому беззаперечною є участь у розбудові державно-правових інститутів влади 
Галицької і Волинської земель не тільки представників династії Рюрика, а й Арпадів 
і П’ястів. Причому вплив угорців поза сумнівом не був слабший. Тяжіння до 
збереження й почергового підтвердження прав і привілеїв, здобутих при останніх 
Ростиславовичах, боярство виявляло впродовж усього XIII ст., закріпивши частину з 
них після встановлення сюзеренами Русі Казимира III, Людовіка І й Володислава 
Яґайла.

Складною залишається термінологія угорських комітатів. Королівство, яке 
включало землі не тільки сучасної Угорщини, від XI ст. було поділено на комітати 
(comitatus; слов’янською -  жупи) зі своїми укріпленими центрами. їхня кількість 
часто змінювалася. В сучасній словацькій, румунській чи угорській мовах назви 
адміністративних одиниць володінь Арпадів та й дрібніших центрів суттєво 
відрізняються, до прикладу: Пожонь (Pozsony) -  Братислава, Секешфехервар (Sze- 
kesfehervar) -  Столичний Белеград, Дьюлафехервар (Gyulafehervar) -  Алба Юлія, 
Темешвар (Temesvar) -  Тимішоара, Унґ (Ung/Ungvar) -  Ужгород, Мункач (Munkacs)
-  Мукачеве і т. п. На означення обраного округу ми обрали використаний у 
джерелах оригінальний латиномовний варіант із зазначенням сучасної його назви, 
зокрема: Братислава (Poson, інші назви -  Пожонь, Пресбурґ, тепер -  місто Брати
слава, округ Братислава, Словаччина). Така методика знімає термінологічні 
суперечності.

Хронологія праці базується на літописній традиції (йдеться насамперед про 
представників галицького боярства) та її критиці*, а також -  датуванні актового

* Досі хронологічну сітку літопису, який називають Галицько-Волинським, чітко не встановлено. Спроби дета
лізувати окремі літописні статті відбувалися від самого початку роботи над текстом, однак узагальнив хро
нологію вперше лише М. Грушевський (див.: Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської 
літописи. -  С. 1-72). До цієї проблеми неодноразово поверталися О. Шахматов, Л. Черепній, Д. Лихачов,
В. Пашуто, М. Фонт, Л. Войтович, О. Толочко, О. Майоров та ін. Питання датування твору постало також у 
виданні «Галицько-Волинського літопису», упорядником якого був М. Котляр (див.: Галицько-Волинський 
літопис. Дослідження. Текст. Коментар. -  С. 5-6). На сьогодні потребу ревізії хронології документа
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матеріалу, яке здебільшого точніше вказує день, місяць, рік (від XIV ст. це стало, за 
окремими винятками, незмінним правилом ведення записів). Хронологія дипломів 
полегшує датування суперечливих фрагментів наративів, зокрема руських. 
Наприклад, згадки двох королівських актів 1218 та 1232 pp. про особу nomine 
Ladislaus Ruthenus, який володів виноградниками на території Угорщини310, 
поставили під сумнів повідомлення літописця про те, що король Андрій II 
«пославь и а  Володислава . в Галичи заточи и . и в томь заточеньи оумре»311. Саме 
з угорського акта terminus post quern відомо про час смерті боярина -  1231 або 
1232 рр.

Спираючись на свідчення документа 1247 p., де коротко переказано об
ставини викупу угорського рицаря Беледа (Веледа) з руського полону (куди він 
потрапив, очевидно, під час Ярославської битви 17 серпня 1245 р.)312, можна конкре
тизувати час укладення перемир’я між князем Данилом та Белою IV, подальшого 
одруження їхніх дітей та звільнення взятих у полон угорців: «шдасть емоу іатьііа 
болрьі»313

Точніший час примирення династій можна реконструювати через диплом 13 
жовтня 1246 p., за яким Вітк, син Себеслава з роду Лудан, виконуючи посольські 
доручення короля на Русі, отримав у володіння землі Чатар (тепер -  село Горне 
Штітаре, округ Тополчани Нітранського краю, Словаччина)314. Можливо, йому 
надали держання після домовленості про мир, однак перед шлюбом Лева Данило
вича з Констанцією.

Наведення в актах чіткої дати, місця та особливо свідків укладення неоднора
зово дозволяло з-посеред останніх виокремити найближчих до короля представників 
світської чи церковної знаті, осіб, носіїв руської номенклатури в іменах або ж 
пов’язаних з Руссю іншими обставинами. Такими наприкінці ХІІ-ХІІІ ст. були 
комес Рутен; Богомир, син Себеслава (читай -  Судислава); бан Філя -  зять боярина 
Судислава; у XIV ст. -  каштелян Микола, прозваний Руським; віце-воєвода Тран
сильванії Петро, прозваний Руським; придворний рицар та королівський урядовець 
Себастян, прозваний Руським, та ін. Зіставлення хронології літописання з 
датуванням актового матеріалу в одному з випадків (серпень 1233 р.) попри спів
звучність імен заперечило імовірність ототожнення галицького вельможі Судислава 
з представником роду Гонт-Пазнан комесом Себесом, сином Фоми315. Представники 
ж родини Гонт-Пазнан, генеалогічно пов’язані з родиною Лудан, були учасниками 
різноманітних справ династії Арпадів у Галичині, ймовірно мали навіть тут якісь 
короткочасні володіння.

Хронологія актів чітко відтворює зміну урядів осіб, яких ми вивчаємо, перехід 
з однієї служби на іншу, послідовність отримання земельних надань, господ- 
дарювання, час продажу, обміну, передачі в оренду, заставу та ін. Тож датування 
дипломів загалом є базовим при встановленні біографічних відомостей. При цьому

обговорюють на міжнародному рівні за участі фахівців з України, Росії, Польщі та ін. (див., наприклад: 
Jusupowic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 23-26).
310 CDS1. - T. l . - S .  180,232.
3,1 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731.
312 CDH. -  T. 7. -  V. 1. -  S. 293-294.
313 Ипатьевская летопись. -  Стб. 809.
3,4CDS1.-T. 2 .-S .  158.
315 Порівняй свідчення джерел: CDS1. -  Т. 1. -  S. 297; Ипатьевская летопись. -  Стб. 771.
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істотну підтримку нашим дослідженням надали архонтологічні студії А. Жолдоша 
та П. Енґела 16.

Просопографія. Ономастика. Персоніфікації. При укладенні біограм 
руських поселенців у середньовічній Угорщині використано методи просопографії. 
Саме за допомогою даних генеалогії, ономастики, психології вдалося створити 
десятки індивідуальних життєписів, об’єднаних за етнічною, родинною, професій
ною, соціальною та політичною ознаками.

З методологічного огляду важливим елементом дослідження стало історично 
правильне окреслення імен згаданих осіб у поліваріативності їхнього вживання в 
писемних джерелах, а саме знатного чи незнатного походження. При цьому осучас- 
нення номенклатури не завжди виправдане, зокрема при наведенні імен угорських 
володарів. Хоча того чи того короля титулували Hungariae Rex, де факто жоден з 
них етнічно не був чистокровним угорцем.

Уже від кінця X ст. угорські династії пов’язали себе матримоніальними 
стосунками з володарями німецьких земель (Тюринґії, Меранії, Баварії), Араґону, 
Франції, Русі, Польщі, Чехії, Боснії, грецькими імператорськими сім’ями та ін. 
Звичні для Середньовіччя практики шлюбних відносин, особливо з руськими 
князівськими родинами, суттєво слов’янізували Арпадів. Тож ми обрали для вико
ристання джерельні ідентифікації, вживаючи Стефан (Stephanus) замість Іштван, 
Андрій (Andreas) замість Ендре чи Андраш, Емерик (Emericus) замість Імре, 
Володислав (Ladislaus) замість Ласло та ін. При цьому за першої згадки подано 
повне ім’я мовою оригіналу. Аналогічно персоніфіковано й інших володарів, дрібну 
й середню знать.

Щодо князів династії Рюриковичів, то вирішено не вживати історичні кліше 
жодного разу не згадані в джерелах поза історичними реаліями ХІ-ХІІІ ст. Тому ми 
не вживаємо, для прикладу, імені Данило Галицький (натомість -  Данило 
Романович, князь Данило, король Данило), Михайло Чернігівський (натомість -  
Михайло Всеволодович, чернігівський князь Михайло та ін.), Олександр Белзький 
(натомість -  Олександр Всеволодович, князь Белза Олександр тощо) та ін. Перегляд 
подібних невідповідностей у новітній літературі вказує на низку нерозв’язаних 
термінологічних проблем317

Представників вищої та середньої знаті часто ідентифікували, особиво в 
актах, без дотримання єдиного лексичного стандарту, тому в таких випадках ми 
вживали всі відомі форми імен, як, наприклад: Bogomerius/Bagamerius9 Fila/Phila, 
Ludan/Lodan, MaladikJMladik, Subislaus/Zoboslaus/Zebeslaus, VitklWitklWythk та ін. 
Використання такої методики дає змогу бачити потрібні відмінності. При цьому 
важливу роль відіграло вживання методу контамінування -  злиття двох або більше 
схожих за змістом слів, понять, імен в одне. Найвірогідніше подібне комбінування 
помітне на прикладі літописного боярина Судислава, чиє ім’я в документах, на наш 
погляд, подано по-різному: Судислав, Суліслав, Себеслав.

Імена осіб ми умовно поділяємо на чотири основні категорії.

316 Zsoldos A. Magyarorsz&g vil&gi archontologidja 1000-1301 / A. Zsoldos. -  Budapest: Historia; MTA Tort^net- 
tudomdnyi Int6zete, 2011; Engel P. Magyarorsz&g vilagi archontol6giaja 1301-1457 : 2 k-ben / P. Engel. -  Budapest, 
1996.-K . 1-2.
317 Dqbrowski D. Genealogia M£cislawowicz6w. -  S. 509-510 (див., зокрема, перегляд усталеного в науці погляду 
про доцільність називати галицького князя Мстислава Мстиславовича Удатним); Nagimy W. Op. cit. -  S. 5 та 
ін.
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Слов’янські: Богомир, Володар (Аладар), Володислав, Гость, Добош, Дражил, 
Дух, Жирослав, Маладик, Нусата, Посілло, Просимир, Рус, Рутен, Світомир, 
Себеслав, Судислав, Вітко. Використання такого іменослова зрозуміле з огляду 
проживання його носіїв у слов’янському середовищі, яке попри християнізацію 
вживало й традиційні імена.

Типово латинізовані: Бенедикт, Бернард, Домінік, Себастян. Цей іменослов, 
на нашу думку, міг означати прийняття католицизму, зміну імені та його вживання в 
офіційній документації. Хоча щодо «прозваних Руськими» немає належних під
тверджень, що носій латинського імені походив з Русі. Ймовірно, латинські імена 
отримували при народженні від батьків, що мали імена іншого походження, але зі 
зміною конфесії могли давати нащадкам.

Юдейського та греко-римського походження, широко вживані в західному 
та східному християнстві: Андрій, Георгій, Гліб, Григорій, Дмитро, Еліас (Ілля), 
Іоанн, Йосип, Лев, Микола, Павло, Петро (Пете/Петене), Стефан, Федір, Фома, 
Юрій, Яків та ін. Імена такого типу (зазвичай християнських святих) на межі 1000 
року активно вживали в руських землях поряд зі скандинавськими, що періодично 
траплялися в князівських родинах ще до початку XII ст.

Невстановленої генези: Теза. Коріння його могло бути пов’язано з угор
ськими традиціями. В такому разі встановити ймовірність походження носія імені 
було б важко, якби той не володів чітким етнічним предикатом -  Теза Руський 
(Theza Ruthenus). Можливо, ім’я походило від поняття «тезко».

Складність становлять жіночі імена типу Rusinna, Rusa, Rusynth, бо попри 
кореневу основу на Rus- руська генеза не така однозначна й потребує додаткових 
пошуків. Ці імена, однак, внесено до загального переліку досліджених осіб, хоча їх 
належність до «руського світу» малоймовірна.

Серед уживаних імен є імператорські, королівські та князівські: Володар, 
Володислав, Лев, Судислав, Юрій.

Імена, які часто використовували в сім’ях, переходили від покоління до поко
ління, давали назву цілому родові, зокрема щонайменше від третього покоління, як 
бачимо на прикладі Петра Петене. Очевидно, графський рід Теза засновував 
двірський дружини Карла Роберта, королеви Марії -  Теза Руський. Імовірно, що 
предикат dictus також використано при означенні представника роду. Так, persona 
nomine Iohannus filius Tyza (або ж -  Iohannes dictus Tyza), відома під 1344 та 1347 pp., 
цілком могла походити з роду Тези Руського318. «Прозваним», отже, можна було б 
ідентифікуватися щонайменше від третього покоління протошару сімейства.

Проблема персоніфікації осіб некнязівського чи некоролівського походження 
складна. Дрібна й середня знать, простолюдини, на відміну від представників 
керівних династій, не вживали титулів. Тому відстежити біографію окремо взятої 
особи, встановити її соціальний і майновий статус часто можна було лише через 
встановлення родового землеволодіння, яке переходило від покоління до покоління, 
іноді даючи назву родові або його членам за окремим топонімом (Лудан, Балоґ, 
Дренчен, наприклад). Індивідуальне земельне надання дозволяло a priori встановити 
статус певної особи, її місце у феодальній ієрархії. За відсутності інформації про 
землеволодіння та землекористування такі відомості давав уряд або ж перелік 
обов’язків.

318 AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 173; T. 31 : (1347). -  Old. 478,484.
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Відповідно до структури змінювалися характер та методика індивідуалізації 
осіб, які досліджували, бо між «руським» і «прозваним Руським», як показує досвід, 
існувала відчутна різниця, незважаючи на їх можливий зв’язок із «руським світом». 
Ця належність могла бути різна насамперед в етнічному сенсі та на рівні самоусві
домлення*

При дослідженні окремо взятих осіб дотримано такої послідовності: встанов
лення імені, ймовірний час народження і смерті, з’ясування імені батька та матері, 
майновий і соціальний статус (землі та їхня кількість, уряди, місце в суспільній 
ієрархії), нащадки першого покоління, зрідка -  другого і третього. При цьому майже 
нічого не відомо про дитячі та юнацькі роки. Перші свідчення здебільшого 
з’являються при отриманні певної посади.

Іноді аналіз життєписів представників кількох поколінь дозволяв зрозуміти 
глибину зв’язків з «руським світом». Зокрема, Stephanus de Mon та його син -  комес 
Iohannes, відомі з актів 40-50-х pp. XIV ст., ідентифікувалися як «dictus Orrus», що 
порівняно з іншими «прозваними Руськими» доволі оригінально. Не маючи в усіх 
випадках точних дат появи на світ руських поселенців, ми користувалися звичним 
методом гіпотетичного визначення часу народження, коли суто фізіологічно та за 
церковними канонами чоловіками могли ставати від 14-ти (або 15-ти), а жінками -  
відповідно від 12-ти (або 13-ти) років319

Географічна номенклатура. Топонімія. Численні топоніми, локоніми, 
гідроніми актового матеріалу вимагали чіткої сучасної ідентифікації для розуміння, 
про яку територію у вузькому чи широкому значенні йдеться в окремо взятому 
фрагменті тексту. Існувала потреба постійно наводити як середньовічні, так і 
відповідні сучасні назви населених пунктів. Тут корисне було вживання вказівників 
географічних назв не тільки в уже відомих виданнях угорських документів, а й у 
спеціальних працях до історичної географії Угорщини32 та в історичних описах 
окремих населених пунктів.

При першій згадці окремо взятої назви населеного пункту ми вказували його 
новітню назву відповідно до сучасного адміністративного поділу країни, в якій він 
перебуває. Розташування перелічених осередків проживання та діяльності носіїв 
руської ідентифікації охоплює сучасні Австрію, Болгарію, Польщу, Румунію, 
Сербію, Словаччину, Угорщину, Україну, Хорватію. Для поліпшення сприйняття 
самого тексту ідентифіковано також ті локоніми, які опосередковано стосувалися 
наведених у книжці постатей, відтворюючи географію «спілкування» останніх, 
«простір» родинних зв’язків тощо.

Безумовно, не всі середньовічні населені пункти вціліли, частини так і не 
встановлено.

Наведення локалізації в самому тексті (замість виведення потрібної інформа
ції до вказівників) пов’язано з тим, що книжка адресована широкому колові Читачів 
не тільки в Україні чи Угорщині, а й поза їхніми межами. Відсутність чіткої 
географічної номенклатури одразу ж у тексті ускладнила б її пошук у подальшому. 
Часто можуть траплятися непорозуміння при встановленні, здавалося б,

* Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності.
319 Dqbrowski D. Genealogia M£cisiawowicz6w. -  S. 50.
320 Див., зокрема: Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz4g tftrteneti fbldrajza. -  K. 1-4.
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загальновідомих населених пунктів, наприклад Галича321. При цьому ми не певні 
того, що пересічний Читач може одразу ж безпомилково вказати сучасне місце 
розташування знаменитого колись літописного мегаполіса ХІІ-ХІІІ ст.

Назви угорських, словацьких сіл неодноразово дублюються, фонетично 
бувають схожими, як-от -  Риуче (Ryuche, тепер -  село Блатне Ревіштя, округ Соб- 
ранце Кошицького краю, Словаччина) та Риуше (Rywse, тепер -  Мале і Велике Орві- 
ште, округ Пештяни, Трнавський край, Словаччина). Саме через це визнано за 
доцільне подавати водночас осучаснену топонімійну окресленість.

Отже, підбір методів та принципів історичного дослідження, акцептований 
для конкретно обраної теми, покликаний висвітлити об’єкт, предмет дослідження, 
мету та завдання, водночас -  максимально спростити роботу з текстом для Читача.

321 Нагірний В. Два Галича: історія однієї дискусії XIX століття / В. Нагірний Н Вісник Прикарпатського універ
ситету. Серія Історія. -  2011. -  Вип. 19. -  С. 92-96.
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Розділ 2
«РУСЬ» -  «RUTHENIA» -  

«ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ» IX-XIV ст.

2.1. RUTHENI IN REGNUM HUNGARIAE 
ЯК ЕТИМОЛОГІЧНА, ТЕРМІНОЛОГІЧНА 

ТА ІСТОРИЧНА ПРОБЛЕМА

Прикордонні міжетнічні, міжрелігійні, міжкультурні, військово-політичні та, 
зрештою, міжособистісні контакти в регіоні Карпат відбувалися впродовж 
тисячоліть. Гірське пасмо, що розмежовувало лісостепову і степову зони на сході 
континенту, було зручне для ведення різнотипного господарства, але з найкращим 
поєднанням землеробства та скотарства. Великі річки -  Дністер, Прут, Сян та інші 
сприяли торговельним контактам населення, а розроблення покладів чорних і 
коштовних металів, солі і кременю з часом зумовило стрімкий розвиток земель по 
обидва боки гір.

Зміна епох, що увінчалася падінням Римської імперії, переселенням до конти
ненту нових gentes, формуванням перших середньовічних держав, для пересічної 
людини асоціювалася з голодом, постійною загрозою пограбування, ґвалту, смерті. 
Ці страхи не зникли й на тлі християнізаційних заходів Церкви, постійної зміни 
впливу на гірський масив старих і нових країн: Аварського каганату, Болгарського 
ханства, держави хорватів, Великоморавського князівства та ін. Безперечно, все це 
залежало від волі, намірів тих династій, які здобували контроль над гірським 
хребтом упродовж ХІ-ХІV ст., а саме -  володарів Угорщини, Галицького та 
польських князівств. Правителі здебільшого були зацікавлені в освоєнні пригірських 
масивів, активній господарській діяльності, розбудові транзитних шляхів, 
incastalamento слабких і вразливих для зовнішніх нападів місць.

Міжетнічні контакти карпатських хорватів, представників родини Рюрика з 
династіями Арпадів і Анжу впродовж X-XIV ст. були одні з найдинамічніших. Безу
мовно, це підтверджують численні факти, чимало серйозних дослідницьких робіт 
українських, російських322 та зарубіжних істориків3 3, тематика фахових конфе
ренцій і окремих періодичних видань324

322 Филевичь И. И. Очеркь карпатской территоріи и населенія. -  С. 156-218; Грот К  Я. Карпато-Дунайскіе зем
ля вь судьбахь славянства и вь русскихь историческихь изученияхь / К. Грот. -  СПб.: Типография Министер- 
ства путей и Сообщения, 1905. -  118 с.; Кордуба М. Західне пограниче... -  С. 159-245; Стрипскій Н. Я. ГдЬ 
документи старшей исторіи Подкарпатской Руси? О межевьіхь названіяхь / Я. Стрипскій. -  Ужгороді: 
Типографія «Школьной Помощи», 1924. -  66 с.; Pasternak J. Ruske Karpaty v archeologii I J. Pasternak. -  Pragae : 
Nakladem Filosoficke Fakulty University Karlovy, 1928. -  212 s.; Мицюк О. Назв, праця. -  214 c.; Лелекач M. M. 
Про приналежність Закарпаття до Київської Русі в Х-ХІ ст. ст. -  С. 28-38; Дзже J1. Очерки по истории 
закарпатских говоров / Л. Дзже. -  Будапешт : Изд-во АН Венгрии, 1967. -  306 с.; Дослідження стародавньої 
історії Закарпаття / [відп. секр. І. М. Гранчак]. -  Ужгород : Карпати, 1972; Культура і побут населення Україн
ських Карпат (Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення СРСР. Тези
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Одним із виявів таких контактів виступають періодичні переселення більших 
чи менших груп угорців до Галичини і, відповідно, вихідців із князівств-земель Русі
-  до Угорщини. Такі факти, безумовно, набули певного поширення, однак через 
об’єктивну складність вказаної проблеми та її певну заполітизованість вона на 
сьогодні є однією з найгостріших і найдискусійніших. Досі в наукових колах не 
склалося єдиної думки щодо однозначної етнічної ідентифікації населення Угорсь
кого королівства, відомого в документації епохи Арпадів і Анжу XI-XIV ст. під уза
гальненим поняттям «Ruthenus/Orrus» та його численних варіацій.

Загалом проживання «русі» на захід від Карпат не раз ставало предметом 
дослідження істориків, філологів, лінгвістів, краєзнавців, узагальнене в ряді історіо
графічних нарисів325 Основні висновки науковців зводяться до відстоювання двох 
концепцій:

1) «русь», ідентифіковані в документах європейських канцелярій на 
латинський манер, мешкали в межах сучасного українського Закарпаття задовго до 
приходу сюди наприкінці IX сг. угорців як найзахідніше відгалуження єдиного 
«руського народу»;

доповідей та повідомлень) / [ред. кол. /. М. Гранчак та ін.]. -  Ужгород: Карпати, 1972; Думнич Ю. В. 
«Волохи» Закарпатья по данньїм грамот XIV в. / Ю. Думнич II Славяно-валашские связи (сборник статей) / 
[отв. ред. Н. А. Мохов]. -  Кишинев : Штиница, 1978. -  С. 148-162; Полевой Л. Л. Международная черноморская 
торговля и социально-зкономическое развитие днестровско-карпатских земель во второй половине XIII-XIV вв. 
(по материалам истории товарно-денежного обращения) / Л. Полевой II Социально-зкономическая и 
политическая история Молдавии периода феодализма / [ред. колл. П. В. Советов и др.]. -  Кишинев : Штиница, 
1988. -  С. 7-32; Археология Прикарпатья, Вольїни и Закарпатья. Раннеславянский и древнерусские периодьі / 
[отв. ред. А. П. Черньїш]. -  K .: Наук, думка, 1990. -  192 с.; Балагурі Е. А. Назв, праця. -  159 с.; Нариси історії 
Закарпаття : у 2 т. / [за ред. /. Гранчака та ін.]. -  Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ 
Закарпатського обласного управління по пресі, 1993. -  Т. 1. -  436 с.; Пеняк С. Назв, праця. -  180 с.; Рожко М  
Заселеність Українських Карпат у княжий період (IX-XIV ст.) / М. Рожко II Народознавчі зошити. -  1996. -  
Зошит 1 (7). -  С. 46-47; Поп И. И. Знциклопедия Подкарпатской Руси / И. Поп. -  Ужгород : Изд-во В. Падяка, 
2001. -  431 с.; Федака С. Галицько-Волинська держава і Закарпаття / С. Федака II Король Данило Романович і 
його місце в українській історії / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівське відді
лення інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Гро
мадський комітет для відзначення 800-літнього ювілею короля Данила; [редколегія Я. Дашкевич та ін.]. -  
Львів : BMC, 2003. -  С. 66-74; Войтович Л. В. «Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? Продовження дискусії 
/ Л. Войтович II Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2004. -  Вип. 8. -  С. 38-45; Його ж. 
Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього середньовіччя / Л. Вой
тович II Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / [за ред. В. Смолія та 
ін.]. -  К .: Інститут історії України НАН України, 2004. -  Вип. 4. -  С. 105-132; Майоров А. В. Великая Хорва- 
тия: зтногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона / А. Майоров [отв. ред. А. Ю. Дворниченко]. -  
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. -  209 с.; Етногенез та етнічна історія населення 
українських Карпат: у 4 т. / [гол ред. С. Павлюк]. -  Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999; 
Закарпаття в етнополітичному вимірі / [ред. колегія Ю. Левенець і ін.]. -  К .: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН 
України, 2008. -  682 с. та ін.
323 Perfeckij Е. Op. cit. -  148 s.; Marszalek J. Katafog grodzisk і zamczysk w Karpatach / J. Marszalek. -  Warszawa: 
Wyd-wo Stanislaw Krzycinski, 1993. -  268 s.; Danis M. Karpatsky region. Slovensko а Наїіб / M. Danis II Slovensko a 
Europsky Juhovychod. Medzikultume vzt’ahy a kontexty (Zbomik k 2ivotn6mu jubileu Tatiany StefanoviCovej) / 
[ed. A. Avenarius, Z Sev&kova]. -  Bratislava: Filozodicka fakulta Univeizity Komensk&io v Bratislave, 1999. -  S. 53-62 etc.
324 До таких в Україні можна віднести науковий журнал «Carpatica-KapnaTmea», що від 1993 р. видають при 
Ужгородському національному університеті, а також «Карпати: людина, етнос, цивілізація» -  щорічник Інсти
туту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (виходить від 2009 p.).
325 Данилюк Д. Проблеми історії середньовічного Закарпаття в науковій спадщині T. Легоцького / Д. Данилюк, 
О. Ткачук II Acta Hungarica. -  Ужгород, 1997. -  Evf. 4-5. -  С. 93-99; Його ж. Історична наука на Закарпатті 
(кінець XVIII -  перша половина XX ст.) ІД. Данилюк. -  Ужгород : Патент, 1999. -  352 с.; Поп И. И. Историогра- 
фия истории Подкарпатской Руси / И. Поп II Славяноведение. -  2003. -  №1. -  С. 57-72.
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2) «Rutheni» (угорською -  «Orrus») з угорського актового й наративного мате
ріалу від XI ст. у складі населення держави Арпадів не були автохтонами, а 
з’явилися на території королівства внаслідок хаотичних, спонтанних переселень 
жителів, насамперед із сусідньої Галицької землі, й унаслідок цілеспрямованої 
династичної політики угорських правителів, починаючи від Коломана (Colomanus, 
1095-1116).

Аналогічно не менш прискіпливо впродовж останніх 50-70-ти років історики 
вивчали проблему появи на території розселення східних слов’ян поняття «Русь», 
його етнічного походження, морфологічного складу, лексичного і лінгвістичного 
тлумачення та ін. Серед найґрунтовніших робіт на цю тему -  монографія 
А. Насонова, який завдяки ретельному вивченню літописних пам’яток, на наш 
погляд, цілком аргументовано довів, що саме поняття «Русь», чи «Русская земля», 
на захід від Києва сягало не далі меж верхніх течій Горині та Збруча. Автор чітко 
показав, що більшість земель, підвладних Рюриковичам, у широкому сенсі так і не 
стали називатися «Руською землею». До таких науковець відносив Волинську, 
Смоленську, Ростово-Суздальську, Галицьку (разом із володіннями в Подунав’ї), 
частково Новгородську3 6 та ін. Умовність функціонування поняття «Русь» бачимо в 
літописах, особливо при відтворенні конфліктів між князівськими родинами, які 
обіймали дрібні престоли, втім не тільки в передкарпатському краї, а й на 
північному прикордонні, зокрема в Рязані327

Але ці висновки не стосуються конфедеративної чи федеративної держави з 
центром у Києві, яку в західних джерелах послідовно іменують «Русь». Етимологію 
цієї назви в європейській науці сприймають як скандинавську. Спроби пошуків 
слов’янської версії виглядають надто слабкими і часто підкріплені тільки 
патріотизмом. Після утвердження Рюриковичів у руських князівствах і об’єднання 
їх навколо Києва федеративними чи конфедеративними відносинами (дружинна 
держава трансформувалася у ранньофеодальну) таке утворення отримало при іно
земних дворах назву Русі (Rus, Rus(s)ia, Rucia, Rusciat Ruzzi, Ruzzia ar-Rus, Rutzeland, 
Ryscaland, Ryssland, Rusco, Ros і т. д), а її населення -  похідні від неї, незважаючи на

• • • • w 328належність до тієї чи тієї землі, кордони яких залишаються дискусіиними
Майже безапеляційно більшість істориків прийняла тезу про те, що лексема 

«Русь» однозначно скандинавського походження, дискусія триває лише стосовно 
деталей змістового навантаження329

Зрозуміло, що такий етнонім з’явився в межах проживання східних слов’ян із 
появою династії Рюрика, й поступово географія його побутування розширилася у

326 Насонов А. Н. «Русская земля»... -  С. 28, 33.
327 Див., наприклад: Ипатьевская летопись. -  Стб. 307, 468-469, 479-480, 580, 601, 606-607, 700-702; Лаврен- 
тьевская летопись / [с предисл. Б. М. Клосса]. -  М .: Язьїки славянской культури, 2001. -  С. 373,417-418 і т. д.
328 Вичерпну бібліографію цього питання наведено у працях Леонтія Войтовича (Войтович JI. Загадки 
вікінгів... -  С. 142-188; Його ж. Галицько-Волинські етюди. -  С. 103-107). Див. також останні дослідження в 
російській історичній науці: Алексеев С. В. Славянская Европа V-VIII веков / С. Алексеев. -  М .: Вече, 2009. -  
С. 403-415 : Глава четвертая. Славяне западние и восточньїе. Последняя четверть VIII в. Начало Руси); 
Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. -  T. 1. : До вивчення джерел з історії внутрішньої 
та зовнішньої політики). -  С. 54-55 Розділ третій. Політико-географічні погляди В. М. Татищева та уявні 
реалії давньоруської епохи. -  Кордони «Руської землі» у проекті Романа та уявлення Татищева) та ін. Про 
кордони галицько-волинських земель див.: Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської держави... -  С. 187— 
205.
329 Войтович Л. Галицько-Волинські етюди. -  С. 103-107.
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процесі збільшення її володінь, що знайшло відображення у знаменитій репліці 
літописця під 882 p.: «и сЬде Млегь кнлжа в Кьієві и реч№легь се буди мт(и) 
городом Русскьімь и біша оу него Словіни и В(а)рдзи и прочии прозвашасл 
Русью [тобто, до моменту завоювання вони так не називалися. -  М і?.]»330

Згадані «прочии» -  безумовно землі інших племен та gentes (від Карпат до 
Волги та від Прибалтики до Причорномор’я), що поступово підпадали під вплив та 
господарські інтереси київських князів. Часто вони не називалися «Русью» навіть 
після включення до володінь керівної родини.

Поширення наведеного етноніма в басейні Карпат -  більш ніж дискусійне. 
Європейська наративна спадщина та повідомлення арабських авторів засвідчують 
заселення сучасного Східного й Південно-Східного Прикарпаття між V-X ст. 
племенами хорватів («Хорватьі»/«хра>рйтоі»)331, і цьому також присвячена значна 
література332. Як у ХІХ-ХХ ст.гтак і в найновіших публікаціях на основі зіставлення 
даних історичних джерел, епосу, топоніміки, етнографії, лінгвістики та ін. дедалі 
частіше висловлюють думку про входження до держави хорватів333 і частини 
сучасного Закарпаття, причому такі погляди притаманні не тільки вітчизняним 
науковцям334

Зі стовідсотковою впевненістю можна констатувати, що до кінця Хет. 
поняття «Русь» не могли застосовувати як до території, так і до населення, яке 
мешкало по обидва боки гірського хребта. Відомо, що лише в 992 р. «Йде 
Володимирь на Ховратм»335. Внаслідок походу він розширив впливи до Карпат (від
повідно вважаючи тепер ці землі теж руськими), а близько 997 р. впорядкував 
відносини із сусідніми в цьому краї його володарями: «[...] ж и в а  с  к н а з и  ю к о л н ь ім и  

єгомиромь с Болеславомь Л а д ь с к н м ь  и  с ь  Стефаномь Оугорьскьімь и сь 
ІУндроникомь Чьшькимь . и 6% мирь межи има»336

Всебічна відособленість (у першу чергу ментальна) території, яка від XI ст. 
стала відома під назвою «Галицька земля», спричинила її включення до володінь 
київських князів і, очевидно, не надто прискіпливу увагу останніх, особливо на тлі 
усобиць 1015-1019 pp. та другої половини XI ст. Тому попри правління тут

330 Ипатьевская летопись. -  Стб. 17.
331 Константин Багрянородньїй. Об управлений империей / Константин Багрянородньїй [под ред. Г. Г. Литав- 
рина]. -  М .: Наука, 1991. -  С. 130-137; Ипатьевская летопись. -  Стб. 21, 106 і ін.
332 Підсумки історіографічних пошуків та дискусій (див.: Майоров А. В. Великая Хорватия. -  С. 11-14, 28-31, 
49-54).
333 Войтович Л. В. Карпатські хорвати... -  С. 125; Его же. рец. Майоров А. В. Великая Хорватия: зтногенез и 
ранняя история славян Прикарпатского региона. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2006. 209 с. / Л. Войтович // Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 
университета, 2011. -  Bun. 1. -  С. 124; Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / [укладачі 
П -Р. Маючій, /. Поп ; загальна редакція П.-Р. Маґочія]. -  Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. -  С. 54, 286; 
Ісаєвич Я. Джерела про західні межі української етнічної території. -  С. 66; Його ж. Історична географія Угор
щини та суміжних країв ХІ-ХІV ст. -  С. 73.
334 Див., зокрема: Lehoczky Т. Beregvarmegye monogr&fiAja. -  413 1.; Ejusdem. Munkdcs V£ros uj Monografteja. -  216 1. 
Про нього див.: Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті... -  С .217-228; Данилюк Д. Проблеми історії 
середньовічного Закарпаття... -  С. 93; Кобаль Й. Назв праця. -  55 с. та ін. У російській історіографії даної позиції 
притримуються С. Алєксєєв і О. Майоров (див.: Алексеев С. В. Указ. соч. -  С. 352; Майоров А. В. Великая Хорва
тия. -  С. 76). Див. також: Жих М. И. рец. Майоров А. В. Великая Хорватия: Етногенез и ранняя история славян 
Прикарпатского региона / М. Жих [отв. ред. А. Ю. Дворниченко]. СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 
2006. 209 с. I I Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. -  СПб., 2008. -  Bun. 2. -  C. 175-176.
335 Ипатьевская летопись. -  Стб. 106.
336 Там же. -  Стб. 111.
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упродовж кінця XI -  середини XIV ст. (зі значними перервами в першій половині
XIII ст.) двох відгалужень династії Рюриковичів (Ростиславовичів і Романовичів) цю 
територію ніколи й не було етнічно, якщо можна так сказати, зараховано до 
«Руської землі». Місцеве населення від середини XII ст. чітко ідентифікувало себе 
як «Галичане», що можемо побачити при вивченні наративної спадщини33

Володимир Балушок висловив думку, ніби в межах володінь Рюриковичів

«[...] кожен земельний етнос володів власною самосвідомістю, що відбивалася в само
назві та земельному етноцентризмі, а в джерелах це помітно у факті появи окремих земель
них літописань і в характері цих літописань»338.

Зрозуміло, носіями «руського» ототожнення були насамперед члени князівсь
ких родин, наближені до них люди світські і -  особливо -  церковні. В такому сенсі 
поняття «Руська земля»/«Русь» поширилося далеко за межі підконтрольних 
відгалуженням династії Рюриковичів земель -  завдяки військовим і дипломатичним 
місіям, шлюбам, торговельним і шпигунським операціям, мандрівкам, прощам, 
міграційним процесам та ін.

Саме внаслідок подібних тенденцій володіння, підконтрольні представникам 
династії Романовичів, після 1253 р. стали асоціюватися в Європі як «terra Rus- 
siae»/«Regnum Russiae»/«Russia Minor». Ототожнення з дефініцією, яка ніколи не 
була притаманна територіальному ядрові -  Волині, а також Галичині, було 
зумовлене коронацією Данила Романовича саме як короля Русі та збереженням цієї 
традиції за його наступників, особливо внука Юрія Львовича (1301-1308)339

Однак відомий також цілий ряд істориків, які не згідні з твердженням про на
лежність східного й західного схилу Карпат, принаймні в IX -  на початку X ст., хор
ватським володарям. Вони послідовно, хоч і не завжди успішно й аргументовано, 
пропагують концепцію існування «русинів» (як найзахіднішого відгалуження 
єдиного руського народу) до часу переселення угорців у регіон Карпат. Упродовж 
XVIII-XX ст. подібні позиції відстоювали Йоанн Базилович340, Іван Орлай341, 
Антоній Сірмай342, Герман-Ігнатій Бідерман343, Михайло Лучкай344, Олександр Дух- 
нович345, Карой Мейсарош346, Анатоль Краліцький347, Іван Дулішкович348, Воло

337 Там же. -  Географический указатель (Г).
338 Балушок В. «Давньоруська народність»: що насправді ховається за терміном / В. Балушок II Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність. -  Львів, 2011. -  Вип. 20 : Actes testantibus. Ювілей
ний збірник на пошану Леонтія Войтовича. -  С. 78.
339 Про термінологію титулів правителів Галицько-Волинської держави та значення термінів Велика Русь, Мала 
Русь, Біла Русь, Червона Русь див., зокрема: Войтович Л. Князь Лев Данилович (Славетні постаті 
середньовіччя. -  Вип. 1) / Л. Войтович. -  Льві Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України, 2012.-С . 52-54.
340 Basilovits J. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis / 
J. Basilovits. -  Cassoviae : Ex Typographia Ellingeriana, 1799. -  Pars 1. -  104 s.
341 Орлай И. Исторія о Карпато-Россахь / И. Орлай II Северньїй вестник. -  СПб., 1804. -  4. 1. -  С. 158-187, 
С .261-276.
342 Szirmaly A. Notitia politica, historia, topografica incliti comitatus Ugochiensis / A. Szirmaly. -  Pestini: Typis 
Matthiae Trattner, 1805. -  202 s.
343 Biedermann G. I. Op. cit. -  T. 1. -  140 s.; T. 2 .-1 2 0  s.
344 Лучкай M. Назв, праця. -  T. 1. -  197 c.; T. 2. -  388 c.
345 Духновичь О. Указ. соч. -  96 с.
346 Meszaros К. Ungvdr tort&iete, a legr£gibb idokt51 maig. -1151.
347 Кралицкій А. Указ. соч. -  С. 181-190.
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димир Кушнір349, Василь Гаджега350, Іриней Кондратович351, Мирон Сисак352, Міхал 
Попович53, Андраш-Шандор Бенедек354, Павло-Роберт Маґочій355, Станіслав 
Конечний356 та ін. На сьогодні «русинську тему» обговорюють на сторінках 
різноманітних наукових і науково-популярних видань, серед яких особливе місце 
посідає кишинівський «Русин», де друкуються праці дослідників різних напрямів та 
галузей знань з країн Центрально-Східної Європи. З’являються публікації і на 
сторінках інших друкованих органів, ішичому часто -  з дуже дивною, не
послідовною аргументацією та висновками 57

Сучасні спроби науково обґрунтувати версію наявності на захід за Карпатами 
«русі» задовго до появи тут угорців відрізняються від попередніх новітніми 
підходами як у питаннях джерелознавства, так і методології*. Історики намагаються 
відшукати невідомі або ж маловідомі документи, які мали б насамперед 
термінологічно підтвердити раніше сформовану, але як теоретично, так і практично 
дуже слабку концепцію. Серед таких робіт найбільшої уваги заслуговує серія статей 
М. Юрасова358 Вивчаючи русько-угорські відносини ІХ-ХІІ ст., автор є при
хильником теорії існування «русі» в межах сучасного Закарпаття до кінця IX ст. Він 
будує власні аргументи на підставі використання різних за походженням, геогра
фією та часом виникнення (в межах X-XV ст.) західноєвропейських наративів та

348 Историческія чертьі Угро-Русскихь. -  Тетрадь II. -  142 с.
349 Kuschnir Wl. Op. cit. -  S. 320-329.
350 Гаджега В . Назв, праця. -  149 с.
351 Кондратович И. Указ. соч. -  120 с.
352 Сисак М. Понятя Русь в Карпатах / М. Сисак II RuSini: otdzky dejin a kultury. Русини: вопроси історії і 
култури. Zbomik referat6v z vedeckej konferencie «RuSini v dobe slovansklho obrodenia» Bardejovsk£ kupele, 15- 
16.10.1994. -  Пряшов : Русинска оброда, 1994. -  S. 45-48.
353 Попович M. Федор Корятович -  русинський воєвода / М. Попович. -  Пряшов : Русинська оброда, 1993. -
4. 1: Перекроченьї сторіча. -  177 с.; Slovo о potrebe pravdivej hist6rie rusinov (zo zamyslenia sa nad vystupenim 
F.Uli6neho na t£mu «0 povode Rusinov і ich spolodenskom vyvine na Slovensku do 18. Storodia») / M. Popovid II 
RuSini: otazky dejin a kultury. Русини: вопроси історії і култури. Zbomik referatov z vedeckej konferencie «RuSini 
v dobe slovanskeho obrodenia» Bardejovske kupele, 15-16.10.1994. -  Пряшов : Русинска оброда, 1994. -  S. 29-44.
354 Бенедек Ш. А. Сосїди добрі и вшелиякі Русини, gens fidelissima / Ш. Бенедек. -  Ужгород : ПоліПрінт, 2001.
-  176 с.; Gens fidelissima: The Rusyns I A. Benedek. -  Budapest: Matthias Corvinus Publishing, 2001. -  98 p.
355 Маючій П.-Р. Народ нивидки. Ілустрована історія карпаторусинов / П.-Р. Маґочій. -  Ужгород : В ь їд - во

В. Падяка, 2007. -  120 с. (Канадський історик настільки глибоко зайнявся популяризацією теорії про «народ, 
який нізвідки», що опублікував свою працю також українською, англійською, словацькою й румунською 
мовами); Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. -  856 с.; Маґочій П.-Р. Україна. Історія її 
земель та народів / П.-Р. Маґочі. -  Ужгород : Вид-во В . Падяка, 2012. -  794 с.
356 Конечні С. Капітольї з історії русинів на Словеньску в контексті розвоя карпатьскьіх Русинів од найстарших 
часів / С. Конечні. -  Пряшів : Русин і Народньї новинки, 2009. -191 с.
357 Д и в ., зокрема: Міськов І. О. «Rutheni», «Dux Ruizorum», «Marchia Ruthenorum» у середньовічній Франції та 
Угорщині / І. Міськов II Саграйса-Карпатика. -  Ужгород, 2009. -  Вип. 38. -  С. 220-239.
* Окремі спроби міждисциплінарного дослідження з результатами пошуків присутності «русі» за Карпатами до 
кінця IX ст. у другій половині XX ст. здійнив словацький історик Ян Станіслав. І хоча його двотомна моно
графія «Словацький південь у  середньовіччі» не була присвячена саме цій темі, окремі висновки він усе ж навів. 
На його думку, проживання «русі» в межах сучасної Словаччини до приходу угрів підтверджує наявність села 
Коромля (Коготїа), яке виникло задовго до X ст. У назві населеного пункту, за словами науковця, збереглися 
окремі фонетичні елементи, які використовували руси. При цьому історик не дав зрозуміти, який зміст він 
вкладає в етнонім «русь» і чи усвідомлює його «політичність», так само не навів жодних інших істотних 
аргументів на користь своєї епізодичної версії (див.: Stanislav J. Slovensky juh v stredoveku : v 2 d. I J. Stanislav.
-  Bratislava : N6rodn£ literame centrum, 1999. -  D. 1. -  S. 104,134).
358 Юрасов M. K. Складьюание русско-венгерской граници в Х-ХІ вв. -  С. 297-313; Его же. Новие данние о 
крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 46-54; Его же. Откуда приходили «рути» в 
Раффельштетген на рубеже ІХ-Х вв.? -  С. 6-14 и др.
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актів, у яких, на думку історика, саме щодо найсхідніших теренів Угорщини 
використовували топоніміку й етноніміку з кореневою основою Rus/Ruz.

Пропоновані докази побудовано навколо таких повідомлень джерел. Першим 
за хронологією документом, де, за словами М. Юрасова, збереглася згадка про «русь» 
на захід від Карпат, є булла-фальсифікат римського папи Іоанна XIII (P. P. Ioannes, 
965-972) від 967 р. про утвердження Празького єпископства. Понтифік, зокрема, 
застерігав проводити богослужіння за обрядами болгарськими (ritus aut sectam 
Bulgariae gentis), руськими (vel Ruzie) чи мовою слов’ян (aut Slavonicae lingue). При 
цьому M. Юрасов посилався на працю радянського вченого Бориса Рамма3

Угорська «руська» етноніміка, на переконання російського дослідника, зуст
річається в редакції хроніки («Chronicon») Адемара Шабанського (Ademarus 
Cabannensis, 988-1034), де німецький автор, відображаючи християнізаційну 
діяльність в Угорщині католицького місіонера Бруно з Кверфурта (973 p.), окрес
лював поділ країни на «Білу Угорщину» (Alba Ungrid), «Чорну Угорщину» (Ungria 
Nigra) та «Руссію» (Russia)360

Упевнено та безапеляційно згадану під 1127 р. у «Житії» єпископа 
Зальцбурґа Конрада «marchiam Ruthenorum» науковець відносить до східних 
рубежів Угорського королівства361

На сторінках «Реґенсбурзької хроніки імператорів» («Kaiserchronik eines 
Regensburger Geistlichen») між 1136 і 1147 pp. вміщено запис про сутичку в 1044 р. 
претендента на угорський престол Петера Орсеоло (Peter Orseolo, 1038-1041, 1044— 
1046) із королем Самуелем Абою (Aba Samuel, 1040-1044), внаслідок чого останній 
разом зі своєю сім’єю втік «ze den Riuzen», тобто, на думку російського дослідника,
-  до русів, які мешкали в межах Угорщини362.

За посередництва праць А. Кузьміна та О. Рапова М. Юрасов посилався на 
чеську хроніку Даліміла початку XIV ст., де св. Мефодія -  хрестителя слов’ян 
названо «русином»363

У XV ст. в «Богемській історії» майбутній папа Пій II (P. P. Pius II, 1458— 
1464), а до конклаву -  Еней-Сільвіо Пікколоміні, підданими великоморавського 
князя Святоплука I (Suatopluk, Sventopulk, Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, 871— 
894?) зарахував Russani, яких, на думку М. Юрасова, можна ототожнювати 
винятково з «русами»364

Наведені джерельні перекази потребують детальнішого аналізу. Водночас над 
проблемою проживання «русі» за Карпатами перед кінцем IX ст. працюють й інші 
науковці Росії, Словаччини, України 65 На тлі наведених версій варто висловити 
ряд міркувань.

359 Его же. Новьіе данньїе о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 47-48. Пор.: 
Рамм Б. Я. Папство и Русь в X-XIII вв. / Б. Рамм. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. -  С. 21.
360 Юрасов М. К. Складьтание русско-венгерской границьі в Х-ХІ вв. -  С. 305, 309-310.
361 Там ж е.-С . 313.
362 Там ж е.-С . 311.
363 Его же. Новие данньїе о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 47.
364 Там ж е.-С . 50.
365 АпимовД. K вопросу об зтн о п о л и т и ч є с к о й  ситуации в верхнем Потисье в IX в.: «месторазвитие» карпатских 
русинов и поставарское пространство ІД . Алимов II Русин. -  Кишинев, 2009. -  №2 (16). -  С. 84-95; ПопИ. 
Знциклопедия Подкарпатской Руси. -  431 с.; Marek М. Cudzie etnika па stredovekom Slovensku / М. Marek. -  
Martin : Matica slovenska, 2006. -  S. 226-254 2. 1. 3. Rusi, Rusini, Rumuni (Valasi); Rdbik V. Rusini a valaSste
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Булла Іоанна XIII на затвердження Празького єпископства (967 р.) безумовно 
вимагає прискіпливого вивчення, і не лише джерелознавчого аналізу самого 
документа*, на що вказував М. Юрасов366, а й в  історико-географічному контексті. 
Робота канцелярії понтифіків упродовж VIII-X ст. відзначалася складністю, появою 
низки фальсифікатів, що на сьогодні є добре дослідженими, та, загалом, посереднім 
освітнім рівнем як пап, так і їхнього оточення. Короткочасні періоди культурного 
розвитку в імперії Каролінґів чи Оттонів були лише спробами змін загальних 
тенденцій -  часто не зовсім успішними.

Назагал, ще в XII—XIII ст. лише стосовно Галицької землі періодично трапля
лися казуси йменування її «Галісією» («Galicia») чи «Галацією» («Galatia»/«Gala- 
сіа»)367, створюючи певні труднощі для вивчення термінології документів для 
археографів та істориків ХІХ-ХХ ст.

A priori, попри загальне визнання булли фальсифікатом, ми допускаємо, що 
окремі частини тексту могли подавати достовірну інформацію, але не переконані, чи 
в наведеному уривку йдеться про читання літургії у межах майбутнього Празького 
єпископства [Праги (!). -  М. Ю.] саме в руському обряді. На це, принаймні, немає 
жодних натяків в одному з перших чеських наративів -  «Хроніці» («Chronica 
Воетогит») празького каноніка, декана собору Св. Віта -  Козьми (Cosmas Pragensis, 
1045-1125) 68. Його праця є важливою не тільки тому, що «відкриває» чеську се
редньовічну історіографію, а й через повне відтворення булли Іоанна XIII. Серед 
останніх перекладів «Хроніки» -  робота російських вчених на чолі з Генріхом 
Санчуком, у якій відповідний фрагмент звучить так:

«Однак ти [Болеслав, князь Чехії (Boleslaus, 910/915-967, або 972). -  М. В.] вибери для 
цієї справи не людину, що належить до обряду, чи секти болгарського, чи руського народів, 
чи слов’янської мови, але, йдучи за апостольськими настановами та рішеннями [вибери. -

obyvatel’stvo па vychodnom Slovensku v stredoveku. -  S. 217-242; Ulicny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosi'dfovani 
Slovenska v stredoveku. -  S. 21-29.
* Відсилання до документа чітко вказує на те, що історик запозичив латинський текст не безпосередньо з 
корпусу німецьких середньовічних джерел, а монографії Б. Рамма. Схожі копіювання наведеного уривка за 
ідентичним відтворенням бібліографічного опису MGH (Nova series) відбуваються й надалі (див.: Жих М. О 
хронологии христианизации прикарпатських славян / М. Жих II Русин. -  Кишинев, 2009. -  №3 (17). -  С. 23). На
томість цілком очевидно, що окремо опублікованої булли у відповідних спеціалізованих виданнях папських 
актів не існує, оскільки й сам Б. Рамм, як зрозуміло з його посилання, використовував «Хроніку» Козьми 
Празького (Рамм Б. Я. Указ. соч. -  С. 21). Останнього факту М. Юрасов, як ми думаємо, не знав, бо в системі 
побудови власних аргументів навколо тексту булли на твір чеського історика жодного разу не покликався. 
Саму ж достовірність існування булли неодноразово піддавали сумніву (див., зокрема: Cosmae Pragensis. 
Chronica Boemorvm / [herausgegeben В. Bretholz] II MGH. SRG. Nove series. -  Berolini: Apvd Weidmannos, 1923.
-  T. 2. -  S. 44, примітки; Любащенко В. До питання про кирило-мефодіївську традицію у Галицько-Волинській 
Русі / В. Любащенко II Проблеми слов'янознавства. -  2010. -  Вип. 59. -  С. 26-27).
366 Юрасов М. К. Новьіе данньїе о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 48.
367 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 131; . 5. -  V. 2. -  S. 507; Codex diplomaticus Arpadianus continuatus (далі -  CDAC) / 
[ed. G. Wenzel]. -  Pest: Magyar Tudom&nyos Akad£mia, 1869. -  V. 7 : (1235-1260). -  № 297; HO / [szer. I. Nagy, 
F.Deak, Gy. Nagy]. -  Budapest: Knoll Karoly akad. Konywdros bizom&nya, 1879. -  № 2, № 134. Останні 
дослідження теми провів О. Майоров {Майоров А. В. Известия Длугоша и Густьшской летописи о посещении 
византийским имератором Алексеем III Галича в 1204 году / А. Майоров II Prospice sed respice: Проблеми 
славяноведения и медиевистики. Сборник научних статей в честь 85-летия В. А. Якубского / [отв. ред.
А. Ю. Дворниченко]. -  СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. -  С. 78-83).
368 Козьма Пражский. Чешская хроника. У латинському оригіналі див.: «Veruntamen non secundum ritus aut 
sectam Bulgariam gentis vel Ruzie, aut Sclavonice lingue, sed magis sequens instituta et decreta apostolica, unum 
pociorem tocius ecclesie ad placitum eligas in hoc opus clericum Latinis ad prime litteris eruditum». Цитату наведено 
за латиномовним текстом декана Козьми (див.: Cosmae Pragensis. Op. cit. -  S. 44).
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Г. С] найкращого найпридатнішого для всієї Церкви священика, який знає латинську
369мову»

У примітках до наведеного епізоду науковці не коментували появи в буллі 
«русі», лише констатували, що під слов’янами треба розуміти Сазавський монастир, 
якому протегував ще князь Вратислав ( Vratislav, 888-921) з династії Пшемислідів37 .

Поставлене завдання може розв’язати аналіз опису меж юрисдикції чеського 
архієрея, які декан Козьма подав під 1086 р. Географічні дані хроніста, не 
відповідаючи реаліям історичної ситуації останньої чверті XI ст., стосувалися, як ми 
переконані, 60-х pp. X ст., тобто часу написання булли. Згідно з її повідомленням, 
єпископство сягало меж володінь київських князів:

«[...] на схід [Празьке єпископство. -  Г. С] має кордоном річки Буг і Стир [sic\ -  
М. В.] з містом Краковом і областю, яка називається Ваг, з усіма округами, що відносяться до 
вищевказаного міста, яким є Краків»371.

Автори коментарів локалізували згадану ріку Стир (Stir/Ztir) у західній 
частині України, але чіткого місця її витоку не навели. Будь-який довідник 
гідронімів західних областей країни засвідчить, що єдиною можливою річкою з 
такою назвою є ріка Стир, витоки якого містяться у східній околиці Луцька (облас
ний центр Волинської обл.). Хоча свого часу Я. Ісаєвич висловив думку, що Козьма 
Празький міг сплутати річку Стир з річкою Стрий372, проте ця гіпотетична помилка 
принципового значення не має.

Подібних меж не могло бути наприкінці XI ст., оскільки в 981 р. князь Воло
димир успішно завершив завоювання Волині та хорватських володінь:

«Йде Володимирь . к Л а х о м ь  . и заіа градьі их\ Пєремьішль . Червень . и иньї городьі. 
ижє суть и до сєго днє подь Ру°сью [тобто на час написання твору -  кінець XI -  початок 
XII ст. -  М. В.]»т

На 60-ті pp. X ст. поширення християнства на Русі було ще доволі незначне, 
однак без сумніву інтерес окремих представників керівної династії до нової їм 
релігії папству був відомий. Очевидно, що посольства княгині Ольги (f969 р.) до 
ромейського імператора Костянтина VII Багрянородного (Kcovoravrivog Z' о 
nopcpvpoyewrjxoi945-959) у 957 р. та німецького володаря Оттона І (Ottonis, 962- 
972) в 959 p., прибуття до Києва єпископа Адальберта в 961 р. не залишилися поза 
увагою понтифіків. Тож немає нічого дивного, що Іоанн XIII мусив знати не лише 
межі повноважень Чеської церкви, а й був проінформований про інші християнські 
обряди (відмінні від католицьких), упорядковані за часів правління імператора 
франків Карла І Великого (Carolus Magnus, 800-814). їх дотримувалися в сусідніх із

369 Там ж е.-Ч . 1 .-С . 65.
370 Козьма Пражский. Чешская хроника. -  Ч. 1. -  Прим. 145. Насправді Сазавський монастир засновано за 
правління Бжетислава II (Bretislav, 1092-1100).
371 Козьма Пражский. Указ. соч. -  Ч. 2. -  С. 37. «[...] Inde ad orientem hos fluvios habet terminus: Bug scilicet et 
Ztir cum Krakoua civitate provinciaque, cui Wag nomen est cum omnibus regionibus ad predictam urbem 
pertinentibus, que Krakova est», див.: Cosmae Pragensis. Op. cit. -  S. 138.
372 Ісаєвич Я. Джерела про західні межі української етнічної території... -  С. 90-104.
373 Ипатьевская летопись. -  Стб. 69.
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володіннями Болеслава землях, зокрема і на Русі. Ймовірно це могло нести якусь 
приховану загрозу католицизмові, про що зазначав, зокрема, О. Назаренко374 

Як показали події 981 p., небезпека дійсно існувала.
Водночас при аналізі змісту наведеної цитати з булли ми не виключаємо 

наявності в ній традиційного для середньовічних канцелярій ототожнення «слов’ян» 
та «русі». Про одну з таких ситуацій писав сам М. Юрасов з того приводу, що чесь
кий хроніст XIV ст. Даліміл ідентифікував Св. Мефодія як «руського»375 
Погоджуючись з поглядом російського історика, варто було б визнати також 
наявність істотних відмінностей в обрядовості та мові між болгарами, руссю і сло
в’янами, які зауважив папа ІоаннХІІІ. Однак на тлі поширення християнства 
східного зразка, до якого станом на другу половину X ст. було прилучено балканські 
країни та Русь, цього не спостерігалося.

Наступний арґумент власної концепції М. Юрасов базував на повідомленні 
«Хроніки» Адемара Шабанського, яка, на думку науковців, могла включати якесь 
невідоме джерело X ст. і відображати проживання у межах Угорщини «русі». Про 
це, як зауважив дослідник, свідчить опис діяльності Св. Бруно з Кверфурта: «[...] 
натомість святий Бруно навернув до віри [християнської. -  М. В.] іншу область 
Угорщини, прозвану Руссю»37 .

Загалом, не погоджуючись до кінця з аргументами О. Назаренка, пере
конаного в несвідомій помилці хроніста (насправді наведена цитата, на його думку, 
мала б звучати «Ungriam provinciam, aliamque [акцент. -  О. Я.], que vocatur 
Russia»)311, найслабше місце в системі доказів свого колеги М. Юрасов убачав у 
неможливості навернення ad fidem Св. Бруно Русі (як стає зрозуміло з цитати 
«Хроніки» Адемара), яку видозмінив О. Назаренко. Адже відомо, що наприкінці 
80-х pp. X ст. Рюриковичі прийняли хрещення у східному обряді.

На наш погляд, коли навіть і припустити, що кверфуртський місіонер міг 
частково діяти в межах появи угорців, то не в іншій провінції Угорщини («Ungriam 
provinciam aliam, que vocatur Russia»), а в іншій провінції Русі («provinciam aliamque 
[акцент. -  О. #.], que vocatur Russia»), зокрема серед недавно приєднаних до воло
дінь київського князя карпатських хорватів*. Це притому, що середньовічний автор, 
очевидно, припустився помилки, записавши Russia замість Prussia. Таких 
неточностей було немало в інших джерелах цієї доби378

Археологічні дослідження останніх десятиліть переконують, що населення, 
яке мешкало в басейні Дністра, Пруту й Серету, зберігало язичницькі культи до

374 Див., наприклад: Назаренко А. В. Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX -  середина XIII вв.): 
состояние проблеми и перспективи дальнейших исследований / А. Назаренко II Славяно-германские иссле- 
дования / [отв. ред. А. А. Гугнин, А. В. Циммерлинг]. -  М .: Индрик, 2000. -  T. 1-2. -  С. 40.
375 Юрасов М. К. Новьіе данние о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 47.
376 «[...] Sanctus autem Brunus convertit ad fidem Ungriam provinciam aliam, que vocatur Russia», див.: Bourgain P. 
Op. cit. -  S. 152. Хоча, як відомо, діяльність Бруно була зосереджена в Прусії.
377 Назаренко А. В. Древняя Русь на международньїх путях: Междисциплинарньїе очерки культурних, торго
вих, п о ли ти чє ски х  связей IX-XII вв. / А. Назаренко. -  М .: Язики русской культури, 2001. -  С. 343.
* Зрозуміло, що колишні володіння хорватських правителів не стали одразу ж після успішного завершення 
походу князя Володимира у 991 р. називатися «Руссю». Літописання відтворює ті обставини, що місцева 
родова знать і пересічне населення зберігали глибоку самобутність впродовж XII—XIII ст. Однак у країнах 
Європи все, що належало київському володареві, асоціювалося з «Руссю», отже -  землі хорватів теж. Князі з 
династії Ростиславовичів та підвладні їм землі на сторінках угорських хронік ідентифікували лише так.
378 Назаренко А. В. Русь и Германия в 70-е годи X века / А. Назаренко II Russia Mediaevalis. -  Mttnchen, 1987. -  
Т. V I/1.-S. 68.
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кінця XI ст. Це засвідчують численні курганні та підкурганні поховання. Найраніші 
церкви, споруджені в Галицькій землі, датуються першою половиною XII ст.379 
Тому не виключено, що Бруно в дорозі до Києва відвідав ці території (адже лежали 
на шляху до столиці Русі), його, мабуть, прихильно прийняло місцеве населення, він 
прочитав ряд проповідей, можливо, когось і хрестив, що й змусило згодом Адемара 
Шабанського внести відповідне повідомлення до своєї праці.

Серед науковців, які вивчали біографію і творчість французького автора, 
досліджували місіонерську роботу св. Бруно з Кверфурта, ніхто не схильний 
вважати, що під словосполученням «provinciam aliam, que vocatur Russia [дослівно 
за Адемаром. -  М. В.]» належить розуміти одну з частин Угорщини X ст. 80. Вчені 
лише обмежуються визнанням проповідування серед чорних угорців.

Ще одним переконливим аргументом на свою користь М. Юрасов вважав 
існування на східних околицях Угорського королівства станом на 1127 р. «Руської 
марки» («Marchia Ruthenorum»), а отже, -  компактного проживання в її межах 
«русі».

Згадана адміністративна одиниця, яку точніше слід називати «Маркою русів», 
не раз була предметом наукового інтересу науковців і раніше (від XIX ст.); як 
правило, її досліджували разом із записом анналів Гільдесгаймського монастиря, 
датованим 1031 p., де повідомляється про загибель сина короля Стефана І (Stepha- 
nus /, 997-1038 pp., від 1000 p. -  король Угорщини), герцога Емеріка (Emericus 
t ЮЗ 1), названого в джерелі «Dux Ruizorum»: «[...] сина короля Стефана Генріха 
[угорською -  Імре, латинською -  Емерік. -  М. В.] князя Ruizorum, на полюванні 
безжалісно роздер дикий кабан»381.

Ще наприкінці XIX ст. угорський дослідник М. Флоріан спробував узагальни
ти міркування попередників, виділивши з усіх висловлених думок лише дві: про 
існування «Руської марки» на кордоні з Руссю та про її локалізацію у межах 
герцоґства Баварії (засновниками вважали племена руґів 82).

379 Томенчук Б. Я. Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення, християнівація / Б. Томен- 
чук. -  Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. -  С. 83.
380 Werner К. F. Ademar von Chabannes und die Historia pontificum et comitum Engolismensium / K. Werner II Deu
tsches Archiv der Erforschung des Mittelalters. -  1963. -  V. 19. -  S. 297-326; Звіздецький Б. А. Письмове повідом
лення початку XI ст. німецького архієпископа-місіонера Бруно про Русь у світлі нових археологічних дослі
джень / 3. Звіздецький II Український історичний журнал (далі -  УІЖ). -  1987. -  №6. -  С. 119-124; Древняя 
Русь в свете зарубежньїх источников / [под ред. Е. А. Мельниковой]. -  М .: Логос, 1999. -  С. 313-317; Tisch- 
lerM. гес. Bourgain P., Landes R., Pon G. Ademari Cabanensis Chronicon, Tumhout (Brepols), 1999. CVI-392 s. 
(Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 129) / M. Tischer II Francia -  Forschungen zur westeuropaischen 
Geschichte. -  2001. -  V. 28/1. -  S. 327-331; Назаренко А. В. Древняя Русь на международньїх путях -  С. 339- 
356, 442-443; Gerics J. Forr&sok Szent Istvan kirillyd avatasinak tort£net£hez / J. Gericst E. Ladanyi II Magyar 
Konyvszemle. -  2002. -  №3. -  Evf. 118. -  Old. 220-221; Veszpremy L. Ademar de Chabannes kronikijanak magyar 
vonatkozasai. Textus es kontextus / L. Veszpremy II Szazadok. -  2003. -  Evf. 137/2. -  Old. 459-467; Baronas D. The 
year 1009: St Bruno of Querfurt between Poland and Rus’ / D. Baronas II Journal of Medieval History. -  2008. -  
V. 34. -  Issue 1 : March. -  P. 1-22.
381 «Heinricus Stephani regis filius, dux Ruizorum in venatione ab apro discissus pent flebiliter», див.: Annales 
Hildesheimenses / [ed. G. Waitz] II Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae 
historicis recusi. -  Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1878. -  S. 36. У другій половині XVIII ст. Г. Прай 
та І. Катона ввели цей запис до писемних пам’яток, які стосувалися Угорщини (Annales Regum Hungariae ab 
anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV. -  P. 1 : Complectens res gestas ab divo Stephano ad Carolum I. 
Robertvm. -  S. 40; Historia critica... -  Seria III. -  T. 1. -  S. 386).
382 Florian M. T6rt6neti egyez£sek 6s teved£sek / M. Florian. -  Budapest: Kiadja a Magyar Tudomanyos Akademia, 
1896.-O ld. 541-545.
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Наразі запропоновано декілька пропозицій пошуку як самої марки, так і 
тлумачення титулу Емеріка.

1. Більшість представників «русинської» історіографії та цілий ряд академіч
них дослідників переконані, що йдеться про адміністративно-територіальну 
одиницю у східних межах Угорщини, яка, ймовірно, збігалася з кордонами князів
ства Біхар. Такий погляд заснований на повідомленні акта місцевого монастиря Св. 
Бенедикта, в якому під 1075 р. згадано confmium Bichar (читай -  прикордонна об
ласть Біхар, тобто, ймовірно, марка. -  М. В.)ш  Як альтернативні території 
розглядали також комітати Земплін, Унґ та навіть Еґер384 Ця версія виглядала 
правдоподібнішою з огляду на легкість (на перший погляд) пояснення наявності на 
сході володінь Арпадів етноніма «Ruthenus»3*5

Останнім часом на підставі вивчення військової організації угорських прикор
донних комітатів середини -  другої половини XIII ст., зокрема Спіша, Мартін Гомза 
висловив думку, що під «Руською маркою» у XII ст. можна розглядати саме цю 
територію. Він аргументував свою теорію тим, що аналогічні марки, які виникали в 
межах Франкської імперії від часів Каролінґів, носили назви тих етносів, на 
кордонах з якими вони утворювалися386 Також син Стефана І -  Емерік (Імре) в 
«Угорсько-польській хроніці» постає з титулом dux Sclauonie, тобто земель сучасної 
Словаччини, можливо -  території Спіша38

Так версія про розташування «Руської марки» на сході Угорського коро
лівства знайшла подальший розвиток на початку XXI ст.

2. Одним із тих, хто під «Руською маркою» розумів не угорські території, а 
Галицьку землю, був російський вчений XIX -  початку XX ст. К. Ґрот388 У першій

383 Див., наприклад: Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. -  С. 664.
384 Pauler Gy. A magyar nemzet tort^nete az Arp&dhdzi kiralyok alatt / Gy. Pauler [szer. S. Szilagyi]. -  Budapest: Az 
Athenaeum irodalmi 6s nyomdai r6szv6nyt£rsulat betuvel, 1895. -  K. 1. -  Old. 239; Stanislav J. Slovensky juh v stre
doveku. -  D. 1. -  S. 106; Кришто Д. Русские в Венгрии в зпоху династии Арпадов. -  С. 27-28; Ejusdem. Oroszok 
az Arp&d-kori Magyarorsz&gon. -  Old. 63. У своїй останній монографії «Неугорські народи в середньовічній 
Угорщині», аналізуючи топонімічні пам'ятки, Д. Кріштов дійшов висновку, що титул dux Ruizorum герцога 
Емеріка відповідав військовому чинові в середовищі русів, покликаних захищати кордон королівства (див.: 
Kristo Gy. Nem magyar n£pek a k6z6pkori Magyarorszdgon. -  Old. 116).
385 Крім M. Юрасова, який підтримував цей погляд, ще від XIX ст. у класичному або дещо видозміненому 
вигляді його послідовно відстоювали І. Бідерман (Biedermann G. І. Op. cit. -  T. 2. -  S. 59), І. Коломієць 
{Коломиец К  Г. Очерки по истории Закарпатья / И. Коломиец. -  Пряшев : Изд-во Культурного Общества 
украинских трудящихся, 1955. -  С. 5), В. Пашуто {Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. -  С. 334),
В. Шушарін (История Венгрии. -  С. 122-123), Ю. Химинець (Химинець Ю. Закарпаття -  земля української 
держави: Нариси з історії Закарпаття: Нотатки з історії Закарпаття / Ю. Химинець. -  Ужгород : Карпати, 1991.
-  С. 10), Л. Войтович {Войтович Л. В. Княжа доба на Русі. -  С. 255; Його ж. Загадкова загибель князя Свято
слава Володимировича і загадки міграції угрів в кінці IX ст. / Л. Войтович II Україно-угорські етюди / [відпо- 
від. ред. Л. Войтович]. -  Львів: НАН України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, 2010. -  
Вип. 1. -  С. 12), П. Магочі {Маючі П.-Р. Народ нивьідки. -  С. 36), І. Поп (Знциклопедия Подкарпатской Руси.
-  С. 214; Encyclopedia of Rusyn History and Culture / [ed. P. Magochi, I. Pop]. -  Toronto : University of Toronto 
Press, 2002. -  S. 321-322), M. Фонт {Font M. Arp4d-h4zi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 153), І. Лобіуц 
{Lobiuc I. Contacte interetnice §i interlinguale in Maramure§ul istoric (I) / /. Lobiuc II Revista romana. -  2008 -  
№3 (53).-S .  25-26)та ін.
386 Див.: Historia Scepusii. -  S. 141-142; Homza M. Uhorsko-poFski kronika. -  S. 100-101.
387 Спішська локалізація землі, ідентифікованої джерелом Sclauonia, пов’язана з написанням хроніки, як 
переконаний автор, за часів правління у Спіші сина Андрія II -  Коломана десь між 1221-1234 pp. (див. також 
оцінки словацької історіографії XIX -  першої половини XX ст.: Homza М. Uhorsko-poFskA kronika. -  S. 24, 96, 
99,164).
388 Грот К  Я. Из истории Угрии и славянства в XII веке (1141-1173) / К. Грот. -  Варшава : Типография Земке- 
вич, 1889. -  С. 24. При цьому пропонуються і помилкові інтерпретації висновків автора, який буцімто вважав
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половині XX ст. ця концепція отримала продовження у дослідженнях С. Тома- 
шівського, який припускав, що між 1018-1030 pp. територіями навколо Перемишля 
(тепер -  місто Пшемишль, Підкарпатське воєводство, Польща) і Белза (тепер -  місто 
Белз Сокальського району Львівської області, Україна) володів син Стефана І -  гер
цог Емерік. Саме звідси, на думку дослідника, з’явилися поняття «Marchia Rutheno- 
гит» та «Dux Ruizorum»

В останні роки прихильником поглядів згаданих науковців залишається 
львівський історик Юрій Диба, який продовжує шукати нові докази наведеної версії. 
На його переконання, ця теорія має і фольклорне відображення. Окремі колядки, які 
на початку XX ст. записав Володимир Гнатюк у селах Угорниках (тепер -  село 
Івано-Франківської міськради) і Угринові (тепер -  село Тисменицького району 
Івано-Франківської області, Україна), зберегли сюжети полювання на диких кабанів. 
За словами Ю. Диби, це може бути пов’язано з традицією усного переповідання 
смерті герцога Емеріка, якого в 1031 p., згідно з Гільдесгаймськими анналами, убив

390вепр
3. Дещо по-іншому інтерпретував розташування «Руської марки» словацький 

академік Д. Рапант, локалізуючи її на угорсько-польському кордоні. На думку 
історика, вона з’явилася після одруження герцоґа Емеріка з донькою польського 
князя Болеслава Хороброго (Boleslaus, 992-1025, король Польщі від 1025 р.) та 
відповідної передачі зятеві порубіжної території391.

4. Наприкінці 70-х pp. XX ст. О. Назаренко висунув припущення, буцімто 
«Marchia Ruthenorum» розташовувалося десь у межиріччі Сави і Дунаю, межуючи із 
сербськими землями. Свої аргументи історик підкріплював повідомленням про 
«загадкові пожертви» руських князів місцевому монастиреві Св. Дмитрія на Саві39 .

5. З обставинами заселення земель майбутньої Австрії германськими або ж 
кельто-іллірійськими племенами руґів, згаданими ще в «Анналах» Публія Корнелія 
Тацита, та утворенням тут у X ст. області Руґіланд пов’язав виникнення Руської 
марки (Ruzaramarcha) російський історик Вадим Ерліхман393 Його стаття, загалом 
присвячена термінологічній присутності «русі» в країнах Центральної Європи, 
написана з антинорманських позицій, все ж не дала відповіді на запитання, звідки 
з’явився цей термін на територіях, які пізніше ввійшли до складу володінь 
Арпадів394.

«Руською маркою» територію Пряшівщини та Ніршаґу, чого насправді не було (див., наприклад: Войтович Л. 
Загадкова загибель... -  С. 12).
389 Томашівський С. Перемисько-руський князь, якого ми досі не знали / С. Томашівський II Нова зоря. -  Львів, 
1930. -  Р. 5. -  4. 29 (329). -  С. 9-10.
390 Диба Ю. Угорські чинники на політичній та культурній мапі Центральної Європи X-XI ст. / Ю. Диба II 
Україно-угорські етюди / [відповід. ред. Л. Войтович]. -  Льві : НАН України, Інститут українознавства імені 
Івана Крип’якевича, 2010. -  Вип. 1. -  С. 50, 54, 56.
391 Rapant D. Op. cit. -  S. 57-61.
392 Назаренко А. В. О «русской марке» в средневековой Венгрии. -  С. 302-306. Цю концепцію, однак, без будь- 
якої критики останнім часом прийняв Ю. Диба (див.: Диба Ю. Агіографічне джерело повідомлення ал-Мас’уді 
про споруди, вшановувані у слов’ян / Ю. Диба II Україна : культурна спадщина, національна свідомість, дер
жавність. -  Львів, 2011. -  Вип. 20: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. -  
С. 275-276).
393 Зрлихман В. В. Русн и варяги в Восточной Европе (ІХ-ХІІ века) / В. Зрлихман II Сборник Русского истори- 
ческого общества / [под ред. А. Г. Кузьмина]. -  М .: Русская панорама, 2003. -  T. 8 : Антинорманизм. -  С. 172.
394 Там ж е.-С . 173-174.
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6. Ще одна концепція належить українському тюркологові О. Галенкові, який, 
на основі зіставлення західноєвропейських та східних актових і наративних 
документів локалізував «Руську марку»:

«[...] на східному кордоні Каролінгської імперії на верхньому Дунаї приблизно у сере
дині IX ст. Своєю назвою вона була зобов’язана активності у цьому регіоні міжнародних 
купців, які торгували між Каролінгською імперією та Східною Європою і називалися руса- 
ми»395.

Вказаний підхід знаходить прихильників і в українській історіографії396.
Близьким до О. Галенка за суттю тлумачення проблеми є Б. ле Каллок, який 

вважав, що «Dux Ruizorum» Бмерик міг командувати загоном з найманих русів на 
території між містом Відень і рікою Лейтою397. На підставі термінологічного аналізу 
понять «іmarchia» та «confinium», хоча й без чіткої топонімійної локалізації, не 
відкидав ймовірності розташування «Руської марки» саме на заході Угорщини 
А. Жолдош398.

Власне про неї, на нашу думку, йшлося у конфірмації Людовіка II (Hlodovicus, 
825-875, король Італії 844-875, король Прованса 863-875, імператор Заходу 850- 
875) для монастиря Св. Мауріція з Нідеральтайху в Нижній Баварії (monasterium 
Altah in honore sancti Mauritii) від 863 p., володіння якого, за наданням володаря, на 
сході межували із топонімом Ruzara marcha.

«Пригадав же нашій величності згаданий абат [Олтар (Otgar, |  880 ?). -  М. В.], що 
сюзерен наш, дід Карл [Карл Великий. -  М. В.], дав дозвіл своїм вірним для примноження 
майна церков Господніх у Паннонії і його утримання за заповітом, що за даним дозволом у 
багатьох місцевостях та щодо цього монастиря повинні бути визнаними. Були ж у власності 
згаданого монастиря певні місця, названі Скалькобах, [а саме] як тече потічок, то по його 
західному березі аж до Дагодеосмарки, і по східному березі аж до Руської марки [Ruzara 
marcha. -  М. В.], а також у місцевості, званій Цідаларібах, що у лісі ріки Емс, розташовується 
між Дунаєм та Іббсом, а також Гурула в центральній частині, аж на вершині гори і до п’яти 
мансів Бівгіну і все [що. -  М. В.] до цього села прилягає, все це є у власності -  будівлі,

395 Галенко О. Назв, праця. -  С. 13.
396 Див., наприклад: Закарпаття в етнополітичному вимірі. -  С. 74-75; Очевидно, впродовж короткого часу (від 
2010-го до 2011 р.) переосмислив своє ставлення до цієї проблеми Л. Войтович, який спершу схилявся до 
думки, що під поняттям «Marchia Ruthenorum» треба розуміти територію з центром у місті Боржаві, яку угри 
здобули наприкінці IX -  на початку X ст. під час переселення до Паннонії (див. Войтович Л. В. Загадкова заги
бель... -  С. 12, 23). Однак ретельне вивчення скандинавських пам’яток у Центральній Європі привело історика 
до інших висновків (див., зокрема: Войтович Л. Загадки вікінгів... -  С. 181). У новій роботі, яку ще не опуб
ліковано, але концепцію якої науковець виклав у приватній розмові, обґрунтовано думку, що назва марки як 
території давнього королівства руґів на верхньому Дунаї збереглася і після того, коли тут утворилося 
слов'янське князівство в процесі міграції хорватського масиву, куди проникали й руси-вікінґи. Готується до 
друку стаття львівського дослідника Юрія Мер духа, який 26 травня 2012 р. виступив на VII Ольжиних 
читаннях з доповіддю «Середньодунайські руги: їх походження та історичний спадок». Виступаючи в 
обговоренні, Ю. Диба та Л. Войтович підтримали висновки автора, дискутуючи тільки з окремих уточнень 
дунайської локалізації.
397 Le Calloc Я. В. Pourquoi le prince Imre fut-il арреіб «dux ruizorum»? / Я. D. le Calloc II Etudes finno-ougriennes.
-  2006. -  Vol. 38. -  P. 191-199.
398 Zsoldos A. Confinium 6s marchia. -  Old. 112-113.
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оброблювані і не оброблювані землі, виноградники, луки, ліси, мисливства, пасовиська, водні 
джерела та їхні притоки»399

Це єдиний документ, що чітко окреслює межі існування «Марки русів», ніяк 
не пов’язуючи її зі східними кордонами Угорщини, на що й звернув увагу 
О. Галенко400.

До окремої групи істориків XX ст. належать ті, які не вбачали ні тематичної, 
ні хронологічної єдності понять «Marchia Ruthenorum» та «Dux Ruizorum». Серед 
найвідоміших -  Д. Дьєрффі, переконаний, що угорський спадкоємець престолу 
очолював спеціальний найманий русько-варязький підрозділ, схожий до тих, які в
Х-ХІ ст. були серед оточення константинопольського імператора. Тобто титул «Dux 
Ruizorum», на його думку, слід тлумачити як «Dux exercitus» -  воєначальник401. Ця

402 • 403концепція знаходить підтримку в сучасних угорських та словацьких науковців , 
маючи також доволі істотне археологічне підтвердження*

При цьому наведений аналіз історіографічної спадщини «Руської марки»/ 
«Марки русів» чи титулу герцоґа Емеріка** засвідчує, що прихильники тієї чи тієї 
версії, як правило, не знали про існування інших, особливо на рубежі ХХ-ХХІ ст. 
Тож наведення власних нових аргументів часто відбувалося без належної критики 
(або ж узагалі без неї) висловлених раніше думок. Праці М. Юрасова не є винятком,

399 «[...] Ammonuit etiam Celsitudinem nostram predictus Abba, qualiter Domnus Auus noster Carolus licentiam 
tribuit suis fidelibus in argumentation rerum Ecclesiarum Dei in Pannonia carpere et possidere hereditatem, quod per 
licentiam ipsius in multis locis et ad istud etiam monasterium factum esse dinoscitur. Fuerunt namque in vestitura 
predicti monasterii quedam loca nomine Scalcobah, sicut ipse riuulus fluit in occidentalem partem, vsque in Bagodeos 
Marcha, et inde in orientalem plagam vsque in ruzara marcha, atque in locum, quem vocant Cidalaribah in 
Saltu Enise fluuii, qui coniacet inter Danubium et Ibysam, atque Hurulam in meridianam partem, vsque in verticem 
montis et ad Biugin mansos quinque et quicquid ad praedictas villas pertinet, hoc est in mancipiis, edificiis, terns cultis 
et incultis, vineis, pratis, siluis, venationibus, pascuis, aquis, aquarumue decursibus», див.: CDH. -  T. 1. -  S. 185-186; 
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (далі -  CDEM) / [studio et opera A. Boczek]. -  Olomoucii: Ex 
typorgaphia Aloysii Skamitzl, 1836. -  T. 1 : (396-1199). -  S. 30
400 Галенко О. Назв, праця. -  C. 8-9.
401 Gydrffy Gy. Zur Geschichte der Eroberung Ochrids durch Basileos / Gy. Gydrffy II Actes du XH-e Congres Inter
national des Etudes Byzantines. -  Beograd, 1964. -  T. 2. -  S. 152-153.
402 Havas L. La Naissance de la Litterature Hongroise en Latin (Entre la civilisation byzantine et la culture latine occi
dental) / L. Havas II Camoenae Hungaricae. -  2004. -  № 1. -  S. 36. У певному сенсі її прийняв й Д. Кріштов 
(Kristo Gy. Nem magyar пбрек a k6z£pkori Magyarorszagon. -  Old. 116).
403 VrteF L. Panovnicka dynastia v 10-11. storodi / L. Vrtet II NajstarSie rody na Slovensku / [zostavila K. Sturajte- 
rovd]. -  Bratislava : Slovenska genealogicko-heraldicka spolodnosf pri Matici slovenskej, 1994. -  S. 64.
* Згідно зі свідченнями Іпггвана Фодора, період IX-XI ст. доволі репрезентативно відображено скандинав
ськими артефактами, зокрема й військового характеру (головно -  мечами), які археологи виявили в межах 
сучасної Угорщини. Такі знахідки цілком могли бути пов’язані з перебуванням тут певних, невідомих за 
кількістю військових контингентів (див., наприклад: Fodor I. Archeological Traces of the Volga Bulgars in 
Hungaiy of the Arp&d period / 1. Fodor II Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae. -  1979. -  T. 33 (3). -  
P. 322; Ejusdem. On the Contacts of Hungarians with The Baltic Area in the 9th-  11th Centuries. From an 
Archaeologist’s Point of View / 1. Fodor II Hungarian Studies. -  1986. -  V. 2/2. -  S. 221, 223; Ejusdem. Das Schwert 
Stephans des Heiligen / 1. Fodor II Folia Archaeologica. -  Budapest, 2003-2004. -  V. LI. -  S. 161,163-165).

Єдиний прецедент вживання щодо Емеріка титулатури «Dux Ruizorum» не став досі предметом етимо
логічних студій. Окремі науковці задля підтвердження власних концепцій навіть допускали помилки в його 
відтворенні (Dux Ruzzorum, наприклад, див.: Диба Ю. Угорські чинники на політичній та культурній мапі 
Центральної Європи X-XI ст. -  С. 53). Однак ніхто не підцав сумніву ймовірність того, що Ruizorum (Gen. PI. -  
М. В .) -  не обов’язково руси. При цьому тривалі за часом військові експедиції скандинавів до всіх без винятку 
частин континенту впродовж VIII-XI ст. не закріпили навіть на частині цих територій поняття «русь».
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бо, окрім поглядів О. Назаренка, жодних альтернативних концепцій та їхньої оцінки
404він не подав

Безперечно, кожне з висунених припущень заслуговує на увагу, маючи свої як 
сильні, так і слабкі сторони.

Поняття «марка» германського походження як назву територіально-адміні- 
стративної одиниці почали використовувати при Карлі Великому та його 
наступниках. Особливо воно поширилося після виникнення Німецької імперії в 
962 р., зокрема на підконтрольних їй італійських та слов’янських землях. Хоча 
М. Гомза переконаний, що марка носила зазвичай назву етносу, з яким межувала405, 
на практиці це не завжди було саме так. Приклади Східної марки, Нової марки -  
очевидне підтвердженням цього.

Для середньовічної Угорщини попри її тісне сусідство з німецькими воло
діннями такий спосіб поділу країни був нетиповим, навіть у контексті розселення в 
королівстві від ХІ-ХІІ ст. великих груп переселенців з імперських володінь. Арпади 
як до коронації СтефанаІ, так і після неї не використовували подібний приклад 
адміністрування, що засвідчують дипломатичний і наративний матеріал, останні 
наукові публікації406. З огляду на такий факт шукати «Руську марку» в межах країни 
було б марно.

До переселення угорців на території майбутнього їхнього проживання 
близько 860 р. існувала Slougenzin marcha (на думку М. Марека, «Слов ’янська 
марка»401), окреслена в дипломі німецького короля Людовіка та локалізована в 
околицях озера Балатону408. Інших випадків, датованих ІХ-Х ст., джерела не по
дають. Єдині з відомих близьких географічно прикладів пізнішого часу -  наявність 
діоцезної марки в комітаті Баранья (Marchia Quinqueecclesiensis Dioec.)409 та 
«Сремська марка» (Marchia Sirmiensi, тепер -  південні околиці міста Нового Саду, 
Сербія), існування якої А. Жолдош датує між 1075-1096 pp.410, тобто часом 
поступового проникнення угорських впливів до Адріатики за Володислава І 
(Ladislaus, 1077-1095). При цьому межі двох останніх, судячи зі змісту наведених 
актів, були вкрай незначними, а існування -  дуже короткочасне. Нічого подібного не 
зафіксовано й у ранньосередньовічній Польщі -  ще одній близькій руським 
князівствам країні, що, як і Угорщина, на заході межувала з німецькими землями.

Ніхто з авторів не звернув уваги, в якому сенсі вжито поняття «Marchia Ruthe- 
погит». Словосполучення перекладається не як «Руська марка», а як «Марка русів». 
Тож локалізуючи її на східному пограниччі Угорщини, історики мали б навести 
чіткі аргументи проживання тут станом на кінець XI -  першу третину XII ст. значної 
кількості мешканців громад, ідентифікованих як «русь», від чийого етнічного похо
дження мала б отримати назву адміністративно-політична одиниця. Натомість 
науковці здебільшого «за замовчуванням» вважали, що такі общини у вказаний

404 Юрасов М. К. Новьіе данньїе о крещении предков русинов св. Мефодием или его учениками. -  С. 46-54; Его 
же. Складьшание русско-венгерской границьі в X-XI вв. -  С. 297-313.
405 Див.: Historia Scepusii. -  S. 141-142; Homza M. Uhorsko-poFskA kronika. -  S. 100-101.
406 Див., зокрема: Zsoldos A. Confmium £s marchia. -  Old. 112-116.
407 Marek M. Slovansk6 etnonym& v toponymii stredovek6ho Uhorska / M. Marek // Studia historica Tymaviensia / 
K 2ivotn6mu jubileu dr. h. c. univ. Ph.Dr. Richarda Marsinu, drsc. -  Tmava, 2003. -  S. 77.
408 CDS1. -  T. 1 .-S .9
409 CDAC.-V. 11.-№ 98; CDH .-T. 4 .-V . l . - S .  188; T. 7 . -V .5 .-S .  143.
4,0 Zsoldos A. Confmium 6s marchia. -  Old. 113.
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період безумовно існували, адже на час написання робіт, у яких розглядали статус і 
походження Marchia Ruthenorum (починаючи від XIX ст.), ні в кого не було сумніву, 
що за Карпатами мешкає численна руська меншина.

Однак дані писемних джерел, дослідження топонімії та мікротопонімії краю 
не подають такої інформації щонайменше до кінця XII ст.* Перші історично 
доведені факти переселення і проживання «русі» на сході Угорського королівства 
датуються саме рубежем XII—XIII ст. Дивно чути про існування в цьому 
прикордонному регіоні згаданої адміністративної одиниці не тільки в першій 
третині XII ст., а й у наступних десятиліттях.

Вірогідність утворення «Марки русів» у межах майбутньої Галицької землі на 
початок XI ст., у чому наразі переконаний Ю. Диба, малоймовірна з огляду на 
переклад словосполучення. Попри те, що наприкінці X ст. київський князь 
Володимир завоював хорватські володіння в передгір’ї Карпат, важко уявити, що за 
короткий період на цих територіях закріпився і набув широкого вжитку етнонім 
Russia, Rutheni, згодом увійшовши до адміністративної номенклатури Угорського 
королівства**

Тому з огляду на наведені аргументи ймовірність існування «Marchiam 
Ruthenorum» саме на сході Угорського королівства виглядає більш ніж сумнівною. 
Не спонукає до додаткових пошуків підтвердження цієї концепції докладне 
вивчення змісту німецьких хронік ХІ-ХІІІ ст., на сторінках яких щодо володінь 
Арпадів жодного разу не використано поняття «марка»411. «Житіє» єпископа 
Зальцбурга Конрада на цьому тлі виглядає надто одиноко. Спроби віднайти хоча б 
якісь аналоги не були зайві, оскільки часто середньовічні автори щодо чужих земель

* Див. біографії руських поселенців, подані за хронологічним принципом перших згадок в документах.
При цьому результати археологічних досліджень Галицької землі підтверджують наявність тут скан

динавського за походженням матеріалу та, відповідно, їхніх носіїв (див., наприклад: Гуцуляк О. До проблеми 
Галичиної могили (Scando-Slavica у Верхньому Подністров’ї) / О. Гуцуляк, П. Дрогомирецький, Б. Томенчук II 
Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. -  2005. -  №11. -  С. 14-26). Однак ці 
матеріали не дають жодних підстав для припущень про якісь значні масиви варягів, крім київського війська, 
яке опанувало ці території в кінці X ст., чи наявність торговельних факторій. Ще репрезентативніше артефакти 
скандинавського типу відомі з Пліснеського городища (тепер -  городище біля села Підгірців Бродівського 
району Львівської області, Україна), що розташоване на галицько-волинському порубіжжі, але всі ці локальні 
знахідки не дозволяють виділити в окресленому ареалі якусь руську територію.
411 Гельмонд. Славянская хроника / Гельмонд [главн. ред. акад. М. Н. Тихомиров ; ответств. ред. В. Д. Королюк; 
предисловие, перевод и примечания Л. В. Разумовской]. -  М .: АН СССР, 1963. -  298 с.; Назаренко А. В. 
Немецкие латиноязьічньїе источники ІХ-ХІ вв. / А. Назаренко. -  М .: Наука, 1993. -  240 с.; Canonici Wissegra- 
densis continuation а. 1126-1142 // MGH. Scriptorum / [ed. G. H  Pertz]. -  Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici 
Hahniani, 1851. -  T. IX. -  S. 132-148; Chronica Regia Coloniensis // Scriptores Rerum Germanicarum in usum scho- 
larum ex Monumentis Germaniae Histiricis recusi / [rec. G. Waitz\. -  Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 
1877. -  T. 18. -  414 s.; Chronicon Hugonis monachis Virdunensis et Divionensis, abbatis Flaviniacensis // MGH. 
Scriptorum / [ed. G. H. Pertz]. -  Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 1848. -  T. VIII. -  S. 280-503; 
Continuatio Claustroneoburgensis I. a. 1073-1168 // MGH. Scriptorum / [ed. G. H  Pertz]. -  Hannoverae : Impensis 
Bibliopolii Avlici Hahniani, 1851. -  T. IX. -  S. 607-613; Continuatio Praedicatorum Vindobonensium a. 1023-1283 // 
MGH. Scriptorum / [ed. G. H. Pertz]. -  Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 1851. -  T. IX. -  S. 724- 
732; Lampert von Hersfeld. Annalen / [neu tibersetz von A. Schmidt, erl&utert von W. D. Fritz]. -  Berlin : Riitten & 
Loening, 1957. -  448 s.; Luidprandi opera / [ed. J. Becker] I I Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex 
Monumentis Germaniae historicis separatim editi. -  Hannoverae et Lipsiae : Impensis bibliopolii Hahniani, 1915. -
246 s.; Magister Adam Bremensis. Gesta Hamburgensis Ecclesia pontificum // Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur 
Geschichte der Hamburgische Kirche und des Reiches / [neu Ubertragen von W. Trillmich]. -  Berlin: Riitten & 
Loening, 1961. -  S. 137-500; Otto bischof vob Freising. Chronik oder die Geschiche der zwei Staaten / [iibersetzt von 
A. Schmidt, herausgegeben von W. Lammers]. -  Berlin : Riitten & Loening, 1957. -  761 s.
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використовували звичну і знайому для себе термінологію, однак тут затрачені 
зусилля не виправдалися.

На тлі наведених вище версій можна було б запропонувати таке припущення 
щодо локалізації «Марки русів». У дипломатичному матеріалі приватних та 
церковних канцелярій Трансильванії від 1251 р. регулярно згадується топонім 
Ruchmark (Reussmark, Rusmark, Ruzmark etc.), згодом трансформований у Forum 
Ruthenorum, а ще пізніше -  угорське поселення Сердахей (тепер -  місто М’єркуря- 
Сібіулуй, повіт Сібіу, Румунія)4 2 комітату Сібін. Важливо, що поряд з ним існували 
й інші населені пункти, які заснували руські поселенці, а саме Russomonte (інші варі
анти -  Ruffomonte, Ruffommonte та ін.)413 Варіативність вживання назви (Forum 
Ruthenorum) засвідчує причетність поселення до активної торгівлі, якій безумовно 
брали участь німецькі колоністи, романське населення, переселені з Паннонії секеї 
та угорці, а також слов’яни (зокрема і русь). Назва села певною мірою співзвучна з 
«Маркою русів», і суто гіпотетично можна припустити, що впродовж ХІІ-ХІІІ ст. 
відбувалася трансформація статусу terra у villa/possessio. Під 1251 р. відомий якийсь 
Petrus Jung de Ruzmark -  очевидно, німець з походження414 Однак при цьому треба 
мати відповідь на запитання, чому від 1127-го до 1251 р. в документах немає жодної 
згадки про цей топонім-хоронім ні в територіальному, ні в топонімійно-локалізацій- 
ному значенні. Відповідно до угорського комітатського адміністративного поділу 
село Руська Марка розташовувалося у Сібіні на південно-східній околиці королів
ства, на відстані кількасот кілометрів від Галицької землі, найближчого краю, що 
міг іменуватися «руським».

Історичний прецедент з римованою «Хронікою» Даліміла кінця XIII -  початку
XIV ст., де св. Мефодія названо «русином», на нашу думку, виглядає більш ніж 
несерйозним, хоча М. Юрасов упевнено вважає цей наратив таким, що відображає 
«руську» присутність до кінця IX ст. у межах сучасного Закарпаття. Російський 
історик, не використовуючи тексту чеського автора, посилався на думку свого коле
ги О. Рапова415 Однак і сам О. Рапов «Хроніки» теж не бачив, а взяв потрібну йому 
цитату зі статті іншого російського науковця -  А. Кузьміна (чия праця, судячи з по
силань, М. Юрасову також була знайома).

Таке потрійне запозичення та наведена в А. Кузьміна цитата, ніби «[...] тот 
арцибискуп русин [св. Мефодій. -  М. В.] беша месу словенску служеша [...]», 
виглядають дивними з огляду на мову і стиль написання самого твору -  римована 
хроніка чеською мовою416 Маємо справу з перекладом навіть не сучасною 
російською мовою. Та й самі історики, на відміну від послідовників «русинської»

412 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbilrger : in 7 bd. (далі -  UGDS) / [von F. Zimmermann und 
C. Werner]. -  Hermannstadt : In Kommission bei Franz Michaelis, 1892. -  Bd. 1 : (1191-1324). -  S. 168, 186, 189, 
433; CDP. -  T. 8. -  S. 56; EOkm. -  K. 2 : (1301-1339). -  Old. 251, 325 etc. Див. також деякі останні дослідження, 
присвячені топоніму: Kristo Gy. Nem magyar пбрек а кбгбркогі Magyarorszagon. -  Old. 108.
413 UGDS. -  Bd. 1. -  S. 497; Bd. 2 : (1342-1390). -  S. 73-75, 174, 228, 358, 371, 373, 395, 434, 455, 530-531, 553, 
548, 607; Bd. 3 : (1391-1415). -  S. 154, 308-309, 325; EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 217.
414CDP.- T. 8 .-S . 56.
415 Рапов О. M. Русская церковь в IX -  первой трети XII вв. Принятие християнства. 2-е изд. / О. Рапов. -  М .: 
Русская панорама, 1998. -  С. 112.
416 Див.: Kronika tak fe£en6ho Dalimila.
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теорії417, не схильні вважати цей запис свідченням на користь «русинської» теорії. 
Обоє були впевнені, що

«[...] “Русин” тут передбачає не етнічну належність, а сповідуване ним [св. Ме- 
фодієм. -  М. В.] християнство [...] До XIV ст. [...] православ’я стало асоціюватися головно з 
руськими. Звідси і випливає заява Даліміла, який вважав, що християнин православного 
обряду тотожний руській людині»418.

Учені, без сумніву, зробили правильні висновки, оскільки значний за обсягом 
актовий матеріал П’ястів чи Анжу другої половини XIV ст. переконує, що церкви 
східного обряду й підпорядкування сприймали не як «грецькі», а як «ecclesiae 
Rutinicales» 9

Упорядники останнього чеськомовного видання «Хроніки» (1977 р.) вказаний 
дискусійний фрагмент вважали, очевидно, непорозумінням, бо після слово
сполучення arcibiscup Metodej Rusin поставили примітку, в якій вказали, що 
Мефодій за походженням був греком420

Без сумніву, такий же характер має і повідомлення, яке раніше навів 
М. Юрасов з праці Енея-Сільвіо Пікколоміні421, де йдеться про належність до числа 
народів князя Святоплука «русі». Це, на наш погляд, не більше, ніж традиція, 
зафіксована, наприклад, у «Хроніці» Пулкави XTV ст., де наведено лаконічну згадку: 
«[...] Польща, Русь та інші князівства і землі, що колись належали Моравському 
королівству»422 Однак зрозуміло, що автор відтворив знайомі йому назви земель, а 
не ту номенклатуру, яка існувала станом на другу половину X ст. Такі були традиції 
середньовічного написання хронік. «Діяння Угорців» -  промовистий приклад цього. 
Наратор, який працював над текстом на початку XIII ст., при описі подій IX -  
початку X ст. навів не одну назву населених пунктів, яких у вказаний період не 
існувало, зокрема місто Володимир на Волині423

Не подав М. Юрасов додаткових серйозних аргументів і в найновіших робо
тах424. Не можна вважати до кінця успішною ініціативу російських науковців із

417 Одна з останніх праць, у якій на основі використання цитат із «Хроніки» Даліміла зроблено спроби по
яснити існування русі в Карпатах ще до IX ст., належить перу Д. Попа: ПопД. Начало християнізації Под- 
карпатської Руси и місіонери-угрорусиньї в Києвськув Руси ІД. Поп II Русин. -  Кишинев, 2009. -  №4 (18). -  
С .16-17.
418 Рапов О. М. Указ. соч. -  С. 112.
419 Див., наприклад: Acta grodzkie і ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej у Archiwum tak zwanego 
bemadynskiego we Lwowie (далі -  AGZ) / W skutek fundacyi 6p. A.hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego 
wydziahi krajowego. -  we Lwowie : G16wny skiad w ksi^gami Seyfartha і Czajkowskiego z drukami narodowej 
W. Manieckiego, 1875. -  T. 5. -  S. 16.
420 Kronika tak fe£en6ho Dalimila. -  S. 48,206.
421 Aeneae Silvi Historia Bohemica / [ed. D. Martinkova, A. Hadravova, J. Matl\. -  Praha: Koniasch Latin Press,
1998.-276 s.
422 «Polonia, Russia et alii ducatus et terre, que olim ad regnum Moravie pertinebant», див.: Przibiconis de Radenin 
dicti Pulkawae. Chronicon Bohemiae / [ed. J. Emler] // Fontes Rerum Bohemicarum (далі -  FRB). -  Praha : Ndkladem 
nadani FrantiSka Palack£ho v komissi knihkupectvi Edv. Valedky, 1893. -  Vol. 5. -  S. 54.
423 Див. україномовний переклад: Gesta Hungarorum. Літопис Анонімуса про діяння угорців під час пошуків і 
віднайдення Батькіщини / [переклад з латинської і угорської К. Найпавер]. -  Ужгород : Карпати, 2005. -  С. 25; 
Anonimowego notariusza кгбіа Вбіі Gesta Hungarorum. -  S. 62-63.
424 Див., наприклад: Юрасов М. К. Подкарпатская Русь в зпоху «обретения родини» венграми / М. Юрасов II 
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. -  СПб., 2010. -  №1 (7). Январь-Июнь. -  C. 3-16. При цьому історик, на 
наш погляд, не зовсім коректно послуговується терміном «Підкарпатська Русь», що був зовсім не характерний 
для кінця IX -  початку X ст. землям, які стали однією з частин нової угорської батьківщини.
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Санкт-Петербурга, які один з номерів періодичного видання «Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana» присвятили вивченню «русинського» питання із залу
ченням статей іноземних дослідників. Середньовічному складникові цієї проблеми, 
зокрема відведено надто мало уваги425

Поряд з наведеними контраргументами варто також урахувати, що анонімний 
автор, відомий в історичній літературі як «Баварський географ» («Descriptio 
ciuitatem et regionum ad septentrionalem plagam Danubii» -  «Опис градів і земель на 
північ від Дунаю»), хоча й подав у переліку відомих йому етносів Ruzzf26, проте 
локалізація його проживання, згідно з дослідженнями вчених, далека від басейну 
Карпат427 Не довіряти документові, який виник близько 850 р., тобто перед про
никненням угорських племен до Європи, немає підстав, а отже, варто визнати, що 
між 850-890-ми pp. жодна компактна та численна група, етнічно ідентифікована як 
«русь», за Карпатами не проживала.

Отже, доводиться констатувати, що навіть найсерйозніші з усіх аргументів на 
захист так званої «русинської концепції» є слабкими, позбавленими фактологічної і 
теоретичної основи. Оперування наведеними тезами не дозволяє безапеляційно 
визнати погляд про проживання «русі» на захід від Карпат ще перед кінцем IX ст. 
Топонімія, що в морфологічній основі має корінь «Ruth/Rut/Rus» у світських і 
церковних актах Королівства Угорщина, в наративах місцевого походження 
з’явилася не раніше XI ст. При цьому взаємини між підвладним Рюриковичам 
населенням руських земель та угорцями відображали винятково на рівні династія- 
династія, земля-земля, країна-країна.

До кінця XII ст. ми володіємо лише поодинокими згадками про контакти з 
Арпадами (чи представниками місцевої знаті різного статусу і рангу) осіб 
некнязівського походження з Русі. Повідомлення про руські за походженням чи наз
вами населені пункти Угорського королівства практично відсутні.

425 Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / [под. ред. А. Филюшкина]. -  СПб., 2010. -  № 1 (7). Январь-Июнь. -  
С. 16-108.
426 Geographus Bavarus, Text der Handschrifft. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.idrisi.narod.ru/geo- 
bavar.htm
427 Див., наприклад: ТоменчукБ. П. Україна в геополітичному просторі IX ст.: за «Баварським географом» / 
Б. Томенчук І І Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. -  2001. -  №7. -  С. 58-65; 
Пименов И. В. Анализ «Баварского географа» [Електронний ресурс] / И. Пименов. -  Режим доступу : 
http://infolingvistica.narod.ru/Bauar.htm. -  С. 6; Херрман И. Ruzzi. Forsderen Liudi. Fresiti. K вопросу об 
исторических и зтнографических основах «Баварского географа» (первая половина IX в.). [Електронний 
ресурс] / ИХеррман. -  Режим доступу : http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm. -  С. 3. Войтович J1. В. «Баварський 
географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. / Л. Войтович I IУІЖ. -  2009. -  
№5. -  С. 23 та ін.

http://www.idrisi.narod.ru/geo-
http://infolingvistica.narod.ru/Bauar.htm
http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm
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2.2. «РУСЬ» І «ГАЛИЧИНА» В УСВЩОМЛЕННІ 
ТА ВІДТВОРЕННІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО УГОРСЬКОГО 
ДОКУМЕНТА: ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ, 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ, МЕНТАЛЬНІСТЬ

З’ясування особливостей і закономірностей появи на території Угорського 
королівства руських поселень, входження середньовічної «русі» до суспільної 
ієрархії держави, налагодження взаємовідносин із місцевою знаттю потребують 
з’ясування етнопсихології, ментальності людей, відомих як «Ruthenus/Orrus». 
Особистісна міждисциплінарна ідентифікація кожної окремо взятої (на основі 
аналізу джерел) особи може дозволити зрозуміти не лише соціальне походження 
«піддослідного», а й його етнічну (земельну) належність. Тенденції укладення 
шлюбів із представниками угорського нобілітету, характер і розміри отриманої від 
королів земельної власності та залежного населення, посадові обов’язки і функції є 
ключем до відповіді на поставлені запитання.

При вивченні біографій руських жителів Угорського королівства, попри 
сміливі висновки окремих словацьких науковців428, надзвичайно важко встановити 
місце їхнього попереднього проживання.

Зрозуміло, що компактні переселення людності до Угорського королівства 
з-за Карпат серед іншого стали можливими внаслідок укладення шлюбів між пред
ставниками династії Арпадів і Рюриковичів. Доведеним на рівні археологічних 
розкопок та даних топонімії є проживання в околицях Тиханського монастиря групи 
населення, яка дала назву селові Оросі (лат. -  Rutheni)429 Келії монахів східного 
обряду віднайдено при дослідженнях обителі в 90-х pp. XX ст.430

Без сумніву, поява в середині 50-х pp. XI ст. у центрально-західній частині 
країни подібних артефактів пов’язана з одруженням герцога Андрія (Andreas, 1015— 
1060, король з 1046 р.) і доньки київського князя Ярослава Володимировича (б. 978- 
1054) Анастасії (?) та подальшим утвердженням подружньої пари на угорському 
престолі. Люди, які дали назву селові, були, очевидно, вихідцями з Київського кня
зівства, тобто «Руської» землі. Метою їхнього поселення в околицях збудованої 
обителі, мабуть, було її обслуговування, а тому важко припустити, щоб вони 
походили зі слабохристиянізованих земель, приєднаних до Русі в роки правління 
князів Володимира і Ярослава. Потреба реєвангелізації у володіннях Арпадів була 
ще нагальніша після повстання першої половини 40-х pp. XI ст. під керівництвом 
Вати, яке сприяло відновленню язичництва431

Укладення русько-угорських міждинастичних шлюбів відбувалося і надалі, 
про що свідчить декілька задокументованих випадків рубежу ХІ-ХІІ ст. Дружин з

428 Зокрема, В. Рабік на підставі вивчення документів XIV ст. висловив категоричну впевненість, що основна 
маса таких переселенців була з Галичини, хоча ідентифікувалися вони традиційно -  populis de partibus Rutenie 
(MOL, DL, 5061). При цьому інші варіанти автор навіть не розглядав (Волинська, Чернігівська земля зокрема, 
чи Пониззя). Див.: Rdbik V. Rusini a valaSski obyvatefstvo па vychodnom Slovensku v stredoveku. -  S. 217, 225.
429 Erdelyi L. A Tihanyi ap&tsag tortenete : 2 k-ban / L. Erdelyi I IA Pannohalmi Szent-Benedek-rend tort^nete :12 k- 
ban / [szer. L. Erdelyi]. -  Budapest: Stephaneum nyomda, 1908. -  K. 1 : (1055-1701). -  Old. 45.
430 Цю інформацію автор отримав під час розмови з головою Товариства української культури в Угорщині Яро- 
славою Хортяні 5 грудня 2001 р. Знайти опубліковані результати археологічних досліджень не вдалося.
431 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 340-341.
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Русі в 1104 та 1112 pp., відповідно, брали герцог Алмош (Dux Almus, 6.1075-1127) та 
його старший брат -  король Коломан. Безперечно, це супроводжувалося переїздом 
до Угорщини не тільки нареченої, а й почту, супроводу з числа придворних, про що 
свідчать як історичні документи, так і дослідження останнього часу43 . Відсутність 
джерельних повідомлень не дає змоги конкретизувати землі, з яких до Угорщини 
вирушили переселенці. Можна хіба припускати, що вони були з Переяславського, 
Смоленського або ж Київського князівств -  територій, до яких мали безпосередній 
стосунок батьки наречених, зокрема Володимир Мономах, чия донька Євфимія у 
1112 р. вийшла заміж за короля Коломана433

Всі перелічені особи, які разом з княжною переїхали до Угорського коро
лівства, залишалися носіями етноніма «русь», поширеного й утвердженого не тільки 
на рівні топонімії, ай в  елементарних знаннях, ментальності, психології угорців.

Водночас інтелектуальна еліта суспільства усвідомлювала етнічну та земель
ну/територіальну різнорідність і окремішність підконтрольних Рюриковичам во
лодінь, що наприкінці XII -  на початку XIII ст. цілком прозоро відображено у так 
званій Прагесті (ХІ-ХІІ ст.), а особливо -  «Діяннях Угрів» Аноніма (Magister P.). 
їхні автори чітко розрізняли поняття «Русь», «Галичина», «Володимирія» (у 
значенні -  Волинь), «Суздаль»434, тобто землі, які належали різним відгалуженням 
керівної руської династії. Про причини й характер такого розмежування цілий ряд 
публікацій здійснили М. Фонт435 та В. Шушарін436 Відмінності аналогічного 
характеру добре простежуються на сторінках «Угорсько-польськоїхроніки» XIII ст., 
яку останнім часом дослідив М. Гомза4 7

Термінологічну різницю та, відповідно, семантично-географічні відмінності у 
вузькому й широкому розумінні поняття «Русь», його застосування упродовж ХІІ-
ХІІІ ст. щодо Галичини історики зауважили ще в XIX ст.438. Зрозуміло, що, 
ідентифікуючи землі Перемишля чи Теребовлі як «Ruthenia», хроністи, без сумніву, 
пов’язували цей етнонім із керівною династією Ростиславовичів, так само як 
Київське чи Чернігівське князівства -  з місцевими Мономаховичами або Ольго- 
вичами.

432 Див., зокрема: Юрасов М. К. Последствия женитьбьі Калмана Книжника на Евфимии Владимировне для 
освоєння русскими Закарпатья / М  Юрасов II Древняя Русь. Вопросьі медиевистики. -  2007. -  №3 (29). -
С. 129; Его же. Русско-венгерские отношения в годьі киевского княжения Владимира Мономаха / М Юрасов II 
Отечественная история. -  2008. -  №3. -  С. 3-18.
433 Ипатьевская летопись. -  Стб. 273.
434 P. magistri, qui Anonymus dicitur Gesta Hungarorum / [praefatus est textumque recensuit E. Jakubovich, anno
tations exegeticas adiecit D. Pais] II SRH. -  V. 1. -  S. 13-118. Див. також україномовний переклад: Gesta Hun
garorum. -  124 c.
435 Фонт M. Киев-Галич-Суздаль. Процесе раздробления Руси в зеркале политических отношений между 
Венгрией и Русью / М. Фонт II Венгрия и Россия в историческом прошлом. Материальї междисциплинарного 
семинара 26 января 2002 г. / [под ред. М. Агоштон]. -  Сомбатхей : [Б. И.], 2003. -  С. 45-51; Ее же. Понятие 
Ruthenia/Ruscia, Galicia, Lodomeria в хронике венгерского хрониста Анонима / М. Фонт II Studia Slavica 
Academiae Scientiarum Hungaricae / [ed. I. Nyomarkay]. -  Budapest: Akademiai Kiado, 1997. -  V. 42. -  № 3-4. -
C. 259-269; Ejusdem. Anonymus «Ruscia»-k£penek alapjai 6s forrds^rteke / M. Font II Tanulm&nyok Sz. J6nas Ilona 
tiszteletere / [szerk. G. Klarticzay 6s B. Nagy]. -  Budapest, 1999. -  S. 207-218; Ejusdem. Arp&d-h&zi kiralyok 6s Ruri
kida fejedelmek. -  Old. 84-95.
436 Шушарин В. П. «Рутени». -  С. 74; Его же. Мадьярьі и славянские народи королевства Венгрия XI в. -
С. 145-157.
437 Homza М. Uhorsko-pol’ska kronika. -  S. 180; Волощук М. М. «Мал золотник -  да дорог». -  С. 216.
438 Історіографічний огляд найважливіших робіт (див.: Кучкин В. А. Указ. соч. -  С. 74-100; Ведюшкина И. В. 
Указ. соч. -  С. 101-116; Балушок В. Назв, праця. -  С. 76-77 та ін.).
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У межах самої Галицької землі подібні ототожнення були вкрай рідкісні. 
Зокрема відверто публіцистичний, гіперболізований характер, на думку В. Кучкіна439, має 
прохання Судислава до Андрія II (Андрій, Andreas, 1205-1235) «изіидете на Галичь 
. и приимете землю Роускоую»440, датоване першою половиною 1230 р. Не відкида- 
ючи думки російського науковця, ми все ж припускаємо, що під «Руською землею» 
боярин мав на увазі саме Волинь (sic!!!), супроти якої Арпади й організували серію 
масштабних походів у 1232-1233 pp.

Принципову етимологічну різницю між «Руською землею» та її околицями 
усвідомлювали західноєвропейські володарі, особливо ті, які мешкали по-сусідству, 
зокрема Арпади. Вже Бела III (Bela, 1172-1196), беручи в 1189 р. титул Galaciae 
Rex441, добре розумів, що називати себе Russiae Rex небезпечно і титулатурно 
неправильно, оскільки Галичина -  це не вся Русь (у власному внутрішньоди- 
настичному розумінні), а лише її частина, причому доволі нестабільна. Аналогічно 
мислив Андрій II, який від серпня 1205 p., після переговорів у Сяноку (тепер -  місто 
Сянок, Підкарпатське воєводство, Польща) з удовою князя Романа Мстиславовича 
титулувався лише Galitiae Lodomeriaequae Rex442, без декларування претензій на 
інші руські території, до яких він не мав жодного стосунку. Вживання саме такої 
титулатури свідчить про наявність у свідомості її власників зрозумілого 
територіального розмежування, яке було політично принциповим.

Для керівної угорської династії після 1214 р. не було ні підстав, ні сенсу 
розширювати наявний титул і для Коломана (Коломан, Colomannus, 1208-1241), у 
1215 р. коронованого лише як Galitiae Rex443

Безперечно, етнічну неоднорідність Русі розуміли й місцеві літописці, що як 
чітко, так і в прихованій формі читаємо в їхніх творах. Уже від 40-х pp. XII ст. 
руський автор протиставляє «галичань» мешканцям інших князівств444, особливо 
ворожим Галицькій землі в другій половині XII -  першій третині XIII ст. При цьому 
поняття «галичанинь» означає не лише мешканців столиці, а й жителів усієї землі44 
Аналогічно можна застосувати дефініції «ноугородци», «сьмолоньянь»446. Цілком 
слушною, на нашу думку, є оцінка Ігоря Скочиляса:

«Загалом аргументи українських прихильників “руськості” Карпато-Дністровського 
регіону, крім уже відомих фактів, зводяться до логічних конструкцій, які, однак, усе ще по
требують переконливого доведення»447

Подібні міжземельні антагонізми в лоні Русі, без сумніву, мали не тільки полі
тичний, а й, очевидно, прихований етнічний характер, про що, зокрема, цілком 
слушно, на наш погляд, зазначав В. Балушок448

439 Кучкин В. А. Указ. соч. -  С. 75.
440 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760.
441 CDH.-T. 2 .-S . 247.
442 Ibidem. - T .3 .- V .  1 .-S .31 .
443 Див., наприклад: CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 189, 356; Т. 4. -  V. 1. -  S. 287-288.
444 Ипатьевская летопись. -  Стб. 315.
445 Див., зокрема: Ісаєвич Я. До історії титулатури володарів у Східній Європі / Я. Ісаевич II Княжа доба 
історія і культура. -  Львів, 2008. -  Вип. 2. -  С. 8.
446 Ипатьевская летопись. -  Географический указатель («Н», «С»).
447 Скочиляс /. Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XU-XTV століттях та утворення Молдавського 
князівства / 1. Скочиляс II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2011. -  Вип. 5. -  С. 30.
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Однак написання абсолютної більшості творів (замовниками яких часто були 
керівні князі) мало на меті показати єдність «Руської землі» не лише через 
спільність релігійних переконань (сповідування християнства східного обряду й 
тяглість стосунків з Константинопольським патріархатом), а перш за все шляхом 
демонстрації прав і повноважень різних відгалужень династії Рюрика на сусідні й 
більше віддалені від Києва землі-князівства.

Тож цілком природними виглядають, наприклад, оцінки діяльності Данила 
Романовича після кампанії в чеські землі 1252-1253 pp.: «[...] не 6Ь бо никоторьіи 
к н а з ь  Роускьіи воеваль землі Чішьское»449 та порівняння з вельми далекими 
предками -  київськими князями Святославом Ігоревичем та Володимиром Свято- 
славовичем:

«[князь Данило, повертаючись із Польщі. -  М В.] и внидоста со славою в землю 
свою иньїи бо к н азь  не входиль б і в землю Ллдьскоу толь глоубоко проче Володимера 
Великаго»450, «не б і бо в землі Роусціи первее. иже б і воеваль землю Чьшьскоу ни 
Стославь хоробрьі. ни Володимерь стьіи»451.

Хоча волинський володар за період свого правління лише на дуже короткий 
час отримав Київ, це не завадило йому фігурувати на сторінках іноземних актів, 
хронік чи анналів як Dux Ruthenorum або Rex Russiae (Ruthenorum Rex)452. Значно 
рідше щодо нього титулатуру Dux використовували стосовно тільки Волині -  Dux 
Lodomerie453 або й узагалі без конкретної земельної належності. Сусідні володарі 
чітко усвідомлювали династичне походження Данила Романовича, розуміли суть 
його претензій до Галицької землі, впродовж 1205-1213 pp. неодноразово 
намагаючись використати його самого у власних інтересах454. Чітким не тільки в 
титулярному сенсі, а й на рівні земельного/князівського поділу у свідомості 
іноземних хроністів та дипломатів було розмежування Галичини й Волині: Ducatus 
Gallicie vs. Lodomeria455

При цьому, як показує джерелознавчий аналіз актового матеріалу, щодо 
мешканців, а особливо знаті Волинської землі поняття «Ruthenus», «Ruscia», 
«Russia» та подібні їм використовували значно частіше -  майже завжди. Натомість 
саме місто Галич і вся Галичина у військових конфліктах кінця 80-х pp. XII ст. -  
30-х pp. XIII ст. фігурує як Russia здебільшого лише тоді, коли до влади тут при
ходив хтось із Рюриковичів.

Відмінною ситуація була наприкінці ХІ-ХІІ ст. за умов правління в Галицькій 
землі перших Ростиславовичів -  Рюрика, Володаря, Василька. Частина записів,

448 Балушок В. Назв, праця. -  С. 79.
449 Ипатьевская летопись. -  Стб. 826.
450 Там же. -  Стб. 758.
451 Там же. -  Стб. 821.
452 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 235, 396; Т. 4. -  V. 3. -  S. 15, 197-198; Т. 7. -  V. 5. -  S. 580; Т. 10. -  V. З : (1382- 
1400). -  S. 231; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 467; Documenta Pontificum Romanomm Historiam 
Ucrainae Illustrantia (1075-1953) : in 2 v. / [colleget in introductione et adritationibus auxit P. Athanasius G. Welykyi 
OSBM]. -  Romae : PP. Basiliani-Piazza della Madonna dei Monti 3,1953. -  V. 1 : (1075-1700). -  S. 28-45.
453 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 23,429-430; CDS1. - 1 . 2 . -  S. 100.
454 Проблему титулатури Романовичів та інших центральноєвропейських володарів репрезентативно розгля- 
нуто у статті Я. Ісаєвича (див.: Ісаєвич Я. До історії титулатури володарів у Східній Європі. -  С. 3-29).
455 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 23.
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відомих з так званої «Композиції угорських хронік» XIV ст. (включає «Прагесту»
ХІ-ХІІ ст.), дозволяє зробити висновок, що підконтрольну «першій галицькій 
династії» територію угорці ідентифікували не інакше, як Ruscia, а населення -  як 
Ruteni. Ще таке іменування зафіксовано в описі подій, датованих 1092, 1099, 1106, 
1123, 1132 pp.456, географічно пов’язаних винятково з володіннями згаданих князів. 
При цьому угорці не проводили лексичної, а отже -  етнічної різниці між населенням 
у межах Київського чи Переяславського князівств і на теренах Галицької землі. В 
обох випадках для них це були Ruteni/Rutheni, а територія -  Ruscia/Russia.

Певною мірою система уявлень видозмінилась на рубежі ХІІ-ХІІІ ст. за умов 
появи в титулатурі династії титулярного додатка Galaciae Rex* Через відсутність 
джерел простежити динаміку цих видозмін украй важко. Можна припустити, що 
поняття «Russia/Ruscia», «Ruthenus/Rutenus» уживали здебільшого стосовно тери
торії поза межами Галичини (Волинь, Чернігівське, Київське, Новгородське, 
Смоленське князівства та ін.), яка знайшла свій латинський відповідник -  
«Galitia/Galicia», або ж «Gallitia/Gallicia», а місцеве населення (не обов’язково 
мешканці лише міста Галич) -  «Galiciensis». Подібну термінологію використовували 
і щодо інших географічних назв, зокрема перевалів. Кілька угорських дипломів 
фіксують перебування королівських загонів «біля великих воріт Галичини, що

456 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 414,423-424,426,437-438,448.
* Проблема титулування Бели саме як Galaciae (а не Galiciae) Rex доволі заплутана. На перший погляд, у 
лексичній формі титулу короля відбулася звична для середньовічних канцелярій описка, яких було чимало при 
використанні схожої за звучанням географічної термінології. Однак форму Galaciae Rex, відому з кількох актів 
1189-1190 pp., без будь-яких змін король використовував до 1190 р. Тим загадковішим виглядає цей факт, що 
його син Андрій II за весь період свого правління лише одного разу вжив титул Galacie Rex (HO. -  №2). Так 
само по разові використали титул Бела IV, Стефан V та Андрій III. Усі інші випадки використання цього 
титулу, починаючи від 1205/1206 p., були правильні. Хоча ще Ґ. Феєр (див.: CDH. -  Т. 7. -  V. 1. -  S. 181) 
вважав, що титул Galaciae Rex відображає певну належність Галичини до володінь Арпадів, ми не до кінця 
переконані в слушності такого твердження. Хоча з певним сумнівом визнав цей акт М. Грушевський 
(Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 2. -  С. 449), абсолютно всі інші українські, російські та ряд 
зарубіжних науковців були впевнені у вияві претензій короля до Галичини. Титул Galaciae Rex читаємо у Бели 
синхронно на тлі як військової кампанії до Галицької землі, так і одночасно з початком III Хрестового походу, 
в якому брала участь й угорська сторона. Через територію Арпадів пройшли загони імператора Фрідріха 
Барбаросси (Fredericus, 1152-1190), які згодом розпочали військові дії в Малій Азії -  землях, що в 60-х pp. 
XIII ст. частково перебували в управлінні самого Бели (Олексія), який проживав при дворі імператора Мануїла 
Комніна (sic!) (Mavovr/X A'Kofivrjvdg о М єуси1118-1180). Від 1170 р. майбутній угорський король був одруже
ний із донькою герцога Антіохії Рене де Шатійона (Renaud de Chdtillon, 1124-1187) Анною. Володіння Рене 
сягали кордонів однієї з провінцій Ромейської імперії -  Ґалатії, відомої з латиномовний документів як Galacia. 
Тож ми не відкидаємо ймовірності того, що Бела ПІ взяв титул Galaciae Rex саме в контексті хрестоносного 
руху, а не кампанії до Галичини. Можливо, король розглядав варіант відновлення впливів у Ґалатії шляхом 
своїх зв’язків з тамплієрами та іншими хрестоносцями на тлі нової кампанії проти Салах-ад-Діна 
^ I^j l j  1137-1138-1193). Що важливо, припинення використання титулу Galaciae Rex припадає як на 
час втрати Галича, так і загибелі Фрідріха Барбаросси, якому Бела надав підтримку під час походу до Сирії та 
Палестини. Тому ми вважаємо, що територіальне значення «Galaciae Rex» досі не з’ясовано (див.: Волощук 
М. М. Dominus noster Bela Galaciae Rex. Проблема оновлення титулу угорських королів контексті 
військових подій рубежу 80-90 pp. XII ст. / М. Волощук II Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Нау
ковий збірник. Матеріали Всеукраїнської військово-історичної конференції. Львів, 15 квітня 2010 р. / [відп. 
редактори В. В. Карпов, В. І. Горєлов, І. В. Мороз]. -  Львів : [Б. В.], 2010. -  С. 63-66). При цьому слід мати на 
увазі, що традиція тимчасового використання титулів у повсякденній практиці угорських вельмож упродовж 
XIII ст. відома хоча б за прикладом земель Сірмію та Мачви (див., зокрема: Рокаи П. О іедном наслову 
Калоіана АнЬела / П. Рокаи II Зборник радова Византолошког института. -  1980. -  V. 19. -  С. 167-171; 
Харди D. О Мачви средином XIII века. Прилог питану стауса Мачве у доба владавине н»еног господара Рос
тислава Михайловича / £>. Харди II Споменица исторщског архива Срем. -  Сремска Митровица, 2011. -  №10. -
С. 32-42).
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називаються Угорськими»457, акцентуючи увагу читача на певній належності гір
ських переходів не лише до Галицької землі, а й володінь Арпадів.

Аналогічних поземельних ідентифікацій щодо інших земель Русі на сторінках 
уже відомих угорських документів немає. Володимирія в лексичній формі 
«Lodomeria» від другої половини 1205 р. входила до титулу Андрія II, попри активні 
наміри короля на практиці оволодіти хоча б її частиною (опікунство/сюзеренітет над 
Данилом Романовичем упродовж 1205-1213 pp. і військові кампанії 1232-1233 pp. -  
прямі докази цього) в описовій частині актового та наративному матеріалі вкрай 
рідко фігурує саме як Ducatus Lodomeriae чи Terra Lodomeriae. Угорці частіше вико
ристовували звичне для себе поняття «Russia/Ruscia/Ruthenia/Rutenia», називаючи 
місцевих князів здебільшого «руськими», а не «волинськими».

Так, уже автори, близькі до Бели III, кампанію 1188 р. до столиці Ростиславо
вичів описали як expeditionem in Russiani458 -  очевидно, тому, що місцевий престол 
упродовж 1187-1188 pp. контролював князь Роман Мстиславович (б. 1152-1205) -  
виходець з Волині459 В абсолютно аналогічній термінології вказану кампанію від
ображено в одному з пізніших актів молодшого короля Стефана 1264 p., де згадано, 
що «колись світлої пам’яті наш прадід Бела третій, король Угорщини» організував 
похід in Ruthenia, а не in Galitiaт

Із дипломів, які безпосередньо стосуються військових походів Арпадів до 
руських земель упродовж першої половини XIII ст. і подальших там бойових дій із 
загонами Ігоревичів, Романовичів, Мстислава Мстиславовича та їхніх союзників, 
зрозуміло, що угорці вирушали «in expedicione Ruscie»461, «contra Ruthenos»461, «in 
Russia»463, «in Ruscia»4 , «in exercitu nostro in Ruthenia»465, «in exercitu contra 
Ruthenos»466 Літописна спадщина подекуди суттєво доповнює скупі повідомлення 
іноземних актів, а тому цілком очевидно, що супроти безпосередньо галицької знаті 
чи населення ні король Андрій, ні його сини жодних військових дій не проводили. 
Всі без винятку походи від початку XIII ст. спрямовували проти ворожих їм 
представників династії Рюрика в Галицькій землі або прихильних до них, груп 
місцевого нобілітету (див. таблицю №1*, складену на основі літописних повідом
лень).

457 «[...] sub magna porta Galliciae, quae vocatur Hungarica», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 32; T. 7. -  V. 5. -  S. 273. 
Див. також: MOL, DL 36196.
458 CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 160. Докладніший аналіз цього повідомлення див. у Розділі 3. Genere Rutheni. 
Біограми. 3. 1.2. Ladislaus Ruthenus -  Володислав Кормильчичь.
459 Ипатьевская летопись. -  Стб. 660-661.
460 «Bela quondam rex Hungarie bone memorie proavus noster», див.: RSA. -  T. 2 (1255 (1270-1301). -  V. 1
(1255-1272).-S . 22.
461 CDAC.-V. 7.-№ 64.
462 CDH.-T. 4. -  V. l . - S .  22.
463 Ibidem. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 32; T. 7. -  V. 5. -  S. 273.
464 CDAC. -  V. 11.-№ 161.
465 CDS1.-T. l . - S .  258.
466 CDAC. -  V. 4 : (1272-1290). -  №302.
* До наведеного переліку ми свідомо не включили повідомлення літописця про перебування Андрія II в Галичі 
1212 p., оскільки не вважаємо, що задля проведення переговорів з удовою Романа Мстиславовича король 
організовував похід (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 727-728; Волощук М. М. «Вокняжение» галицьке 
Володислава Кормильчича (1210-1214 pp., з перервами): міфи та реальність / М. Волощук II Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. -  2009. -  Вип. 15. -  С. 40). Також у таблиці не відображено події осені
-  зими 1214 p., пов’язані з усуненням від влади в Галичі Володислава Кормильчича й передачею престолу 
малолітньому Коломанові. Ми не відкидаємо, що подібні зміни відбувалися без застосування сили (див.: Воло-
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Таблиця №1

№п/п Місяць, рік Ім9я воєначальника (або 
кількох), посада

Супротивник

1. осінь 1205 Мокья/Mogh, 
королівський барон

київські та 
чернігівські князі

Корочюн, Вьлпт, Витомир, 
Благиня

2. весна -  літо 
1206

король Андрій \УAndreas київські, смоленські та 
чернігівські князі

3. друга 
половина 1207

князь Роман Ігоревич галицький князь Воло
димир Ігоревич 

(із Чернігівського 
князівства)

4. осінь 1208 Бенеднкгь/Вenedictus, воєвода 
Трансильванії

галицький князь 
Роман Ігоревич 

(із Чернігівського 
князівства)

5. літо-осінь
1210

YloTb/Poth, палатин галицькі князі 
Ігоревичі 

(із Чернігівського 
князівства)

Петрь Тоуровичь/Petrus, 
filius Turoy, комес судової курії

Банко IBank, 
бан Славонії і Хорватії

Мика Брадатьш
Лотохароть

Мокьякь/Mogh, 
королівський барон

Тибрець/ТіЬогс
Мароцель/Магсеїіш, 

комес судової курії, комес Бачки
6. осінь 1213 король Андрій IVAndreas галицький князь 

Мстислав Німий 
(Пересопницьке 

князівство)
галицький боярин Володислав 

(KopMWih4H4)/Ladislaus 
Ruthenus

7. осінь 1219 галицький боярин Судислав галицький князь 
Мстислав Мстисла

вович (з Новгородсь-

щук М. М. Володислав Кормильчич: венгерская бьггность 1214-1232 тт.І М. Волощук // Древняя Русь. Вопросьі 
медиевистики. -  2009. -  №3 (37). -  С. 19-20; Його ж. Володислав Кормильчич: угорське перебування 1214— 
1232 pp. / М. Волощук II Тези Міжнародної наукової конференції «Східноєвропейські старожитності в добу 
середньовіччя», присвяченої 90-річчю з дня народження видатного вітчизняного археолога Б. О. Тимощука, 
Чернівці, 10-11 квітня 2009 р. -  Чернівці: Зелена Буковина, 2009. -  С. 20-21).
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кого князівства)
8. зима 1226- 

1227
король Андрій II!Andreas Романовичі волинські

Андрій/Andreas, 
галицький князь/dux Galitiae

9. літо 1230 БЬпа/Bela, 
молодший король/rex minor

тисяцький Дем’ян 
(у Галичі), боярин 

Данила Романовича
10. перша 

половина 1232
король Андрій IVAndreas Романовичі волинські

Б'Ьла/Яе/а, 
молодший корольIRex minor

Андрій/Andreas, 
галицький князь/dux Galitiae

11. березень (?) 
1233

АндріиУAndreas, 
галицький князь/t/za; Galitiae

Романовичі волинські

галицький боярин Судислав
12. серпень 1233 

(похід до кінця 
не відбувся)

король Андрій II/Andreas Романовичі волинські

Б^лг/Bela, 
молодший коропь/Rex minor

13. липень -  
серпень 1245

Филя/Fila, королівський бан Романовичі волинські

князь Ростислав Михайлович

Практично кожне наведене літописне повідомлення так чи інакше 
відображено в угорських актах, зокрема похід Андрія II навесні -  влітку 1206 p., 
який увінчався укладенням домовленостей з чернігівськими й київськими князя
ми в околицях Володимира (тепер -  місто Володимир-Волинський Володимир- 
Волинського району Волинської області, Україна)467, частково відображений в буллі 
папи Інокентія III (P.P. Innocentius, 1198-1216), де згадано expeditione короля in 
Rutenianiт  Очевидно, саме цей похід «[...] за межі королівства [...] на Русь» («[...] 
extra regnum [...] in Ruscya») згадано в дипломі 1212 p., згідно з яким братові 
загиблих королівських слуг Фаркаша й Петра Іоаннові дарували певні земельні 
надання. Важко запропонувати якесь інше датування, оскільки в першому десятиліт
ті XIII ст. у східному напрямку саме extra Regnum Андрій II здійснив лише один 
похід -  влітку 1206 р. Інші кампанії відбувалися під керівництвом його воє
начальників. Безумовно, Галицьку землю король усвідомлював як частину власних 
володінь, тому кваліфікувати поняттям extra її не міг.

Масштабна кампанія літа -  осені 1210/1211 p., спрямована проти князів Ігоре
вичів, які за підтримки Арпадів володіли Галицькою землею від літа 1206 p., 
відображена в дипломі 23 червня 1250 p., адресованому сібінському комесові

467 Летопись по списку Лаврентія // Літопись по Лаврентіевскому списку. -  СПб.: Изд-во Археографической 
коммиссіи, 1872. -  С. 406.
^ С О Н .-Т .З .-У . 1 .-S . 40.
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Івахіну469 Серед переліку його заслуг тут зафіксовано участь «у поході [...] проти 
князя русів Романа [...] у тому конфлікті цей князь був схоплений і вбитий»4

Обставини оборони Галича угорсько-польськими загонами в 1221 р. відобра
жено в кількох документах 1234—1240 pp. Війська супротивників на чолі з Мсти
славом Мстиславовичем, київським князем Володимиром Рюриковичем та іншими 
автори документів ідентифікують як «Ruteni infidi»471. При цьому проводять помітне 
протиставлення їм Коломана -  Illustrem Regem Gallicie (sic!)47 , володаря із відпо
відним легітимним титулом.

Важливим джерелом, яке підкреслює розмежування Русі й Галичини, що 
існувало в середньовічній угорській традиції, є «Угорсько-польська хроніка» («Сго- 
піса Ungarorum iuncta et mixta cum cronicis Polonorum et vita Sancti Stephani»), яку 
останнім часом дослідили Р. Ґжешік і М. Гомза*. Вони дійшли висновку, що текст 
написано при угорському дворі473, мабуть, серед оточення галицького короля 
Коломана в період його управління на Спішу та in terra martitima (приморські землі
-  Славонія, Хорватія, Далмація та частина Боснії від 1235 р.)4 4, а використана 
термінологія найрепрезентативніше відображає як географічні, так і політичні 
уявлення Арпадів про сусідні землі.

На період правління в Галичині когось із представників династії Рюриковичів 
(ішлося про князя Мстислава Мстиславовича, який видав доньку заміж за 
угорського герцога й майбутнього галицького князя Андрія -  dux Rusie Mistizlaus) 
угорські можновладці розглядали цю територію та її столичний центр як частину 
Русі. Це засвідчує згадка про civitatem Galiciam in Rusie. У той же час на сторінках 
хроніки згадане Galicie Regnum та Galicia, що належали угорській династії475 Серед 
документів XIII ст. «Угорсько-польська хроніка», на нашу думку, відображає 
подібне розмежування найкраще. Джерела, що з’явилися впродовж XIV-XV ст., 
перейняли відповідну традицію, маючи для цього належні підстави.

Аналогічне протиставлення «галичанин vs русь» відоме, зокрема, за хронікою 
Яна Дпуґоша, який названу кампанію відобразив краще за будь-які інші наративи476 
Його приклад тим цінніший, бо він працював над своїм текстом, коли про Галичину 
як окрему адміністративно-територіальну одиницю вже давно ніхто не говорив,

469 Див. дослідження на дану тему: Karacsonyi J. Az Erd&yi sz6kelyek els6 hadj&rata 1210-ben / J. Karacsonyi II 
Sz&zadok. -  1912. -  Evf. 46. -  FOz. 10. -  Old. 292-294.
470 «[...] in exercitum [...] contra Romanum ducem Rutenorum [...] in quo conflictu idem dux capite fuit truncatus», 
див.: RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 277-278. M. Фонт припускає, що в документі може йтися про події 1188— 
1189 pp. (див.: Фонт М. Венгрьі на Руси в XI—XIII вв. / М. Фонт І І А сє єго срєбро: Збірник праць на пошану 
члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. -  K .: Інститут історії 
України НАН України, 2002. -  С. 97.)
471 CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 406; T. 4. -  V. 1. -  S. 204.
472 CDAC. -  V. 6 : (890-1235). -  № 345.
* До кінця XX ст. хроніку вивчали й публікували неодноразово, однак носило це несистематичний характер 
(див.: Grzesik R. Kronika polsko-w^gierska. Z dziej6w polsko-WQgierskich kontaktow w gredniowieczu / R. Grzesik. -  
Poznan : Wyd-wo Poznanskiego Towarzystwa przyjaci6t nauk, 1999. -  S. 5-17; Homza M. Uhorsko-poFski kronika. -  
S. 89-110).
473 Grzesik R. Kronika polsko-w$gierska. -  S. 91.
474 Homza M. Uhorsko-poFski kronika. -  S. 23-24.
475 Ibidem.-S. 180.
476 Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae : in 10 libres / Joannes Dlugossii [komit. red. Z Koz- 
lowska-Budkowa і inni]. -  Warszawa: PWN, 1973. -  Lib. 5-6. -  S. 204-205; Щавелева H. И. Древняя Русь в 
«Польской истории» Яна Длугоша (книги I-VI): текст, перевод, комментарии / Н. Щавелева. -  М .: Памятники 
исторической мисли, 2004. -  С. 200-203, 354-356.
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натомість існувало Руське воєводство, хоча самі поляки добре пам’ятали про 
існування в минулому «Королівства Руського».

Можливо, саме за участь у кампанії 1226 p. pro servitiis in exercitu contra Ruthenos 
надання від Андрія II здобули королівські слуги Buheka і Natk477. З літописного тексту 
відомо, що король спрямував військові дії на південь Волинської землі, зокрема: «поиде 
король ко Теребовлю [тепер -  місто Теребовля Теребовлянського району Тернопільсь
кої області, Україна] и в з а  Теребовль . и поиде к Тихомлю [тепер -  село Тихомель Біло- 
гірського району Хмельницької області, Україна] и в з а  Тихомль*»478.

Чимало дипломів зафіксувала військові заходи Арпадів при облозі Галича влітку 
1230 р. та на Волині 1232 р. В обох випадках угорці ідентифікували вказані експедиції 
як такі, що відбувалися extra Regnum in Ruchia (читай: Russia. -  M. В.)479 та, відповідно, 
contra Ruthenos 80. Звісно, що Галицька земля, яка з незначними перервами перебувала у 
складі королівства впродовж 1227-1234 pp., не вважалася extra Regnum (автори текстів, 
як видно зі змісту текстів, це чудово розуміли), а отже її не могли позначати поняттям 
«Russia/Ruscia», зрозуміло, застосованим щодо Волині.

Чітко саме як «руське» місто в подіях 1232 р. в угорському дипломі 1233 р. фігу
рує один із міських центрів -  Ярослав («in Ruchia sub quodam castro nomine Ytoslov», 
тепер -  місто Ярослав, Підкарпатське воєводство, Польща)481, підконтрольний, як 
відомо з літопису, прихильній Романовичам групі бояр на чолі з Давидом Вишатичем482.

Відбуваючи на визволення сина -  галицького князя Андрія (Andreas, 1210— 
1234), обложеного військами князя Данила в Галичі (мс!), король Андрій II в угоді з 
папським легатом Якобо Пренестіно від серпня 1233 р. натякав, що рухається in 
Ruscia483 Подібна ідентифікація виглядає логічною, оскільки вона була більше 
зрозуміла для самого посланця Григорія IX (P. P. Gregorius 1227-1241) й, очевидно, 
відповідала планам угорського володаря перенести бойові дії до володінь 
Романовичів, як це сталося в 1226 та 1232-1233 pp.

Окремо в цьому переліку може виглядати повідомлення одного з актів про 
спробу молодшого короля Бели влітку 1230 р. взяти Галич, який у документах 
іменується «castrum Ruthenorum [s/с!!! -  М. В.] Galich nomine»484 Наведені події 
також доволі добре відображено в літописній спадщині, де описано оборону столиці 
(або ж її певної частини -  града) під керівництвом тисяцького Данила Романовича 
Дем’яна485 Однак нам не відомо, який саме град/фортецю (castrum) захищав 
князівський воєначальник, оскільки важко погодитися із застосуванням поняття

477 CD АС. -  V. 6. -  №302; CDS1. -  T. 1. -  S. 258.
* Тихомль, зокрема, вже під 1232 р. фігурує як місто Романовичів: «Излславь же льсть створи . и в іл і воевати . 
землю Даниловоу . и взлша Тихомль», див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 770.
478 Ипатьевская летопись. -  Стб. 748-749.
479 CDAC.-V. 11.-№176.
480 CDH.-Т . 4. -  V. 1. -  S. 22.
481 CDAC. -  V. 11. -  №176. Див. також: MOL, DL 187.
482 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764-765.
483 CDH. -  Т. 3. -  V. 2. -  S. 324; CDS1. -  Т. 1. -  S. 298. У документі, укладеному in silva, que nominator Bereg, 
тобто на безпосередньому кордоні з Галицькою землею, вказувалося, що король має на меті розв’язати кон
флікти з угорськими архієреями після повернення з Русі.
484 CD АС. -  V. 7. -№ 200; CDRCDS1. -  V. 4 : (1236-1255). -  S. 383.
485 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760-761.
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castrum до всього Галича, який, згідно з останніми археологічними дослідженнями й 
узагальненнями, об’єднував щонайменше чотири окремі укріплені городища486

Очевидно, подібна ідентифікація (castrum Ruthenorum Galich nomine) була 
пов’язана з облогою одного з прилеглих до річки Дністра замку/града (можливо, 
розташованого сьогодні в урочищі Шевченковому Пантелеймонівського городища, 
тісно пов’язаного з династією Романовичів, або сучасного Старостинського замку -  
гіпотетичного місцезнаходження резиденції угорських володарів Галича), в якому 
отаборився Дем’ян з військом, не даючи саме на тій ділянці форсувати річку. 
Розгляд змісту королівського диплома дозволяє припустити, що серед учасників 
цього походу були вельможі, які згодом докладно пригадали його перипетії майже 
через 40 років (акт датовано 21 січня 1249 p.). Тисяцький князя Данила в розумінні 
укладача, безумовно, асоціювався із «Ruthenos».

Подібне розмежування «галичанин vs русь» упродовж першої половини XIII ст. 
відоме не лише на топонімійному рівні, а й при ідентифікації населення. Так, у листі 
Андрія II до папи Інокентія III від 1215 р. присвяченому коронації Коломана, місцеві 
жителі звуться «populus Galicie», «Galicienses», хоча поряд згадано й «Ruthenorum 
exercitu»4 7, ймовірно, на думку О. Головка, полки князя Мстислава Мстиславовича 
(1176-1180-1228), що тримали угорського принца в облозі488. З тексту ясно, що 
«populus Galicie» поданий у значно ширшому розумінні, ніж окреслення мешканців 
тільки одного міста.

Не виглядають осібно на тлі окремішності Галицької землі від усієї Русі й 
польські документи. Найтиповішою в цьому сенсі є «Великопольська хроніка» ХІП ст., 
отже, сучасна описаним подіям489. При описанні на кількох сторінках фактів 1188— 
1189 рр.490 автор чітко усвідомлював територіальну, політичну і, очевидно, етнічну 
різницю між regno/principatu Haliciensi та іншими князівствами Russiae, наводячи, 
зокрема, епізод про вигнання володимирського володаря Романа з Галича:

«Казимир [Справедливий, краківський князь. -  М. В.] [...] Романа [Мстиславовича, 
володимирського князя. -  М. ВА виганяє і Галицьке королівство [в сенсі -  Галицьку 
землю/князівство. -М . В.] займає» 91.

Тут же помітне термінологічне й, відповідно, змістове протиставлення Ruthe- 
nus/Russia vs Haliciensi principatu, regnum Halicience та ін 492.

486 Томенчук Б. П. Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття. Матеріали архео
логічних досліджень 1976-2006 pp. / Б. Томенчук. -  Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2008. -  С. З, 495, 
529, 531-532.
487 CDAC.-V. 6 .-№ 227.
488 Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 282; Його ж. Галицький період діяльності князя Мстислава 
Мстиславича Удатного. -  С. 75.
489 Kronika Boguchwala і Godyslawa Paska // MPH : in 5 t. / [ed. A. Bielowski\. -  Warszawa : PWN, 1961. -  T. 2. -  
S. 454-598; Kronika Wielkopolska. -  Warszawa : PWN, 1965. -  331 s.; «Великая хроника» о Польше, Руси и их 
соседях XI—XIII вв. / [вступ, статья Н. И. Щавелевой]. -  М .: Изд-во МГУ, 1987. -  259 с. Цікаво, що водночас 
польський історик Марек Дервіх розглянув гіпотезу можливого авторства хроніки Яна з Чарнкова. На цю тему 
науковець написав спеціальне дослідження: Derwich М. Janko z Czamkowa a kronika Wiekopolska / M. Derwich II 
Acta Uniwersitatis Wratislawiensis. Historia. -  Warszawa-Wrodaw : PWN, 1985. -  T. 50. -  S. 127-162.
490 Kronika Boguchwala і Godyslawa Paska. -  S. 534-537.
491 «Casimirus itaque [...] Romanum ejecit regnumque Haliciense occupat», див.: Kronika Boguchwala і Godyslawa 
Paska.-S. 535.
492 Ibidem.-S. 534-536.
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Важливо також, що в більшості польських анналів того часу волинського, а 
згодом галицько-волинського князя Романа Мстиславовича іменують не інакше 
як dux Rutenorurri493, princeps Ruthenorum*9*, rex Ruthenorum495 Очевидно, в ньому 
іноземні автори бачили не просто володаря деяких князівств, а «самодержьца в с є а  

Роуси», як його назвав волинський літописець.
«Польська історія» Яна Длуґоша в наведеному переліку посідає особливе 

місце, оскільки автор використав досі не відомі матеріали4 6. Пізньосередньовічний 
хроніст у відображених подіях XII -  середини XIII ст. для ідентифікації населення 
Галичини використав винятково поняття «галицька знать» («Haliczienium ргіті»), 
«галичани» («Haliczienis»), як правило, не ототожнюючи їх з «руськими». Важко 
сказати, чи подібне розмежування було усвідомлене, чи це було звичне вписування 
цитат і витягів з інших джерел* однак дослідження текстів хроніста, яке провела 
Н. Щавелева, принагідно засвідчує його здатність розрізняти «русь» та «галичан»497

Інші польські джерела теж відтворюють окремішність Галицької землі щодо 
решти князівств Русі.

Останнім часом російський історик Михайло Бібіков вивчав, як оцінювали і 
сприймали ромеї усю Русь, так її окремі землі ХІІ-ХІІІ ст., що колись перебували під 
протекторатом київського князя. Результатом роботи стала публікація 
фундаментальної монографії498 Висновки науковця дають підстави припустити, що 
від середини XII ст. протиставлення Галича Києву виступає однією з прикметних 
ознак грецької хронографії499 Прямим підтвердженням подібної тези виглядає 
періодичне ототожнення мешканців Галицької землі з ґалатами (що, звичайно, з 
термінологічного та й етнічного огляду є помилковим), на відміну від іншого руського 
населення, іменованого скіфами, або ж тавроскіфами500. Проте хибність такої іденти
фікації не така принципова в суто «національному» сенсі, як у різному сприйманні 
мешканців галицьких теренів та, зокрема, Київського або Чернігівського князівств.

Попри те, що головна ідея руського літописання не заважала називати 
населення Галицької землі здебільшого «галичанами», а не «русью», іноземні 
автори наприкінці XII -  в першій половині XIII ст. поступово теж визнавали подібне 
розмежування, все ж відомі випадки, коли прикордонні з Угорським королівством 
руські землі йменували не інакше як «Ruscia/Russia/terra Ruthenorum» і т. д. 
Особливо це стосувалося географічної термінології, констатації участі угорських 
слуг у посольських, дипломатичних місіях ad partes Rutenie (які чітко локалізувати, 
за браком джерел, майже неможливо) тощо501

493 Kronika Polska / [dr. L. Cwiklinski] II MPH : in 5 t. / [ed. A. Maiecki, W. Ketrzynski, X  Liske]. -  Warszawa : PWN, 
1961. -T . 3. -  S. 639.
494 Katalogi biskup6w krakowskich. -  S. 90; Najdawniejsze roczniki Krakowskie і kalendarz / [wydaia Z. Kozlowska- 
Budkowa] // MPH : in 5 t. -  Warszawa : PWN, 1978. -  Seria 2. -  T. 5. -  S. 69.
495 Ketrzynski W. O rocznikach polskich. -  S. 348.
496 Див., зокрема: Перфецький E. Назв, праця. -  С. 1-54.
497 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 484 географические названия и 
зтнонимьі.
498 Бибиков М. В. BYZANTENOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси / М. Бибиков. -  М. : ЯСК, 
2004.-724 с.
499 Там ж е.-С . 117.
500 Там ж е.-С . 119-120.
501 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 57; Т. 4. -  V. 2. -  S. 380; Т. 10. -  V. З : (1382-1400). -  S. 233; CDS1. -  Т. 2. -  S. 157, 
100-101; EOkm.-Т . 1 : (1023-1300). -  S. 170;RSA.-T. 1 : (1001-1270) -  S. 229,476.
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Так, у «Нещасливій пісні» («Carmen Miserabile») Роґерія*, укладеній у 
середині XIII ст., одразу ж після татарського нашестя до Європи, Верецький 
перевал, відомий з літописів як «Ворота», іменовано «воротами Русі, названими 
гірськими» («porta Ruscie, que Montana dicitur»), або ж «ворота Русі» («porta 
Ruscie»)502.

Про гірський масив саме на кордоні Русі -  in finibus Ruthenie (а не in finibus 
Galiciae. -  M. В.) у «Діяннях Угрів» (укладені між 1280-1285 pp.) згадав Шимон 
Кезаї503. Про географічну номенклатуру карпатського пасма йдеться і в численному 
актовому матеріалі5 .

У папських буллах 40-50-х pp. XIII ст. руським володарям Волині та 
Галицької землі місцеве населення, як правило, фігурує під етнонімом «Rusciae 
christiani», «populus Russiae»505, хоча при цьому Данило чи Василько Романовичі -  з 
титулами Princeps Galiciae, Rex Russiae, Rex Lodomeriae та ін.506 Мотивом такої 
ідентифікації може бути традиція використання в попередні роки щодо всього русь
кого світу поняття «Russia/Ruthenia», розуміння претензій згаданих володарів на 
інші землі Русі.

Арабські мандрівники, купці, дослідники теж асоціювали місто Галич («Галі- 
сійа») з країною «ар-Русийа», тобто Руссю. Такі ідентифікації відомі зокрема у ал- 
Ідрісі, який у середині XII ст. відвідав країни Центрально-Східної Європи, 
залишивши «Роздуми втомленого мандрівками по областях» («и>* 1< J M l ?  

j  iJkJ j», 1154)507
Загалом тяглість того, як угорці ідентифікували Галицьку землю, знать та 

місцеве населення впродовж ХІ-ХІІІ ст., дійсно помітна, особливо наприкінці XII -  
в першій половині XIII ст. До кінця XI ст. офіційні хроніки й актовий матеріал 
Угорщини сприймали і керівну династію Ростиславовичів, і загалом підконтрольну 
їм землю не інакше як «Русь». Однак від часів правління Бели III та Андрія II в 
канцеляріях Арпадів, представників угорського духівницва закріпилося розуміння 
того, що Галичина -  це не зовсім «Русь». Можливо, подібні трансформації відбува
лися синхронно зі змінами в руському літописанні, яке від середини XII ст. 
поступово розмежувало Галицьку землю та решту Русі.

Тут на нашу думку, справедливим є переконання Ф. Улічного в тому, що 
джерельні повідомлення про «alpes Ruthenorum» чи «горн Мгорськня» не обов’яз-

* Тут, безумовно, варто враховувати походження й освіту Роґерія, родом з герцогства Беневент (Південна 
Італія), в Угорщині він перебував у складі посольства Якобо Пренестіно від 1232 р. У нього жодного разу не 
трапляється хоронім «Галичина», що, очевидно, засвідчує відповідні знання географії. Весь східнослов'ян
ський світ він сприймав, мабуть, як Русь (див.: Rogeriova Zalostna pieseii // Tatirsky vp£d. -  S. 58 : 2alostn& pie- 
sed.-S . 62-125).
502 Rogerii Carmen Miserabile. -  S. 560-561, 563. Останнє коментоване видання див.: Rogeriova 2alostnd piesefi. -
S. 77, 79,81.
503 Magistri Simon de Keza Gesta Hungarorum // Historia Hungaricae Fontes domestici / [ed. M. Florianus]. -  
Lipsiae : [Б. B.], 1883.-S . 70.
504 Див., наприклад: UGDS. -  Bd. 1 : (1191-1324). -  S. 49. Про прикордонну топонімію та мікротопонімію на 
східних околицях Угорського королівства часів Арпадів, зокрема перевалів, див.: Kristo Gy. Szempontok 6s 
adatok a korai magyar hat&rv6delem k6rd£s£hez / Gy. Kristo, F. Makk, L. Szekfu II Hadt6rt£nelmi k6zlem6nyek. -  
Budapest, 1973. -  Evf. 20. -  Old. 648-650.
505 Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae Illustrantia (1075-1953). -  V. 1 : (1075-1700). -  S. 27-28.
506 Ibidem.-S. 30-45.
507 Коновалова И. Г. Восточная Европа в сочинении ал-Адриси / И. Коновалова. -  М .: Восточная литература,
1999.-С . 133-142.
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ково варто сприймати буквально508, буцімто за Карпатами на захід мешкають угорці 
(хоча насправді -  здебільшого слов’яни -  предки майбутніх словаків), а на схід від 
гірського масиву -  русь (фактично ж -  галичани, які етнічною руссю не були).

Отже, поняттями «Rutheni», «Russia», «Ruscia», «Oros» поступово стали 
значити території,, підвладні винятково представникам династії Рюрика: Ольго- 
вичам, Романовичам, смоленським князям та ін. Натомість Galitia/Galicia відтепер -  
частина володінь королівства, хоча й не завжди -  на практиці. Титулатура Galiciae 
Lodomeriaequae Rex, періодичне листування з папами, надання численних дипломів 
на право земельної власності учасникам походів проти Романовичів, Ігоревичів або 
інших руських князів засвідчують використання термінів «Русь», «Руський», як пра
вило, не щодо Галицької землі, а здебільшого -  Волині, з володарями якої Арпади 
головно конфліктували за контроль над Галичем.

Отже, є всі підстави погодитися з думкою І. Ведюшкіної, яка зауважила:

«[...] переглядові слід піддати саму тезу про незвичну стійкість етнополітичної 
термінології давньоруського середньовіччя [читай руського. -  М  В.], її малу здатність до 
змін і схильність до архаїзації. Якщо не на лексичному, то хоча б на семантичному рівні вона 
мобільна, динамічна й адекватно відображає зміни, які відбувалися в житті народів і

509держав»

Такі етнополітичні зміни не були тривалі й обірвалися у середині XIII ст. -  як 
унаслідок татарського приходу до Європи, так і внаслідок остаточного закріплення в 
Галицькій землі влади Романовичів. Останні як носії поняття «Русь» внесли його до 
своєї нової титулатури «Russiae Rex». Синхронно відбувалася ревізія цього 
атрибута-політоніма (в його етнічному значенні) на міжнародному рівні. Від другої 
половини XIII ст. у поточному актовому матеріалі нащадків Романа та його 
найближчих географічних сусідів дефініція «Galiciensis» майже не з’являлася, тим 
більше не символізувала етнічність. У XIV ст. через функціонування Галицького 
архієпископства це поняття стосувалося головно саме його. Територію ж колишньої 
Галицької землі тепер позначали здебільшого як terra Russiae51 , а місцеве населення 
йменували русинами аж до початку XX ст.

До кінця XIV ст. названі землі в Угорщині розглядали як «Русь», навіть попри 
те, що королі використовували титул Galitiae Lodomeriaequae Rex. Натомість 
польський король Казимир III (Casimirus, 1333-1370) після 1349 р. навіть титулував 
себе «рускои землі господар и дедичь» (Russieque dominus et heres5n), використо
вував у діловодстві староукраїнську мову. 1434 р. саме на основі збереження в 
офіційній документації та пам’яті, найперше польської знаті і королівської влади, 
подій, пов’язаних з існуванням «Королівства Руського» та «Руської землі», у 
королівстві Яґеллонів виникла нова адміністративна одиниця -  воєводство Руське, 
яке географічно здебільшого обіймало територію саме Галицької землі (sic!), хоча 
поляки не відмовлялися від претензій на більшу частину спадщини Романовичів.

508 Ulicny F. О povode Rusinov a ich spolodenskom vyvine na Slovensku do 18. storodia. -  S. 19.
509 Ведюшкина K  В. Указ. соч. -  C. 113.
510 Див., наприклад, вказану ідентифікацію щодо міста Коломиї: AGZ. -  T. 3. -  S. 110.
511 AGZ.-T. 1 .-S . 6.
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2.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
СТАНОВИЩЕ РУСЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ В УГОРЩИНІ 

(XII-XIV ст.)

Регулярні процеси переселення мешканців різних князівств-земель Русі до 
сусідніх європейських країн створили прецеденти оформлення етнічних громад, 
окремі представники яких посідали доволі високе соціальне становище.

Перші задокументовані в Угорщині особи, ідентифіковані як «русь», відомі в 
джерелах від другої половини XI -  першої половини XII ст. З повідомлень джерел 
стає зрозуміло, що більшість із них належала до середніх та вищих прошарків 
населення. Це видно як за характером повідомлень, так за текстовим «антропо- 
соціологічним» супроводом конкретно взятої людини. Свій статус поселенці часто 
намагалися підтвердити після переселення до володінь Арпадів та Анжу.

Про це свідчить чимало документальних повідомлень. Так, в Угорському 
королівстві цілий ряд осіб із «руською» ідентифікацією належав до стану йоба- 
ґіонів (Vruz jobagio, з певною вірогідністю -  Dominicus Ruthenus, iobagio Ruska de 
villa Simon, iobagio Stephanus dictus Orrus, iobagio Nicolaus dictus Orrus, iobagio 
Benedictus dictus Orrus та ін.)512 чи синів йобагіонів (filius iobagionis Rut hen, з пев
ною вірогідністю -  filiis iobagionis Vitk filius Prosemer, Hosce filius Rus, Dobez filius 
Leton, мабуть Maladik/Mladik Ruthenus та ін.). Вони посідали посади двірських, ма
гістрів, приставів (magister, pristaldus etc.) у куріях вищого і середнього ранґу 
представників угорської знаті (iudex Nicolaus filius Laurency de genere Vrs, procura
tor Benedictus Ruthenus, magister tawarnicorum Theza rutenus, magister (?) Iohannes 
Latinus dicta Russia de Talya, magister Petrus dictus Orrus, examinator Gregorius Vr- 
zy, magister Nicolaus dictus Orrus, magister Petrus filius Petene (dictus Oros?) та ін.). 
Серед них відомі й комеси (Ruten comes, comes Andreas filius Johannis de Wruzy, 
comes Iohannes dictus Orrus filius Stephani dicti Orrus de Mon, comes Nicolaus dictus 
Orrus, comes Bogomerius filius Subislai de genere Ludan, та ін.), віце-воєводи та 
каштеляни фортець (magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech, vicevayuoda 
Transilvaniae Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh et de Derenchen, castellanus 
Lednicze magister Nicolaus dictus Orrus), рицарі (miles Sebestianus dictus Orros de 
Kalazno). Відомі як знатні, заможні особи без чіткої соціальної персоніфікації 
(Ladislaus Rutenus, який, без сумніву, належав до числа опривілейованої знаті; 
Thoma filius Ders dictus Orrus з роду Hunthpaznan тощо), так і з категорії бідніших. 
Часто маємо справу з поселенцями, чиї заняття за відсутності джерел чітко встано
вити неможливо*

Безумовно окреслення обов’язків руських поселенців, або осіб, пов’язаних із 
Руссю, дасть змогу краще зрозуміти їхнє місце та роль у структурі середньовічного 
угорського суспільства, усвідомити правове становище, адміністративні та військові 
повноваження тощо. Однозначно це були власники рухомого й нерухомого майна, а 
також залежного населення, облік якого часто дозволяє повніше подати життя та 
діяльність окремо взятої особи.

512 RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 111; CDP. -  Т. 7. -  S. 6-7; CDAC. -  V. 9 : (1272-1290). -  S. 479.
* Докладнішу інформацію про кожну особу наведено в окремих біографіях.
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Надання, отримані поселенцями в Угорщині впродовж XII-XIV ст., мали 
класифікацію, відображену джерелами та відому з досліджень, які узагальнив 
словацький історик Леон Соколовський513 Серед найуживаніших -  «villa». Це 
поняття відоме ще з античних часів, коли під віллою розуміли окремо взяте помістя, 
де мешкали господар із сім’єю, слугами та рабами. У середньовічній Європі від 
часів Каролінґів вілла трансформувалася у поселення сільського типу з притаманни
ми йому формами феодального господарства. «Capitulare de villis» з франкської 
імперської канцелярії IX ст. регламентував управління віллою, узаконив форми 
виплати ренти тощо. В Угорському королівстві «villa» -  це, як правило, надання, що 
перебувало в управлінні кількох родин514.

Поширеним земельним угід дям у володіннях Арпадів було «possessio» -  одна 
чи кілька цілісних ділянок з рухомим і нерухомим майном, часто тотожних віллі. 
Отже, «possessio» могло дорівнювати як кільком віллам, так і якійсь частині вілли -
0,5 чи 0,3515 Таке надання успадковували як феодальний маєток, і цьому є чимало 
підтверджень.

Неодноразово в актах, що окреслювали межі різних надань, зустрічалося 
поняття «predium». За значенням воно могло бути близьке до possessio, хоча часто 
нагадувало вільновідчужувану сімейну власність на зразок алоду {«allodium»)516.

Аналогічно часто з документів довідуємося про земельне надання, відоме як 
«terra». Це буквальний переклад -  поняття «земля» не завжди передбачало 
території, придатні для обробітку. Terra могла бути частиною села, лісом, лукою, 
придорожніми землями, зручними в сенсі близького проживання власника біля 
комунікацій тощо. Таке надання могло ототожнюватися і з містечком чи 
фортецею517

Значно рідше руські поселенці отримували земельні угіддя -  «sessio». Це 
окремий двір з усіма маєтностями, які до нього входили. «Sessio» -  це часто «curia», 
«mansio» та «predium». За розмірами, господарським потенціалом, людським ресур
сом воно було найменше з можливих угідь518.

Не маючи достатніх підстав вважати мешканців частини поселень, відомих 
як villa, predium та ін., зі стовідсотковою впевненістю «руськими» за по
ходженням, допускаючи велику ймовірність заснування частини з них вихідцями з 
Галицької землі, в літописанні відомими насамперед як «галичані», а не «русь», 
ми все ж зобов’язані провести джерелознавчий та генеалогічний аналіз таких 
повідомлень. Зрозуміло, що частина сіл і селищ, залюднена у ХІІ-ХІІІ ст. дійсно 
вихідцями з Русі, згодом, до XIV ст., могла цілком утратити первісний етнічний 
образ унаслідок змішування (шляхом укладення шлюбів) з представниками інших 
етносів, а отже у четвертому -  п’ятому поколіннях відсоток «руських» міг бути 
вже вкрай мізерний, прихований за угорськими (чи іншими) іменами, посадами, 
статусом і т. д.

513 Sokolovsky L. Terminol6gia dejm spr&vy stredovekej dediny na Slovensku / L. Sokolovsky II Historicky dasopis. -  
1985. -  R. 33. - 1 . 4. -  S. 506-508.
514Ibidem.-S. 506-507.
515 Ibidem.-S. 507.
5,6Ibidem.-S. 508.
517 Ibidem.
518Ibidem.-S. 509.
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Окремим питанням є класифікація осіб, до яких уживали означення dictus 
Orrus. Немає жодних підстав уважати всіх носіїв такого предиката руськими. Однак 
ми не відкидаємо, що сам terminus міг укорінитися щонайменше за кількох обста
вин*

Воєвода та віце-воєвода Трансильванії
До найповажніших і найавторитетніших посад у межах володінь Арпадів і 

Анжу належав інститут воєводи Трансильванії. В адміністративній практиці 
Угорського королівства цей уряд з’явився від початку XI ст. при Стефані І після 
остаточного приєднання земель у південно-східних околицях Карпатського хребта.

Сама Трансильванія (з латинської -  Transsilvania, тобто «Залісся»; німецький 
варіант -  Siebenbiirgen, тобто «Семиграддя»; угорський варіант -  Erdely) в межах 
Угорщини перебувала на особливих умовах, схожих до автономії. Упродовж кількох 
поколінь посада воєводи трансформувалася з посади комеса комітату Альба. 
Вперше terminus vaiavoda з’явився в джерелах 1199 р. У суспільній ієрархії країни 
ця особа посідала високе становище, одразу ж після палатина, що можна бачити на 
прикладі укладення актів, серед свідків яких були і воєводи. Часто ним ставали 
представники секейських або ж -  від XII ст. -  саксонських знатних родів519. Додат
ковий вплив на етнічні групи в Трансильванії зберігали за собою католицький 
препозит міста Сібіу та єпископ з міста Алба Юлія (Alba Iulia, німецький варіант -  
Karlssburg, угорський -  Gyulafehervar, тепер -  місто Алба Юлія, повіт Алба, 
Румунія). Від XII ст. тут традиційно отримували свої надання духовно-рицарські 
ордени, зокрема іоанітів і тевтонців520

У межах відведених володінь воєвода зберігав повноваження військово- 
командувача, судці та податківця.

В історії галицько-угорських стосунків воєводи не раз відігравали провідну 
роль. Так, Бенедикт, відомий з літопису як Лисий, упродовж 1209-1210 pp. урядував 
у Галичі, заслуживши за свої діяння прізвисько Антихриста. Він «бі бо томитель 
болромь и гражаномь и блоудь творл и шсквернлхоу женьї же и черници и 
попадьи [...]» 21. Після середини -  другої половини XIII ст. трансільванські воєводи 
в русько-угорських стосунках більше не з’являлися. Можна лише здогадуватися, що 
за урядування Володислава Кана між 1297-1315 pp. частина осілих у його 
володіннях вихідців із Русі могла брати участь у виступах проти Карла Роберта.

Посада віце-воєводи Трансильванії, як переконаний А. Ковач, в адміністра
тивній практиці Угорщини з’явилася не раніше початку XIV ст. Першим можна

* Див. Розділ IV. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності.
519 На тему походження уряду трансільванського воєводи в XI-XIV ст., обов'язків, субординації див., зокрема: 
Kovacs W. A. Voievozi §і vicevoievozi аі Transilvaniei la conducerea comitatului Alba in Evul / A. Kovacs II Annales 
Universitas Apuliensis. Series Historica. -  2011. -  V. 15. -  P. 7-41; Ejusdem. Remarks on the Careers of the Vice
voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages (1458-1526) / A. Kovacs II Transylvanian Review. -  2012. -  
Vol. 21. -  Supplement № 2 Institutional Structures and Elites in SSlaj Region and in Transylvania in the 14th-18th 
Centuries, ed by A. W. Kovacs. -  P. 103-137. Про особливості посади каштеляна та віце-каштеляна див.: Fiigedi 
Е. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). -  P. 97.
520 Див.: Kristo Gy. A korai Erdely (895-1324) / Gy. Kristo. -  Szeged: Szegedi Kozepkor&sz Muhely, 2002. -  
Old. 260-272.
521 Ипатьевская летопись. -  Стб. 722. Див. також про Бенедикта (Klaty М. Vojvoda Benedikt v kontexte uhorsko- 
halitkych vzfahov prvej tretiny XIII. storodia / M. Klaty II Medea -  Studia MEDiaevalia Et Antiqua / [red. rada 
M. Demko]. -  1998. -  T. 2. -  S. 76-90).
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вважати Миколу з Вашара522. Особа, яка перебувала на службі у воєводи як його 
фаміліарій, водночас була комесом Феєра523. Віце-воєвода від імені сюзерена прова
див судові слідства, розв’язував земельні питання у межах власної компетенції, 
очевидно, входив до складу військової знаті. Серед віце-воєвод, вірогідно пов’яза
них із землями Русі, відомий засновник роду Дренчен та фаміліарій воєводи Фоми 
Сеченьї -  vicevayuoda Transilvaniae Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh.

Комес (Comes)
Категорія військово-служилої та придворної знаті, відома з документів як 

comes (угорський варіант -  is pan, слов’янський -  жупан), належала до вищих 
прошарків суспільства. За деякими обов’язками їх можна ототожнити з графами 
(grafio). Використання поняття «комес» було доволі широке -  comes parochiae, 
comes castri, comes comitatus, comes provinciae та ін. Комеси були тісно пов’язані з 
королями системою поземельних та особистісних відносин, легітимізованих, 
очевидно, васально-сюзеренними зобов’язаннями, не завжди добре відображеними в 
джерелах. їхні обов’язки мали найрізноманітніший характер. Вони очолювали 
комітати й виступали градоначальниками, королівськими збирачами податків, 
контролерами за веденням господарства (index regius), головними воєначальниками 
на місцях (maior exercitus) і т. п.

Безумовно, військовий складник служби комесів був одним з пріоритетних. 
Внутрішня диференціація за обов’язками з часом привела до виокремлення посад, 
відомих як comes castri та comes confiniiS2A. Особи такого статусу охороняли кордони 
і прикордонні фортеці, які інтенсивно розбудовували від середини XIII ст., вони 
очолювали їх, мали у підпорядкуванні дрібні військові загони.

Комеси також виконували різноманітні доручення при дворі короля (<curialis 
comes), були його довіреними особами в різних справах525. Зокрема артикул №5 «Золо
тої булли» 1222 р. згадує принаймні про дві категорії цього суспільного прошарку -  
comites parochiani (очільників комітату) та comites curie (головнокомандувачів комі- 
татського замку)526. Згаданий закон в артикулі №29 від 1222 р. та в артикулі №21 від 
1231 р. передбачав, що комес у межах комітату міг користуватися винятково правами 
власного сану527

522 Див., наприклад: Kovacs W. A. Az erd£lyi v&rmegyek kftzepkori archontol6gi&ja / A. Kovacs. -  Kolozsvar : Erd&yi 
Tudomdnyok fiizetek, 2010. -  Old. 50.
523 Rady M. Nobility, Land and Service in Medieval Hungary / M. Rady. -  N .-Y .: Palgrave, 2000. -  P. 114.
524 Див., наприклад: Zsoldos A. Az Arpadok 6s allatval6ik... -  Old. 120-121, 124; Kis P. A kiralyi szolg&16n£pi szer- 
vezet a 13-14. szaz&dban / P. Kiss. -  Szeged: Szegedi Kozepkordsz Muhehy, 2010. -  Old. 25-27.
525 Про обов’язки комесів див.: Borosy A. Fourak, familidrisok, udv&ri harcosok Magyarorszdgon a XIII. sz&zadban / 
A. Borosy II Hadtint6nelmi kdzlem&iyek. -  Budapest, 1978. -  Evf. 25. -  Old. 315-338; Ejusdem A kir&lyi v&risp&n- 
sagok hadakoz6 пбреі Magyarorszagon a tat&j&r&s elott / A. Borosy II Hadtortenelmi kdzlemlnyek. -  Budapest, 1983.
-  Evf. 30. -  Old. 3-24; Fiigedi E. Ispanok, Ьагбк, kiskir&lyok. -  424 1.; Engel P. Honor, castrum, comitatus. Studies in 
the Government System of the Angevin Kingdom / P. Engel II Quaestiones Medii Aevi novae. -  Warszawa : DIG, 
1996. -  Vol. 1 : Principles and Ideology of Government. -  S. 95-100.
526 «Comites parochiani predia servientum non discuciant, nisi in causa monetarum et decimarum. Comites curie 
parochiani nullum penutus discuciant, nisi populos sui castri» («Нехай комеси комітатів не виносять вироків щодо 
маєтків сервієнтів, якщо справа не стосується стягнення грошей або ж десятини. Комеси комітетських замків 
узагалі нікого нехай не судять, крім осіб, які належать замкові»), див.: The Laws of the medieval kingdom of 
Hungary. -  P. 32.
527 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 34.
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«Золота булла» 1222 р. та її оновлення 1231 р. чітко встановили регла
ментацію повноважень комесів у кількох важливих аспектах їхньої діяльності. 
Тепер військова служба керівному володареві не залежала від бажання самого воїна, 
оскільки за умов організації і проведення кампанії extra Regnum комес, на відміну 
від королівського сервієнта, був зобов’язаний супроводжувати сюзерена за власний 
рахунок. Цю обставину обумовлював артикул №7528. Обов’язок комеса супро
воджувати в походах короля за кордон зберігся і в артикулі №8 від 1231 р.529

Представники цього прошарку мали й своїх підлеглих, відомих з документів 
як vice comes, що заступали їх у різноманітних ситуаціях. Віце-комесів часто 
обирали з йобагіонів королівських фортець, які допомагали комесові на місцях у 
військових і господарських справах. Тож внутрішній ієрархічний континуїтет дозво
ляв ефективно функціонувати адміністративному та військовому управлінню на 
місцях.

Безумовно, до кінця XIII-XIV ст. представники цього стану вливалися до 
королівських баронів, становлячи найзаможнішу категорію угорського суспільства. 
Серед комесів руського походження можна назвати не одну особу. Зокрема persona 
nomine Ruten comes відома з епізодичної згадки 1165 р. У XIV ст. кількість урядов
ців, прозваних «Руськими», які обіймали цю посаду, зросла. До них належали comes 
Iohannes dictus Orrus filius Stephani dicti Orrus de Mon, відомі з матеріалу головно 
трансильванських комітатів за 1318-1348 pp. Уряд комеса та каштеляна свого часу 
обіймав згаданий між 1323-1344 pp. Nicolaus «dictus» Orrus filius Aladari de genere 
Pech та ін.

Сервієнти (servientes)
Поняття serviens regis9 сформоване з поділом угорського суспільства на 

особисто вільних і залежних осіб, уперше як суспільний прошарок систематично 
нотують у документах від початку XIII ст.530, хоча епізодичні згадки про них є і в 
другій половині -  наприкінці XII ст.531. До цієї категорії населення входили різні за 
статусом особи. Насамперед це були вільні мешканці, які користувалися нерухомим 
і рухомим майном, правом передачі його в спадок нащадкам, несли військову 
службу тощо. Однак форми й місця служби були різні.

Можна припустити, що саме сервієнти формували ядро королівських 
військ532. Водночас є підстави стверджувати, що вони були придворними слугами, 
на чиїй основі від XIV ст. утворилася категорія familiariis533 Непростим залиша
ється питання про їхню заможність та знатність, що, очевидно, були різні і 
відповідали тенденціям внутрішньої диференціації. Окремі з них залежали від 
грошового забезпечення сюзеренів з числа світської і церковної знаті534. Безумовно, 
їх можна ототожнити із західноєвропейськими міністеріалами, відомими, зокрема, в

528 Ibidem.-Р . 33.
529 Ibidem.-Р . 37.
530 Див. основні роботи, присвячені цьому прошаркові: Szekfu Gy. Serviensek es familiarisok. Vazlat a koz^pkori 
magyar alkotmany- 6s kozigazgatast6rt£net kor^bol / Gy. Szekfu. -  Budapest: Kiadja a Magyar Tudomanyos 
Akademia, 1912. -  Old. 25-37; Vaczy P. A kir&lyi serviensek es a patrimonies kiralysag / P. Vacsy II Szazadok. -  
1927-1928. -  Evf. 61-62. -  Old. 243-290.
531 Див., наприклад: Vaczy P. Op. cit. -  Old. 261.
532 Zsoldos A. Az Arpidok 6s allatval6ik... -  Old. 150-153.
533 Szekfu Gy. Op. cit. -  Old. 28.
534 Див., наприклад: MES. -  T. 1. -  Old. 430.
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сусідніх імперських землях. Такого висновку угорські науковці дійшли ще на 
початку XX ст.535

За найактивнішої участі сервієнтів у квітні 1222 р. виникла змова проти Ан
дрія II, після чого він був змушений визнати за ними широке коло прав і привілеїв, 
чітко обумовлених у «Золотій буллі». Те, що постанов акта не дотримувався не тільки 
керівний володар, а й його наступники, загрожувало відкритим військовим виступом. 
На практиці застосування артикулів документа завжди було доволі примарне.

Саме господарства сервієнтів у першій чверті XIII ст. найбільше страждали 
від сваволі королівських урядовців та членів династії, на що прозоро натякали статті 
«Золотої булли» 1222 р. та її оновленого проекту 1231 р. Так, за артикулом № 2:

«Ми також бажаємо, щоб і ми, і наші нащадки в будь-який час не могли б схопити чи 
розорити нікого із сервієнтів на користь будь-якого магната, це можна зробити лише після 
виклику до суду і звинувачення в законному порядку»536.

Наступні артикули №3-5, №18 і №22 передбачали, що королівська 
адміністрація дотримуватиметься для сервієнтів умов успадкування власної землі 
(зокрема, по жіночій лінії), фіксації податків. Чиновникам забороняли зупинятися 
без дозволу сервієнта в його землях, користуватися його будинком, іншою рухомою 
і нерухомою власністю537. Ці постанови підтверджено та в окремих випадках 
розширено буллою 1231 р.538.

Артикул №7 констатував: «Якщо король захоче вести військо в закордонний 
похід, то сервієнти не зобов’язані йти з ним»539 Тому регламентувалися умови 
військової служби на користь династії.

Складні міжстанові відносини зумовлювалися, очевидно, прямим підпорядку
ванням частини сервієнтів комесам замків, яких призначав на службу особисто 
король або ж його магістри.

Не виключено, що чимало руських поселенців поповнило ряди сервієнтів, 
хоча з документів відомий єдиний конкретний приклад, датований 15 серпня 1325 р. 
Особа, знана як Orosz (Ruthenus) Jacobus, мешкала в околицях Шариша. Безумовно, 
в першій чверті XIV ст. умови функціонування цього стану дещо видозмінилися з 
плином політичних і династичних трансформацій у країні. Сервієнти перебували на 
службі опозиційних новій династії сил, зокрема в загонах Матвія Чака, Петра 
Петене та ін. За підрахунками угорського історика Андраша Бороші вірних лише 
Матвієві Чаку родин фаміліаріїв і сервієнтів налічувалося близько 705 Це були 
люди, яких утримував безпосередньо сюзерен на тих умовах, що вони виконували 
військову та інші служби541

535 Див., наприклад: Vaczy P. Op. cit. -  Old. 245.
536 «Volumus eciam quod nec nos posteri nostril aliquot tempore servientes capiant vel destruant favore alicuius 
potentis, nisi prius citati fuerint et ordine iudiciario convicti», див.: The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  
P. 32.
537 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 32-34.
538 Ibidem.-P. 37-38.
539 «Si autem rex extra regnum exercitum ducere voluerit, servientes cum ipso ire non teneantur [...]», див.: The Laws 
of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
540 Borosy A. F6ur&k, famili&risok, udv&ri harcosok... -  Old. 323.
541 Rady M. Op. cit. -  P. 110-111.
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Тож Людовік І (Lodovicus, 1342-1382) під тиском обставин та в інтересах 
збереження стабільності у країні 1351 р. підтвердив «Золоту буллу» 1222 р. Серед 
фаміліаріїв, прозваних «Руськими», відомі famulus Andreas dictus Orrus. Засновника 
роду Дренчен -  vicevayuoda Transilvaniae Petrus dictus Orrus, чия діяльність припала 
на 1323-1344 pp., також ідентифікували як famulus трансільванського воєводи 
Фоми Сеченьї.

Йобаґіони (Iobagio)
Категорія дрібної військовослужилої знаті, відома з джерел як iobagiones (з 

угорської «iobbagy» -  «найкращий», тобто -  «найкращі мужі»), утворювала одне з 
численних збройних формувань, звичайно розосереджених на кордонах королівства 
для захисту володінь керівної династії. У XII-XIV ст. йобагіони поділялися головно 
на замкових {iobagiones castri), прикріплених до конкретної фортеці, та тих, які 
мешкали в сільській околиці. Проте періодично в документах виступають особисті 
йобаґіони тих чи тих представників знаті, зокрема духівництва542. їхня класифікація 
та внутрішньостанова еволюція доволі складна, оскільки частина з них у XV ст. 
трансформувалася у залежне селянство, а частина зберегла статус дрібної шляхти543 
Іноді йобагіонів, не прикріплених до замків, тлумачать як представників вищого вій
ськового стану. Не раз в актах згадуються «королівські йобагіони» як люди саме 
володаря544.

Йобагіони періодично потрапляли до земель, підвладних Рюриковичам, і, ма
буть, не лише внаслідок військових походів. У Вінцентія Кадлубка в столиці 
Галицького князівства станом на 1198/1199 р. згадано «найславетніших сатрапів та 
йобагіонів», які зазнали втрат після захоплення міста володимирським князем 
Романом Мстиславовичем (1198/1199-1205):

«І, незважаючи на опір усієї руської знаті, князь Лешек призначає Романа галицьким 
князем. У своєму місці буде показано, якою вдячністю і якою милістю він постарався відпла
тити полякам за милість. Бо стосовно всіх він зберігав видимість дружби з однаковим віро
ломством, особливо ж він був жорстокий до своїх. Як тільки князь Лешек відбув до своїх, 
[Роман] несподівано схоплює галицьких сатрапів та найславетніших йобагіонів [у 
Н. Щавелевої -  галицьких сатрапів і найзначніших бояр. -  М. В.] і страчує: кого в землю 
живцем закопує, кого розриває на частини, з інших здирає шкіру, багатьох робить мішенями 
для стріл, деяким спершу вириває нутрощі, потім убиває»545

542 Див.: Vaczy P. Op. cit. -  Old. 259, 263; Bolla I. A jogilag egyseges jobbdgyosztaly kialakul&sa Magyarorsz&gon / 
/. Bolla. -  Budapest: Akad£miai kiado, 1983. -  Old. 262. На матеріалах словацьких земель стан йобагіонів 
дослідив Матуш Кучера (див.: Кибега М. Socialna Struktura obyvatel’stva Slovenska v 10.-12. storodi / M. Кибега II 
Kucera M. State a £lanky k slovenskemu stredoveku / M. Kucera [zostavil M. Homza]. -  Bratislava : Libri Historiae; 
Post Scriptum, 2012. -  S. 200-262).
543 Див.: CDP. -  T. 8. -  S. 207; CDAC. -  V. 12 (1274-1300). -  S. 619-620; CDH. -  T. 9. -  V. 6 : (1342-1382). -  
S .106-108.
544 Див. інші роботи, присвячені цьому станові, опубліковані останніми роками: Zsoldos A. A vaijobbagyi 
birtoklas megit£l£s£nek v&ltoz&sai a tatarjardst k6vet6 m&sfel £vsz&zadban. -  Old. 5-34; Ejusdem. Neh&ny adat a 
vaijobb&gysag tetszamanak kerd£s£hez. -  Old. 85-94; Kiralyi szerviensek 6s nemzetsege(i)k. -  Old. 149-171; 
Ejusdem. A szent kir&ly szabadjai. Fejezetek a vaijobb&gys4g tdrt£nete. -  Old. 97.
545 «Omnibus itaque Ruthenorum primis ac praecipuis omnino retitentibus, Romanus princeps Galitiae per ducem 
Lestconem institutor. Quod beneficii qua tandem gratiarum devotione Polonis rependere studuit, suo loco docebitur. 
Nam formam fidelitatis erga omnes pari coluit perfidia; in suos maxime crudelis ac truculentus. Vix enim dux Lestco 
pedem cum suis dimoverat quum Galiciensium satrapas et eubagionum florentissimos, incautos ac trucidat; quosdam 
vivos terrae infodit, quosdam membratim discerpit, alios exoriat, multos quasi signum, ad sagittam figit, nonnullos
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На сьогодні, окрім кількох власних несміливих спроб546, ніхто з дослідників 
не звернув належної уваги на цей факт, який, на нашу думку, є доволі репре
зентативним у сенсі демонстрації міжстанових відносин галицької та угорської знаті 
на зламі ХІІ-ХІІІ ст.

Не виключено, що наприкінці власного правління місцевий володар Воло
димир Ярославович (1187-1198/1199) після складних для себе стосунків із Белою III 
упродовж 1187-1189/1190 pp. налагодив відносини з новим угорським королем 
Емеріком (Emericus, 1196-1204). Присутність, отже, в Галичі певної кількості 
йобагіонів, щодо яких польський історик використав термін «florentissimus»*, ви
глядає цілком імовірною.

На сторінках пам’яток угорського права XIII ст. iobagiones згадані неоднора
зово, причому в дуже різноманітних значеннях. Так, у буллі короля Андрія II 1222 р. 
між поняттями iobagio habens honorem та iobagiones castrorum простежується чітка 
різниця. До першої категорії належали ушановані особи, що обумовлено 
відповідним словосполученням habens honorem, натомість під iobagiones castrorum 
мали на увазі воїнів, прикріплених до фортеці, в якій вони й несли службу (артикули 
№№10, 13, 19). Безумовно, категорія iobagio habens honorem у соціальній ієрархії 
посідала вище становище порівняно з сервієнтами, що засвідчує, зокрема, артикул 
№ 10:

«Якщо ушанований йобагіон загине під час військового походу, його синові або ж 
братові належить подарувати відповідну посаду, якщо аналогічно загине сервієнт -  то його 
сина буде обдаровано, як вважатиме за потрібне король»547

Тож можна припустити, що здебільшого посаду йобаґіона могли передавати у 
спадок.

prius exenterate, quam interimit», див.: Misztr Wincenty Kadhibek. -  S. 255. Один з перших видавців праці 
Вінцентія Кадлубка Авґуст Бєловський залишив цей епізод поза увагою (див., наприклад: Mistrza Wincentego 
kronika polska і jej skr6cenie przez bezimiennego dopetniacza kroniki Mierzwy zrobiona // MPH in 5 t. / [ed.
A. Bielowski]. -  Lwow : Nakladem wlasnyra, 1872. -  T. 2. -  S. 440). He надто розлогими були і оцінки Наталії 
Щавелевої (див.: Хроника магистра Винцентия Кадлубка II Щавелева Н. И. Польские латиноязьічньїе средне- 
вековьіе источники / Н. Щавелева. -  М .: Наука, 1990. -  С. 138). Ми не відкидаємо, що під поняттям «satrapas» 
автор, імовірно, мав на увазі сервієнтів, з помилкою записавши їх у своїй праці. Досі так і не дано пояснення, 
кого ж поряд із «найславетнішими йобаґіонами» треба вважати «сатрапами».
546 Волощук М. М. Особливості русько-угорських відносин у період об'єднання Галицького і Волинського 
князівств (1199-1205 pp.) / М. Волощук II Nad Wisl^ і Dnieprem. Polska і Ukraina w pezestrzeni europejskiej -  
przesztoSc і terazniejszoSc. Seria: Systemy Mi^dzynarodowe і Globalny Rozw6j / [pod red. Z. Karpusa і I. Sribniaka].
-  Torun-Kijow : Uniwersytet Mikolaja Kopemika w Toruniu; Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2005.
-  № 2-3. -  S. 290; Його ж. Вплив державотворчої діяльності князя Романа Мстиславича... -  С. 22-23; Його ж. 
Роман Мстиславич -  видатна постать української історії / М. Волощук II Історичний журнал. -  К., 2005. -  №3. -  
С. 75.

Чисельність вказаної групи не відома, хоча свідчення польського хроніста про розправу князя Романа 
Мстиславовича над іноземцями переконують в тому, що йобагіонів було немало. Иобаґіони королівських 
фортець належали до середнього за статусом та заможністю прошарку військовослужилої знаті, розселеної 
часто на кордонах володінь династії для їхньої оборони. Це були різні за етнічним походженням особи, 
зокрема з руських земель. Крім Угорщини, ця категорія населення не виступає в жодній іншій країні Європи. 
Польський автор, безумовно, знав, хто такі йобагіони, саме тому й навів їхню соціальну ідентифікацію.
547 «Si quis iobagio habens honorem in exercitu fiierit mortuus, eius filius vel frater congrao honore sit donandus et si
serviens eodem modo fuerit mortuus, eius filius -  sicut regi videbitur -  donetur», див.: The Laws of the medieval
kingdom of Hungary. -  P. 33.
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ними управляла інша особа, яку призначав король561. Після смерті списоносця його 
майно успадковували по жіночій лінії: або воно переходило до іншого чоловіка 
вдови покійного, або ж до доньки. Сини участі в цьому не брали562.

Часто ця група населення формувалася з іноземних, зокрема руських (галиць
ких), поселенців, які прибували на Спіш і залишалися на постійне проживання, хоча 
історики не раз висловлювали думку про формування ядра списоносців зі словаків 
або угорців63. Подібні висновки сформувалися на основі аналізу іменослова 
списоносців, який часто був типово слов’янський: Юрай -  Юрко, Віт -  Вітко та 
ін.564. Однак це питання потребує додаткового глибокого вивчення.

Метою організації підрозділу, як переконаний М. Гомза, були й кампанії 
проти руських князів, які від кінця XII ст. регулярно організовували Арпади565. Про
те через пізню появу спішських списоносців у документах (підтвердження 
привілею, яке здійснив Бела IV, відоме з 1243 р.) можна лише припускати, що вони 
брали учать у походах угорців до Галицької землі в 30-40-х pp. XIII ст. У другій 
половині XIII-XIV ст. на Спішу налічувалося понад 100 їхніх родин566

Серед згаданих джерелами від 1273 р. та 12 червня 1298 р. осіб відомі спіш- 
ський списоносець Myculay filius Rutheni та його син Myculaus filius Myculai567 
Інших осіб, які належали до цього стану до середини XIV ст., ми не знаємо, хоча й 
не виключено, що в прийдешніх поколіннях переселенців частина мігрантів 
поповнювала ряди цього прошарку.

Магістер (magister)
Поняття magister (з латинської «magnus», «magis» -  більший) римського похо

дження, і вперше такі посадові особи відомі в період Республіки та Імперії. Magister 
admissionum -  магістр церемоній, magister acris або ж magister rationalis -  
скарбничий, magister census -  особа, яка встановлювала цензові межі для населення 
країни, magister equitum -  постійний помічник римського диктатора й головний 
конюший та чимало інших (іmagister militum, magister armorum, magister ojficiorum, 
magister navis і т. д.). Окремі магістри виконували суто військові функції, зокрема у 
придворному житті.

Ця посада в середньовічній Угорщині мала доволі широке застосування: окрім 
військової служби, магістрів використовували й у церковних справах. Ними ставали 
не лише представники духівництва, які вели поточну канцелярську роботу. З такими 
зобов’язаннями трапляються особи, які належали до світської ієрархії, й це не 
завжди були випускники університетів зі званням -  Liberalium artium magister. У 
XIV ст. люди, яких джерела ідентифікували магістрами, серед світської знаті 
займали місце нижче лише від баронів.

Серед магістрів в Угорщині відомі magister tawamicorum (керував двірським 
господарством), magister dapiferorum (стольник, подавав на стіл, керував бен-

561 Historia Scepusii. -  S. 190.
562 tifiak  F. K identifikicii najstarSich kopijnickych rodin. -  S. 41. Тут наведено огляд досліджень про спішських 
списоносців.
563 Ibidem.-S. 43.
564 Homza М. Ku gen6ze spiSskych kopijnikov. -  S. 19.
565 Ejusdem. Ku geneze spiSskych kopijnikov. -  S. 22-23; Historia Scepusii. -  S. 375-376.
566 ZifiakF. Op. cit. -  S. 44.
567 CDP. -  T. 8. -  S. 156-157, 378.





Церква Св. Пантелеймона XII ст. Сучасний стан



Портал церква Св. Пантелеймона
XII ст.

Каплиця на фундаментах 
Успенського Собору в Галичі XII ст. 
(Україна). Місцепоховання князя 

Ярослава Осмомисла

Галицький (старостинський) замок. Сучасна реконструкція. 
Імовірна резиденція угорських володарів 
наприкінці XII — в першій третині XIII ст.



Місцепоховання угорського короля 
Андрія І, монастир Св. Бенедикта, 

с. Тіхань (Угорщина). Сучасний стан

Королівська печатка Андрія І. 
Національний музей, 
Будапешт, Угорщина

Копія надгробної плити угорського Посмертна маска угорського короля 
короля Андрія І. Національний музей, Володислава І. Кафедральний собор 

Будапешт, Угорщина Дьера, Угорщина



Копія «Золотої булли» Андрія II, 1222 р. 
Національний музей, Будапешт, Угорщина

Вигляд на сучасне місто Сянок (Польща)
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/Сошя королівського диплому Андрія II від 1233 p., виконана в капітулі міста 
Буди (Угорщина) між 1266— 1270 pp., зі згадками про участь угорських 

військ у поході на Волинь у першій половині 1232 р. та облогу міста Ярослава
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На зворотній стороні документа згаданий учасник кампанії, 
доглядач королівських конюшень, комес Нана
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Копія диплому короля Угорщини Буди від 1 травня 1248 p., 
виконана у XVlll ст., зі згадками про військовий похід угорців на Галич

влітку 1230 р.
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кетами), magister ріпсетагит (підчаший, обслуговував королівський стіл), magister 
agazonum (конюший, завідував конюшнями, доглядав за кіньми) та ін. При цьому 
вони могли водночас виконувати обов’язки віцекомеса. Згідно з «Анонімним описом 
Східної Європи» початку XIV ст. «[...] другим після короля є двірський, що стоїть 
вище від трибутарія»568.

Отже, двірських в рецепції автора наративу кваліфікували нижче від палати- 
на, втім вище від відповідального за збір податків до королівської скарбниці. Про 
магістрів (magister agazonum) читаємо й у «Золотій буллі» 1222 р. Зокрема в артику
лі №15 йшлося: «Нехай конюші, наглядачі за собаками та соколами не наважуються 
залишатися на постій у селах сервієнтів»569 Військовий статус магістра передбачав 
підпорядкування йому й сервієнтів570

Не раз представники «руського світу» виконували доручення, відомі в ранзі 
магістра різного рівня впливовості. Так, Bogomerius filius Subislai при дворі 
молодшого короля Бели (майбутній Бела IV) у Трансильванії був підчашим (magistri 
ріпсетагі). Серед управителів господарськими справами двору дружини короля 
Карла Роберта (Carolus Robertus, 1308-1342) королеви Марії 1318 р. відомий 
magister Tauamicus Tysa rutenus. Відомо й про кількох магістрів, «прозваних 
Руськими». Однак їхніх чітких обов’язків установити не вдалося, хоча, безумовно, 
всі вони належали до знаті. Серед них -  magister (?) Iohannes Latinus dicta Russia de 
Talya, magister Petrus dictus Orrus, magister Nicolaus dictus Orrus. Часто поняття 
магістр підкреслювало статус у суспільстві, постаючи поряд з посадою, яку той чи 
той урядовець посідав, наприклад: castellanus Lednicze magister Nicolaus dictus Orrus, 
magister Sebestianus dictus Orros de Kalazno, відомий також як aulae nostae miles, 
тобто придворний рицар.

В управлінні комітатами магістра часто ототожнювали із комесом. Це видно 
на прикладі Петра Петене (magister Petrus filius Pethene), який наприкінці XIII -  на 
початку XIV ст. у комітатах Земплін, Шариш та Унґ посідав значні маєтності, 
контролював митні збори, виконував фіскальні, податкові та військові доручення 
королів, дбав про господарський розвиток відданих йому в управління і корис
тування земель, у межах яких стояло й декілька фортець571.

Нерідко зовсім не зрозуміле розмежування між магістром -  випускником 
університету та магістром -  посадовою особою Угорського королівства на рубежі 
XIII-XIV ст. Часто, як свідчать найсучасніші дослідження, це були й особи 
винятково церковного підпорядкування572 Проте руські й «прозвані Руськими» 
урядовці-маґістри асоціювалися з поняттям «dominus», себто «господар».

568 «[...] secundus a rege magister tawamicorum uocatur ille, qui est super tributa», див.: Anonymi Descriptio Europae 
Orientalis. -  S. 51. Magister tawamicorum був фактично королівським двірським (див.: Kis P. Op. cit. -  Old. 35).
569 «Agasones, caniferi vel falconarii non presumant descendere in villis servientum», див.: The Laws of the medieval 
kingdom of Hungary. -  P. 33. У цьому фрагменті йдеться про магістрів, які доглядали королівське майно.
570 Див., наприклад: CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 99-102.
571 Див.: Волощук М. М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні / М. Волощук II УІЖ. -  
2011. -  № 2.-С . 20-33.
572 Racz Gy. Otazka magistra spojend s voFbou spiSskeho prepoSta v roku 1301 / Gy. Racz II Spi§ v 12. a 13. storoCi / 
[zostavovatel’ M. Stevik]. -  Stara Eubovfta : Eubovnianske muzeum, 2011. -  S. 94.
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Homo regis (королівський урядовець) та homo palatine (довірена особа 
палатина)

Королівський урядовець -  homo regis, згідно з угорськими актами, виконував 
різні доручення володаря, зокрема був присутній при судових справах про успадку
вання, відчуження, обмін земельної власності; виступав королівським контролером 
на місцях, проводив обміри територій і, згідно з розпорядженням володаря, 
затверджував нові межі надань і т. п. Водночас він міг із часом стати комесом, 
каштеляном фортеці або ж фігурувати в джерелах серед магістрів.

Відбудова Угорського королівства за династії Анжу та поява нової еліти 
розширили число урядовців, серед яких з’явилася посада homo palatine. Його 
функції були тотожні урядові homo regis із тією лише різницею, що довірена особа 
палатина службовими обов’язками була пов’язана винятково із сюзереном.

Серед «руських» осіб, іменованих homo regis, найбільше налічується у XIV ст. 
Такими були filius Aladari magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech, homo regis 
Thoma dictus Orrus, magister et castellanus Posoniensis Petrus dictus Orrus та ін. Серед 
довірених слуг палатина королівства Віллерма Друґета під 1 грудня 1340 р. зустрі
чаємо Георгія, прозваного Руським.

Пристав (pristaldus) і прокуратор (procurator)
За правління Арпадів pristaldus (prestaldos, prestaldus) його вважали одним із 

перших державних службовців, який виконував юридичні доручення, наприклад, 
був адвокатом та суддею. За Андрія II, зокрема, pristaldus і procurator вважали дуже 
схожими за повноваженнями посадами. Впродовж правління першої угорської 
династії пристави служили при королях, палатинах, єпископах, комесах. Фігурують 
вони й у «Золотій буллі» 1231 р. Зокрема в артикулі №10 йшлося про те, що, за не
справедливо проведеної судової справи місцевий єпископ має право відлучити прис- 
тава-винуватця від Церкви, поки той не відшкодує завданих збитків573

Від 1285 р. особи на цій посаді часто постають із предикатом homo regis, хоча 
в подібному статусі де факто вони відомі ще з початку XIII ст.

У XIII ст. було небагато урядовців, що якось пов’язувалися з «руським 
світом». За правління останніх Арпадів відомий procurator Benedictus Ruthenus 
(1297 p.). Прокуратором названо і Andreas dictus Orrus, відомого з актів 26 серпня 
1355 р. та 18 лютого 1395 pp.

Судця (iudex, examinator)
Судові функції в середовищі угорської знаті, безумовно, покладали на осіб, 

які володіли знаннями й навичками не тільки у звичаєвому праві, часто вживаному 
на практиці, а й у цивільному та канонічному. Західноєвропейські університети 
(Болонський, Паризький, Падуанський та інші), де навчалися вихідці з Угорського 
королівства, забезпечували їм потрібну кваліфікацію. В актовому матеріалі 
представники Феміди відомі як iudex і examinator. Розмежування між цими 
посадами провести непросто, хоча, безумовно, виконання обов’язків відбувалося як 
на місцевому, так і на куріальному рівнях. Не виключено, що поняття iudex 
застосовувалося й щодо приставів чи прокураторів.

573 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 37.
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Судді брали участь у засіданні курії не тільки короля, представників вищого 
духівництва, а й, як ми вважаємо, місцевої комітатської світської знаті. Справи, які 
вони розглядали, могли мати різноманітний характер: від упорядкування земельних 
питань до розслідування кримінальних правопорушень.

Серед поселенців імовірно «руського світу» неодноразово згадано й судців. 
Такими, зокрема, були iudex Nicolaus filius Laurency de genere Vrs, examinator 
Gregorius Vrzy та ін.

Інтелектуали й духівництво
Церковна організація Угорського королівства сформувалася на рубежі X-

XI ст. Поважне місце в цьому процесі зайняла коронація Стефана І в Естергомі 
1001 р. Впродовж ХІ-ХІІ ст. територіально й функціонально оформилися архієпис- 
копства та єпископства, серед яких найважливіше місце займали Естергомське, 
Еґерське, Калочське та Веспремське. Від Х-ХІ ст. до країни поступово проникала 
монастирська традиція, носіями якої виступали представники спершу монаших 
орденів (бенедиктинці, авґустинці, від XIII ст. -  францисканці, домініканці та ін.), а 
з XII ст. внаслідок хрестових походів -  духовно-рицарських (іоанніти, тамплієри, 
тевтонці та ін.)574. Одним із перших монастирів, заснованих за безпосередньої 
підтримки Андрія І, був Тиханський осередок братів-бенедиктинців, що почав діяти 
від 1055 р. Неподалік обителі мешкало й духівництво з Русі, яке прибуло разом з 
дружиною короля київською княжною Анастасією.

Чимало представників Арпадів упродовж ХІІ-ХІІІ ст. було канонізовано (ко
роль Стефан І та його син Емерік, король Володислав І, донька короля Андрія II -  
Єлизавета Тюринзька, доньки короля Бели IV -  Куніґунда/Кінґа, Маргарита та інші). 
Вельмишанованим у оточенні Григорія IX був брат Бели IV -  король Галичини 
Коломан.

Угорське духівництво за підтримки римських понтифіків активно намагалося 
закріпити вплив у Галицькій землі, не раз розглядаючи питання про ймовірну унію 
або ж і окциденталізацію місцевих парафій. Сприяло цьому періодичне перебування 
угорських володарів на місцевому престолі наприкінці XII -  у першій третині XIII та 
від середини XIV ст.575

У володіннях Арпадів і Анжу не раз згадували представників східного духів
ництва, ідентифікованих джерелами clericus та dictus Orrus. Виїзд руських свя
щеників до Угорщини часто пов’язувався з політичними подіями, втечею князів чи 
вищої знаті, поряд з якими були особисті духівники. Однак ми не відкидаємо й

574 Церковну історію Угорського королівства викладено, зокрема, на сторінках таких праць: Malyusz Е. Egyhazi 
tirsadalom a koz£kori Magyarorszagon / Е. Malyusz. -  Budapest: Akad&niai kiado, 1971. -  398 1.; Magyarorsz&g es a 
Szentszek. Kapcsolatanak ezer eve / [szer. I. Zombori]. -  Budapest: Magyar Egyhaztorteneti Enciklopedia 
Munkak6zoss6g, 1996. -  337 1.; Esztergomi ersekek 1001-2003 / [szer. M. Beke]. -  Budapest: Szent Istvan T&rsulatas 
Apostoli Szenetszek K6nyvkiado, 2003. -  480 1. etc.
575 Див.: Font M. Megjegyz^sek a XI-XIII. szazadi orosz-magyar kapcsolatok egyhaztorteneti vonatkozasairol / 
M. Font II Tort&ieti Tanulmanyok Del Pannoniabol (A d61-dunantuli tort&ieszek II. region&lis konferenciajanak 
valogatott eloadasi. Pecs, 1987. majus 9-10). -  Pecs : P6csi Akademiai Bizotts&g, 1988. -  T. 2. -  Old. 29-37; Ejusdem. 
A latin 6s az ortodox kereszt6nys£g hataran Halics-Volhmia a 14-15. szazadban / M. Font II A P6csi egyhazmegye 
vonzas&ban. Unnepi tanulm&nyok Timar Gyorgy tisztelet6re / [szer. T. Fedeles, I. Horvath, G. Ajss]. -  Budapest: 
МЕТЕМ, 2007. -  Old. 69-84; Волощук M. M. Релігійна політика угорців у Галичині в першій чверті XIII ст. / 
М. Волощук, О. Жерноклеєв II Вісник Прикарпатського університету. Історія. -  Івано-Франківськ : Плай, 2000.
-  Вип. 3. -  С. 13-19; Його ж. Естергомський архієпископ в системі русько-угорських відносин кінця XII -  пер
шої третини XIII ст. / М. Волощук II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2010. -  Вип. 3. -  С. 104-115.
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інших причин переселення: погромів кочівників, непокори світській владі та ін. 
Серед згаданих актами осіб -  Clericus Paulus Orros, Clericus Iohannes dictus Orrus 
(Nasutus). Можливо, були й інші, однак їхні персоніфікація та конфесійна 
належність дуже проблематичні.

При цьому terminus clericus цілком міг стосуватися інтелектуала, знавця 
письма, особи, яка обслуговувала певне духовне середовище, парафію, дієцезію. 
Традиція університетської освіти, що в XIV ст. охопила й країни Центральної 
Європи, цілком могла зацікавити спроможних вчитися на Заході вихідців із Русі.

Гості (Hospes9 Hospites)
Суспільний прошарок «гостей» для середньовічної Угорщини відомий від XI-

XII ст. Під цією категорією треба розуміти поселенців (причому не лише іноземців), 
які з різних причин прибували на постійне проживання до володінь Арпадів, 
користуючись тут різноманітними правами. Цілеспрямований процес залюднення 
госпітами внутрішніх неосвоєних земель у XII ст. започаткував Коломан. Наслідком 
цього між початком ХІІ-ХІІІ ст. стало поліпшення у країні демографічної ситуа
ції576

Актовий матеріал підкреслює різний соціальний статус госпітів. На нових 
територіях вони отримували земельні угіддя, частково наділені правами екстери
торіальності щодо місцевого суду та податкових служб. Як правило, їхні поселення 
були локальними моноетнічними анклавами, де звичайно мешкали переселенці од
ного походження: німці, чехи, угорці й ін. При цьому подібні осередки проживання 
могли міститися в різних землях королівства, що залежало, очевидно, від 
господарських потреб розселення мігрантів. Госпітами вважали громади тих, які 
мешкали в королівстві не більше ніж 70 років577

Безумовно, вони належали до вільного населення, мали змогу обробляти 
власні угіддя, виконували різноманітні обов’язки при королях, брали участь у 
військових заходах тощо. Існування такого відносно незалежного з правового 
огляду прошарку було для керівних династій потрібне для протиставлення місцевій 
заможній знаті.

Правовий статус госпітів частково визначено постановами «Золотих булл» 
1222 та 1231 pp. Зокрема в артикулі №11 1222 р. зазначалося:

«Якщо до королівства прийдуть госпіти, тобто люди з добрими намірами, то вони не 
повинні займати високе становище без згоди королівської курії»578.

Отже, доступ іноземців до державних посад обмежувався волею керівного во
лодаря та його найближчого оточення. Все ж особисті свободи госпітів cuiuscumque 
nacionis гарантував артикул №19579 Однак за постановами булли 1231 р. госпіти-

576 Див., зокрема: Kristo Gy. Die Bevdlkerungszahl Ungams in der Arpadenzeit / Gy. Kristo II Historische Demogra- 
phiae Ungams (896-1996) / [von Gy. Kristo, P. Engel, A. Kubinyi\. -  Heme : Gabriele Schafer Verlag, 2007. -  S. 56.
577 Zimmermann H. Hospites Theutonici. -  S. 69.
578 «Si hospites videlicet boni homines ad regnum venerint, sine sonsilio regni ad dignitates non promoverentur», див.: 
The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
579 Ibidem.-P. 34.
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іноземці виглядали дискримінованими порівняно з угорцями, бо судові справи 
останніх, як це констатував артикул №4, розглядали першими580

Окрім численних за складом і добре досліджених німецьких госпітів581, 
чималого відсотка населення Угорського королівства сягали громади, ідентифікова
ні як homines liberos rutenes. Це були, безумовно, госпіти. З документів відомі як 
поселення групами, так і поодинокі «руські» гості. Зокрема, на нашу думку, до 
таких мешканців могли належати прописані у фортеці Бан у 1214 p. castrenses Che- 
dur, Damang, Duh, Nusata та інші, яких вважали liberos et genere Ruthenos. Аналогіч
но про схожу за ідентифікаціями групу осіб, відомих як homines liberos rutenos, між 
14 січня та 5 лютого 1324 р. згадує кілька угорських актів. Homines liberos rutenes de 
Zarazpotok поіменно невідомі.

Те, що terminus hospes і terminus iobagio міг іноді стосуватися однієї і тієї ж 
особи, засвідчують, зокрема, акти 1355-1362 pp. до історії комітату Саболч, за 
якими Iohannes dictus Orrus був йобаґіоном-госпітом.

Про госпітів знаємо теж за документами 30-50-х pp. XIV ст. В одному з актів 
Еґерської капітули від 8 липня 1337 р. згадано Ozyph ruthenus (Йосипа Руського) de 
Wynna в Земплінському комітаті. Під 9 серпня 1358 p. in possessione Geredche 
проживали Johannes Oruz et Dymith hospites similiter. He відомо тільки, чи був цей 
Dymith як Іоанн (Іван) руським поселенцем, бо такого ототожнення документи не 
наводять.

Отже, соціальний статус та обов’язки руських поселенців і осіб, які володіли 
руськими предикатами впродовж XII-XIV ст., були доволі значними. Ці вільні люди 
обіймали в державі різні посади, немало долучилися до внутрішнього й 
зовнішньополітичного розвитку Угорського королівства. Десятки їхніх сімей отри
мували в користування зручні в господарському плані землі. Місцева і центральна 
адміністрація часто використовувала русь з військовою метою, при виконанні 
судочинства, канцелярської роботи тощо. Часто ці особи обіймали значні посади 
при королівській курії і в оточенні найвищих урядовців, були наближені до 
володарів та їхніх родичів, а тому, безумовно, перебували в центрі двірцевих справ.

Поселенці, пов’язані з мешканцями руських земель кровноспорідненими 
стосунками, започатковували свої роди, більшість з яких не досягнула високого 
статусу, залишаючись дрібними земськими. Частина з них асимілювалася. Втім 
міграційні процеси з Русі до Угорщини поступово посилювалися. Цьому сприяли як 
політичні, так і господарські обставини середини -  другої половини XIV ст., загалом 
позитивні тенденції розвитку Угорського королівства, значно менші наслідки чуми 
1348-1349 pp., яка за різними оцінками щонайменше на третину скоротила чисель
ність населення Західної Європи.

580 Ibidem.- Р . 37.
581 Див., наприклад, роботи Г. Ціммермана: Zimmermann Н. Hospites Theutonici. Rechtsprobleme der deutschen 
Stidostsiedlung. -  S. 67-84; Ejusdem. Siebenbiirgen und seine hospites Theutonici... -  S. 77-80.
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Розділ З
GENERE RUTHENI. БИНТАМИ

Найактивнішим заселення руськими вихідцями Угорського королівства було 
у XII-XIV ст. Тоді ж угорські впливи сягали Галицької та Шипинської (Буковини) 
земель, частково Волині, Молдови. Встановлення від середини XIII ст. у степах 
Причорномор’я і в більшості князівств Русі гегемонії Чинґізидів на тлі завойов
ницьких кампаній 40-х pp. XIII ст. стимулювало перманентний відтік населення на 
захід. Згодом, певною мірою ініційовані політикою сюзеренів Королівства Русі 
Данила Романовича та Лева Даниловича582, періодичні походи до Європи в 60-90-х 
pp. XIII ст. посилили міграцію, хоча і в значно менших масштабах. У XIV ст. цьому 
також сприяла боротьба за спадщину Романовичів, у якій з 1340 р. активну участь 
брали угорські королі.

На основі писемних джерел важко відстежити перипетії досліджуваних 
процесів. Проте, оперуючи навіть фрагментарними свідченнями, зрозуміло, що 
руські поселенці відрізнялися за соціальним і майновим статусом. Відмінною була 
їхня попередня територіальна належність, хоча в самій Угорщині вони відомі 
узагальнено -  Ruthenus. «Руссю» називали, очевидно, всіх, хто приїздив з володінь 
Рюриковичів. Втім:

1. Важко визначити рівень і глибину власного патріотичного самоус
відомлення населення всієї Галицької землі (де, безумовно, постійно протіка
ли асиміляційні процеси), частина якого, зрозуміло, переселилася до Угор
щини. Тому невідомою залишається самоназва переселенців: «галичанинь» чи 
«русь».
2. Різні ідентифікації могли, звичайно, залежати від конкретного угорського 
урядовця, який вносив запис у комітатські чи капітульні акти про появу нових 
поселенців. Не виключено, що для місцевих канцелярій зручніше було не 
«галицьке» (чи якесь інше), а саме «руське» ототожнення, збережене в місце
вій пам’яті від часів володарювання в Галичині династії Ростиславовичів.
3. Імовірно групи поселенців були неоднорідними, включали як мешканців 
Галицької землі, так і вихідців з Київського, Волинського, Чернігівського кня
зівств. Це було реальне для середини -  другої половини XIII ст., коли відбу
валися, наприклад, втечі великих груп населення на захід: «[...] множес- 
твобіжащи*. w безбожньіх Татарь» 3 Частину втікачів становили князі, 
бояри, духівництво, поряд з якими були члени сімей, слуги й ін. Тому, 
розмовляючи лексично і фонетично близькими діалектами, однак ментально, 
психологічно, територіально відчуваючи різницю між собою, ці переселенці 
потрапляли до володінь Арпадів чи Анжу, де їх мали ідентифікувати якось

582 Див.: Войтович Л. Князь Лев Данилович. -  С. 62-76,129-130,140-150,158-162.
583 Ипатьевская летопись. -  Стб. 787.
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«узагальнено». Зрозуміло, для угорців поняття «русь» було звичніше і
зручніше.
Численна поява в Угорщині русі припадає на другу половину ХІІ-ХІІІ ст. Ці 

люди належали до середніх та вищих прошарків населення, мешкали в сільській 
місцевості і рідше, мабуть, у містах. Свій особистий статус у нових землях нерідко 
доводили в судах.

Поіменна й родова ідентифікація всіх виявлених за джерелами осіб складна 
через різноплановість згадок про них. Часто доводиться оперувати лаконічними 
одинокими фіксаціями імені, яке не згадується в жодному іншому документі, а отже 
встановити все, що може цікавити дослідника, проблематично.

Іншим непростим аспектом роботи є проживання цілого ряду мешканців у на
селених пунктах із назвами на зразок «Ruz»9 «Rus», «Ruth/Rut» та подібни (Ruzmark, 
Ruska, Ruthke, Ruzka, Vruzka, Wruz, O-ruszka, Goncz-ruszka, Ruscen, Vruz tun, 
Wruuskap, Olwrs, Ruzkini etc.). Схожих поселень, за підрахунками угорських 
істориків, до XIV ст. у лише прикордонних комітатах нараховувалося кілька 
десятків584 3 них, за дослідженнями Ф. Улічного, в північно-східній частині країни 
(сучасна східна Словаччина та східна Угорщина) -  близько 15-ти585 Інші розта
шовувалися у Трансильванії, на Балканах, у західній Угорщині, Словаччині та ін. 
Серед найхарактерніших -  Верхнє Руське село (тепер -  село Русу-де-Жос, повіт Біс- 
тріца-Несеуд, Румунія), Кішоросі (тепер -  село Кішоросі, медьє Пешт, Угорщина), 
Новий Русков (тепер -  село Новий Русков, округ Требішов, Кошицький край, 
Словаччина) Оросі (згодом -  Оросієве/о, тепер -  село Оросієве Берегівського району 
Закарпатської області, Україна), Оросі (тепер -  село Оросі, медьє Веспрем, Угор
щина), Орослав’є (тепер -  село Орослав’є, Крапинсько-Загорська жупанія, 
Хорватія), Оросло (тепер -  село Оросло, медьє Баранья, Угорщина), Оростон (тепер
-  село Оростонь, медьє Зала, Угорщина), Оросфалва (тепер -  село Рушень, Рушені, 
комуна Пеулешть, повіт Сату-Маре, Румунія), Погроньський Русков (тепер -  село 
Погронський Русков, округ Левіце, Нітранський край, Словаччина), Великий Русков 
(тепер -  село Нодьоросі, медьє Ноґрад, Угорщина), Руске (тепер -  село Ґєнчруска, 
медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), Рускіновце (тепер -  невцілілий топонім, 
округ Кежмарок, Пряшівський край, Словаччина), Русков (тепер -  село Русков, 
округ Кошице околє, Кошицький край, Словаччина), Рускова (тепер -  село Рускова, 
повіт Марамуреш, Румунія), Русковце (тепер -  село Русковце, округ Собранце, 
Кошицький край, Словаччина), Русковце (тепер -  село Русковце, округ Бановце над 
Бебравов, Тренчинський край, Словаччина), Русовце (тепер -  село Русовце, округ 
Братислава, Братиславський край, Словаччина), Торонталоросі (тепер -  Руско Село, 
Воєводина, Сербія), Рускі Поток (тепер -  село Рускі Поток, округ Сніна, Пряшів
ський край, Словаччина), Руська Воля (тепер -  село Руска Воля, округ Вранов-над- 
Топльов, Пряшівський край, Словаччина), Руський Грабовець (тепер -  село Руски 
Грабовец, округ Собранце, Кошицький край, Словаччина), Руський Кручов (тепер -  
село Кручов, округ Стропков, Пряшівський край, Словаччина), Руський Поток (те
пер -  село Руски Поток, округ Сніна, Пряшівський край, Словаччина), Руські Геївці

584 Йдеться, здебільшого, про топонімію та мікротопонімію оборонного характеру, чітко окреслену докумен
тами від XI ст. Серед часто вживаних назв -  «просіка», «стража», «засіка», «стрілець», «остра» тощо. Див.: Kri
sto Gy. Szempontok 6s adatok a korai magyar hatirvedelem k6rd6s6hez. -  Old. 639-660.
585 Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidFovani Slovenska v stredoveku. -  S. 27.
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(тепер -  село Руські Геївці Ужгородського району Закарпатської області, Україна), 
Руські Комарівці (тепер -  село Руські Комарівці Ужгородського району Закар
патської області, Україна), Руські Пекляни (тепер -  село Руске Пекляни, округ 
Пряшів, Пряшівський край, Словаччина) і т. д.586 Звісно, не всі мешканці цих сіл 
належали до «руського світу».

Загалом численні згадки в наративах, світських і церковних актах про різних 
«руських» поселенців дозволяють простежити їхню долю, встановити можливі 
мотиви переселення, майновий і соціальний статус, місце в суспільній ієрархії Угор
щини. Важливо реконструювати генеалогічне коріння, вплив на зовнішню політику 
Арпадів і Анжу, зокрема щодо Галицької та Волинської земель у кінці XII-XIV ст.

Новітній європейській історіографії притаманно вивчати біографії деяких 
руських поселенців587 Це свідчить про актуальність поставлених перед нами 
завдань та спроможність їх виконання. Аналогічні дослідження середньовічних 
прикор-донних контактних зон проводять в різних країнах континенту5

586 Karacsonyi J. Orosz-szlav lakosok Erdelyben. -  Old. 6, %\Дзже JI. Указ. соч. -  C. 23-32; Stanislav J. Slovensky 
juh v stredoveku : v 2 d. / J. Stanislav. -  Bratislava : Laterdme informa£n£ centrum, 2004. -  D. 2. -  S. 324, 391; 
Ulicny F. Dejiny osidlenia SariSa. -  S. 273-274; Ejusdem. Dejiny osidlenia Uiskej iupy. -  S. 197, 199; Ejusdem. 
Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 376, 442-443; Ejusdem. Podiel Rusov, Rusinov na doosi'dFovani Slovenska v 
stredoveku. -  S. 24-27; Rusovce 1208-1998 / [zostavil J. Mallinerits]. -  Rusovce : Miestny urad Bratislava -  Ruso- 
vec, 1998. -  113 s.; Hradsky J. Rusovce. Oroszvdr -  Karlburg / J. Hradsky, J. Mallinerits. -  Bratislava : Albert Maren- 
6in vydavatel’stvo PT, 2007. -  256 s.; Nemeth P. A ktizepkori Szatm&r megye teleptitesei a XV. szdzad elejeig. A§ezi- 
rile comitatului medieval Satu Mare pana la inceputul secolului al XV-lea. / P. Nemeth. -  Nyfregyhaza : A nyiregyh&zi 
Josa Andrds Muzeum kiadvdnyai, 2008. -  Old. 205, 214, 254; Rabik V. Rusini a valaSske obyvatel’stvo na vychodnom 
Slovensku v stredoveku. -  S. 218, 225, 227, 232.
587 Див., наприклад: Font M. Einige raprazentanten des Kleinadels im polnisch-ungarischen Grenzgebieten im 13 Лі. 
und die Zukunft ihrer Familie / M. Font II Specimina nova Universitatis Quinqueecclesiensis. -  1995. -  №9. -  S. 237-250; 
Ejusdem. Felvid&ti kisnemesek kir&lyi szolgalatban (Adal^kok 13-14. szazadi tarsadalomtdrt6netttnkh6z) / M. Font II 
Kelet 6s Nyugat kdzdtt. Tanulmanyok Krist6 Gyula tiszteletere / [szer. L. Kosta]. -  Szeged : Szegedi K6z6pkor&sz 
Muhely, 1995.-O ld. 169-185.
588 Див., наприклад: Pauk M. R. Op. cit. -  S. 107-118.
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3.1. «РУСЬКІ» ПОСЕЛЕНЦІ ЗНАТНОГО ПОХОДЖЕННЯ

При дослідженні руських мешканців Угорського королівства за браком 
джерел іноді важко окреслити їхню соціальну диференціацію. Головним критерієм 
залишаються посади й земельні надання від керівних династій. Таких осіб нам 
удалося виокремити небагато. Втім унікальним виявилося періодичне зіставлення 
літописних повідомлень з дипломами королів.

3.1.1. Ruten Comes
Перші згадки про службу й проживання ймовірних вихідців із Русі у 

володіннях Арпадів датовано в актах кінцем XII ст. Так, під 1165 р. один з дипломів 
короля СтефанаІІІ (Stephanus, 1147-1172) серед знаті згадує комеса Рутена (Ruten 
Comes)5*9. Важко встановити, чому його ідентифікація носить такий характер (Ruten
-  руський) і звідки саме походив цей чоловік. Знаючи, що матір’ю короля Стефана 
була донька київського князя Мстислава Володимировича (1125-1132) і, відповідно, 
онука Володимира Мономаха (1113-1125) -  Єфросинія590, ми можемо припустити 
походження комеса з її попереднього київського оточення та переїзд до Угорщини 
близько 1146 р. після укладення шлюбу з Ґейзою II (Geza, 1141-1161).

У дитячі та юнацькі роки на тлі жорсткого протистояння за угорський престол 
з родичами Єфросинія підтримала старшого сина*, очевидно, користуючись 
послугами згаданого посадовця, який у документі від 24 жовтня 1166 р. фігурував 
серед нобілітету молодого 18-річного короля.

У списку він посів місце серед комесів королівства, одразу після палатина 
Омпуда й комеса Лаврентія (Ompudpalatini Comes, Laurentius Curialis Comes)591. Це 
окреслює його місце в соціальній ієрархії. Однак майновий статус, повідомлення 
про земельні наділи, обов’язки та інше невідомі за браком джерел.

3.1.2. Ladislaus Ruthenus -  Володислав Кормильчичь
Окремі особи, мешканці Угорщини, були, без сумніву, руського походження, 

часто акти їх ідентифікували як genere Rutenus!Ruthenus або ж просто Ruthenus.

* * *

Тим, хто після втрати політичних позицій та, очевидно, і майнових статків на 
батьківщині оселився в Угорському королівстві, був галицький боярин Володислав, 
літописець якого прозвав «Кормильчич» (Ladislaus Ruthenus, до 1188-1231/32). 
Упродовж деякого часу він залишався васалом короля Андрія II.

589 CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 173. Упорядник реґест Арпадів І. Сентпетері вважав, що цю особу звали Ruben 
(див.: RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 37). Встановити правильність прочитаного імені важко за іншими 
виданнями акта, оскільки там не наведено його повного тексту. Не відоме й місцезнаходження оригіналу. Див., 
зокрема: MES. -  Т. 1. -  S. 117.
590 Ипатьевская летопись. -  Стб. 407.
* Цікаво, що між 1162-1163 pp. королева Єфросинія зі своїми дітьми була змушена переховуватись певний час 
у Братиславі (Poson, інші назви -  Пожонь, Пресбурґ, тепер -  місто Братислава, округ Братислава, Словаччина), 
підміським жителям якої в 1165 р. адресувався цей диплом.
591 C D H .-T .3 .-V . 1 .-S . 173; RSA. -Т . 1 : (1001-1270). -  S. 37.
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Активна участь галицької знаті та загалом усього суспільства в житті 
Галицької землі давно відома зі сторінок наукової літератури XIX -  початку XXI ст. 
Науковці дали оцінку боярству, однак біографії окремих, часто одіозних осіб досі 
залишалися поза увагою. Тому за загальним історичним тлом губилися деталі 
психології, мотивація вчинків, елементи побуту головних учасників подій, які 
загалом нерідко впливали на подальший розвиток землі.

Складність постановки завдань залежить від багатьох різнопланових дослід
жень, де дано оцінку Володиславові Кормильчичу. Вчені від початку XIX ст.* вив
чали «феномен» цього боярина, як правило, крізь призму, на їхній погляд, його 
безпрецедентної влади в Галицькій землі у зв’язку з вокняжінням «на столі». Однак 
фактор зовнішнього впливу на поведінку вельможі історики до уваги майже не 
брали.

Попри те, що на тлі інших, менше репрезентованих джерелами представників 
галицької знаті початку XIII ст. Володислав залишив помітний історичний слід, 
біографію нобіля досі, на наш погляд, відображено фрагментарно, безсистемно й 
безальтернативно. Історичні кліше, на жаль, домінують як у деяких наукових 
працях59 , так і серед популярних нарисів593 Часткову переоцінку місця та ролі 
Кормильчича запропонували О. Мазур, О. Майоров, А. Петрик, Д. Гарді і А. Юсу- 
пович594. Монографія російського історика залишається найрепрезентативнішим 
прикладом переосмислення суперечливих сторінок життя і діяльності представника 
галицької знаті595

Джерельна база до теми, на перший погляд, незначна: Іпатіївський літопис (14 
згадок про боярина та його родичів**) і два дипломи угорського короля Андрія II

* Ґрунтовний історіографічний аналіз див.: Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 408-410.
592 Головко О. Б. Боярська «фронда» в Галичі. -  С. 52-59; Його ж. Корона Данила Галицького. -  С. 253-276 : 
Розділ 7. Землі Волині і Галичини в умовах громадянської війни першої половини XIII ст.); Его же. Юго- 
Западная Русь в политике Венгрии в первой половине XIII в. -  С. 122-123; Котляр М. Данило Галицький / 
М. Котляр. -  К .: Інститут Історії України НАН України, 2001. -  С. 10-15 : Розділ. Боярська смута; Галицько- 
Волинський літопис. -  С. 16-17,171, 177; Його ж. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С.90-102 : Розділ. 
Бояри); Його ж. Княжий двір Південної Русі X-XIU ст. -  С. 285-292 : 8. Чини та міністеріали двору Романови
чів; 8.5. Кормильчич; Font М. II. Andras kir&ly politik&ja 6s hadjaratai / M. Font II Szizadok. -  1991. -  Evf. 125. -  
Sz. 1-2. -  Old. 107-144; Ejusdem. Arpdd-hdzi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 188-210 : Fejezet II. 3. Andras 
halicsi politikija 6s hadjaratai); Krupa K. Bojarzy w Haliczu (koniec XII - 1 pot. XIII w.) / K. Krupa // Z dziejow Sred- 
niowiecznej Europy Srodkowo-Wschodniej. Zbior studi6w / [pod red. J. Tyskiewicza] II Fasciculi historici novi. -  
Warszawa : DIG, 1998. -  Cz. 1. -  T. 2. -  S. 49-57; Bartnicki M. Elita polityczna ksiestwa halicko-wlodzimierskiego w 
XIII w. IM. Bartnicki II Ruthenica. -  K .: Інститут історії України HAH України, 2006. -  T. 5. -  С. 106-116.
593 Драбчук І. Три портрети найвпливовіших представників галицької знаті кінця ХП -  початку ХІП ст. / 1. Драбчук 
II Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 
Галич, 10-11 жовтня 2008 року. -  Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника 
«Давній Галич», 2008. -  С. 135-148.
594 Майоров А. В. О некоторьіх психологических закономерностях традиционного сознания в Древней Руси. -  
С. 190-200; Его же. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 408-436 : Глава IV. 4. Феномен Володислава Кормильчича; 
Мазур О. Володислав Кормильчич: Шлях до княжого столу. -  С. 118-129; Петрик А. До історії боярських 
родин Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 29-45; Його ж. До історії боярства та боярських 
родів Перемишльської землі. -  С. 105-117; Його ж. Угорська партія в контексті політичного розвитку 
Галицько-Волинської держави. -  С. 181-193; Харди й. Наследници Юцева измеЬу крал>вске круне и татарског 
japMa. -  С. 133 : Време метежа. І. Старател»и и сюзерени метежа (1205-1214); Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і 
wtodzimierskiej... -  S. 245-256.
595 Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 408-436.
** На тлі повідомлень про інших представників галицької знаті Володислава згадували чи не найчастіше (див.: 
Ипатьевская летопись. -  Именной указатель).
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(1218 та 1232 рр.), де чотири рази занотована persona nomine Ladislaus Ruthenus. 
Жодного іншого наративного або актового документа про нього наразі не виявлено. 
Тому біографію галицького вельможі найлегше реконструювати за галицько- 
волинським літописанням, яке добре дослідили вітчизняні й зарубіжні 
спеціалісти596 Однак інтонаційне навантаження, емоційність авторських оцінок 
ключових персонажів наративу досі потребують окремих студій. Боярин 
Володислав Кормильчич, як ми переконані, -  одна з постатей, до якої науковці, 
починаючи з XIX ст., не зовсім sine ira et studio застосовували образливі й відверто 
неґативні формули. Він, на думку їхньої більшості, був «самозванцем»597, 
«коромольником»598, «узурпатором» та порушником «феодальної ієрархії Давньої 
Русі»599, «угорським попихачем»600, «натхненником боярського самоуправства»601 і 
т. п.

Оцінка політичної діяльності вельможі, попри його найактивнішу участь у 
житті Галичини лише 1212-1214 pp., загалом залишалася негативною. Однак 
незаанґажований та водночас комплексний аналіз літописних повідомлень пере
конує, що з відомих 14-ти звісток про нього лише остання, датована 1214 p., носить 
надто емоційне навантаження: «[...] нашедь зло племени своемоу . и дітемь своимь 

кнажєниа діла вси бо кнази не призрлхоу дЬтии его»602. Повідомлення за 
попередні 1206-1212 pp. нейтральні за змістом, відчувається авторська

596 Нижче наведено список лише окремих досліджень. Географія вивчення літопису засвідчує його особливу 
інформативність та актуальність для країн Центрально-Східної Європи. Робота над джерелом триває. Див.: 
Font М. «Gesta Danielis regis» / М. Font II «Magyaroknak еіеігбі». Unnepi tanulmanyok a batvan esztendds F. Makk 
tiszteletese / [szerk. F. Piti]. -  Szeged, 2000. -  Old. 149-163; Ejusdem. Geschichtsschreibung des 13. Jahrhunderts an 
der Grenze zweier Kulturen. Das Kdnigreich Ungam und das Ftirstentum Halitsch-Wolhynien / M. Font II Abhandlung 
der Geistes- und socialwissenschaftlichen Klasse Jahrgang. -  Mainz: Akadenie der wissenschaften der Literatur; 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. -  №3. -  S. 3-48; Fonalka M. A Halicsi-Volhiniai 6vkdnyv muvel6d6stort6neti 
vonatkozdsai / M. Fonalka. -  Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth egyetemi Kiadoja, 2001. -  159 1.; Галицько- 
Волинський літопис. -  396 c.; Котляр M. Ф. О возможной природе нетрадиционности структури и формьі 
Галицко-Вольшской летописи / М. Котляр II Древняя Русь. Вопросьі медиевистики. -  2006. -  2 (24). -  С. 36-54; 
Толочко О. Замітки з Галицько-Волинського літописання. -  С. 3-17; Его же. Как виглядел оригинал Галицко- 
Вольїнской летописи. -  С. 175-183; Франчук В. Галицько-Волинське літописання з погляду лінгвістики /
В. Франчук II Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. Міжнародна 
наукова конференція 26-27 жовтня 2007 р. Програма і резюме доповідей / Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України. -  Львів, 2007. -  С. 33; Голик Р. Галицько-Волинський літопис: лексикон слів, 
образів і стереотипів / Р. Голик II Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в 
історіографії. Міжнародна наукова конференція 26-27 жовтня 2007 р. Програма і резюме доповідей / Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. -  Львів, 2007. -  С. 34-35; Криса Б. Галицько- 
Волинський літопис: реальність написаного / Б. Криса II Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько- 
Волинське князівство в історіографії. Міжнародна наукова конференція 26-27 жовтня 2007 р. Програма і 
резюме доповідей / Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. -  Львів, 2007. -  С. 33-34; 
Halidsko-volyfisky letopis / [pfedmluva J. Komendova]. -  Praha : Argo, 2010. -  180 s.; Котляр M. Ф. Духовний світ 
літописання / M. Котляр. -  К .: Національна академія наук, Інститут історії України, 2011. -  С. 109-135 
Перша частина, Розділ 3. Ідейні мотиви Галицько-Волинського ізводу, С. 136-150 : Перша частина, Розділ 4. 
Роман і Романовичі в історичній та поетичній традиції, С. 151-169 : Перша частина, Розділ 5. Війна, воїнська 
звитяга і слава очима давньоруських книжників.
597 Зубрицкий Д. История... -  4. 3. -  С. 53-54; ИловайскийД. И. Указ. соч. -  С. 258.
598 Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русьі... -  С. 73.
599 Котляр М. Галицько-Волинська Русь. -  С. 172; Його ж. Данило Галицький. -  К., 2001. -  С. 25-26; Тома- 
шівський С. Історія України... -  С. 86 та ін.
600 Котляр М. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С. 115-116.
601 Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Вольшской Руси. -  С. 199.
602 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731.
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«байдужість» щодо відвертої дискредитації боярина та його родини. Навіть 
присутність імені Кормильчича в розмові третіх осіб (вдови Романа Мстиславовича, 
краківського князя Лешека Білого (.Lesthko Albus, 1194-1227, з перервами), Андрія II 
та польського воєводи Пакослава) не справляє прямого негативного враження. 
Динаміка та стилістика розповіді спокійна, помірковано насичена образливими 
словами.

У двох угорських дипломах Володислав Кормильчич, відомий як Ladislaus 
Ruthenus, не має емоційних суджень. Констатація права власності боярина на 
виноградники й сервів села Паґран Нітранського комітату Угорського королівства 
(тепер -  село Пограніце, округ Нітра, Нітранський край, Словаччина*) носить діло
вий характер603, підкреслює статус господаря в суспільній ієрархії країни.

Отже, оцінка цього представника галицької знаті винятково за відомостями 
Іпатіївського літопису носила суб’єктивний характер. Історики керувалися головно 
політичними вподобаннями, кон’юнктурними підходами. Тому не дивно, що 
найнеґативніше про боярина писали апологети сильної одноосібної влади князів 
руського походження: Романовичів, Ігоревичів, Ольговичів та ін. До таких 
належали, як правило, історики Російської імперії, СРСР та окремі сучасні 
українські вчені. Вітчизняна й іноземна історіографія XX -  початку XXI ст. загалом 
характеризує діяльність Володислава Кормильчича досить стримано. Неодноразово 
висували й припущення про тісні васально-сюзеренні зв’язки з угорським

604королем

* * *

Дискусія щодо походження, джерел формування та функціонування бояр
ського стану Галицької землі налічує чимало фундаментальних робіт ще від другої 
половини XIX ст.605, залишаючи, втім, немало нерозв’язаних питань. Звідси те, що 
історики по-різному розуміли генезу боярських родин, їх місце в розвитку окремих 
територіальних інституцій та землі-держави загалом. Політичний чи ідеологічний 
підтекст, можливість двоякого тлумачення уривчастих свідчень джерел створюють 
прецеденти для подальших наукових пошуків, гострих дебатів та ін. Однією з

* Див.: Feher S. Pogr&ny -  Pohranice (1075-1995) / S. Feher. -  Pohr&ny : Pohr&ny kttzs6g ttnkormAnyzata, 1995. -  
127 1.; ReSko A. Pohranice / A. ReSko, A. Szenassy, A. Feher. -  KomAmo : Vydavaterstvo KT, 2005. -  95 s.
603 «[...] виноградники Пагран [...], якими ми [король угорський Андрій II. -  М. В.] обдарували Володислава 
Руського» («[...] vineas Pagran [...] quas eciam prius Ladislao Ruteno donaveramus», див.: CDS1. -  T. l . - S .  180); 
«[...] усі серви згаданого Володислава з двадцятьма п'ятьма виноградниками» («[...] omnes semi fuerant predictj 
Ladislai, cum numero vinearum vigintj quinque», див.: Ibidem. -  S. 232).
604 Карамзин H. M. Указ. соч. -  C. 446; Иловайский Д. И. Указ. соч. -  С. 259; Петрушевич А. Указ. соч. -  С. 17; 
Соловьев С. М. История России с древнейших врембн. -  Кн. 1. -  T. 1-2. -  С. 569; Его же. Чтения и рассказьі по 
истории России. -  С. 139; Droba L. Op. cit. -  S. 399; Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 52; Гарайда И. Назв, праця. -  
C. 144; Коломієць І. Г. Боротьба південно-західних руських князівств проти експансії угорських феодалів XI- 
XIII ст. ст. / /. Коломієць II Наукові записки УжДУ. Історично-філологічна серія. -  Ужгород, 1949. -  Т. 2. -  
С. 12; Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 275; Хорди Ті. Наследници Юуева измеЬу крал»вске круне 
и татарског japMa. -  С. 133.
605 Найновіші історіографічні нариси див.: Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 46-88 Глава І. 
Общественньїе отношения и политический строй Галицко-Вольїнской Руси в историографии; Пашин С. С. 
Боярство и зависимое население Галицкой (Червоной) Руси XI-XV вв. -  15 с.; Петрик А. М. Боярство 
Галицько-Волинської держави (ХП-ХІУ ст.). -  С. 5-7; Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 7-13.
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проблем на тлі окресленої полеміки залишається походження Володислава Кор- 
мильчича.

Хоча імена його біологічних батьків невідомі, науковці одностайні у 
переконанні про народження майбутнього лідера галицького нобілітету у сім’ї 
кормильця останнього представника династії Ростиславовичів -  Володимира 
Ярославовича. Середньовічні традиції наповнені прикладами впливу таких осіб при 
дворах руських князів та центральноєвропейських правителів загалом. Статус 
опікуна і його нащадків, зрозуміло, був високий. Історичний досвід та детальні 
наукові студії кажуть, що кормильці як духовно, так і фізично були одними з 
найближчих до правителя, дбали про його життя і здоров’я навіть після того, як він 
досягнув повноліття606. Кормилець зі своєю сім’єю могли допомагати молодому 
сюзеренові у стосунках і з іноземними династіями.

Отже, на наш погляд, перші контакти Володислава з Арпадами відносяться до 
1188 р. після встановлення в Галичі влади Бели III та його сина Андрія -  май
бутнього короля. Як наслідок -  князя Володимира Ярославовича угорський король 
узяв під варту: «[...] всади его на столпь и с женою его»607. Місцеве ж боярство, за 
словами літописця, «не блхоуть вси во ищинои мьісли но чіи блхоуть снве и 
братьиіа оу королл то ти держахоутьсл кріпко по королевичи»608

Оскільки джерела не підтверджують будь-якої імовірності перебування поряд 
із полоненим володарем кормильця, ми припускаємо, що той залишився в Галичі. 
Однак син Володислав міг прибути до Угорщини. Опосередковано це підтвер
джують майбутні тісні зв’язки боярина з королівською родиною, найвищими 
світськими і церковними чинами впродовж 1201/1202-1232 pp. Підґрунтя цих 
зв’язків, на наш погляд, було закладено ще в дитячому віці Кормильчича.

На думку більшості істориків, боярські діти та брати для Арпадів залишалися 
заручниками, а отже були гарантами виконання обопільних галицько-угорських 
домовленостей609 Проте ніхто з дослідників не вказує, коли ті повернулися до 
Галичини, і взагалі, чи це відбулося. На наш погляд, «снве и братьиіа» галицького 
нобілітету перебували в Угорщині навіть після того, як Бела III втратив галицькі 
володіння і в 1193 р. уклав мир з краківсько-сандомирським князем Казимиром II 
Справедливим -  союзником Володимира Ярославовича610. Оскільки серед боярства 
першої половини XIII ст. діяла численна та впливова проугорська група, ми 
припускаємо, що її частина в дитячому чи юнацькому віці від 1188 р. перебувала в 
Угорському королівстві. Ставлення угорських вихователів до цієї категорії

606 Див., наприклад: Ипатьевская летопись. -  Стб. 718, 764-765; Гарданов В. К. Указ. соч. -  С. 54-55.
607 Ипатьевская летопись. -  Стб. 661.
608 Там же. -  Стб. 664.
609 Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русьі... -  С. 59; Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  
T. 2. -  С. 451; Кордуба М. Суспільні верстви... -  С. 15; Гарайда И. Назв, праця. -  С. 125; Майоров А. В. Бояре и 
община Юго-Западной Руси в собьггиях 1187-1190 гг. (к проблеме внутриобщинних отношений в 
домонгольский период) / А. Майоров II Средневековая и новая Россия. Сборник научньїх статей к 60-летию 
профессора Игоря Яковлевича Фроянова. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1996. -  С. 235; 
Федака С. Політична історія України-Руси доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття) / С. Федака.
-  Ужгород : Вид-во Падяка, 2000. -  С. 252; Головко О. Б. Князь Роман Мстиславович та його доба / О. Головко.
-  К .: Стилос, 2001. -  С. 118; Майоров А. В. Галицко-Вольшская Русь. -  С. 289; Фонт М. Венгерско-русские 
политические связи в XII веке (1118-1199 гг.) / М. Фонт II Венгрьі и их соседи по Центральной Европе в 
Средние века и Новое время. Памяіи Владимира Павловича Шушарина. Сборник статей / [ред. колл. І  М  Исламов,
А. С. Стьїкалкин, М  К. Юрасов]. -  М .: Конти, 2004. -  С. 105.
610 Kronika Boguchwala і Godystawa Paska. -  S. 105; Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 154.
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«заручників» без перебільшення було доброзичливе. Інакше пояснити тяглість таких 
симпатій упродовж певного часу*, укладення шлюбів611 нам видається доволі 
складно.

Точну тривалість проживання боярських дітей і братів поза батьківщиною 
встановити важко. Ймовірно вони повернулися додому після смерті Бели в 1196 p., 
що, мабуть, дозволило Володимирові Ярославовичу налагодити стосунки з новим 
угорським королем Емеріком -  супротивником герцога Андрія. Про це опосеред
ковано свідчить «Польська хроніка» Вінцентія Кадлубка, який за допомогою угорсь
кої термінології згадав про «найславетніших сатрапів та йобагіонів»612, яких з часом 
у Галичі 1198/1199 р. перебив волинський володар Роман Мстиславович. Ідеться про 
йобагіонів, яких королі часто використовували з різною метою, зокрема -  на Русі61

Беззаперечним залишається те, що між 1198/1199-1201/1202 pp. Кормильчичі 
відомі серед бояр, з якими конфліктував Роман Мстиславович.

Зміна керівної династії Галицького князівства докорінно вплинула на життя 
Володислава. Винищення чимало місцевої знаті614 змусило боярина рятуватися вте
чею «кормиличича иже б і загналь великьш кнзь Романь невірьі ради». Однак 
його (та, можливо, частини родини) місцеперебування до 1206 р. за браком джерел 
не відоме. Жодних версій не навів М. Грушевський615. Відсутні будь-які припущен
ня у І. Крип’якевича, JI. Войтовича, О. Головка, А. Петрика616 Не розглядала це 
питання й М. Фонт617 Серед вітчизняних дослідників лише JI. Махновець та 
М. Котляр618 переконані, що Володислав увесь цей час перебував в Угорщині619 
Такої ж думки, хоча й без серйозних аргументів, дотримувалися М. Марек і 
Ф. Улічний620 Спробуймо підтримати погляд науковців шляхом додаткового 
текстологічного аналізу літописання у подіях після смерті князя Романа 19 червня
1205 р. Йшлося про обставини успадкування галицького престолу.

* Акти Угорського королівства XIII ст. засвідчують стале проживання у володіннях Арпадів руських родин різ
ного соціального та майнового статусу. Див. наприклад: Rapant D. Op. cit. -  S. 61-74 : Filii jobagionum (Deti 
bojarsk£); Ulicny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidfovani Slovenska v stredoveku. -  S. 21-29; Крипгго Д. Русские 
в Венгрии в зпоху династии Арпадов. -  С. 22-30; Фонт М. Венгрьі на Руси в XI-XIII вв. -  С. 89-98; Marek М. 
Cudzie etnikA па stredovekom Slovensku. -  S. 226-254 : 2.1.3. Rusi, Rusini, Rumuni (Valasi) etc.
611 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
612 Misztr Wincenty Kadhibek. Kronika polska. -  S. 255.
613 CDP. -  T.4. -  S. 28-29; T. 6. -  S. 139, 150, 273; Malyusz E. A Szent-Istvfciy csalAd levdtira 1230-1525 / 
E. Malyusz [sorozat-f5szerkesztd J. Varga ; kezirata alapjan sajt6 aid rendezte, szerkeztette 6s a el6sz6t irta /. Borsa]. -  
Budapest: Akad£miai kiado, 1988. -  Old. 16.
614 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ-ХПІ вв. -  С. 137; Ипатьевская летопись. -  Стб. 718; 
Хроника магистра Винцентия Кадлубка. -  С. 138; Misztr Wincenty Kadhibek. Kronika polska. -  S. 255.
615 Грушевський M.C. Історія України-Руси. -  T. 3. -  С. 20-21.
616 Крип якевич /. Назв, праця. -  С. 111; Войтович JI. В. Роман Мстиславич і утворення Галицько-Волинського 
князівства / Л. Войтович II Галичина і Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя з дня народження Данила 
Галицького. -  Львів : Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2001. -  С. 18; Його ж. 
Княжа доба на Русі. -  С. 476; Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба. -  С. 146-147; Його ж. 
Корона Данила Галицького. -  С. 261; Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько- 
Волинської держави. -  С. 183-184; Його ж. До історії боярських родин Кормильчичів, Доброславичів та 
Дядьковичів. -  С. 32-33.
617 Font М. Arpdd-hdzi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 195.
618 Галицько-Волинський літопис. -  C. 77; Котляр M. Ф. Княжий двір Південної Русі X-XIII ст. -  С. 287.
619 Літопис Руський. -  С. 369.
620 Marek М. Cudzie etnikd па stredovekom Slovensku. -  S. 234; Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidTovani 
Slovenska v stredoveku. -  S. 26.
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Серед найсерйозніших претендентів на вакантний трон загиблого галицько- 
волинського володаря залишалися Арпади, Романовичі та окремі путивльські князі 
сіверської гілки династії Ольговичів. Так, Святослав (1177-1210/1211) і Роман (до 
1184—1210/1211), народжені від другого шлюбу новгород-сіверського князя Ігоря 
Святославовича (1151-1202) й доньки Ярослава Осмомисла (1153-1187) -  Єфро- 
синії. Серед них не було єдності. Старший із братів Володимир (1171-після 
1210/1211) не був рідним сином Єфросинії Ярославни, але за церковним правом це 
не мало значення в боротьбі за Галич621. Ігоревичі, втім, користувалися значною 
військовою підтримкою родичів та союзників. Зокрема підтримку їм надав Всеволод 
Святославович Чермний, який претендував на Київ і першість серед князів Русі, але 
не мав кровного права зайняти Галич. Упродовж травня -  червня 1206 р. допомога 
прийшла від поляків та кочівників, а тому брати-князі вирішили позбавити Андрія II 
сюзеренітету над Галицькою землею, який той оформив у серпні 1205 р. з удовою* 
покійного Романа Мстиславича на зустрічі в місті Сяноку622. Дипломатичний успіх 
угорського короля підкріплювався й лояльним ставленням до нього частини галиць
кого боярства.

Війська руських правителів наприкінці весни 1206 р. були значні623, однак 
стратегічні й тактичні здобутки угорців у тривалих переговорах із супротивниками 
не дозволили Ігоревичам усунути Арпадів із Галичини. Компромісним рішенням 
угоди, укладеної в околицях міста Володимира на Волині, було встановлення в 
червні 1206 р. на вакантному троні Володимира Ігоревича. При переговорах були 
присутні і провідні боярські родини Галицької землі, зокрема, й Володислав 
Кормильчич.

Про його участь у житті краю до 1206 р. немає свідчень. Поява боярина в 
Галичі під час міждинастичного протиборства дозволяє припустити, що впродовж 
1201/1202-1206 pp. він перебував саме в Угорщині, з якою, очевидно, пов’язувалися 
дитячі асоціації й де були умови для нормального існування.

Уривчасте повідомлення літопису наводить три різні за часом події:

«Рюрикь же воротисА Кьіевоу. малоу же времени миноувшю. и приведоша кормили- 
чича иже б і загнань великьіи кнзь Романь невірьі ради славлхоубо Игоревича 
послоушав же ихь Галичкьіи боїаре . и послаша по нихь [.. .]»624.

621 Войтович JI. Галицько-волинські етюди. -  С. 235.
* Важко сказати, чи дискусії щодо імені княгині завершені, однак, за висновком О. Майорова, її за світського 
життя звали Єфросинія. Натомість монаше ім'я Романової вдови, за словами вченого -  Анна, або ж Марія. Чіт
ко можна сказати хіба про її грецьке родове коріння та належність до імператорського дому Ангелів (див.: 
Майоров А. Русь, Византия и Западная Европа. -  С. 318-336 : Часть четвертая. «Великая княгиня Романовая»: 
дочь византийского императора -  жена галицко-вольїнского князя. Глава двадцать третья. Евфросиния, Мария 
или Анна? О светском и монашеском имени второй женьї Романа Мстиславовича). При цьому до історіографії 
поряд із традицією називати старшого Романовича Данилом Галицьким, має змогу потрапити чергове кліше -  
Єфросинія Галицька (див., наприклад: Там же. -  С. 372-373 і т. д.).
622 Nagimyj W. Op. cit. -  S. 148-149; Tylinski G. J. Przyczyny zjazdu sanockiego w 1205 r. / G. Tylinski II Warta. -
2000.-№ 10.-S . 75-78.
623 Див. перелік учасників походу: Ипатьевская летопись. -  Стб. 718-719; Літопись по списку Лаврентія. -
С. 404-406. Дослідження про це див.: Волощук М. М. Угорські військові кампанії у Галичину на початку 
XIII ст.: основні цілі та характер перебігу / М. Волощук II Вісник національного університету «Львівська 
політехніка». -  Львів, 2006. -  №571. -  С. 99-104.
624 Ипатьевская летопись. -  Стб. 718.
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Для кращого розуміння цитату варто поділити на чотири окремі хронологічні 
частини.

Таблиця №2

№ п/п Цитата літопису Рік Коментар
1. «Рюрикь же 

воротисл Кьіевоу»
Осінь 1205 р. Автор документа говорить про 

повернення київського князя додому 
після невдалої спроби захопити 

Галич625
2. «малоу же времени 

миноувшю»
Весна -  

літо 1206 р.
Словосполучення, яке дуже часто 

зустрічається в літописі, означає, що 
минув рік чи більше. Тож поява 

«кормиличича» в Галичі, на нашу 
думку, припадає на час не раніше 

весни -  літа 1206 p., тобто боротьби 
за вакантний престол

3. «иже б і загналь 
великьіи кнзь 

Романь. невірьі 
ради»

1198/1199- 
1201/1202 pp.

Частина літописного тексту, яка 
перегукується з «Хронікою» 

Вінцентія Кадлубка. Може стосу
ватися першого етапу правління 
князя Романа в Галицькій землі

4. «славАхоу бо 
Игоревича»

1198/1199- 
1201/1202 pp. або 

весна-літо 1206 р.

Фрагмент може датуватися як 
1198/99-1201/02 pp., так і весною -  
літом 1206 p., на що історики вже 

звертали увагу62

Події з останньої частини цитати «послоушав же ихь [очевидно, Володислава 
та його братів. -  М. В.] Галичкьіи боїаре . и послаша по нихь [тобто Ігоревичів. -  
М. В.]» відбувалися у червні 1206 р. Тож зрозуміло, що Кормильчичі, все ж 
проживаючи між 1198/1199 (або 1201/1202) -  1206 pp. за межами Чернігівської 
землі, добре знали про права сіверських князів на спадщину Ростиславовичів. Додає 
певності цій думці текстологічний та хронологічний аналіз наведеного фрагмента, 
підтверджений тісний зв’язок боярина з королівською родиною й угорською знаттю 
упродовж 1206-1232 pp. Отже, як ми переконані, повернути родину Кормильчичів 
до Галича міг хіба угорський володар.

* * *

У взаємовідносинах боярина Володислава з Арпадами у 1206-1214 pp. 
помітно два етапи. Перший охопив 1206-1209/1210 -  роки перманентного правління 
в Галичині династії Ольговичів (як, імовірно, васалів Андрія II627, котрого від
1206 р. титулували Galitiae Lodomeriaequae Rex in perpetuum) і трансільванського 
воєводи Бенедикта.

625 Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 7; Галицько-Волинський літопис. 
-С . 170.
626 Див., наприклад: Галицько-Волинський літопис. -  С. 171; Стефанович П.С. «Верность» в отношениях князя 
и дружиньї на Руси ХІІ-ХІІІ вв. -  С. 77.
627 Див., зокрема: Волощук М. М. Проблема васальної (?) підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від 
угорського короля Ендре II. -  С. 18-25.
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Внутрішньополітична ситуація Галицької землі й утвердження на престолі Ігоре- 
вичів ускладнили їхні стосунки зі знаттю. Не довіряючи місцевому боярству і намагаю
чись якнайшвидше покінчити з угорською опікою, особливо помітною за Романа, князі 
вдалися до радикальних заходів. Резонансними стали 1209-1210/1211 pp., коли «на 
болре Галичкьіи [...] избьени бьшіа и оубьень же бьіс [...] велициибоиьре»628. На цей 
час, за джерелами, Володислав не вважався найактивнішим представником нобілітету. 
За 1206-1209 pp. літописець жодного разу не занотував імен з родини Кормильчичів*. 
Автор головно фіксував події на Волині. Він міг не мати достатньої інформації про 
правління Ігоревичів та Бенедикта (осінь 1208 -  середина 1209 pp.).

Та все ж серед постраждалих під час князівських переслідувань 1209-1210 pp. 
відомі такі особи: «Юрьи11. Витановичь**. Илиіа Щепановичь Володислав же корми- 
личичь [...] и Соудиславь . и Филипь». Боярин Володислав, зрозуміло, потрапив до 
переліку переслідуваних через якісь невідомі за джерелами конфлікти з князями, які 
негативно сприймали угорську протекцію. На наш погляд, саме між 1206-1209 pp. 
він міг підтримувати зв’язки з Арпадами. Опосередковано це підтверджується 
літописом. Після вбивств 1209-1210 pp. «[...] Володислав же кормиличичь біжа 
во Оугрьі. и Соудиславь . и Филипь . наидоша Данила во Оугорьскои землі»629

Повідомлення про втечу Кормильчича виглядає осібно. Серед інших 
галицьких вигнанців він користувався при дворі короля особливими почестями. Це 
помітно, зокрема, під час військової кампанії палатина Пота до Галичини (червень -  
вересень 1210/1211 p.). Ми вважаємо, що Володислав від початку походу постійно 
був при угорському вельможі, виконуючи дипломатичні доручення, зоїгаема в 
облозі, взятті Перемишля та полоненні місцевого князя Святослава Ігоревича 30

Неоднозначними залишалися взаємовідносини боярина з іншими угорськими 
нобелями. Особисті контакти Володислава в Угорщині впродовж 1206-1209/1210 pp. 
здебільшого не відомі, хоча можна припустити, що він був знайомий із найближчим 
оточенням Андрія II: палатинами, комесами судової курії, коро-лівськими баронами, 
воєводами, представниками вищого та середнього католицького духівництва. 
Галицький нобіль міг належати до курії або близького їй середовища. Похід червня
-  вересня 1210/1211 p., який описує літописець, переконує: Володислав Кормильчич 
перебував серед керівників кампанії -  Пота, Банка, Марцела, Петра Туровича та***інших угорських воєначальників, очевидно, підтримуючи з ними тісні стосунки

628 Ипатьевская летопись. -  Стб. 723-724.
* Волинського літописця впродовж 1206-1209/1210 pp. цікавили інші події (див.: Ипатьевская летопись. -  
Стб. 718-723), бо Романовичі проживали поза Галичиною.
** Історики не раз намагалися встановити походження Юрія Вітановича, висловлюючи думку про угорське 
генеалогічне коріння боярина та його проугорську політичну орієнтацію (див., наприклад: Пашуто В. Т. 
Внешняя политика Древней Руси. -  С. 244; Майоров А. В. Галицко-Вольгаская Русь. -  С. 362; Klaty М. Uhri, 
Uhorsko a Spi§ v halidskej kronik&rskej tradicii: Kultumo-antropologickA analyza «Hali£sko-volynsk£ho letopisu» / M. 
Klaty II Terra Scepusiensis. Stav bddania o dejinach SpiSa / [vedecka redakcia R. GJadkiewicz a M. Homza]. -  Levoda- 
Wroctaw: KldStorisko n. o., 2003. -  S. 257; Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку 
Галицько-Волинської держави. -  С. 184). Угорські акти часто згадують про осіб nomine Vitk, які зберігали якісь 
зв’язки з Руссю (див., зокрема: CDS1. -  T. 2. -  S. 355).
629 Ипатьевская летопись. -  Стб. 724.
630 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 239.
*** При встановленні такого зв'язку важливо порівняти страту Ігоревичів, яку здійснили галицькі бояри у 
вересні 1210/1211 p., і вбивство дружини Андрія II Ґертруди у вересні 1213 р. До організації заколоту проти неї 
був причетний королівський барон Банк (див.: Chronikon Pictum Vindobonense. -  S. 222; Chronicon Posoniensis / 
[ed. A. Domanovszky] II SRH. -  Vol. 2. -  S. 7-8; Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. -  P. 1. -  S. 481). Див.
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Хоча джерела не підтверджують участі Володислава в переговорах про видачу 
галичанам Святослава й Романа Ігоревичів, на наш погляд, він цілком міг 
домовитися про викуп князів з угорського полону та їх повішання631.

Взаємини боярина з королем Андрієм II у 1210/1211-1214 pp. залежали від 
міждинастичних відносин Арпадів та Романовичів. Молодого князя Данила, який 
упродовж 1206-1210/1211 pp. проживав в Угорщині, у вересні 1210/1211 р. за 
підтримки короля та згоди абсолютної більшості населення міста й землі було по
ставлено «на столі шца своего великаго кназа Романа . во црькви стіл Бца присдвца 
Мрьіа»632 Цьому передувало, як ми припускаємо, укладення у першій половині 
1210/1211 р. певної домовленості (невідомо, усної чи письмової, однак відмінної від 
Сяноцького договору серпня 1205 р.) щодо майбутнього управління Галицькою 
землею. Сюзереном короля на столичному престолі за його умовами залишалися 
малолітній «син» (як його називав сам Андрій II, підкреслюючи так своє опікунство) 
Данило і найвпливовіші галицькі бояри*

Прикладом помітної участі короля в суспільно-політичному житті Галицької 
землі, на нашу думку, є інтронізація старшого Романовича в символічному для 
населення місці «црькви сгЬа Бца при°двца Мрьіа». У переліку учасників урочистостей 
бояр літописець записав після угорських вельмож. Принцип дотримання місництва був 
важливим атрибутом передачі соціальної ієрархії при веденні не тільки офіційного 
діловодства. Особа Данила в 1210/1211-1212 pp. була номінальна, а тому діяльність 
Володислава Кормильчича не суперечила інтересам короля.

Поки в Галичі перебувала Романова вдова, можливостей реалізувати домовле
ності Арпадів з галицькими боярами, укладені, на нашу думку, в першій половині 
1210/1211 p., не було. Це викликало непорозуміння в управлінні, провокувало її 
конфлікти зі знаттю. Тому станом на 1211 р. княгиня «йде в Белзь», що перебував в 
управлінні волинського нобілітету на чолі з Васильком Романовичем, чиїм 
сюзереном був його родич -  белзький князь Олександр Всеволодович** Жінка 
фактично погодилася з подальшим сильним впливом угорського короля в Галичині 
впродовж кінця 1210/1211-1212 pp. та з фактом, що «Володиславь княжится»633

також про учасників змови та вбивць королеви, серед яких були близькі Володиславові Кормильчичу особи -  
учасники кампанії до Галицької землі 1210/1211 p.: Wertner М. Merani Gertrud gyilkosai / M. Wertner II Erdelyi 
Muzeum. -  1897. -  Evf. 14. -  Sz. 5. -  Old. 269-276.
631 Докладний аналіз див.: Волощук М. М. Обстоятельства казни в 1210 г. Игоревичей Черниговских: 
актуальнеє вопросьі реконструкции русско-венгерских отношений начала XIII в. / М. Волощук II Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana. -  СПб., 2007. -  № 1/2. -  C. 105-112.
632 Ипатьевская летопись. -  Стб. 726.
* Це підтверджують повідомлення 1210/1211-1212 pp. про непорозуміння між вдовою князя Романа 
Мстиславовича й галичанами, коли ті, «вьігнаша Даниловоу . мтрь [...] а сама йде в Белзь . вставивши и [Да
нила. -  М. В.] оу невірньї* Галичань . Володиславлимь світомь . хотлща бо к н а ж и т и  сама». Отже, «ГаличанЬ» 
були знайомі з домовленостями, яку уклали бояри-втікачі в першій половині 1210/1211 р. з Андрієм II. Інакше 
не ясно, чому те, що король повернув до Галича Романову княгиню і полонив кількох представників знаті 1212 р., 
супроводжувалося «шстоуплением Галичань» (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 727-728).
** У джерелах узагалі не згадано, скільки часу минуло від прибуття княгині на Волинь та її подальшого від’їзду 
до Угорщини. Королівські акти про це нічого не повідомляють. За літописом, після інтронізації Данила у 
вересні 1210/1211 р. «миноувшю же времени» (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 727). Можливо, Романова 
вдова поїхала до Белза в жовтні -  листопаді 1211р.
633 Ипатьевская летопись. -  Стб. 727.
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* * *

Для 1211-1214 pp. властиві не лише участь Арпадів у житті Галицької землі, а 
й відчутні впливи боярина, чия діяльність загалом відповідала інтересам Андрія II. 
Останній етап урядування вельможі найбільше актуалізував увагу літописця та 
майбутніх істориків до його особи. Зрозуміло, що автор джерела відтворював оче
видне винятково з погляду представника волинської знаті, часто, як ми 
припускаємо, свідомо наводячи відверто неправдиву інформацію. Прикладом 
присвоєння суб’єктивних оцінок став, зокрема, й галицький нобіль.

Період 1211-1212 pp. у відносинах Арпадів із галицькою знаттю був 
спокійний. Романова вдова після втрати позицій у Галичі не поспішала змінювати 
ситуацію на власну користь з допомогою угорського протектора. Її візит до 
Угорщини, очевидно, відбувся майже за півроку після переїзду з Галича до Белза -  в 
першій половині 1212 р. Зустріч Данилової матері з Андрієм II саме у володіннях 
Арпадів підтверджує літопис: «Приде король в Галичь . и приведе лтровь свою»634. 
Втім задля цього не обов’язково мусили організовувати військовий похід, як 
вважали окремі науковці635 У літописанні немає згадок про численний воєнізований 
супровід угорського володаря. Актовий матеріал за 1212 р. також «мовчить»636. 
Наведена вище цитата -  єдине підтвердження прибуття короля до Галича. Але пові
домлення, ніби він «іатоу жебьівшю Володиславоу», а згодом «[...] ижовавше 
ведоша во Оугрьі»637 -  сумнівне. Для цього Арпади не мусили організовувати похід. 
Узагалі перипетії так званого «ув’язнення» Володислава Кормильчича варті окремої 
уваги. Зрозуміло, що перш ніж «іатоу же бьівшю Володиславоу и Соудиславоу и 
Филипоу», король «світь створи со Атровью своєю . и с боїарьі Володимерьскьіми» 
та, очевидно, з князями Волині, які прибули на зустріч.

За текстом джерела помітні принципові непорозуміння угорського володаря з 
боярами. Предмет суперечок полягав у тому, що «Володи(мерь.)славь к н а ж и т с а  . а 
лтровь мою [тобто, Андрія II. -М . В.] вьігналь». Через це «іатоу же бьівшю Володи
славоу и Соудиславоу и Филипоу и моученоу бьівшю» 38, король підтримав 
Романову вдову і, як ми переконані, порушив документально не збережені 
домовленості з місцевою знаттю від 1210/1211 p.*. Можливо, його «галицький» візит 
на початку 1212 р. та рішення ув’язнити деяких вельмож спровокували інтриґи й 
переконання Данилової матері, емоційний стан («оу изгнаньи ея сьжалиси»),

634 Там же.
635 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  T. 3. -  С. 28-29; Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 50; Magyarorsz^g 
torteneti kronol6gi£ja / [foszerkesztd K. Benda]. -  Budapest: Akademiai kiado, 1986. -  K. 1 : a kezdetektol 1526—ig. -  
Old. 130; Галицько-Волинський літопис. -  C. 179; Font M. II. Anrdis kiraly politikaja es hadjaratai. -  Old. 124; 
Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  C. 273.
636 CDH. -  T. 3. -  V. l . - S .  78-149; T. 7 .-V . l . - S .  190-191; CDS1.-T. l . - S .  131-138 etc.
637 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728.
638 Там же. -  Стб. 728.
* Загалом, на наш погляд, ситуацію спровокували не до кінця окреслені умови сюзеренітету Андрія II над 
Галицькою землею (невідомо, чи їх коли-небудь було зафіксовано письмово) при переговорах із вдовою 
Романа Мстиславовича в серпні 1205 р. та Володиславом навесні -  на початку літа 1210/1211 р. Вплив короля 
був до кінця не зрозумілий, він не владнав міждинастичних відносин із руськими князями, серед яких не 
бракувало реальних (хоч і слабких) спадкоємців вакантного престолу. Доведеним є доволі прийнятне 
ставлення до Арпадів у Галичі, бо зокрема від’їзд Данилової та Василькової матері до Белза в 1211 р. (на 
відміну від подій 1212 р.) не викликав у місті заворушень.
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відсутність бажання і можливостей з’ясувати деталі суперечок 1210/1211-1212 pp.* 
Інакше важко пояснити, чому за рік угорський володар «поусти Володислава [...] а 
Даниль же Сбиде с мтрью своєю в Л ахи  . Фпросивсл Ф королА»639

Однак наскільки критичним було становище Володислава і чи дійсно він 
залишався в’язнем, джерело не повідомляє. Ретельний перегляд наведеної цитати 
засвідчує, що переписувачі кінця XIII-XIV ст., очевидно, не внесли до тексту всього 
повідомлення за 1212 р. Хто із трьох названих бояр «моученоу бьівшю», 
встановити непросто. Також із фрагмента «много иміниіа давь Соудислав же во 
злат пременисА рекше много злата давь избавис Володислава ижовавше ведоша 
и во Оугрьі»640 важко встановити -  Судислав відкупився сам чи допоміг і Воло- 
диславові. Незрозуміло, скільки представників галицької знаті в супроводі королів
ських військ відправилося до Угорщини.

На наш погляд, імовірність того, що Судислав вніс «много злата» не тільки за 
себе, але й за Володислава, існує. Про його майнові статки, для порівняння, відомо 
трохи більше. Зокрема в передмісті Галича на березі Дністра він володів двором, де 
зберігалися «вино и воща и корма . и копии и стріль»64 . Належність до однієї з 
найвідоміших знатних родин Угорщини -  Лудан** також можлива.

Натомість родина Кормильчичів, попри велику популярність і авторитет у 
столиці, очевидно, мала тут посередні ресурси, володіючи нерухомістю, на думку 
А. Петрика, здебільшого в Перемишлі64 . Гривневий чи товарний еквівалент «злата» 
внесеного викупу не відомий. Покладів «жовтого металу», за писемними джерелами 
й археологічними дослідженнями, у Східних Карпатах тоді не знали***

Однак у такому разі незрозумілим є характер виплати, бо Володислав зали
шався у володіннях Арпадів близько року, а про Судислава до 1217/1219 р. взагалі 
не маємо жодного повідомлення. При наступній літописцевій згадці про 
перебування боярина при курії галицького короля Коломана після коронування того 
в 1215 р.643 ми можемо хіба припустити, що Судислав, як і Володислав Кормильчич,

* Тривалість переговорів установити непросто. Порівняльна характеристика матеріалу, де описано загибель 
дружини Андрія II -  Ґертруди у вересні 1213 р. з подіями, що передували злочинові, дозволяє обмежити 
перебування короля у Галичі одним-двома місяцями. Додому він виїхав десь у липні -  серпні 1212 р. (?). 
Принаймні вже десь на початку 1213 р. володар був в Угорщині (див.: RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 92; CDS1.
-  T. 1. -  S. 138-140). Аналогічно про це пише літопис: «[...] времени же миноувшю король сігЬашетьрать 
великоу» (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 728).
639 Ипатьевская летопись. -  Стб. 729.
640 Там же.-Стб. 728.
641 Там же. -  Стб. 758.
** Див.: Розділ 6. Disputatio. 6.1. Судислав de genere Ludan.
642 Саме в перемишльському походженні родини Володислава Кормильчича переконаний А. Петрик (див.: 
Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі. -  С. 105-117; Його ж. Угорська 
партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 184).
*** У стосунках руської знаті з угорськими королями відомо лише два випадки оплати послуг золотом. Після 
випадку з Володиславом під 1262 р. в одному з дипломів Бели IV описано втечу з татарського полону 
Маладика Руського, який передав володареві на збереження 30 марок золота, за що отримав від того землю 
(див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військово-служила знать, представники курії та канцелярії. 
3.3.6. Maladik/Mladik Ruthenus). Найвідоміші тоді поклади золота були у Трансильванії та Силезії.
643 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731-732. Див. також оригінал диплома із записом про цю подію: MOL, DL 
198.
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перебували в Угорщині. В науковій літературі досі побутує версія його родинних 
зв’язків із Володиславом644, яка, втім, потребує додаткових аргументів.

Таємницю «ув’язнення» згаданого вельможі в 1212 р. розкриває 
етимологічний аналіз терміна «ижовавше», яке, на перший погляд, свідчить про 
закуття в кайдани. Втім це слово російський славіст XIX ст. Ізмаїл Срезневський 
розумів по-різному. Крім значення «закувати», яке могли б застосувати тут, він 
застосовував переклад «приборкати», «втихомирити»645 Через сумбурність подій
1212 р. з огляду на відносини Андрія II з Володиславом за попередніх років і після 
1214 р. таке розуміння дефініції «оковати», на наш погляд, є найвірогіднішим. 
Дивно, бо менше ніж за рік «король же поусти Володислава» (швидше за все не 
завдавши тілесних ушкоджень, чим угорські королі з політичною і династичною 
метою ніколи не гребували*). Тому, вірогідно, повідомлення літописця про арешт 
Кормильчича не відповідає дійсності . На наш погляд, це зумовлювалося тим, що 
представники волинського нобілітету суб’єктивно сприймали стосунки галицької 
знаті з угорцями на початку XIII ст. Імовірно, що цілком свідомо окремі частини 
наративу, списки, не збережений актовий матеріал, які за змістом не відповідали 
офіційному історіописанню династії Романовичів, не заносили до літопису, і з часом 
вони загубилися (або їх знищили). Однак уважне переосмислення вцілілого тексту 
дозволяє зробити висновок, що Андрій II розраховував і надалі використовувати 
вплив боярина Володислава у власній галицькій політиці без будь-якого натяку на 
загрозу його життю чи здоров’ю.

Непередбачений та незрозумілий від’їзд Володислава Кормильчича в складі ко
ролівських військ до Угорщини викликав «шстоупление Галичань»647 Унаслідок обу
рення нобілітету « к н а г и н и  же Романовад . снмь своим Даниломь и с Влчеславомь 
Тольстьімь біжавша во Оугрьі»** Бояри Яволод і Ярополк запросили на престол 
пересопницького князя Мстислава Німого ( | між 1223/1227), який доводився по
кійному Романові Мстиславовичу троюрідним братом і, відповідно, дядьком його 
дітей у третьому коліні648 Існує й припущення про галицьке походження дружини 
цього волинського князя, що дозволяло претендувати на спадщину загиблого

649родича

644 Див., зокрема: Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 50; Петрик А. Угорська партія в кон
тексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 185; Його ж. Ідеологія галицького боярства та 
її вплив на трансформацію Галицько-Волинської держави. -  С. 52. Альтернативна думка: Волощук М. М. 
Судислав de genere ludan. Спроба генеалогічно-біографічної реконструкції / М. Волощук II Записки НТШ. -  
Львів, 2010. -  Т. 260. -  Кн. 1 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. -  С. 257-273.
645 Срезневский И. И. Словарь древнерусского язика. Репринтное издание : в 3 т. / И. Срезневский. -  М .: Книга, 
1989. -  Т. 2. -  4. 1 : (Л-О). -  С. 643-644.
* Показовими є приклади королів Стефана І та Коломана, які осліпили своїх родичів Вазула і Алмоша, щоб не 
допустити їх до престолу (див.: Font М. Koloman the Learned, king of Hungary / M. Font. -  Szeged: Szegedi 
K5z6pkorisz МШіеІу, 2001. -  P. 85-87). Однак Стефана І першим серед вінценосних Арпадів канонізували, при
чому проведено це було за Коломана.
646 Галицько-Волинський літопис. -  С. 179.
647 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728.
** Важливо констатувати втечу старшого Романовича з матір’ю саме до Угорщини, а не на Волинь, як це 
сталося восени 1211р. Княгиня усвідомлювала власну пріоритетність в управлінні землею, затверджену 
нещодавньою зустріччю і перемовинами з Андрієм П, а тому й трактувала заворушення в столиці не інакше як 
«шстоупление Галичань».
648 Войтович JI. Княжа доба на Русі. -  С. 491.
649 Dqbrowski D. Genealogia M£cistawowicz6w. -  S. 289.
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Підготовка до походу мала тривати якийсь час, достатній для мобілізації 
«раті». За кілька днів чи тижнів зробити це було б неможливо*. Князівське військо 
поповнили не лише дружина та галицькі загони, як писав літописець, а й, напевне, 
сили інших волинських міст. Це, зокрема, засвідчено переходом на бік Мстислава 
спершу укріпленого Бузька (тепер -  місто Буськ Буського району Львівської області, 
Україна), що дало змогу безперешкодно зайняти Галич. У місті князь мусив 
користуватися вагомою підтримкою проугорського боярства, без якого взяти під 
контроль хоча б частину князівства було складно. Для порівняння, навесні 1214 р. 
Мстислав Німий не зміг повернути столицю навіть при підтримці белзького князя 
Всеволода Всеволодовича ( |  перед 1224/1225), Данила Романовича із боярами 
Мирославом, Глібом Зеремієвичем, Юрієм Прокоповичем та поляками Лешека 
Білого650.

Король дізнався про зміни в Галицькій землі, як ми вважаємо, вже після по
вернення до Угорщини на рубежі 1212-1213 pp. При ньому були й втікачі Романови
чі, чиї права можна було використовувати з власною метою. Але для організації 
нового війська Арпадам потрібен був час, оскільки влітку 1213 р. Андрій II взяв 
участь у боротьбі за корону Німецької імперії між Оттоном IV {Otto, 1198-1218) та 
ФрідріхомІІ Штауфеном {Fredericus, 1212-1250)651. Водночас у першій половині
1213 р. відбулися переговори короля та Романової вдови (на наш погляд, у 
Секешфехерварі, де володар упродовж року видав цілий ряд дипломів652) про, 
очевидно, відновлення статус-кво від 1210/1211 р. Саме в Угорщині малолітній 
Данило та його мати дізналися, що король «поусти Володислава»6 . Ймовірно на тлі 
подвійних стандартів Андрія II у стосунках з боярином, непоступливості й 
принциповості в управлінні Галичем та, як наслідок, відсутності будь-якого компро
місу взаємини з Романовичами погіршилися. Недоцільним теж виявився проект 
шлюбу з донькою короля -  Марією. Тому зрозумілим стало рішення втікачів, яке 
літописець описав у 1213 p.: «Даниль же С5иде с мтрью своєю в Л ахи  . С&просивсл w 
королА»654. Спершу сім’я вирушила до Кракова (тепер -  місто Краків, Малопольське 
воєводство, Польща), а згодом -  до Кам’янця (тепер -  місто Кременець Кременець
кого району Тернопільської області, Україна)**

Спроби угорського короля і знаті встановити й закріпити в Галицькій землі 
політичний, господарський вплив, контроль за торгівлею, а також -  позиції 
католицької Церкви впродовж 1205-1212 pp. неодноразово зводилися нанівець 
безуспішним використанням генеалогічних прав руських князів, що постійно

* У таких випадках на початку XIII ст. угорському королеві, щоб організувати військо, знадобилося кілька 
місяців. Зокрема кампанії 1206, 1210/1211, 1213 pp. є підтвердженням цього. Володіння Арпадів і волинських 
Мстиславовичів відрізнялися за площею та густотою населення. Підготовка будь-якого походу до Галицької 
землі вимагала часу.
650 Ипатьевская летопись. -  Стб. 729-730.
651 Magyarorsz^g tdrt£neti kronologi&ja. -  S. 130.
652 C D H .-T .3 .-V . l . - S .  147; CDAC.-V. 1 : (1001-1235). -  №65; CDS1. -  T. l . - S .  138-140.
653 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728.
654 Там же.-Стб. 729.
** Упродовж вересня -  жовтня 1213 р. їхнє життя було в небезпеці, можливо, найбільшій від 1205 р. Події 28 
вересня 1213 p., пов'язані з убивством дружини короля Ґертруди Меранської, заворушеннями у країні серед 
найвищої угорської знаті, становили загрозу. До злочину виявилися причетними особи, добре знайомі з 
Володиславом -  бан Банк та Петро Турович, яких, утім, Андрій II помилував (див., наприклад: Wertner М. 
Merani Gertrud gyilkosai. -  Old. 269-276).
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ворогували між собою. Невдале було й правління трансильванського воєводи 
Бенедикта Бора. Тому найпривабливішою для Арпадів станом на 1213 р. залишалася 
перспектива добитися мети при співпраці з боярином Володиславом. Авторитет 
родини Кормильчичів як у столиці, так і околицях вважався незрівнянно вищим 
порівняно з іншими знатними родинами.

Натомість галицький вельможа завдяки зв’язкам з угорською знаттю, 
очевидно, добре знав про їхні права і привілеї655. Відносна толерантність королів в 
управлінні залежними слов’янськими землями (за прикладом Хорватії, Далмації, 
Боснії і Сербії), яку в Галичі ще в 1188-1189 pp. задекларував Бела III, 
приваблювала місцевий нобілітет. Боярство хотіло тримати «весь нарлдь» у 
господарськи прибуткових територіях, юридичній та військовій сферах. Така форма 
сюзеренітету угорського короля була вигідніша за зверхність будь-якого руського 
князя, вихованого на цезаропапістських традиціях Ромейської імперії та принципах 
авторитаризму в стосунках з населенням.

* * *

Вигнання князя Мстислава Німого передбачала кампанія серпня -  вересня
1213 p., добре описана джерелами656. За період 1205-1213 pp. це був другий війсь
ковий похід до Галича, в якому особисто взяв участь король. Підготовку вели 
скрупульозно, Арпади зібрали багато війська: «[...] времени же миноувшю . король 
спіашеть рать великоу»6 Угорські загони, як повідомляє літописець, поповнили 
«Чехи»658.

«[...] король спіашеть рать великоу», «собра много вои и йде на Галичь», «королевоу 
рать великоую»659

«Найдостойніший володар, король угорців Андрій [...] нарешті затриманий 
необхідними справами свого королівства, наприклад, відправиться зі значними силами в 
похід проти Галичан»*

655 У латиномовних документах щодо галицької знаті вживали поняття <<primis Russorum», «milites nobilesque 
Ruthenorum», «Rusciae barones» та інші, які підкреслювали їх високий соціальний статус (див., зокрема: Щаве
лева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 199,204; CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 396).
656 Ипатьевская летопись. -  Стб. 729; CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 149-150; Ebendorfer Thomas. Op. cit. -  S. 465.
657 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728.
658 Там же.-Стб. 730.
659 Там же. -  Стб. 728-729.

«Dominus Andreas, rex Hungarorum excellentissimus [...] impeditus demum necessariis regni sui caussis, puta 
profecturus valida manu in exercitum contra Gubatos». Диплом королеви Ґертруди (очевидно, останній за життя), 
датований 1213 p., описує підготовку «exercitum contra Gubatos» (див.: CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 149-150, див. 
також критику: RSA. -  Т. 1 (1001-1270). -  S. 90, 101), ідентифікувати яких намагався ще Ґ. Феср. На його
думку, «Gubati» -  це давні жителі Трансильванії, які за актами відомі теж як «Bubali», «ВиЬасі» і т. п. (див.: 
CDH. -  Т. 3. -  V. 2. -  S.485). Натомість, за словами М. Грушевського, «під сим попсованим іменем треба розу
міти Галичину (Galatos)» (див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 29). У 1985 р. припущення 
українського історика намагалася розвінчати М. Фонт, вважаючи «Gubatos» етнічним відгалуженням половців 
(Фонт М. Кто скрьівается под названием «Gubatus» в венгерских грамотах начала XIII в.? / М. Фонт II Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila J6zsef nominatae. -  Slavistische Mitteilungen. -  Sectio linguisica. -  Szeged, 1984.
-  № 16. -  C. 211-220; Ejusdem. Kikek neveztek «Gubatusnak» а ХИІ. sz&zad elejen / M. Font II Pecsi Tudo- 
manyegyetem. Tudomdnyos Kttzlem&iyi. -  P6cs, 1985. -  Old. 11-16). Ми, проте, не відкидаємо описання в 
дипломі Ґертруди саме походу в галицькі землі. Зіставлення графем букв «а» з ««» та «/» з «А» завезеного із За
хідної Європи рукописного готичного курсиву (див.: Киселева Л. И. О происхождении готического курсива / 
Л. Киселева II Средние века. -  М . : АН СССР, 1964. -  Вип. 36. -  С. 34), я к и й  використовувала королівська
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Король відводив Володиславові Кормильчичу, судячи з літопису, особливу 
роль серед воєначальників. Саме боярин очолив військо після загибелі Ґертруди 28 
вересня 1213 р. й повернення Андрія II з півдороги додому (очевидно, наприкінці 
вересня -  на початку жовтня 1213 p.). Загалом масштабний за розмахом і складом 
учасників похід мав відновити угорський вплив у Галицькій землі встановленням 
тут при владі одного з найавторитетніших вельмож як васала короля. Схожі були 
кампанії серпня -  вересня 1210/1211 р. з подальшою інтронізацією в Галичі Данила 
Романовича та липня -  серпня 1245 р. (Бела IV планував повернути Галицьку землю 
носієві титулу Galitiae dux Ростиславові Михайловичу під, безумовно, власним 
протекторатом).

Напрям просування військ відомий частково. Достеменно зрозумілою є 
зупинка Андрія II десь 28-29 (?) вересня 1213 р. в «манастьірі . Лелесові» (тепер -  
село Лелес, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина) на відстані понад 150 км 
від Верецького або ж Лубківського перевалу (porta Russiae) та 130 км від Дуклянсь- 
кого й Тилицького. Угорські війська рухалися традиційним шляхом, уживаним 
terminus ante quern від кінця XII ст. (1188 p.). Про це знаємо з привілею- 
фальсифікату єпископа Ваца Болеслава від 1214 p., адресованого Лелеській обителі 
та конфірмованого королем660, в якому згадувавлося: «[...] коли щасливої пам’яті 
наш батько [Андрія II. -  М. В.] король Бела [...] відправився з нами походом на Русь 
[1188 р .-М Я .]»661.

Потреба залучити до кампанії мешканців Перемишльської землі для Воло
дислава стала очевидною. Цей порубіжний терен залишався одним із най- 
нестабільніших, часто перебував під впливом Арпадів662. За дослідженнями Павла 
Раппопорта та Михайла Рожка обороноздатності південно-східної передгірської

канцелярія Арпадів ХПІ ст., допускає ймовірність помилкового прочитання не зовсім розбірливо написаного 
тексту (nop. «G[ub]atos», замість «G[al\atos») та подальшу неточну публікацію. Тим паче укладачем акта, 
очевидно, був наближений до Ґертруди німець (джерело імені не наводить, невідомий він і Ласло Феєрпатакі. 
Ми можемо лише припускати, що від 1210 р. йдеться про веспремського препозита, канцеляриста Фому (див.: 
Fejerpataky L. A kiralyi kanczelldria az Arpadok koraban / L. Fejerpataki. -  Budapest: Kiadja a M. T. Akad6mia, 
1885. -  Old. 95) близького до Ґертруди в останні роки її життя), який не знав географії сусідніх Арпадам країн. 
Те, що король упродовж другої половини року організував і провів дві значні кампанії (після участі в проти
стоянні претендентів на німецький престол), видається малоймовірним.
660 Див.: RSA. -  Т. 1 (1001-1270) -  S. 96-97; Oklevelek 6s iratok Szolnok vdros tdrtfnetflril 1075-1685 /
[osszegyujtfttte es latinb61 forditotta Gy. Benedek]. -  Szolnok: J&sz-nagykun-Szolnok Megyei Muzeumok 
igazgatosaga Szolnok, 2007. -  Old. 16-19.
661 «[...] felicis memoriae Rex Bela, pater noster sibi contulerat, quando secum in expeditionem in Russiam iuerat», 
див.: CDH. -  T. 3. -  V. l . - S .  160. Дуклянський перевал, який угорці частіше вживали з військовою метою ще 
з кінця XI ст., виводив війська в околиці Сянока та Перемишля, однак, за своїми топографічними 
характеристиками був надзвичайно складний через значні перепади висот, відсутній пологий підйом та спуск, 
властивий іншим переходам.
662 Див.: Koperski A. Das Altungarische Reitergrab von Przemysl (Stidostpolen) / A. Koperski, M. Parczewski II Acta 
Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. -  Budapest, 1978. -  T. 30. -  Fasc. 1-2. -  S. 213-231; 
Zakrzewska G. Die Knochenreste eines Pferdes aus dem altungarischen Grab in Przemysl / G. Zakrzewska II Acta 
Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. -  Budapest, 1978. -  T. 30. -  Fasc. 1-2. -  S. 235-241; Петегирич
В. M. Оружие и снаряжение всадника / В. Петегирич II Археология Прикарпатья, Вольїни и Закарпатья. 
Раннеславянский и древнерусский периодьі. -  К .: Наук, думка, 1990. -  С. 170; Свешников И. К. Древнерусские 
города: Перемишль / И. Свешников II Археология Прикарпатья, Вольїни и Закарпатья. Раннеславянский и 
древнерусский периодьі. -  K .: Наук, думка, 1990. -  С. 104; Волощук М. М. Terra Praemizliensi in Regnum 
Hungariae в XIII веке. Хронология проблеми / М. Волощук II Colloquia Russica / [pod red. V. Nagimego і T. Pud- 
lockiego]. -  Series II. -  T. 1 : Przemysl і ziemia Przemyska w strefie wptyw6w ruskich X -  potowa XIV w. -  Krak6w, 
2013.-S . 101-111.
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околиці Перемишля, він не мав достатніх укріплень663 Угорським військам 
відкривалися підступи до Галича, посилити обороноздатність якого Мстислав 
Ярославович не встигав. Його кількамісячне правління взагалі невідоме, хоча, без 
сумніву, частину підтримки населення та представників нобілітету князь втратив. 
Після появи неподалік столиці загонів Володислава той «избіжа из Галича»664.

Попри очевидне, на наш погляд, прибуття боярина на чолі іноземного війська 
не як самостійного управителя, повідомлення' літописця на зразок «Володислав же 
воіха в Галичь и в о к н а ж и с а  и  сіде на столі» історики сприйняли буквально, 
констатуючи узурпацію князівської влади665. Населення перебіг кампанії, очевидно, 
не сприймало вороже, бо джерела не зафіксували заворушень, незадоволення (що, 
звичайно, неодмінно потрапило б до волинського тексту). Відчувалася прихильність 
містян до боярина. Його не до кінця зрозумілий несподіваний від’їзд у 1212 р. і 
тріумфальне повернення за рік з королівськими загонами спростували згодом 
задокументовані чутки, нібито «ятоу же бьівшю Володиславоу», а тому й упродовж 
кінця 1213-1214 pp. до угорців ставлення було толерантне.

«Вокняжения» Володислава часто порівнювали зі встановленням у Болгарії 
династії Асенів (1187 p.). Зокрема українські вчені припускали поінформованість 
вельможі про повстання болгарської знаті, чий приклад той намагався наслідувати 
згодом у Галицькій землі666. Хоча версія має й опосередковане документальне 
підтвердження*, на що ніхто з науковців жодної уваги не звертав, ми переконані в її 
хибності.

На нашу думку, правління боярина Кормильчича в Галичі розпочалося ще у 
вересні 1210/1211 p., визначене невідомими за змістом домовленостями з Андрієм II 
у середині 1210/1211 р. Однак після повішання Ігоревичів у столиці князівства 
перебували представники Романовичів, тому літописець не надавав «вокняжению» 
Володислава відверто неґативної оцінки. Це не вважалося принциповим до 1213 р. 
Очевидно, після повернення боярина з Угорщини Арпади планували втілити в

663 Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. / П. Раппопорт. -  Л .: Наука, 1967. -
С. 177; Рожко М. Тустань -  давньоруська наскельна фортеця / М. Рожко. -  K .: Наук, думка, 1996. -  С. 193; 
Його ж. Міста, дерев’яне будівництво, наскельні та оборонні споруди Карпат IX-XIV ст. / М. Рожко II Етно
генез та етнічна історія населення українських Карпат : у 4 т. / [гол. ред. С. Павлюк]. -  Львів : Інститут народо
знавства НАН України, 1999. -  Т. 1. -  С. 447.
664 Ипатьевская летопись. -  Стб. 729.
665 Грунтовний історіографічний аналіз див.: Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 408-410.
666 Войтович Л. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів. -  С. 34; Грицак П. Галицько-Волинська 
держава / П. Грицак. -  N .-Y .: Обнова, 1958. -  С. 66; Мазур О. Володислав Кормильчич. -  С. 125; Петрик А. 
Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 185; Його ж. До історії 
боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 33.
* Висуваючи це припущення, історики натомість не наводили достатніх аргументів. Втім за актом Бели IV від 
1250 р. комес Івахін (Iwachin comes Scibiniensi), учасник війни з болгарами, в червні -  вересні 1210/1211 р. брав 
участь «у поході [...] проти руського князя Романа [...] у якому той був схоплений і вбитий» («contra Romanum 
ducem Ruthenorum [...] in quo conflictu idem dux capite fuit truncatus», див: RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 278; 
Sz^kely oklev£lt£r 1219-1776 / [kozz£teszi S. Barabas]. -  Budapest: A Magyar Tudomanyos Akad6mia Kiadasa, 
1934. -  Old. 3-4). Івахін мусив керувати військом, яке потім під його керівництвом відправилося під Галич. 
Отже, місцеве боярство мало змогу дізнатися про утвердження в Болгарії династії Асенів (див. також: 
Karacsonyi J. Az erd^lyi szekelyek elsd hadjarata 1210-ben. -  Old. 292-294).
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життя так званий «хорватський варіант» приєднання Галицької землі667 Наведімо 
ряд додаткових аргументів.

Розширення Угорського королівства супроводжувалося, починаючи з XI ст., 
включенням на особливих умовах суміжних із Паннонією земель. У роки Стефана І 
воєводством стала Трансильванія. Володислав І та Коломан розширили кордони 
країни до Адріатики у Хорватії і Далмації. У 1102 р. з місцевою знаттю було 
укладено угоду «Pacta Conventa»668. Однією з її умов було збереження посади бана 
(«<banus Dalmatie et Chroatie» чи «banus maritimus»), яка забезпечувала суверенітет 
землі (від річок Драви і Дунаю до моря) у військових й судових справах669 
Приєднання до володінь Арпадів територій головно зі слов’янським населенням 
поступово розширювало впливи інституту банства. За джерелами, які докладно 
опрацювали М. Вертнер, А. Жолдош та ін., у XIII ст., крім хорвато-славонських, 
відомі боснійські, сербські, мачванські й низка інших прикордонних банів670 Ці 
уряди обіймали особи не обов’язково місцевого походження. За умовами переходу 
Хорватії і Далмації одному із синів короля (подібна практика в XIII ст. Арпади вико
ристовували регулярно) бан переходив до його підпорядкування. Так було, зоюзема, 
у випадку з Белою (до 1226 р.) і Коломаном (після 1226 р.) -  синами Андрія II6 \  які 
щодо батька зберігали помітний суверенітет6 2.

Ми переконані, що король від середини 1208 р. розглядав Володислава і мало
літнього Данила Романовича своїми протеже. Після страти Ігоревичів волинський 
князь у планах Андрія II посідав чільне місце. Однак умови сюзеренітету варто було 
не тільки обговорити зі знаттю, як це сталося у Хорватії сторіччя раніше, а й 
задекларувати документально. На жаль, невідомо, чи це відбулося.

Широка мережа залежних територій була вигідна Арпадам на тлі міграційних 
рухів, які ініціював ще Коломан. Госпітів (hospites) зазвичай розселяли поза Панно
нією. Дослідження М. Марека, присвячене Словаччині, -  переконливе підтверджен
ня цього673 Однак внутрішня колонізація, учасниками якої часто були іноземці, 
надання їм помітних пільг при веденні власного господарства сприяли феодалізації 
країни, позитивній динаміці економічних показників.

Галицька знать була ознайомлена з розвитком Хорватії, Далмації, Трансиль
ванії та ін. На Русь ця інформація потрапляла по-різному. Літописці знали, хто такий

667 Див.: Войтович Л. Король Данило Романович. Загадки та дискусії. -  С. 386; История Венгрии. -  С. 143; 
Font М. Ungam, Polen und Galizien-Wolhynien im ersten Drittel des 13. Jh. / M  Font II Studia Slavica Hungariae. -  
1993. -  № 1-2. -  S. 35; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 113.
668 Mandic O. «Pacta Conventa» і «dvanaest» hrvatskih bratstava / O. Mandic II Historijski zbomik. -  Zagreb, 1958— 
1959. -  D. XI-XII. -  S. 165-204.
669 Див.: Mandic O. Op. cit. -  S. 177; Guldescu S. History of medieval Croatia / S. Guldesku. -  The Hauge : Mouton & 
Co, 1964. -  S. 184; Zsoldos A. Az Arp&dok 6s allatval6ik... -  Old. 123 : 9/1. Isp&ns&gok, megyek, tartomanyok; 
SiSic F. Povijest Hrvata. Pregled povijesti hrvatskoga naroda 600-1526 / F. SiSic. -  Split: Maijan tisak, 2004. -  D. 1. -  
S. 183.
670 Wertner M. Az Arp&dkori bdnok. Meghat&roz4sok 6s helyreigazitisok. -  Old. 377, 472, 478, 480, 555; Zsoldos A.
Egesz Szl&vonia b&nja. -  Old. 269-281; Ejusdem. Hrvatska і Slavonija u srednjovekovnoj Ugarskoj Kraljevini. -
S. 19-26.
671 Див.: Prochaskova N. Postavenie hali£k6ho kr&Fa a slav6nskeho knieiafa Kolomana z rodu Arp&dovcov v uhorskej 
vnutomej a zahranitnej politike prvej polovici 13. storodia / N. Prochaskova II Medea -  Studia MEDiaevalia Et 
Antiqua / [red. rada M. Demko]. -  1998. -  T. 2. -  S. 70-71; Ejusdem. Koloman Halidsky na SpiSi pred rokom 1241 / 
N. Prochaskova II Terra Scepusiensis. Stav b&dania o dejin&ch SpiSa / Vedecka redakcia R. Gladkiewicz a M. Homza. -  
Levoda -  Wroclaw : Kl&torisko n. o., 2003. -  S. 247.
672 Zsoldos A. Az ArpAdok 6s allatval6ik... -  Old. 81-82 : 6/3. A duk&tust61 az iflabb kir&lys&g.
673 Marek M. Cudzie etnikd na stredovekom Slovensku. -  S. 7-12.
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«banus», розуміли його обов’язки й повноваження. Хорватські бани на Русі мали й 
родинні зв’язки674. Ймовірно, саме етнічно слов’янські загони на чолі з 
королівським бароном Моґом упродовж вересня 1205 -  червня 1206 pp. мали 
охороняти малолітніх Романовичів. Про це свідчать імена учасників походу 
«Вьлпт», «Корочюн», «Витомир», «Благиня»675 Володислав Кормильчич, зокрема, 
знав бана Банка, бо обоє брали участь у кампанії проти Ігоревичів у серпні -  вересні 
1210/1211 р.

Спершу для галицької політики Андрія II особа малолітнього Данила -  
«милаго сина своего» була потрібна676. Розглядаючи його легітимним претендентом 
на престол, а Володислава -  опікуном, наставником чи регентом, угорський король, 
без сумніву, ще від 1210/1211 р. розраховував зберегти контроль над землею. Запла
новане одруження Романового сина з донькою Андрія -  Марією в перспективі мало 
пов’язати Данила з Арпадами не тільки узами політичного васалітету, а й 
шлюбними.

Однак непоступливість вдови Романа Мстиславовича щодо спадщини 
покійного чоловіка та у взаєминах із Кормильчичем звела нанівець частину задуму 
короля. Втім зв’язки боярина з Арпадами залишалися сталими, що, з іншого боку, 
дозволило їм при збереженні номінальних претензій навіть до Волині розірвати 
домовленості з Романовичами. За актами 1213-1214 pp. Андрія II титулували «Dei 
gratia Hungarie, Chroacie, Dalmacie, Rame, Seruie, Galicie Lodomerieque Rex»677 У 
практиці титулування відомі й казуси, коли terminus Galitiae не вживали, натомість 
terminus Lodomeriae -  залишався67

У Галицькій землі боярин Володислав володів низкою повноважень, зокрема 
військовими. У літописі читаємо: «[...] на рікоу Бобрькоу [...] Волидиславь вьіеде 
сь Оугрьі и Чехьі своими»679 (весна 1214 p.). Частина науковців, аналізуючи поняття 
«своими», висловила впевненість у тому, що вельможа використав наймане 
військо680 Проте ми не згідні з такою думкою. Безумовно, війська, які король 
організував для походу в Галицьку землю, впродовж літа -  осені 1213 р. зазнали 
відчутних кількісно-якісних змін. Перша, очевидно, найтісніше пов’язана з королем 
присягою вірності частина армії, покинула загальний табір під Лелеським 
монастирем після 28 вересня 1213 р. Разом із володарем ці сили займалися 
придушенням заколоту знаті (« м атєж ю  же бьівшю»). Те, що король повернувся у 
всеозброєнні, підтверджує літописець: «[...] королеви шбратившюсА . мнозі избити 
бьіша . а дроугиіа разбігошасл»681

Інша група угорських військ, мабуть, покинула Галич після завершення похо
ду (можливо, на рубежі 1213-1214 pp.), вважаючи своє завдання виконаним. Ми не

674 Ипатьевская летопись. -  Стб. 407.
675 Там же.-Стб. 717.
676 Там же.
677 Див., зокрема: CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 147, 151, 153, 161, 167-169; CD АС. -  V. 1 (1001-1235). -  № 65;
критичні видання угорських актів: CDS1. -  Т. 1. -  S. 135,137, 143-144; RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 94.
678 CDS1.-T. l . - S .  159.
679 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730.
680 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 30; Крип якевич І. Назв, праця. -  С. 171; Котляр М. Ф. 
Данило Галицький. -  K., 2001. -  С. 27; Мазур О. Володислав Кормильчич. -  С. 124; Петрик А. Угорська партія 
в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 185; Головко О. Б. Корона Данила 
Галицького. -  С. 276.
681 Ипатьевская летопись. -  Стб. 729.
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маємо підтверджень цього, однак ослаблення збройного потенціалу Володислава 
відоме з його невдач у війні з волинськими князями навесні 1214 р. В аналогічних 
сутичках 1205-1206, 1208, 1210/1211, 1213 і навіть 1214 pp. руські (як і польські) 
князі та знать, як правило, пасували перед силами угорських королів, відмовлялися 
вступати у відкритий бій, відкривали ворота міст, вдавалися до дипломатії. Тому 
повідомлення літописця про те, що «бьівши же січи велиці . и шдоліша Д а х о в і и 
Роусь [...] Володиславь біжа мнозии избити w вои его» важко витлумачити інакше.

Джерела загалом про найнятих Володиславом «Оугрьі и Чехьі» не 
обмовляються жодним словом. Для цього в боярина не було часу. Чеських 
колоністів, які могли б нести військову службу, за дослідженнями М. Марека, на 
кордоні з Галицькою землею розселено не було 82. Тож питання, звідки ті взялися й 
чому залишалися під командуванням галицького вельможі довше, ніж інші, 
залишається відкритим. Можна припустити, що, ймовірно, це були німецькі 
підрозділи із сусіднього з Угорщиною Чеського королівства, які долучилися до 
походу після успішної участі Андрія II в протистоянні Оттона IV та Фрідріха II. Від 
1199 р. дружиною чеського короля Оттокара І була рідна сестра угорського 
володаря -  Констанція.

Однак ми не відкидаємо і залучення «чехів» за посередництва Володиславово- 
го соратника Судислава, який від 1209-1210/1211 pp. перебував в Угорщині, три
маючи тут родові надання родини Лудан. За Шимоном Кезаї, цей чеський за 
походженням рід зберігав власну етнічну ідентичність до кінця XIII ст. Тож відомі 
літописні «Чехьі» 1214 року могли бути представниками genere Ludan та їхніми 
слугами, яких очевидно, багато залишилося з Володиславом Кормильчичем у 
Галичі, а згодом вони взяли участь у його протистоянні з поляками. За Я. Лукачкою, 
на середину XIII ст. рід володів у королівстві 35-39-ма маєтностями, отриманими в 
різний час і локалізованими головно в північній та північно-східній частині королів
ства683 Тому участь родини в поході до Галицької землі з огляду на добру службу 
королю Андрієві ІҐ і тісні стосунки з Володиславом Кормильчичем виглядає 
вірогідною.

Пізніше повідомлення Лаврентіївського літопису від 1219 р. вдруге згадує про 
перебування в Галичі «Чахові и Л аховє  и Морава». Вони захищали місто від 
Мстислава Мстиславовича684 Ми допускаємо, що під «Чехами» й «Моравами» 
також слід розуміти саме рицарів із Лудан, кількість яких серед оточення Коломана 
дала змогу авторові джерела звернути на це увагу.

Загалом у 1214 р. боярин Володислав усе ж не зміг захистити «ТеребовлА [...] 
Моклекова [тепер -  невцілілий топонім біля хутора Мокляки Чортківського району 
Тернопільської області, Україна] и Збьіража [тепер -  місто Збараж Збаразького

682 Marek М. Cudzie etnika па stredovekom Slovensku. -  S. 393. Поряд з цим студії Ф. Улічного про етнічне 
походження Шимона Кезаї, засвідчили невеликі поселення з чеськими мешканцями на сході володінь Арпадів 
від XIII ст. Точний час їхнього виникнення встановити важко, однак деякі з них локалізовано в комітаті 
Земплін (див.: Ulicny F. Povod uhorskeho kronik&ra Simona z Kezy / F. Ulicny II Studia historica Tymaviensia / 
K 2ivotn6mu jubileu dr. h. c. univ. Ph.Dr. Richarda Marsinu, drsc. -  Tmava, 2003. -  S. 61-62).
683 Lukadka J. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do za£iatku 14. storodia. -  S. 13.

За правління Андрія II після участі угорців у V Хрестовому поході деяким представникам роду Лудан 
повернули їхні володіння, які з невідомих причин конфіскував король Петро Орсеоло. За Бели IV родина 
отримала найбільше надань, досягнула високого статусу при королівському дворі та на військовій службі 
(див.: Lukadka J. Majetky a postavenie Ludanickovcov па Slovensku do zadiatku 14. storodia. -  S. 3-14).
684 Лаврентьевская летопись. -  C. 502.
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району Тернопільської області, Україна] и Бьїковень [тепер -  село Буківна 
Тлумацького району Івано-Франківської області, Україна]». В околицях міст Лешек 
Білий та волинські князі захопили чимало полонених685, а Володислав зазнав важкої 
поразки*. Реакція угорців була миттєва: «[...] потом же король поиде на Лестька»686 
Отже, має цілковиту рацію О. Майоров, розглядаючи це повідомлення як спробу 
сюзерена захистити свого васала та підконтрольні йому землі687

Однак, окрім військових подій, у яких вельможа брав участь, джерела 
практично не відображають інших обставин його правління від осені 1213-го до літа
1214 р. Небагато знаємо ми і про сімейний статус боярина. Про це частково 
говорить літописна цитата, ніби «[Володислав. -М . В.] нашедь зло племени своемоу
. И дІ тЄМЬ СВОИМЬ . КНАЖЄНИА ДІЛА . ВСИ бо КНАЗИ НЄ ПрИЗрАХОу дЬтИИ ЄГО»)688

Зрозуміло, що Володислав був одружений, мав кілька (щонайменше двоє) ді
тей, з яких О. Мазур і А. Петрик 89 обережно ідентифікують Держикрая Володи- 
славовича -  учасника битви на річці Калці 1223 р. у складі військ «внгонцЬвь Га- 
л и ч к ь іа » . Проте це, на нашу думку, зовсім не свідчить про наміри боярина 
засновувати власну династію. Згадка в наведеному реквіємі про нього і його 
нащадків, а головно думка, буцімто Кормильчич «нашедь зло племени своемоу 
[ . . . ]  к н а ж є н и а  д і л а » ,  радше говорять про спроби запровадити в Галицькій землі 
систему управління, аналогічну хорватській чи мачванській. Діти управителів 
південнослов’янських володінь Угорського королівства зазвичай отримували 
частину володінь батька, після чиєї смерті обіймали вакантну посаду. Підтверджує 
це приклад господаря Мачви Ростислава Михайловича та його синів. Між 1262- 
1266 pp. князь залишався управителем Боснії, натомість Бела Ростиславович 
заволодів після смерті старшого брата боснійськими землями і включив їх до успад
кованих за батьком територій Мачви, які контролював до 1272 р.690

Цитата «кнажєниа діла» викриває прагнення Володислава негайно (адже за
вершальний етап його перебування в Галичі був короткий) передати синам у спадок 
певний земельний ресурс. Та невідомо, чи свої дії боярин погоджував з королем. 
Для літописця й інших руських князів ці зміни виглядали дивними і неприйнятними, 
такими, що суперечили міжкнязівським домовленостям кінця XI -  початку XIII ст., а 
тому викликали належну реакцію: «[...] кнази не призрлхоу дЬтииего». На Русі 
верховним господарем земель був князь, який надавав своїм слугам у тимчасове 
користування окремі володіння.

685 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730.
* За літописом це був перший випадок командування боярина військами. Під час походу серпня -  вересня 
1210/1211 р. він виконував дипломатичні доручення, однак про його присутність серед учасників штурму 
Звенигорода (тепер -  село Звенигород Пустомитівського району Львівської області, Україна) свідчень немає. 
Тому причиною невдач на річці Бібрці міг бути недостатній військовий досвід Володислава, тим паче, що 
серед його супротивників згадували загартованих у боях «болре велиции» Романа Мстиславовича.
686 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730.
687 Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 414.
688 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731.
689 Мазур О. Володислав Кормильчич. -  С. 124; Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишль
ської землі. -  С. 111.
690 Див., зокрема: Zsoldos A. CsalAdi Ugy. IV. Bela 6s Istv&n ifjabb kir&ly visz&lya az 1260-as £vekben / A. Zsoldos. -  
Budapest: Hist6ria, MTA T6rt£nettudomanyі Int^zete, 2007. -  Old. 28, 169 : t£rk£p: Az orszag megosztisa (1254- 
1270); Харди 73. Мачва у yKpajинско-маЬарским односима средином XIII века / Ті. Харди II Українсько-угорські 
етюди / [відп. ред. Л. Войтович]. -  Львів, 2012. -  Вип. 2. -  С. 79.
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Певне незадоволення політикою боярина було й серед знаті. Користуючись 
невідомими наразі літописними текстами, на це в «Історії Польщі» натякав Ян 
Длуґош691. Те, що, за словами М. Грушевського, в перспективі «не знайшло ся охо
чих іти за даним прикладом»692, не засвідчує відсутності серед знаті наміру 
уподібнитися Кормильчичеві, а окреслює зміни галицької політики, які здійснювали 
Арпади впродовж 1214-1238 pp. (з перервами).

Попри відсутність докладнішої інформації про правління Володислава зрозу
мілою залишалася його залежність від короля. На нашу думку, Андрій II за подіями 
кінця 1213 -  початку 1214 pp. (заколот баронів в Угорщині, вбивство королеви, 
вимушене призначення співправителем старшого сина Бели, військові невдачі 
Володислава Кормильчича, польсько-угорські суперечності та ін.) поступово 
усвідомлював складність внутрішньополітичної ситуації та міждинастичних 
стосунків із найближчими сусідами. Щойно узгоджений із королем прихід до влади 
в Галичі боярина замість бажаного спокою й миру викликав опір ряду руських і 
польських князів, які вбачали в цьому порушення ієрархії, а також піддали сумніву 
права короля на території, здобуті в серпні 1205 р. Ми не відкидаємо, що поразка на 
річці Бібрці не додала авторитету бояринові при королівському дворі.

* * *

Перманентне союзництво з Лешеком Білим від 1204/1205 р. для Андрія II 
тепер вважалося найпривабливішим. Обидва володарі, зберігаючи сталі династичні 
інтереси на Волині й Галичині, володіли сюзеренними правами на спадщину 
Романовичів. Краківсько-сандомирський правитель періодично брав участь у 
дипломатичних переговорах за участі Арпадів (червень 1206 р.), підтримував їхні 
війська в поході проти Ігоревичів (серпень -  вересень 1210/1211 р.) і т. п. Обидва 
були адептами католицької церковної традиції, намагались матеріалізувати inter 
schismaticorum релігійні наміри сучасного їм папи Інокентія III. Поряд з цим 
угорський володар усвідомлював свою ієрархічну й мілітарну першість у стосунках 
з польським князем 93

Не випадково на тлі королівського походу проти Лешека влітку 1214 р. той 
задля уникнення зіткнень «посла [до Андрія II. -  М. В.] посла своег ЛЬсьтичаи 
Пакослава воеводоу рекьіи не єсліпо болриноу к н а ж и т и  в  Галичи но поими 
дщерьмою за сна своего Коломана и посади ив Галичи»694 Домовленість про це 
мусили узгоджувати і з галицькими боярами, можливо, й опозиційними Воло- 
диславові, втім зацікавленими у привілеях Арпадів. Принаймні цитата Яна Длуґоша,

691 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 199, 353.
692 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 482.
693 Польсько-угорським відносинам XIII ст. присвячено чимало наукових праць XX -  початку XXI ст.: 
Wielkiewicz-Wawrzynczykowa A. Op. cit. -  S. 1-35; Wlodarski В. Polityka Ruska Leszka Bialego. -  S. 1-84; Ejusdem. 
Polska і Rus. -  S. 30-51; W^dzki A. Uwagi nad problemem ksztaftowania si$ granicy polsko-w$gierskiej na Spiszu w 
gredniowieczu na marginesie najnowszych prac Jana Befiko / A. Wqdzki II Slavia Antiqua. -  1973. -  T. 20. -  S. 197— 
210; Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X -  первой трети XIII вв. / 
А. Головко [АН УРСР, Институт истории]. -  K .: Наук, думка, 1988. -  С. 89-91; Grzesik R. Polsko-w$gierska 
granica па Spiszu -  dzieje historiograficznych zmagan / R. Grzesik II Terra Scepusiensis. Stav b&dania o dejin&ch SpiSa 
/ [vedecka redakcia R. Gladkiewicz a M  Homza]. -  Levoda -  Wroclaw : Kl&torisko n. o., 2003. -  S. 341-351 та ін. 
Давно назріла потреба в комплексній монографії з історії русько-польських середньовічних відносин.
694 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730-731.
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ніби «Руська знать [курсив наш. -М . В.] звернулася до паннонців, які, як здавалося, 
більше підходили для такої справи і покірно благали їхнього короля Андрія 
призначити собі господарем його сина Коломана», є додатковим підтвердженням 
цього. Польський автор про зайняття Галича королівськими військами писав:

«Коли він [Андрій. -  М. В.] прибув до Галича, то його прийняли перші серед руських 
князів і бояри з гідною честю, йому вручили владу над галицькою фортецею»695.

Сумніватися в об’єктивності інформації, яку навів пізньосередньовічний 
хроніст, не випадає, однак не встановленими залишаються хронологія угро- 
польських домовленостей 1214 р. та місце у переговорах Кормильчича.

На нашу думку, зустріч Пакослава з Андрієм II відбулася під час походу 
угорських військ до Польщі та, відповідно, підготовки Лешека Білого до оборони. 
Посольство краківського воєводи розглядали як превентивний дипломатичний захід, 
покликаний за сприятливих обставин уникнути бойових дій. Відомо, що «король 
[...] снаса сь Лестькомьво Зьпиши», розташованому на шляху до передгірського 
Бардейова та прикордонних з Угорщиною польських земель. Для галицького 
вельможі ці перемовини виявилися знаковими, оскільки король, згідно з літописом: 
«[...] поа дацерь его [Саломею/Соломію Лешека Білого. -  М В.] за сна си 
[Коломана. -  М і.]  и пославь и а Володислава»696.

Ретельно проаналізувавши документ, ми дійшли думки, що зустрічі Андрія II 
з Пакославом та з краківським князем відбувалися послідовно впродовж літніх 
місяців (крайній термін -  початок вересня) 1214 р. Молодший шестирічний син 
угорського правителя тоді перебував поза табором батька в Спішському комітаті 
(очевидно -  у центральній комітатській фортеці, тепер околиці міста Спішське Под- 
градьє, округ Левоча, Пряшівський край, Словаччина). Донька Лешека, ймовірно, 
була поряд з батьком. Принаймні за «Житієм» Соломії молоду княжну після 
домовленостей з королем одразу ж відправили до Угорщини697 Тож на підставі 
вивчення папських булл та угорських дипломів 1214-1216 pp. зрозуміло, що 
«король посади снасвоего в Галичи» у другій половині 1214 p., можливо -  на

695 Pannonii apciores геі huic visi per primores Russorum [курсив наш. -  M. В.] aditi sunt, et rex eorum Andreas 
suppliciter a Ruthenis exoratur, ut filium suum Colomannum illis in dominum preficeret [...] Qui dum [Андрій. -  
M. B.] in Halicziam pervenisset, a primis Ruthenorum ducibus et boyaris [курсив наш. -  M. В.] iusto honore exceptus 
est et castri Halicziensis illi tradita possessio», див.: Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша.-С. 199.
696 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731.
697 Vita sanctae Salomeae reginae Haliciensis / [ed. W. Ketrzynski] II MPH : in 5 t. -  Warszawa : PWN, 1961. -  T. 4. -  
S. 772; Ян Длуґош указував, що доньку Лешека Білого коронували разом з Коломаном, причому участь у 
врочистостях брав Вінцентій Кадлубек, чиї тексти були добре відомі в XV ст. й використані в «Історії 
Польщі» (див.: Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 199, 353). Оцінки істо
риків, втім, неоднозначні. Зокрема Гейза Каньо, Герард Лябуда та Карой Голли вважають Соломію присутньою 
при укладенні Спішської угоди (див.: Капуд G. Kilm&n herszeg / G. Капуд II Katholicus Szemle. -  Budapest: Az 
Atheneum R. Tirsulat Konyvnyomd&ja, 1895. -  Old. 256; Historia dyplomacji polskiej (potowa X w-1572) / [pod 
red. M. Biskupa] II Historia dyplomacji polskiej (potowa X-XX ww.): w 4 t. / [pod red. G. Labudy]. -  Warszawa : 
PWN, 1980. -  T. 1. -  S. 165; Holly K. Kfiafcii Salomea a uhorsko-polW vzfahy v rokoch 1214-1241 / K. Holly II 
Historycky dasopis. -  2005. -  R. 53. -  £. 1. -  S. 9, 13-14). Натомість Казимир Яшинський переконаний, що 
доньку Лешека відправили до Угорщини 1218 р. (див.: Jasindki К. Rodow6d Piastdw mafopolskich і kujawskich / 
К. Jasinski II Biblioteka Genealogiczna / [pod red. M. Gomego]. -  Poznan-Wroclaw : Wyd-wo Historyczne, 2001. -  
T. 3. -  S.40-41).
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початку 1215 р. Цим часом датовано перше прохання короля до папи Інокентія III 
про «[...] прагнення коронації нашого сина на галицького короля»698.

Тобто, між літом -  осінню 1214 р. Арпади провели важливі переговори не 
лише з польським князем і верховним понтифіком, а й, що не виключено, -  Galiciae 
Principes et populus. Імена делегатів не джерела повідомляють, втім зрозуміле було 
їхнє толерування угорського протекторату. Principes походили, без сумніву, з бояр, 
мали підтримку населення столиці (можливо, всієї землі). Наскільки таємно від 
Володислава Кормильчича відбувалися перемовини, сказати важко, як і взагалі, на 
наш погляд, не ясно, чи не був боярин на тлі останніх військових невдач причетний 
до пропозиції передати Галич Коломанові.

Ці питання, безумовно, пов’язані зі змістом дипломів 1218 та 1232 pp., адресо
ваних естергомським архієпископам Іоаннові (Iohannus, 1205-1223) та Робертові 
(Robertas, 1226-1239), де згадується Ladislaus Ruthenus. Хоча його етнічна і 
соціальна персоніфікація в науці викликає суперечки699, ми шляхом аналізу відомих 
документів переконані -  Ladislaus Ruthenus (Володислав Руський) -  це галицький 
вельможа Володислав Кормильчич. По-перше, в наративних пам’ятках початку 
XIII ст. серед союзної Андрієві II руської знаті, крім нього, не згадують жодного 
князя чи боярина з таким іменем. А по-друге, надання тих самих виноградників 
людині, яка з XI ст. зобов’язалася коронувати всіх представників династії Арпадів 
(яким був архієпископ Естергома700), і Володиславові Руському підкреслює його 
високий статус в Угорщині.

Судячи зі змісту акта від 1232 p., колись (на наш погляд, на рубежі 20-30-х pp.
XIII ст.) Андрій II позбавив архієпископа Роберта частини володіння Пограніце ех 
indignatione («[...] ми забрали в цієї церкви через, власне, наш колишній гнів»)701 
Землю та omnes serui було передано наданням Володиславові Руському до смерті 
близько 1231, або 1232 рр.702. Позбавлення «святішого отця» частини володінь, на 
наш погляд, пов’язувалися з невдачами поширення католицизму в Галицькій землі 
впродовж 1215-1216, 1219-1221 pp. та другій половині 20-х pp. XIII ст.* Стосунки 
короля з духівництвом залишалися перманентно складними від 1218 р. до початку 
30-х pp. XIII ст. Це впливало й на угорську політику папства703 Важливо, що 
Андрій II розпорядився віддати село Пограніце саме Володиславові Руському, а не

698 «[...] postulatio nostra super coronando filio nostro in Regem Galicie», див.: CDAC. -  T. 6. -  S. 374; RSA. -  T. 1 : 
(1001-1270).-S . 99.
699 Гаджега В. Назв, праця. -  С. 34; Стрипскій Н. Я . Указ. соч. -  С. 21; Гарайда И. Назв, праця. -  С. 144, 150; 
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. -  С. 244; Беликова Т. В. Указ. соч. -  С. 81-82; Grzesik R. Ksi^$ 
WQgierski ionaty z c6rk^ Mscislawa halickiego. Przyczynek do problemu czasu і miejsca powstania kroniki wggier- 
sko-polskiej / R. Grzesik I I Kwartalnik Historyczny. -  1995. -  R. 102. -  Zeszyt 3-4. -  S. 30 ;Даніш M. Словаччина та 
Галич (на перехресті середньовічних торговельних шляхів) / М. Даніш II Галич і Галицька земля у державо
творчих процесах України (матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції). -  Івано-Франківськ -  
Галич : Плай, 1998. -  С. 76; Ejusdem. Karpatsky region. Slovensko a Halid. -  S. 62; Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov 
na doosidTovani Slovenska v stredoveku. -  S. 26; Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  C. 362; Фонт M. 
Венгрьі на Руси в XI-XIII вв. -  С. 92; Marek М. Cudzie etnikd па stredovekom Slovensku. -  S. 234 і ін.
700 Див., наприклад: Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 467.
701 «propter quandam nostram indignationam a iam dicta ecclesia abstuleramus», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 281.
702 Ibidem. -  S. 180,281.
* Про незадоволення Арпадів та Інокентія ПІ результатом роботи Іоанна писав, зокрема, ще М. Чубатий (див.: 
Чубатий М. Назв, праця. -  С. 20-21).
703 Див., наприклад: Esztergomi £rsekek 1001-2003. -  Old. 99-100.
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будь-якому іншому нобілеві. Ми переконані -  це міг бути лише відомий з літопису 
Володислав Кормильчич.

Зміст дипломів від 1218 і 1232 pp., відсутність сумнівів щодо їхньої 
достовірності704 дозволяють переглянути повідомлення літопису, ніби у (вересні -  
жовтні?) 1214 р. король «пославь и а  Володислава. в Галичи заточи и . и в томь 
заточеньи оумре»70 . Наведена цитата виглядає непереконливо, й науковці вже 
звертали на це увагу706.

На наш погляд, жодного військового походу задля зміщення боярина не відбу
лося. Відкликали королівського васала, як це було прийнято в інших землях Арпадів
-  Хорватії, Далмації, Славонії, Трансильванії і т. д. Те, що літописець стилістично 
орнаментував від’їзд Кормильчича до Угорщини розповіддю про його арешт, пояс
нюється, як ми переконані, кількома причинами. По-перше, автором фрагмента був 
близький до Романовичів волинський нобіль, можливо, боярин В’ячеслав Товстий, 
який проугорськи налаштованих галицьких бояр сприймав негативно. Звідси -  
свідомо сфабрикована розповідь про одного з найбільших ворогів дітей покійного 
Романа Мстиславовича. По-друге, ми не відкидаємо пізнішої генези вставки про 
смерть Володислава в ув’язненні. Вона могла з’явитися під час укладення пер
шого літописного списку при дворі князя Володимира Васильковича (70-80-ті pp.
XIII ст.), коли пам’ять про діяння і долю боярина після 1214 р. була вже не без
доганна. В коментованому виданні так званого Галицько-Волинського літопису та 
його джерелознавчих студіях аналіз цього пасажу відсутній707

Такі незбігання літописних повідомлень не були рідкістю. Зокрема суздаль
ський князь Андрій Ярославович (|1264 р.) за Новгородським першим літописом 
1251 р. «біжа князь [...] за море вь Свиискую землю, и убиша и»708. Але у Лавренті- 

літописі чітко вказано, що «престависл А[н]дріи С^дальскьш» лише в

Королівський диплом 1218 р. для Іоанна, архієпископа Естергома (Iohanni, dei 
gracia Strigoniensi Archiepiscopo), підтверджує тривалу належність Володиславові 
виноградників Пограніце: «[...] ми вирішили [передати. -  М.В.] Естергомському 
архієпископові виноградники Паґран у постійне користування, так, як раніше 
дарували Володиславові Руському»710. Відсутність повідомлення про точний час 
надання не дозволяє з’ясувати обов’язки й місце проживання Кормильчича між 
осінню 1214 й 1217/1218 pp. Думку І. Гарайди, М. Марека, Ф. Улічного та Д. Гарді, 
ніби він отримав надання до 1214 р.711, джерела не підтверджують. Відкликання 
Г. Стрипського до 1213 р. (з посиланням на акти естергомських архієпископів за ре

704 Див., зокрема, останню з публікацій джерел: CDS1. -  Т. 1. -  S. 180,281.
705 Ипатьевская летопись. -  Стб. 731.
706 Див., зокрема: Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 59-60.
707 Див., наприклад: Галицько-Волинський літопис. -  С. 183; Font М. «Gesta Danielis regis». -  Old. 149-163.
708 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов І І ПСРЛ. -  М .: Язьпси русской культури, 2000. 
- Т .З .- С .  304.
709 Лаврентьевская летопись. -  С. 524.
710 «Strigoniensi archiepiscopo, vineas Pagran perpetuo contulimus possidendas, quas eciam prius Ladislao Ruteno 
donaveramus», див.: CDS1.- T. l . - S .  180.
711 Гарайда И. Назв, праця. -  C. 144; Marek M. Cudzie etnikd na stredovekom Slovensku. -  S. 234; Uli6nyF. Podiel 
Rusov, Rusinov na doosidl’ovanf Slovenska v stredoveku. -  S. 26; Хорди П. Наследници Knjeea измейу крал»вске 
круне и татарског japM a. -  С. 132.

ївському
.. 709
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дакції Ф. Кнауза)712 помилкове. Не доведеним є погляд А. Бонкало про здобуття Во
лодиславом села між 1215-1220 pp.713 Р. Марсіна без жодних аргументів схилявся 
до 1218 р.714.

На наше переконання, vineas Pagran перейшли Володиславові ще до кінця 
серпня 1217 р.*, однак швидше за все не раніше травня 1209 р.715 Оволодіти ними 
після повернення короля з Хрестового походу він не міг, бо Андрій II прибув до 
Угорщини terminus post quern першої згадки про контроль, який здійснював боярин, 
частини села. Тож установити точний час закріплення за новим власником по
селення і прилеглих до нього виноградників проблематично.

Втім навіть частини з наведених аргументів достатньо для спростування літо
писного повідомлення про «заточенье», а тим більше смерть боярина Володислава 
«в томь заточеньи».

В Угорщині впродовж кінця XII -  першої третини XIII ст. іноземці отри
мували земельні надання відносно часто, провокуючи не раз непорозуміння з 
місцевою знаттю** Звичайно, галицький боярин становив для Арпадів особливий 
інтерес, а діяльністю в 1205-1214 pp. заслужив гідне ставлення короля, можливо, 
володіючи наданими землями й раніше. Соціальний, майновий статус Кормильчича 
в новій батьківщині, стосунки з Андрієм II 1217/1218-1232 pp., проте, залишалися 
поза увагою істориків. В науці експлуатували думку про смерть галицького нобіля в 
ув’язненні.

Спробуймо позиціонувати Володислава в ієрархічній системі Угорського 
королівства, встановити гіпотетичний час смерті через докладне вивчення 
відомостей про його надання.

Середньовічний Пагран, розташований в сучасній Словаччині, відомий за 
королівськими дипломами, папськими буллами з XI ст. Різнопланові акти, опубліку
вали І. Катона, Ґ. Феєр, Ф. Кнауз, Ґ. Вензель, А. Поттхазт, І. Сентпетері, Р. Марсі-

712 Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  С. 21. Під 1213 р. тут є два акти, жоден з яких не стосується теми (див.: MES. -  
T. 1 .-S . 202).
713 Bonkalo A. The Rusyns I A. Bonkalo [translated by E. Bonkalo]. -  N .-Y .: Columbia University, 1990. -  S. 11. 
7,4CDS1.-T. l . - S .  179.
* За Фомою Сплітським, 23 серпня 1217 p. король на чолі багатотисячного війська й численного супроводу 
простолюдинів прибув до Спліта, щоб відправитися в черговий Хрестовий похід (див.: Фома Сплитский. Указ, 
соч. -  С. 257).
715 За папською буллою від 15 травня 1209 p.,predium Pagran належало монастиреві Св. Бенедикта (див.: CDS1. 
-T . 1 .-S . 118).
** У 1222 й 1231 pp. «Золоті булли» Андрія II таку практику заборонили. Втім надання земель тривало при 
наступниках короля. Зокрема додаток №11 1231 р. наголошував: «Іноземній знаті, яка прибуває до країни, 
звичайно, якщо вона не хоче стати її жителями, не надають посад, тому що вона вивозить з країни багатство» 
(«Hospites nobiles ad regnum venientes, nisi incole esse velint, ad dignitates non promoveantur: per tales enim divicie 
regni extrahuntur»); за додатком №19 «а) особам іноземного походження не можна дарувати володінь 
(«Possessiones extra regnum non conferantur»); б) якщо ж [володіння. -  М В.] подарували або віддали, слід до
зволити жителям країни, щоб вони [його. -  М. В.] відкупили або повернули назад» («et si alique sunt collate vel 
vendite, populo regni ad redimendum reddantur, vel simpliciter recipiantur»), див.: The Laws of the medieval kingdom 
of Hungary. -  P. 38; Az Aranybulla 1231. €vi megujit&sa (Reszletek) I I Magyar tdrt£neti sz6veggyujtem6ny 1000- 
1526 / [szer. I. Bertenyi]. -  Budapest: Osiris ki&d6, 2000. -  Old. 277). Україномовний переклад угорського 
видання у 2003 р. здійснив автор роботи з допомогою доцента кафедри історії України Ужгородського 
національного університету Іванни Скиби (див.: Волощук М. М. Військово-політичні стосунки Угорського 
королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ-ХІІІ ст.) / М. Волощук. -  Дис. 
.. .кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія. -  Чернівці, 2005. -  С. 229).
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на716, неодноразово нотують свідчення про село. Перша звістка про його існування 
датується 1075 р. Поселення належало «[...] монастиреві Святого Бенедикта», який 
заснував неподалік король Ґейза І (Geza, 1074—1077). Тоді тут проживало 25 родин 
сервів, росло 16 виноградників*, в околицях були ліси, луки та шість ділянок орної 
землі абата монастиря 17 За дипломом короля Коломана від 1 серпня 1113 р. «село 
Паґран розташоване в межах долини Цікер та місцевості, названої Скумеді»7 8.

У кількох випадках (акти 1218 й 1232 pp.) село асоціюється винятково з вино
градниками та виготовленням вина, яке в середньовічній Угорщині було джерелом 
вагомих надходжень до скарбниці. Угорські джерела масово підтверджували важли
вість вирощування vineas71 Той факт, що 1232 р. «в селі, що зветься Паґран [...] 
число виноградників двадцять п’ять»720, підкреслював виготовлення чимало винної 
продукції з одного населеного пункту. До прикладу, Веспремське архієпископство 
1082 р. отримало від короля Володислава І понад 120 виноградників, хоча окремо 
взяте село, де вирощували рослину, зрідка налічувало понад 12-15721. Схожі 
процеси відбувалися і впродовж ХІІ-ХІІІ ст., про що свідчить численний диплома
тичний матеріал722. Отже, вирощування виноградників у межах predium Pagran було 
успішне. Зображення виноградного ґрона на сучасному гербі села символізує давню 
традицію місцевого виноробства. Сільські угіддя між 1217/1218-1232 pp. швидше за 
все належали не одному власникові.

Володислав Кормильчич у 1218 р. розпоряджався vineas Pagran, частину яких 
король тоді ж передав естергомському архієпископу Іоаннові. Невідомо, чи надання 
боярина було збиткове, однак точно ясно, що до 1231/1232 р. він контролював 
виготовлення вина з numero vinearum vigintj quinque, тобто 25723 їх було більше 
порівняно з іншими аналогічними наданнями угорської світської й духовної знаті. 
Тому певна матеріальна заможність колишнього галицького боярина між 1217/1218— 
1231/1232 pp., на наш погляд, не підлягає сумніву. Втім установити точні щорічні 
прибутки з продажу вина за браком джерел складно. Неможливо локалізувати й 
імовірні інші земельні угіддя Володислава Руського в Угорському королівстві.

Його васально-сюзеренні стосунки з Андрієм II, закріплені до кінця 1217 р. 
поземельними відносинами, передбачали зміни в соціальному статусі. Ретельний 
джерелознавчий аналіз диплома 1232 p., де перелічуються сім’ї «omnes semi predictj 
Ladislai», може розв’язати це питання. З акта відомі «особи [...] імена яким Іоанн, 
Зеба, Менґует, Мок/Моґ, Зумул, Галалус, Вета, Юан/Хуан, Чама, Пента та двоє його 
братів, Вуцуд, Дуда, Фаб, Кеча, Діка, Зентус і Бада із сином»724 Тут ішлося про 20-

716 Р. Марсіна подав вичерпний список джерел, в яких зустрічаються згадки predium Pagran (див.: CDS1. -  Т. 1.
-  S. 53-54, 64-65, 118, 180,281; Т. 2. -  S. 255-256).
* Від кінця XI ст. до 1232 р. кількість родин сервів майже не змінилася (25 у 1075 р. та 21 -  1232 р. відповідно). 
Число виноградників зросло від 16-ти до 25-ти (див.: CDS1. -  Т. 1. -  S. 55, 281).
717 «[...] sancti Benedicti monasterium hereditates», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 53-58 (про село Пограніце. -  S. 55).
718 «Villa Pogran est terminus puteus Cik[er et locus nomine Scumedi», див.: Diplomata Hungariae antiquissima. -  
S. 395.
7,9 Лише у виданні Ґ. Феєра зустрічається понад 750 згадок про вирощування винограду (див.: CDH. -  Т. 1-10).
720 «In villa, que vocatur Pagran [...] numero vinearum vigintj quinque fuerant», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 281.
721 CDH. -  T. l . - S .  448-458.
722 CDH. -  T. 1. -  S. 69, 89, 151, 186, 327; T. 3. -  V. 1. -  S. 140, 303, 326-327, 449; T. 3. -  V. 2. -  S.208-211, 222, 
464; T. 4 . -  V. l . - S .  195, 307; T. 4 .-V . 2 .-S . 116, 149,161,171,367.
723 CDS1.-T. l . - S .  180, 282.
724 «prefatos populos [...] quorum nomina sunt Johannes, Zeba, Menguet, Moch, Zumul, Halalus, Weta, Juan, Chama, 
Penta et duo fratres eius, Wucud, Moncha, Duda, Fab, Kecha, Dika, Zentus et Bada cum filio», див.: Ibidem. -  S. 282.
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21 родину, тобто разом із дружинами й дітьми близько 100-120 осіб*. Особливості 
догляду за виноградом та виноробство передбачали використання праці не лише 
сервів, а й вініторіїв. Диплом 1251 р. нотує «вінітора, прозваного Манча, із села 
Паґран»725, але не відомо, чи він мешкав тут до 1232 р.

Особисто залежні люди, відомі під терміном «servus/seruus», в угорських 
актах зустрічаються часто, становлять предмет глибоких наукових студій 26. Однак 
кількість сервів окремого власника (в межах одного населеного пункту) або структу
ри (монастиря чи церкви) впродовж ХІІ-ХІІІ ст. залишалася різною. Після 
виконаних підрахунків ми дійшли висновку, що за середньодемографічними 
показниками їх було зазвичай не дуже багато. Наведені кілька прикладів.

Зокрема диплом 1137 р. дружини вельможі Мартина знатної Маґдалини 
засвідчував надання монастиреві Св. Петра «за відпущення гріхів мені та моєму 
чоловікові Мартинові» різнопланової власності, а саме «двох сервів [...] без дружин, 
натомість трьох боржників»727 Комес Фулькумар «за відпущення гріхів» у 1181 р. 
переписав церкві Бл. Мауріція з Бела (тепер -  село Баконьбел, медьє Веспрем, 
Угорщина) «одного серва на ймення Сеґед»72 . Поряд із 22-ма вільними селянами in 
uilla Ilbew (Olbo, тепер -  село Еольбє, медьє Ваш, Угорщина) серед власності дьєр- 
ського каноніка Опуса 1210 р. занотовано п’ять сервів729 Акт Андрія II 1217 р. 
обумовлював, що «землі від Gyrok [тепер -  село Кметєво, округ Нове Замки 
Нітранського краю, Словаччина. -  М І ]  починаються від села Sceureg [можливо, 
тепер -  місто Комаром, медьє Комаром-Естергом, Угорщина. -  М. В.], де 
проживають королівські серви» (без переліку імен)730. Диплом цього ж короля 
1221 p., підтверджуючи попереднє надання terras ab Abbatia montis Pannoniae, in 
Olbo’ Szolos (Gyongyoszolos, очевидно, тепер -  місто Сомбатхей, медьє Ваш, Угор
щина), Ech (тепер -  село Ейч, медьє Дьєр-Мошонь-Шопронь, Угорщина), Gamas 
(тепер -  село Ґомаш, медьє Шопронь, Угорщина), серед іншої власності назвав 
«серва на ймення Лазоу з дружиною і чотирма синами [...] також двох сервів, а саме 
Міку, Венейра [...] й серва на ймення Цеплет із сином [...] сервів [...] Весец та його 
сина»731 Акт королівського рицаря Івана (Ego Iwan miles domini Regis et domini 
Archiepiscopi Colocensis) 1225 p. згадував про його трьох сервів732. Документ абата 
Лотарда монастиря Св. Якова з Лебена 1229 р. підтверджував перехід серва nomine 
Buz in libertatem 3 Того ж року суддя Володислав (Ladislaus, Iudicis Curiae) видав 
диплом про серва капітули міста Орадеа (тепер -  місто Орадя, повіт Біхор, Румунія)

* Цікаво, що станом на 31 грудня 2004 р. Пограніце налічувало 1069 мешканців (див.: www.pohranice.sk). При 
аналізі демографічних змін на селі наведена кількість жителів середньовічного поселення нам видається 
цілком реальною.
723 «vinitorem Mancha nominatum, de villa Pagran nomine», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 256.
726 Див., наприклад: Zsoldos A. Az Arpddok 6s allatval6ik... -  Old. 198-200,209-212.
727 «[•••] pro animae meae, dominique mei Martini remedio [...] duo semi [...] sine vxoribus, tres vero debitores»,
див.: CDH .-T. 2 .-S . 93.
728 «[...] pro remedio animarum suarum [...] vnum seruum nomine Seged», див.: CDAC. -  V. 1 (1001-1235). -
№37.
729 Ibidem.-№ 60.
730 «terre de Gyrok incipit de villa Sceureg, qui sunt serui regis», див.: CDH. -  T. 3. -  V. l . - S .  202.
731 «seruum nomine Lazou cum vxore, et quatuor filiabus [...] item duos seruos, videlicet Micou, Veneir [...] item 
seruum nomine Ceplet, cum filiis [...] seruis [...] Vesec et filio eius», див.: CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 478-479; T. 5. -  
V. 1. -  S. 298-299; CDAC. -  V. 1 : (1001-1235). -№ 96.
732 CDAC.-V. 1 : (1001-1235).-№126.
733 CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 486.

http://www.pohranice.sk


173

Берджаміна734. Акт комеса Шопроня (тепер -  місто Шопронь, медьє Дьєр-Мошонь- 
Шопронь, Угорщина) Чака 1237 p., адресований місцевому монастиреві Пресвятої 
Діви Марії, передбачав передачу vnum seruum nomine Crasthey735

Капітульний акт Загреба (тепер -  місто Загреб, столиця Хорватії) 1252 р. серед 
власності Фоми сина Іоанна із Сотмара (тепер -  місто Сату-Маре, повіт Сату-Маре, 
Румунія) занотував серва «на ймення Ян із двома синами та однією донькою» 36 
Веспремська капітула 1270 й 1277 pp. видала два дипломи з чітким обліком сервів 
покійного комеса Ґотарда, зокрема звільнених «Музґуда та його сина Миколу [...] 
на ймення Пентек із синами Еґідієм та Чеке [...] Матвія та його брата Маврикія» 37 і 
т. д. У 1273 р. король Володислав IV та палатин Мойсей із найближчим оточенням 
«за відкуплення наших душ [...] монастиреві В. V. [села. -  М. В.] Абрахам [тепер -  
село Абрам, повіт Біхор, Румунія. -  М В.] [...]» постановили передати рухоме й 
нерухоме майно, серед якого згадувалися «серви і слуги, яким імена такі [...] (42 
особи з жінками і дітьми. -  М. В.)» 38. Схожих за змістом актів є чимало.

Отже, маємо досить підстав припустити, що кількість сервів окремого пред
ставника світської чи духовної знаті королівства не була регламентована. Відповідно 
до посади можна було володіти різним числом залежного населення, передавати 
його у власність монастирів та церков, а також дарувати свободу задля отримання 
відпущення власних гріхів. Однак актовий матеріал Арпадів наводить лише 
зафіксовані казуси, віддзеркалюючи, втім, загальні тенденції внутрішньоієрархічних 
перетворень і не є до кінця репрезентативним.

Загалом належність Володиславові впродовж 15 років (до та після 1232 р.) 20- 
21-ї родини сервів (100-120 осіб) підкреслює його високий суспільний статус (на 
прикладі одного володіння). Наведена статистика numero seruorum та облік 
прибуткових з господарського погляду виноградників в ієрархічній структурі 
Угорського королівства дозволяють розташувати його поряд із королівськими 
баронами, нижчими представниками курії. Без сумніву, в минулому представник 
галицької знаті після 1214 р. не став для Андрія II персоною нон трата, але вплив 
на зовнішньополітичні й династичні відносини володаря з князями Волині, 
Галицької й Чернігівської земель за відсутності джерел не з’ясувати. Очевидно, 
поряд з ним не було синів, які успадкували б утримувані землі після смерті 
Володислава 1231/1232 р.739

Отже, Володислав Кормильчич (Ladislaus Ruthenus) у взаєминах галицької 
знаті з угорським королем на початку XIII ст. посідав чільне місце. З’явившись у 
політичному житті землі близько 1198/1299 р. й беручи в ньому активну участь до

734 Ibidem. -  T. 7. -  V. 1. -  S. 220.
735 Ibidem. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 99.
736 «nomine Ianus, cum duobus filiis et vna filia sua», див.: Ibidem. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 169.
737 «Muzgud et filium eius Nicolaum [...] Pentek nomine, cum quibusdam filiis Aegydium et Cseke, [...] Mateum et 
Mauritium, Fratrem eiusdem [...]», див.: CDH. -  T. 5. -  V. l . - S .  74; T. 5. -  V. 2. -  S. 417-418.
738 «ob remedium animarum nostrarum [...] monasterio В. V. de Abraham», «seruos et ancillas, quorum nomina sunt 
haec», див.: CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 110-111.
739 Див., наприклад: Szlucha M. Nyitra v&rmegye nemes csalddjai: 2 k-ban / M. Szlucha. -  Budapest: Heraldikai 
Kiado, 2005. -  K. 2 : (L-ZS). -  Old. 315-319.
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1214 p., боярин та його родина доклали чимало зусиль до формування значної групи 
прихильників Арпадів, чого в таких масштабах не спостерігалося до кінця XII ст. 
Водночас він вороже приймав волинських Романовичів та їхніх родичів. Одіозність 
Володислава надумана, документально не обґрунтована, ворожа.

Суб’єктивні оцінки його біографії залишалися домінуючими в історіографії 
XIX -  початку XXI ст. Спровокували глибоку й водночас часто нічим не 
аргументовану критику науковців протиборство боярина з князівськими династіями 
Русі й «вокняжение» 1213-1214 pp. Невведення у науковий обіг давно відомих 
угорських актів та ряду інших документів дозволяло окреслювати негативи 
правління «боярської олігархії», перетворювало знать на сторінках історичних 
студій на «заколотників», «бунтівників» та ін.

На початку XIII ст. серед галицьких вельмож сформувалося уявлення про те, 
що не обов’язково престол обіймав хтось із саме руських князів. Постать угорського 
короля як кандидата на вакантний трон бояри розглядали цілком реально. Це було 
підготовлено роками тісних обопільних контактів, періодичним перебуванням їхніх 
родичів, дітей в Угорщині та генеалогічними правами Андрія II зокрема. Ймовірно, 
й Володислав упродовж кінця 80-90-х pp. XII ст. перебував при дворі Арпадів.

Стосунки боярина з королем, динаміка контактів створили прецедент 
усунення Романовичів від влади в перші ж роки після смерті Романа Мстисла
вовича, навіть попри сяноцькі домовленості серпня 1205 р.

♦ * *

Безумовно апріорі можна допустити прибуття до Угорщини в різний час із 
руських земель значнішої кількості осіб знатного походження, які займали високі 
посади й володіли багатими на природні ресурси землями. їхня присутність чи 
відсутність у джерелах, чіткі етнічні ідентифікації -  суб’єктивна справа упорядника 
акта, хроніки чи літопису, їхніх редакцій, списків та збереженості. Часто навіть 
окремі угорські володарі не отримали честі бути опривілейованими увагою 
нараторів, їх згадували спорадично, як це видно на прикладі короля Андрія II 40.

Ситуація з Володиславом Кормильчичем унікальна, бо для повноціннішої ре
конструкції його біографії дозволяє зіставити й порівняти різноплановий за 
походженням та змістом матеріал. Оскільки його вважали колоритним боярином, 
кількість свідчень про нього не тільки значна, а й жанрово багата, створення його 
життєпису порівняно з іншими представниками галицької знаті не виглядає надто 
складним. Ті ж, навіть попри відомі й лаконічно описані літописцями зв’язки з 
угорцями, в іноземних пам’ятках майже відсутні.

740 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 464-466.
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3.2. ДУХІВНИЦТВО

Духівництво теж відоме серед осіб «руського світу» Угорського королівства. 
Безумовно, представники знаті мусили мати при собі духівників, сповідників, які 
супроводжували їх під час військових кампаній, брали участь у дипломатичних 
місіях, торговельних справах і т. п. Це стосується не лише князівської верхівки, а й 
боярства, купецтва, заможного міщанства. Потреба в священикові за межами «малої 
батьківщини» обумовлювалася іноконфесійним середовищем.

Втім пошук таких осіб об’єктивно складний. Часто доводиться аналізувати 
уривчасті й неповні джерельні повідомлення, брати до уваги сумнівні за змістом 
документи.

3.2.1. Monachi in loco Huruzku та persona nomine Bernardus de Lacu Canonicus
Ruthenen
Оригінальне повідомлення маємо з акта 14 липня 1340 p., де авіньйонський 

папа Бенедикт XII (P. P. Benedictus, 1334-1342) через професора цивільного права, 
папського леґата, магістра Бернарда de Lacu, священика русі (Сапопісо Ruthenen) 
просить доправити до Венеції дві тисячі золотих флоринів, які раніше вивіз в 
Угорщину єпископ Печа Володислав для місцевих потреб.

«Раб рабів Божих, єпископ Бенедикт дорогому синові, магістрові, професору ци
вільного права, папському нунцієві, канонікові русі [sic!] Бернардові de Lacu вітання і так 
далі. Коли ж ми дізналися, що наш шановний брат єпископ Печа Володислав забрав із нашої 
скарбниці в землі Угорського королівства, де зберігається їхня скарбниця, суму в дві тисяч 
золотих флорентійських флоринів [...] Ми ж через Твою тактовність й вірність, пильність у 
Господніх намірах [просимо. -М. В.] цю суму в дві тисячі золотих флоринів від того пріора і 
конвенту, а також і з інших грошей золота чи срібла вилучити з цієї скарбниці з указаних 
земель Угорщини для доправлення у Венецію [.. .]»741

У цьому випадку найцікавішими є причини йменування Бернарда руським 
каноніком чи священиком русі (в етнічному або земельному, очевидно, сенсі). Ми 
допускаємо появу такого предиката внаслідок належності носія до групи руських 
поселенців у околицях великої водойми (Lacuna). Саме тому в акті Bernardus 
пов’язаний із гідронімом de Lacu. У збірнику угорськомовних реґест дипломів за 
1340 р. будь-яка ідентифікація Бернарда, добре відома за розлогішим варіантом 
латинського оригіналу, відсутня42. Можливо, це пояснюється сумнівами 
упорядників актів щодо чіткої ідентичності цієї особи.

741 «Benedictus Episcopus, Seruus seruorum Dei, dilecto filio, Magistro Bernardo de Lacu, Canonico Ruthenen iuris 
ciuilis professori, apostolicae sedis nuncio, salutem etc. Cum sicut intelleximus, venerabilis frater noster Ladislaus, 
episcopus Quinqueecclesiensis de pecuniis cameram nostram contingentibus in partibus regni Hungarie, vbi eiusdem 
Camere nomine collecte fuerunt, ex sibi traditis, summam duorum millium florenorum auri de Florentia [...] Nos de 
tue discretions et fidelitatis industria plenam in Domino fiduciam obtinentes, huiusmodi summam duorum millium 
florenorum auri ab eisdem Priore et Conuentu, nec non et quascunque quanlitates pecuniarum, auri vel argenti alias 
dictam cameram contingentes, de dictis partibus Hungarie, apud Venecias missas [...]», див.: CDH. -  T. 8. -  V. 4. -  
S. 447-448. Угорськомовну регесту документа див: AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 207.
742 AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 207, 362.



176

За угорськими грамотами ХІ-ХІІІ ст. terminus Lacu уживали до території 
навколо озера Балатону 43, поблизу якого король Андрій 1 1055 р. спорудив Тихансь- 
кий монастир (тепер -  село Тіхань, медьє Веспрем, Угорщина) 44. На його околицях 
оселилася, мабуть, одна з перших компактних груп руських переселенців, які, 
очевидно, прийшли до Угорщини в супроводі дружини угорського короля -  доньки 
київського князя Ярослава Володимировича Анастасії (?). їхнє проживання на 
периферії володінь монастиря підтверджують археологічні дослідження і дані 
топонімії745 Імовірно, між 1046-І055 pp. тут було засновано село Оросі (тепер -  
село Оросі, медьє Веспрем, Угорщина), де й проживали вихідці з Русі 6, переселені 
сюди кілька десятиліть раніше. Принаймні під 1092 р. в одному з королівських доку- 
ментів-фальсифікатів за Володислава І йшлося про monachorum in loco Hurozku47

«Во імя пресвятої Трійці, амінь. Нехай буде відомо всім вірним, що я, Володислав, ви
знаний Божою ласкою королем Угорщини, на прохання вельмишановного Козьми -  абата 
монастиря Пресвятої Діви Марії та ісповідника Аніана з Тихані деякі привілеї із наших 
найщасливіших, зокрема, короля Стефана Святого, щодо належності каплиці Святого Ми
коли та келій монахів у місцевості Оросі, які колись із ласки Божої було виготовлено завдяки 
вельможі на ймення Гуроз [можливо, Орос, Рус. -  М. В.] із Тихані та через цю каплицю 
надані, а також затверджені зі згоди і спільного схвалення обох угорських королів -  Андрія 
[Андрій І. -  М. В.] і Бели [Бела І. -  М В.], а також моїм щорічним привілеєм, поважно 
затверджую за добрами вказаного монастиря, зареєстровані назви перелічених сіл, надань та 
інших прав»748.

743 CDH. -  T. 1. -  S. 389; Т. 4. -  V. З : (1260); T. 7. -  V. 5. -  S. 177-178, 296.
744 CDH .-T. l . - S .  388-394.
745 Див., наприклад: Erdelyi L. A TiMnyi ap&tsag kritikus oklevelei / L. Erdelyi. -  Budapest: Kiadja a Magyar Tudo- 
manyos Akad£mia, 1906. -  112 1.; Штернберг Я. I. 3 історії русько-угорських відносин середини XI ст. / 
Я. Штернберг II УІЖ. -  1983. -  №12. -  С. 84—91; Его же. Анастасия Ярославна -  королева Венгрии / 
Я. Штернберг II ВИ. -  1984. -  №10. -  С. 180-184; Юрасов М. К. Русско-венгерские отношения второй трети 
XI в. / М. Юрасов II Венгрия и Россия в историческом прошлом. Материальї междисциплинарного семинара 26 
января 2002 г. / [под ред. М. Агоштон]. -  Сомбатхей : [Б. И.], 2003. -  С. 4-44; Его же. Когда Анастасия (?) 
Ярославна вьпшіа замуж за венгерского королевича Зндре / М. Юрасов II Мининские чтения. Трудьі научной 
конференции. Нижегородский государственньїй университет им. Н. И. Лобачевского (20-21 октября 2006 г.). -  
Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. -  С. 258-267 и др.
746 Запропонована хронологія появи села Оросі (латинське -  Ursa, Huruzku) зрозуміла з часу повернення до 
Угорщини та утвердження при владі Андрія І й Анастасії. Одне з останніх видань фундаційного акта короля, 
де згадується топонім, див.: Erszegi G. A Tihanyi alapit61ev£l diplomatikai szempontb61 / G. Erszegi II 
Tanulminyok a 950 £ves Tihdnyi alapit61ev61 tiszteletlre / [szer. G. Erszegi]. -  Tih&ny : Stadium Nyomda, 2007. -  
Old. 53.
747 У фальсифікаті 25 серпня 1092 p. використовують незвичну для угорського акта середини XI ст. 
термінологію, порушено правила його укладання, а інформація не підтверджена іншими джерелами (див.: 
Diplomata Hungariae antiquissima accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia / [edendo open 
praefuit Gy. Gyorffy]. -  Budapestini: In edibus Academiae Scientiarum Hungariae, 1992. -  V. 1 : ab anno 1000 usque 
ad annum 1131. -  S. 127, 282). Однак згадки топоніма Hurozku відповідають історичним подіям будівництва Ти- 
ханського монастиря 1055 р. На нашу думку, традиція пов'язувала заснування обителі на березі озера Балатону 
з прийшлими русами та підкреслювала континуїтет міждинастичних відносин Арпадів з Рюриковичами ще від 
початку XI ст.
748 «In nomine sancte Trinitatis, amen. Notum sit omnibus fidelibus, quod ego Ladislaus, Dei annuente dementia 
Hungarie rex ad instanciam precum venerabilis Cosme abbatis monasterii Sancte Marii Virginis Santique Aniani 
confessoris de Tychon quasdam litteras privilegiales felicissimorum nostrorum, scilicet sancti Stephani regis super 
pertinenciis capelle Sancti Nicolai et celle monachorum in loco Hurozku, olym per quondam nobilem Huroz de eadem 
Tychon divino cultui concavatis ac per eidem capelle donates, et Andree ac Bele similiter regum Hungarie, de 
concensu et auctoritate totius consilii approbare meoque privilegio annui adnotari nomina villarum, prediorum 
aliorumque iurium, nunc ad monasterium prenotatum pertinencium, que in eisdem litteris privilegialibus seriose 
continentur», див.: Diplomata Hungariae antiquissima. -  S. 282.
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Хоча цей документ, як відомо, належить до пізніших підробок, виготовлених 
для потреб місцевих громад щонайменше кілька десятиліть після заснування 
Тиханської обителі, ми не відкидаємо автентичності частини його змісту. Таким є 
фрагмент, де вжито грецький не характерний для церковних та монастирських 
практик Угорщини ХІ-ХІІ ст. термін «monachus». Тож знання про terminus і його 
носіїв укладачі джерела наприкінці XI ст. зберегли. Громада з Оросі (і не лише 
духівництво) через сталі відносини з київськими князями, цілковите толерування у 
володіннях Арпадів східного обряду періодично, на наш погляд, могла поповнюва
тися новими поселенцями, тому й з’явилася характерна назва населеного пункту.

Отже, «<canonicus Ruthenen» Бернард міг носити предикат «de Lacu» за належ
ності до осіб із села Оросі. В акті 1055 р. чітко сказано, що його межі сягають вели
кої водойми (ad magnum Lacu)149 При цьому важко встановити, чи був канонік 
слов’янином (чому й став священиком русі), чи виконував серед місцевих жителів 
безпосередні обов’язки священнослужителя як етнічний угорець або представник ін
ших gentes.

Бернард здобув чудову освіту, постає в джерелі як magister, iuris civilis 
professor, apostolicae sedis nuncios 50 Йому довіряв папа. Найзнанішим цент
ром вивчення цивільного права XIII-XIV ст. в Європі залишався Болонський 
університет751. Тому ми не виключаємо, що саме там канонік міг навчатися, звідки 
згодом і потрапив на посольську службу папської курії, попри перебування від 1309 р. 
понтифіків у Авіньйоні.

При цьому не варто забувати про існування в середньовічній Франції істо
ричної області, мешканців якої іменували Rutheni, а з XIV ст. місцеві графські 
родини почали додавати цей предикат до титулів752. Тож серед гіпотетичних -  
походження Бернарда з володінь династії Капетинґів-Валуа. Не можна відкидати й 
можливості переходу якоїсь групи руських нобілів на католицький обряд. Це 
потребувало окремого каноніка й посади. Зважаючи на важливість справи, її могли 
доручити високоосвіченому фахівцеві. Зрештою, не маючи достатніх джерел для 
окреслення еволюції та конфесійних уподобань переселенців із Русі та їхніх 
нащадків у Веспремському комітаті, нам важко стверджувати, наскільки потрібними 
для обслуговування цієї громади могли бути послуги Бернарда.

Інших свідчень про нього віднайти не вдалося753

3.2.2. АртЬмЬи епсігь Галичькьга
Не позбавлені дискусії кілька фрагментів літопису 1238 та 1242/1243 pp., де 

згадується близький князеві Ростиславові Михайловичу АртЬміи епспь 
Галичькми754. При оволодінні Галичем чернігівськими правителями впродовж 1235— 
1238 pp. місцевий архієрей виявився лояльнішим саме до них, а не до Романовичів.

749 «[...] ad Ursa, inde vero ad magnum Lacu», див.: Erszegi G. A Op. cit. -  Old. 53.
750 CDH. - T. 8. -  V. 4 .-S . 447.
751 Див., наприклад: Квастель C. Болонский университет в средние века / С. Квастель II Сборник научньїх сту- 
денческих работ МГУ. -  М., 1941. -  Вип. 19. -  С. 31-33.
752 Добірку згадок на цю тему наведено в статті І. Міськова (див.: Міськов І. О. Назв, праця. -  С. 220).
753 Безрезультатними були пошуки Бернарда в документах, які опублікував А. Тайнер (див.: Vetera Monumenta 
historica Hungariam sacram Illustrantia (далі -  VMH) / [ed. A. Theiner]. -  Romae : Typis Vaticanis, 1859. -  T. 1 
(1216-1352).-S . 833-834).
754 Ипатьевская летопись. -  Стб. 777, 793.
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У 1238 р. єпископ та двірський Григорій очолювали оборону міста від Данила 
Романовича, змушені, втім, за браком ресурсів і сил віддати столицю волинському 
князеві755

Однак, залишаючись вірним Ростиславові на тлі невдалої спроби князя вкотре 
оволодіти Галичем у 1242 p., Артемій утік з міста разом із сюзереном. Про напрям руху 
відомо мало: «шнь же не стерпі .[...] вмбіже из Галича . до Щекотова» 56, який лежав, 
як вважали М. Грушевський та І. Крип’якевич, на північ від Галича в околицях села 
Глинського (тепер -  мабуть, не вціліле село Галицького району Івано-Франківської об
ласті, Україна)75 Тому хоча й відомо про втечу згодом галицького князя до Арпадів 
(біжа Оугрьі) 58, але чи перебував при курії ізгоя Артемій, ми не знаємо. В актах, які 
відтворюють правління Ростислава Михайловича в Угорщині, архієрея не нотують. Так 
само нічого не відомо про його подальше перебування і в руських землях759

Однак Д. Гарді, вивчаючи біографію князя-втікача і його сім’ї, допустив пере
селення єпископа й деяких інших священиків до Сірмію, де ті продовжили 
діяльність. Цьому сприяли слов’янське середовище та східна обрядовість, збережена 
під угорським протекторатом760.

3.2.3. Clericus Paulus Orros*
Духівництво руського походження, яке рідше, ніж представників світської 

знаті, нотують документи королівства, залишає для дослідника набагато більше 
питань. Ми, зокрема, не знаємо, яка їхня подальша конфесійна належність, умови її 
можливої зміни, церковне підпорядкування, особливості служіння, душпастирської 
роботи в першій половині XIV ст., коли керівною династією в країні стали Анжу.

Так, 28 листопада 1325 р. в дипломі препозита Лелеського монастиря Стефана 
йдеться про те, що син Фоми магістр Володислав затримав виплату штрафу двом 
особам, зокрема -  священикові Павлові Руському (очевидно, прозваному Носа
тим)761. Зрозуміло, що події, які передували цьому стягненню, сталися раніше від 28 
листопада. Однак про причини виплати жодних інших документів не маємо.

Лелеський монастир, за фальсифікатом від 1214 p., щонайменше двічі -  в 1188 
і 1213 pp. був місцем перепочинку військ королів Бели III та Андрія II під час їхніх 
кампаній до Галицької землі762. Католицьке підпорядкування монастиря не викликає 
сумнівів. Землі східних комітатів залишалися в юрисдикції еґерського архієпископа. 
Тому для нас проблематичними є не лише конфесійна зорієнтованість Павла Русь

755 Там же.-Стб. 777.
756 Там же.-Стб. 793.
757 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 612; Крип якевич І. Назв, праця. -  С. 50.
758 Ипатьевская летопись. -  Стб. 794.
759 Див., наприклад: Петрушевич А. Краткое историческое извістіе о времени введенія христіянства на Галич- 
ской Руси, особенно же обь учрежденіи святительськихь столиць в Галичі и Львові и о святителяхь 
сидевшихь на упомянутьіхь столицахь / А. Петрушевич. -  Львовь : Изь Типографіи Ставропигійского Инсти- 
тута, 1882. -С . 2.
760Харди Ті. Руски монаси... -  С. 83-84.
* Латинський термін «іclericus» має кілька значень. Особи, яких так називали, могли належати до духівництва, 
або зналися на письмі. Це могли бути й студенти.
761 AKOkl. -  T. 9 : (1325). -  Old. 289.
762 CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 160; див. також критику: RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 97 (хоча І. Сентпетері 
загалом вважав акт фальсифікатом, вірогідність перебування в Лелесі Бели III під час походу на Галич 1188 р. 
можлива. Досвід його сина у вересні 1213 р. це підтвердив (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 729)).
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кого, а й імовірність перебування в східній Угорщині інших представників колиш
нього духівництва з Русі.

Втім будь-якої іншої інформації de personam nomine Paulus Orros виявити не 
вдалося.

* * *

Отже, інформація про духівництво руського походження, або священнослу
жителів, які забезпечували релігійні потреби «руських» поселенців, украй скупа. 
Йдеться про кілька випадків, що не становлять системи. Брак свідчень не дозволяє 
встановити соціальне та етнічне середовище перебування духівництва, відкидає імо
вірність зарахування його до авторів хронік чи літописів, не сприяє встановленню 
подальшої долі, місця смерті й поховання.
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3.3. ВІЙСЬКОВОСЛУЖИЛА ЗНАТЬ, 
ПРЕДСТАВНИКИ КУРІЇ ТА КАНЦЕЛЯРІЇ

Більшість мешканців Угорського королівства, відомих за актами Арпадів і 
Анжу як Rutheni, були особами, зазвичай задіяними на військовій службі, адмі
ністративних посадах, при виконанні канцелярських та дипломатичних доручень, в 
житті двору володарів. Поселенці отримували відповідні земельні надання, головно 
феоди.

3.3.1. Болринь Юрьи6 Витановичь
На рубежі ХІІ-ХІІІ ст. за постійної активної участі Арпадів у житті Галицької 

землі тісна співпраця й шлюбні відносини між знаттю сусідніх країн стали до
конаним фактом. Це засвідчено кількома промовистими літописними прикладами. 
Зокрема з високою вірогідністю батьками Юрія Вітановича, Гліба Потковича, 
Володислава Вітовича можна вважати угорських вельмож763 Те, що вони на 
початку XIII ст. активно підтримували угорський протекторат, додатково 
підкреслює подібний зв’язок. Можливо, як слушно припустив А. Петрик, дехто з 
них перебував в Угорщині впродовж 1188-1189/1190 pp., допоки Бела III 
контролював Галич764

Науковець намагався встановити нащадків Юрія Вітановича і Гліба Потко
вича, якого називав Глібом Патокою. На його припущення, сином боярина Юрія міг 
бути Володислав Юрович, учасник битви під Ярославом 17 серпня 1245 p., а 
нащадком Гліба Потковича -  вельможа Василь Глібович765 Натомість український 
дослідник не визначив хоча б імовірного батьківства цих осіб.

Не таке часте вживання угорськими актами імені чи топоніма Vitk, Vythk, With, 
Wythk* ускладнює пошук гіпотетичних батьків боярів Юрія і Володислава. Вперше 
villa Vitk (очевидно, тепер -  частина міста Левіце, округ Левіце, Нітранський край, 
Словаччина) згадана 1156 р. під юрисдикцією естергомського архієпископа766 
Натомість persona nomine Witk найраніше занотована 1233 р.767 При цьому, попри 
хронологічну близькість, невідомою є родинна належність Юрієві Вітановичу або 
Володиславові Вітовичу нобіля Wicha filius Witka (sic!) de villa Chasar (тепер -  село 
Часар, медьє Комаром-Естерґом, Угорщина). У галицькій політиці Арпадів він не 
фігурував. «Мовчать» про нього й акти першої половини XIII ст.

За наказом Ігоревичів Юрія Вітановича було вбито разом з іншими знатними 
галичанами 1210/1211 р.768

763 Ипатьевская летопись. -  Стб. 723, 728, 734. Короткі біограми інших осіб -  див. далі.
764 Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 184.
765 Його ж. До питання становлення та розвитку боярських родів Галицько-Волинської держави / А. Петрик II 
II Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі 
розвитку», 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське Історичне Товариство, Інститут історії 
України НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет, [за ред. Л. Винара, О. Завальнюка]. -  
Кам’янець-Подільський-К.-N.-Y.-OcTpor : Вид-во НаУОА, 2006. -  С. 366.
* Див., зокрема: Font М. Einige r&prazentanten... -  S. 243.
766 CDH. -  T. 2. -  S. 139; CDS1. -  T. 1. -  S. 80.
767 C D H .-T .3 .-V . 2 .- S . 491.
768 Ипатьевская летопись. -  Стб. 723-724.
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3.3.2. Болринь Глібь Потковичь
Натомість Глібь Потковичь, судячи з угорських дипломів початку XIII ст., 

міг бути сином особі nomine Poth, яких тоді в Угорщині проживало декілька. 
Найвідоміший серед них -  Пот, якого джерела від 1199 р. згадують комесом 
Мошоня (Poth Comite de Musun169) і королівським палатином (Poth Palatino, et 
Musuniensi Comite, від 1209 p.770). Його, на наш погляд, доцільно розглядати гіпоте
тичним батьком Гліба Потковича, держателя міста Бузька (1212 p.).

Сімейний стан комеса і «великого дворьского» Пота відображає кілька актів, 
датованих 1240, 1244, 1258 pp. Відомо, що його батьком була особа nomine Моиг 
(можливо, Маврикій), який мав ще двох синів -  Стефана (Stephanus) й Александра 
(Alexandrus)171, з яких перший привів у світ двох нащадків з іменами Corrardus і 
Моиг (можливо, Конрад і Маврикій)7 2. Нічого зате не знаємо про спадкоємців 
Александра. Серед дітей Пота відомі донька Єлизавета (Dominae Elisabeth, filiae соп- 
dam Poth Comitis)773 -  ім’я, поширене і в «руському світі», та син, також названий 
Потом774.

За актом 1240 р. Пот, очевидно, мав онука (nepos), хоча й не зрозуміло, чи від 
доньки, чи, можливо, від іншої дитини, чиє ім’я угорські джерела не повідомляють. 
Terminus nepos могло тлумачитися й як «родич», «потомок», «шваґер» тощо.

Влітку 1210/1211 р. на тлі кампанії проти Ігоревичів «король же с великою 
любовью . посла воевь в силі т а ж ц і  . и великого дворьского Пота . пороучивь емоу 
воеводьство . надо всими воими»775. Це призначення могло зумовлюватися як відпо
відним військовим чином палатина, так і родинними зв’язками в Галичі, ймовірною 
підтримкою боярських сил, зокрема, гіпотетичного сина Гліба, вперше і востаннє 
відомого 1212 р. 76

Тому, на наш погляд, Глібь Потковичь міг перебувати в родинних стосунках 
із королівським високопосадовцем. Натомість учасник подій під Ярославом 1245 р. 
Василь Глібович, за А. Петриком, вірогідно, теж належав до цієї родини. У битві 
боярин очолював одну з хоругов Головного полку, який Данило Романович послав 
на допомогу двірському Андрієві, а його відтісняли дружини угорського ставленика 
Ростислава Михайловича. Разом із белзьким князем Всеволодом Олександровичем 
(t після 1245) він відразу ж відступив до Сяну. Подальша доля вельможі невідома. 
Після 1245 р. Белзьке князівство отримав Лев Данилович.

Втім належність Гліба Потковича й Василя Глібовича до русько-угорських 
матримоніальних зв’язків потребує глибшого розслідування і додаткових 
аргументів.

Періодом terminus post quem 1186/1187 -  terminus ante quem 1211/1212 pp. 
датує життя боярина Гліба А. Юсупович777

769 CDH.-T. 2 .-S . 348.
770 Ib idem .-T .3 .-V . l . - S .  78.
771 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 198-199, 334; CDAC. -  V. 7. -  № 1, № 343; V. 11. -  №310.
772 CDH.-T. 4 . -  V. l . - S .  198.
773 CDH. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 333; CDAC. -  V. 7. -  №343.
774 Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica / [critice digessit
T. Szocs]. -  Budapest: Archivum, 2012. -  S. 50, 72.
775 Ипатьевская летопись. -  Стб. 724.
776 Там же. -  Стб. 728.
777 Jusupowic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 131.
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3.3.3. Болринь Витовичь Володиславь
Галицького боярина Володислава Вітовича згадано в літописі лише раз -  

1219 р.778. Патронім, який він ужив, як і у випадку з Юрієм Вітановичем, 
опосередковано засвідчує належність до сімейства угорського вельможі кінця XII -  
початку XIII ст. А. Юсупович умовно датував його життя terminus post quern 1194 — 
terminus ante quern 1219 pp.779

Повідомлення про його родину та ймовірні статки у володіннях Арпадів 
відсутні.

3.3.4. Болринь Жирославь (Gyroslaus?)
Однією з одіозних, наближених до Арпадів осіб був Жирослав. А. Юсупович, 

на відміну від ще одного Жирослава, згаданого 17 серпня 1245 p., назвав його «гали
цьким боярином Жирославом». На думку науковця, роки життя останнього можна 
датувати terminus post quem 1155-1196 -  terminus ante quem 1227 pp.780. Спеціальних 
праць про нобіля та його проугорську діяльність немає, хоча певну увагу в контексті 
інших питань історики все ж приділяли781

Лаконічні оцінки дослідників діяльності й характеру Жирослава носять одно
значно негативний характер782, бо вмотивовані відповідними літописними конота-

783
Ц1ЯМИ

Безумовно, активна співпраця вельможі з Андрієм II та угорським нобі
літетом, зокрема, забезпечувала належну підтримку Арпадам у Галичі. Боярин 
періодично відвідував Угорщину. До так званої «угорської партії» його зараховував 
А. Петрик784 Імовірність перебування Жирослава в курії Андрія II після 1227 р. 
допускав А. Юсупович785 Втім пошук серед актів королівства інформації про 
земельні надання галичанина не дав результатів.

Ім’я Жирослав означає «славний багатством і достатком»786, воно було 
поширене на Русі, хоча зазвичай серед бояр787. Відшукати аналог імені в Угорщині 
не вдалося (як транслітеруванням -  Zsiroszlavs, Zhirozlaus, Ziroslaus, Ziruzlaus etc., 
так і перекладом угорською). Остання звістка про нього підкреслювала зв’язок з 
володіннями Арпадів:

778 Ипатьевская летопись. -  Стб. 734.
779 Jusupowic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 256.
780 Ibidem. -  S. 264.
781 Див., наприклад: Толочко А. О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве. -  С. 252-255.
782 Шараневич /. Исторія Галицко-Володимирской Руси... -  С. 80; Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  
Т. 3. -  С. 42; Його ж. Хронольогія подій Галицько-Волинської лїтописи. -  С. 20; Кордуба М. Суспільні 
верстви... -  С. 19; Бузескуль Вл. Указ. соч. -  С. 210-211; Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Вольїнской 
Руси. -  С. 38, 146; Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 85; Крип’якевич /. Назв, праця. -  С. 70, 118; Галицько-Волин- 
ський літопис. -  С. 194-195, 288; Котляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий. Документальнеє повествование. -  
С. 139; Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 294-295; Його ж. Галицький період діяльності князя 
Мстислава Мстиславича Удатного. -  С. 86 та ін.
783 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737, 747-748.
784 Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 186.
785 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 268.
786 Лозко Г. Назв, праця. -  (Ж).
787 Ипатьевская летопись. -  Именной указатель (Ж); Лаврентьевская летопись. -  Льічная имена (Ж).
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«[...] а король Оугорьскьіи [1226 або на початку 1227 p. -  М. В.] йде во Оугрьі тогда 
же оугони Издславь [Володимирович. -  за А. Юсуповичем] со лестивьімь Жирославомь 
идоста с нимь Оугрьі»788.

Опосередковано тісні стосунки з угорською знаттю засвідчує літописне 
прокляття боярина, датоване 1226 p.: «[...] да не боудеть емоу пристанька. во 
всихь зє м л а х ь  в Роускихь и во Оугорьскьіхь . и ни в ких же странахь [...] и да 
боудеть дворь его поусть . и в селі его не боудеть живоущаго»789

На підставі цього повідомлення А. Юсупович слушно зауважив, що Жирослав 
у Галицькій землі володів нерухомістю, яку пізніше конфіскував Мстислав Мсти
славович790 Однак літописець не конкретизував, яке саме село (чи кілька сіл) 
проклинали -  в Угорщині, чи Галичині.

Боярин, як ми вважаємо, міг мати надання від Арпадів. У 1221 р. він визволив 
з полону учасника оборони Галича від військ князя Мстислава Мстиславовича коро
лівського урядовця Філю. Принаймні це єдина джерельно зафіксована заслуга. В

літописі йдеться: «[...] іать бьіс величавьіи Ф и л а  

паробкомь . Добрьіниномь. Єгже лживьіи Жирославь 
оукраль бі»791 Безумовно, ці особи були знайомі, бо 
інакше важко пояснити, як серед полонених Жирослав 
упізнав (або ж знав, де шукати) саме Філю, який тоді 
ще не належав до заможної знаті.

Очевидно, надання Жирослав міг отримати між 
1221-1225 pp. 24 квітня 1222 р. Андрій II видав «Золо- 
ту буллу», ряд артикулів якої стосувалися наділення 
землею іноземців. Боярина ж, імовірно, король вважав 
ключовою постаттю серед знаті. На тлі поступового 
підпорядкування Галицької землі, перетворення її в 
одне з молодших королівств Угорщини співпраця з 
лідерами місцевого нобілітету була потрібна. Схожу 
модель Арпади вже застосували в Хорватії, Славонії та 
комітатах сучасної Словаччини, активно випро
бовували в болгарських і сербських землях. Васальні 
стосунки галицької знаті з королем залежали від трива
лості присяги перших. Для підпорядкування ж землі 
слід було впроваджувати політику заохочення соціаль

ної верхівки (як боярства, так і бюргерства), зближення її інтересів з інтересами 
вищих чинів королівства.

Зокрема в ряді артикулів документа йшлося про нещодавно запроваджену в 
Угорщині традицію, як іноземці мають утримувати надання, чим місцева знать була 
дуже незадоволена. Хвиля насамперед антинімецьких, заворушень у країні на почат
ку XIII ст. стала основною причиною укладення булли та внесення до неї суттєвих 
поправок:

788 Там же. -  Стб. 750.
789 Там же. -  Стб. 747.
790 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wfodzimierskiej... -  S. 268.
791 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737. Дослідження про це див.: Волощук М. М. «Филя древле прегордьш» / Fila 
Supruniensis. -  С. 191.

Ймовірний родовід 
боярина Жирослава

--------непевність
родинної належності
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№11 «Якщо до королівства прийдуть госпіти, тобто люди з добрими намірами, то 
вони не повинні займати високе становище без згоди королівської курії».

№17 «Якщо хтось гідною службою заслужив надання, не позбудеться його ніколи».
№26 «Надання не можна дарувати [особам. -М . В.] за межі королівства; якщо ж якесь 

дарування надано чи продано, жителі зможуть його викупити»792.

Тож ми допускаємо, що боярин Жирослав належав до руських переселенців. 
У 20-х pp. XIII ст. він міг отримати земельне надання від Андрія II, про що не 
збереглося підтверджень. Його особистий статус після переїзду до Угорщини в кінці 
1226 p., або на початку 1227 р. встановити важко. Ймовірно галицький боярин 
залишався васалом короля.

Доля Жирослава та його нащадків дискусійна. Ми не володіємо документами
XIII ст., які хоча б опосередковано відтворювали перебування вельможі в ко
ролівстві. Лише в акті Спішської капітули 26 червня 1305 р. згадується якийсь 
probus vir судовий арбітр Valint filius Gyroslai (можливо, Валентин), учасник однієї 
із земельних справ79 У суспільній ієрархії він займав вагоме місце. Суд відбувався 
за участі осіб різного етнічного походження, що помітно з їхніх імен та патронімів: 
«[...] комес Андрій син колишнього комеса Полона; Володислав і Франк; Панк син 
Болеслава; Рикольф, Дірказ, Іван і Яків»794.

У дипломах як Valint, так і Gyroslaus зустрічаються лише раз. Тому нам важко 
встановити, чи це згадано сина колишнього галицького боярина, навіть з огляду на 
припущення А. Юсуповича про народження Жирослава в 90-х pp. XII ст.79 У 
такому разі Валінт на початкуХІУ ст. мусив бути літньою людиною.

Наша версія, втім, вимагає додаткових підтверджень, хоча за джерелами впро
довж XIII-XIV ст. вихідці з Русі на Спіш переселялись неодноразово.

3.3.5. Dominicus Ruthenus
У 1235 р. король Андрій II видав диплом, де якомусь Dominico Rutheno pro 

suis seruitiis король terminus ante quem спершу надавав у розпорядження «землі пло
щею два плуги в [селі. -  М. В.] Любелі [тепер -  село Любела, округ Ліптовський 
Мікулаш, Жілінський край, Словаччина]»796 комітату Ліптоу, втім потім позбавив 
його цього володіння на користь інших вельмож. Зміст акту засвідчував таке:

«Привілей короля Андрія щодо надання двох плугів землі в Любелі, так само як 
володар, король Андрій [надав. -  М. В.] Домінікові Руському за службу з причини підтримки 
через смерть котрогось його серва, як уже сказано -  підтримав», але terminus post quem «[...]

792 «Si hospites videlicet boni homines ad regnum venerit, sine consilio regni ad dignitates non promoverentur»; 
«Possesionibus etiam quas quis iusto servitio obtinuerit, aliquot tempore non privetur»; «Possessiones extra regnum 
non conferantur; si alique sunt collate vel vendite, populo regni ad redimendum reddantur», див.: The Laws of the 
medieval kingdom of Hungary. -  P. 33-34.
793 RDSl.- T. l . - S .  177.
794 «Andreas comes, filius comitis quondam Poloni; Ladezlaus et Frank; Pank filius Boleslai; Ricolph, Dirkaz, Iwan et 
Iacobus», див.: RDSl.- T. l . - S .  177.
795 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 264.
796 Етимологію назви див.: Stanislav J. Odkryte mend slovenskych miest a dedin / J. Stanislav. -  Bratislava: 
Orlovsky, 1947.-S . 44.





Вигляд на королівський замок Естергома (Угорщина). Сучасний стан

Вигляд на польський королівський замок Вавель (Краків, Польща).
Сучасний стан

Вигляд на Лелеський монастир Св. Стефана (Словаччина). Сучасний стан



Вигляд на село Пограніце (Словаччина) . Сучасний стан

Вигляд на Спіиіську капітулу 
(Словаччина). Сучасний стан

Усипальниця угорських королів 
у місті Секеиіфехерварі (Угорщина). 

Сучасний стан

Резиденційний осередок угорських королев у місті Веспремі (Угорщина).
Сучасний стан
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/(ошя диплому Андрія I I 1234 p., виконана при угорському королю Белі IV 
у 1243 р ., зі згадками про помазання Коломана королем Галичини 

та конфлікти з волинськими володарями
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прокуратора Бенедикта Руського
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«̂«■НТП , v̂ 'jV' •vŵiwt nmr" 4vÂj, ,. «£<ргмг*Є •'«‘ft *̂m«p«f№ur»i <>ІП

Y«ft Ч)*2*ііліі%і <ry cjuJ'l, к*п»Й9в ^
/̂ > «Wiin̂ X. I^ti n̂ NT» nVrt An |̂Sm»0'J' • -tj**.* (іглІЇСі,
/l.-y»* Qomutb c?**y, *(S> ‘iuni. Я* I^Mit ?̂>n» ’
fibrdb -It? «*vtV W*̂*'V и»гЯ̂ 6я|Щ , і2т(1л ,j»rit/?« *»(Кл * -ч
•wvwiw «нвгал»/,^» f*‘  ̂"<даг C ̂ v° I*" *G 'f*"*® <* йпупб • fpitiO «*♦'
'<нарт>Л / і ft.Vm ,\w * iP  .2 ^ '” ” » fl^vvS < й  б и л п п / ^ і В Л  iW  k y l ?  «їйтп o i  

r-г - w w * l  w < jm  w J^  4*%miiU>

\jfJ}r\je- iWt n<m« л| sin mimnrnc vt̂ inwtmO • *f̂ A««rfirrflo

.̂ oyef\mo fava &*]>пу>м ,у^л Ŵki«.»ŵv«apu <3%ir p*>$r «М*Л
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«ииййй* i$* &}**>(*&£} .--. £»& »̂««Д -Ш) ̂ lAo а;«(̂ Д>»«-Ч» Оя*&мг HyS
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Диплом угорського короля Карла Роберта від 7 лютого 1326 р. 
зі згадками про контакти з руськими і польськими володарями
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Диплом препозита Лелеського монастиря Св. Стефана 
від 28 листопада 1325 р. зі згадкою про священика Павла Руського

Диплом 6 вересня 1333 р. зі згадкою Іллі Руського
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Диплом угорського короля Карла Роберта від 13 грудня 1340 р. 
зі згадками про Домініка Руського
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через діяльність Іполіта [Iposch? -  М. В.] та Левстахія [...] з раціональних міркувань за
бравши, згаданим синам Левстахія та Іполіта повернув»797

Наведений документ не був предметом ретельного аналізу. Датування за 
Ґ. Феєром викликало сумніви, зокрема в Р. Марсіни. Він не зміг чіткіше визначити 
час появи акта, ніж 1205-1235 pp.798 Це ускладнює хронологію проблеми. І хоча 
серед науковців, які навіть зверталися до джерела, етнічність Домініка сумнівів не 
викликала799, нам складно зрозуміти, чим той займався раніше8

Ф. Улічний встановив існування села Любели вже в першій половині XIII ст. 
Воно належало королеві801. Очевидно поселення terminus ante quem 1235 p. 
перебувало в руках родини Левстахія та Іполіта (?). Потім з невідомих причин за 
якісь заслуги надання відійшло руському поселенцеві, після чого було передано 
синам попередніх власників*. Останнє відбулося, безумовно, ще за життя Андрія II 
terminus ante quem 21 вересня 1235 p.

Згодом villa Libele згадувалася неодноразово у другій половині XIII ст. (1262, 
1278, 1289, 1293, 1298 pp. та ін.) і в XIV ст. (1323, 1330, 1391 р. та ін.)802, проте в 
жодному з повідомлень не відомо про успадкування хоча б частини села нащадками 
Домініка803 Тож є підстави вважати для них землі Любели втраченими на користь 
родини Левстахія і Іполіта (?) щонайменше до 1278 р. Тоді з наказу Бели IV посе
ленням заволодів Ян Галлікус804. Чергова ревізія меж населеного пункту відбулася 
упродовж березня -  квітня 1330 р.805

Між 1235-1340 pp. в актах Угорського королівства ми не знайшли жодних 
свідчень про осіб руського походження, які називалися б Домініками, мешкали в 
Любелі або поряд з ним. Латинське ім’я, притаманне головно мешканцям като
лицьких країн, вкрай рідко вживали серед носіїв предиката Ruthenus. Тому прин
ципово важливою, на наш погляд, є інформація диплома Карла Роберта 13 грудня 
1340 р., де згадується Dominicus Rutenus 06 Документ описує юридичну колізію 
незаконного надання Домінікові Руському частини земель у комітаті Туроц за Анд

797 «Priuilegium Andreae Regis super donatione terrae duorum aratrorum in Libele, quam idem Dominus Andreas Rex 
Dominico Rutheno pro suis seruitiis ob suspectionem mortis cuiusdam semi sui, vt dictum exstitisset [...], per eosdem 
Iposch et Leustachium factae, ab eisdem auferendo, perpetuo fecisset, ex rationalibus cautelis cassans, et reuocans, 
memoratis filiis Leustachii et Iposch remisisset, et restituisset», див.: CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 459.
798 CDS1.-T. l . - S .  333.
799 Див.: Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 501; Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  С. 21 (автор на 
слов’янський зразок чомусь називав Домініка Дем’яном); Benko J. NajstarSia turdianska, liptovski a oravski 
SFachta / J. Benko II NajstarSie rody na Slovensku / [zostavila K. Sturajterova]. -  Bratislava : Slovenski genealogicko- 
heraldicki spolodnost’ pri Matici slovenskej, 1994. -  S. 85; Marek M. Cudzie etnikA na stredovekom Slovensku. -  
S. 235.
800 Див.: Волощук M. M. Руський рід Домініка з угорського комітату Ліптов (XIII-XIV ст.) / М. Волощук II 
Вісник Прикарпатського національного університету. Серія Історія. -  2012. -  Вип. 21. -  С. 86-91.
801 Ulidny F. Dejiny osidlenia Liptova do konca 16. storo£ia (2 6asf) / F. Ulidny II Liptov. -  1985. -  R. 8. -  S. 173.
* Ф. Улічний, досліджуючи колонізацію комітату Ліптоу в XIII ст., першою згадкою про село вважав 1278 p., 
коли Бела IV подарував його частину Янові Галлікові (див.: Ulicny F. Dejiny osidlenia Liptova do konca 16. 
storotia (2 6asf). -  S. 173-174; Ejusdem. Dejiny osidlenia Liptova do konca 16. storotia (3 6asf) / F. Ulidny II Liptov.
-  1987.-R. 9 .-S . 61-149).
802 CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 66; T. 5. -  V. 2. -  S. 488; AKOkl. -  T. 14 : (1330). -  Old. 90-91, 113,125-126, 129.
803 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g tdrt£neti fbldrajza. -  K. 4. -  Old. 74-75.
804 CDAC. -  V. 4 : (1272-1290). -  S. 100. Поділ села зберігся до початку XXI ст. (див.: Novak J. Pedate miest а 
obci па Slovensku : v 2 z. I J. Novak. -  Bratislava : Nikara, Krupina, 2008. -  Z. 1. -  S. 490, 585).
805 AKOkl.-T. 14: (1330).-O ld. 90-91, 113, 125-126,129.
806 Ibidem. -  T. 24 : (1340). -  Old. 329. Див. також: MOL, DL 107898.
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рія III (Andreas, 1290-1301), який, як встановило слідство, здійснив це всупереч 
постанові Володислава IV 1 жовтня 1285 р.807

Останній представник династії Арпадів надав вельможі землі Paluga (тепер -  
неіснуюче село Палудзка, а також частина міста Ліптовський Мікулаш, Жілінський 
край, Словаччина), які насправді належали представникам родів Левстахія 
(очевидно, спадкоємців держателя Любели за актом 1235 р.) та Ротлова. Можливо, 
Андрій III вважав грамоту попередника підробкою, на що звернули увагу укладачі 
реґест Анжуйської династії у XX -  на початку XXI ст.808 Але позов постраждалої 
сторони було задоволено повністю, бо нащадки родин, за дипломом 13 грудня 1340 p., 
повернули майно.

Збіг імен осіб (Dominicus Ruthenus 1235 р. і Dominicus Ruthenus 1340 p.), та 
розташування сіл Libele/Lubella/Lubulla/Lybule й Polugia/Paluga/Palugya/Pallugyam  
(з 1273 р. зустрічаються Minor Palugya і Nog/Nagy Poluga, тобто -  Мала й Велика 
Палудзка810) поруч, як ми переконані, не випадкові.

Село Палудзка, відоме від 1246 р.811, було одним з найбільших у комітаті 
Ліптоу (Polugia in Lyptov existencium). Через великі розміри воно часто входило до 
різних комітатів. Під 1283 р. в одному з актів Володислава IV йшлося про 
належність лісів та оброблюваної землі de terra Palugya Comitatu de Zolum 2. 
Станом на 13 грудня 1340 p. землі населеного пункту частково входили до 
Туроца813. Загалом на початку XXI ст. відомо вісім окремих сіл, на які було поділено 
Palugya: Андіце, Беніце, Гутовани, Дехтаре, Палудза, Палудзка, Чрмно, Шаламу- 
нова .

Межею Палудзки була річка Lybula, від назви якої походило однойменне 
поселення Libele/Lubella/Lubulla/Lybule, яке король Андрій II надав Домінікові 
Руському за службу 1235 р. Палудзка відома не тільки за фактом проживання обох 
Домініків. Зокрема 1285 p., за документом Володислава IV:

«[...] Іпот [можливо, Іполіт. -  М. В.] син Бахлора та Левстахій син Аладара з Ліптова 
просять нас [короля. -  М. В.] за свою вірність і гідну, неустанну службу, особливо в 
різноманітних наших посольствах до Польщі й на Русь [курсив наш. -  М. В.], виділити їм як 
дар та на постійне користування два достатні плуги землі Палудьї біля річки Лубела»815

807 RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 362-363.
808 AKOkl. -  Т. 24 : (1340) -  Old. 330.
809 CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -  №116; CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 160; Т. 5. -  V. 3. -  S. 313.
8.0 Див., зокрема: CDH. -  Т. 5. -  V. 3. -  S. 122, 162, 227, 391; Т. 6. -  V. 1. -  S. 74; Т. 8. -  V. 2. -  S. 71, 78, 552; 
CDP. -  Т. 8. -  S. 329; RDS1. -  Т. 1. -  S. 208, 516; Т. 2. -  S. 113,122; AKOkl. -  Т. З : (1311-1314). -  Old. 339; Т. 4: 
(1315-1317). -  Old. 208; Т. 8 : (1324). -  Old. 237.
8.1 CDAC. -V . 2 : (1234-1260). -№ 116.
812 CDH. -  Т. 5 .-V .3 .-S .  161.
813 AKOkl.-Т . 24.-O ld. 330.
814 Novak J. Pedate miest a obcf na Slovensku : v 2 z. / J. Nov&k. -  Bratislava : Nikara, Krupina, 2008. -  Z. 2. -  S. 87.
815 «Ipoth filius Bachlor, et Leustachuis filius Aladari de Lyptow, propositis nobis ipsorum fidelitatibus et seruicijs
meritorijs que nobis indefesse inpenderunt, et specialiter in deferendis legacionibus nostris in Poloniam et Ruteniam, 
terram ad duo aratra sufficientem de terra Pallugya excisam iuxta fluuium Lybula [...] sibi dari et conferri perpetuo 
postularunt», див.: CDAC. -  V. 12 (1274-1300). -  №371. У 1340 p. Карл Роберт за допомогою цього акта
повернув родині Левстахія втрачені землі (див.: RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 362-363).
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З якою метою королівських послів specialiter 
відправляли in Poloniam et Ruteniam і скільки було цих 
візитів, за браком джерел сказати важко. Ймовірно йшлося 
про організацію союзницьких військ у протистоянні 
угорського володаря з Пшемислом П Оттокаром (Primislaus 
Otocarus, 1233-1278). Очевидно, в битві на Моравському 
полі 26 серпня 1278 р. Рудольф Габсбурґ за посередництва 
Арпадів отримав підтримку з Русі, у чому сумнівався 
Норберт Міка816 Наведений витяг із королівського акта 
дозволяє переглянути погляд польського науковця.

Так можна припустити, що Домінік Руський зберіг 
після 1235 р. не встановлені за джерелами землі на межі 
Любели та Палудзки, заснував рід, який зберігся terminus 
ante quem до середини XIV ст. Його сусідами були інші, 
задіяні в посольствах Арпадів на Русі, особи.

Станом на 1385 р. саме Ioanni filii Andree de Palugya 
(синові Андрія з Палудзки Іоаннові, а не будь-кому з ін
ших поселень) королева Марія (Maria, regina Hungarie, 
1382-1387) надала в користування:

«[...] Деметровичі [тепер -  село Дмитровичі Мостиського 
району Львівської області, Україна. -  М. В.], де колись мешкала 
[persona nomine. -  М. В.] Desk*; а також частину земель з надань, 

названих Єсманичі [тепер -  село Яксманіце або село Аксманіце, Перемишльський повіт, 
Підкарпатське воєводство, Польща. -  М. В.], Плесовичі [тепер -  імовірно місцевість 
Плесовичі Мостиського району Львівської області, Україна. -  М. В.] і Поповичі [тепер -  село 
Поповичі Мостиського району Львівської області, Україна. -  М. В.] [...] Перемишльського 
округу нашого Руського королівства»817

Сусідство сіл Любели та Палудзки допускає, на наш погляд, родинні зв’язки 
Домініка Руського, згаданого 13 грудня 1340 р. із Домініком Руським, відомим під 
1235 р. Це міг бути правнук або праправнук, який успадкував ім’я руського першо- 
поселенця в селі Любелі й етнічний предикат. Для XIV ст. в руській ідентичності 
частіше вживали поняття Orrus. Термін Ruthenus!Rutenus поступово зникав з 
офіційного діловодства, але персоніфікація ним обох носіїв імені Домінік, мешканців 
сусідніх сіл, дозволяє припускати їхню належність до однієї родини. Очевидно, на
прикінці XIII ст. руському поселенцеві вдалося протиправно приєднати до володінь у 
Любелі частину Палудзки, що й відобразилося у наведеному документі.

816 Міка N. Walka о spadek ро Babenbergach w latach 1246-1278 / N. Mika. -  Racib6rz: Wyd-wo a Agencja 
Informacyjna WAW Grzegorz Wawocny, 2008. -  S. 91-95.
* Про ц е  надання див.: Розділ 6. Disputatio. 6 .3 . Дмитрий Д а д ьк о  (Comes Dechk, Capitaneus Ruthenorum).
817 «possessione Demetrovich vocata, habitam, quae quondam Desk, ac porciones possessionarias in possessionibus 
Iesmanich, Plesouich, et Popovich vocatas habitas et existents [...] in regno nostro Russiae, in district Praemizliensi 
existents [...]», див.: CDH. -  T. 10. -  V. 1. -  S. 225, 261-262.

Ймовірний родовід 
Домініка Руського

Dominicus Ruthenus 
(не пізніше 1221 — 

після 1235 pp.)

і N син (? -  ? pp.) іі i

і
! N син (? -  ? pp.) !і i

1
Dominicus Ruthenus 
(?) не пізніше 1326 
-після 13 грудня 

1340 pp.
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Доля Домініка Руського після 1340 p., його соціальний статус, сімейний стан та 
матеріальне забезпечення за браком джерел невідомі. За дослідженнями Маргона Слуха 
знатних родин комітату Ліптоу в селах Любелі й Палудзці рід Домініка не зберігся818

3.3.6. Maladik/Mladik Ruthenus
Із двох актів короля Бели IV 1262 р. відомий Maladik/Mladik Ruthenus, який 

втік від татар до Арпадів, надавши угорському володареві 30 марок золотом: 
«Маладік Руський, утікши з татарського полону, приніс нам 30 марок золота, які ми 
[король. -  М. В.] взяли на зберігання»819 Р. Марсіна припускає, що подію можна 
датувати 1256 р.820. Родовід вельможі дослідила М. Фонт8 \  Однак про земельну 
ідентифікацію Маладіка в історіографії відомі цілком різні думки.

Так, Г. Бідерман, А. Годінка, І. Кондратович, Г. Стрипський вважали Маладіка 
знатним русином. Він, за словами науковців, зумів утекти від номадів, очевидно, з 
якогось східного пригірського комітату, прибув до Бели й надав у його користування 
згаданий скарб822. «Чи був він Русин угорський, чи зайда, не знати», -  писав 
М. Грушевський Натомість А. Петрик називав Маладіка галицьким боярином 
Схожої думки дійшли Ф. Улічний825 та М. Марек. Останній навіть припускав полонення 
вельможі внаслідок битви на річці Шайо 11 квітня 1241 р. Історик не заперечував, що 
цей «заможний руський боярин» перебував в Угорщині вже до нападу кочівників826 
Іноземцем вважав Маладіка Браніслав Варшік827 «Руським» за походженням його 
сприймав Д. Кріштов828. Жодної земельної/етнічної ідентифікації особи не наводила 
М. Фонт829. Останнім часом з’явилися найновіші нариси його життєдіяльності830

Версія словацьких істориків про участь Маладіка в зіткненні з монголами біля 
селаМухі, як ми переконані, не позбавлена рації. За літописами831 та нашими 
підрахунками, група галицького боярства на чолі з Данилом Романовичем та його 
сином Левом між вереснем 1240 -  квітнем 1241 pp. перебували у складі офіційної

818 Szlucha М. Lipt6 v&rmegye nemes csal&djai / M. Szlucha. -  Budapest: Heraldikai Kiad6, 2000. -  Old. 354-357, 
496-497.
819 «Maladik Rutenum ad nostram gratiam recepissemus fouendum et conseruandum; idem XXX. marcas auri, quod, 
de captiuitate a Tartans aufugiens, secum apportauit [...]», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 59.
820 CDS1.-T. 2 .-S . 376-377.
821 Font M. Einige raprazentanten... -  S. 246-247; Ejusdem. Felvideki kisnemesek kir&lyi szolgalatban. -  Old. 180-181; 
Ejusdem. Przedstawicile drobnej szlachty na pograniczu polsko-w^gierskim w XIII wieku і losy ich rodzin / M. Font II 
Cracovia. Polonia. Europa. Studia z dziej6w Sredniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sze&dzi^si^ 
pi^rocznic? urodzin і czterdziestolecie pracy naukowej. -  Krak6w : Secesja, 1995. -  S. 434-435.
822 Biedermann G. I. Op. cit. -  T. 2. -  S. 53; Стрипскій H. Я. Указ. соч. -  C. 21; Кондратович И. M. Указ. соч. -  
С. 23; Hodinka A. The home of the Ruthenian people / A. Hodinka II The Oxford Hungarian Rewiew. -  1922. -  V. 1. -  
№ 1. -  P. 61; Ejusdem. A karpdtja rut^nek, lak6helye, gazdasdgunk 6s multjuk. -  Old. 15.
823 Грушевський M.C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  C. 501.
824 Петрик А. Боярські двори та економічне становище бояр Галицько-Волинської держави / А. Петрик II Дро
гобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2008. -  Вип. 11-12. -  С. 69.
825 Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidFovam Slovenska v stredoveku. -  S. 26.
826 Marek M. Cudzie etnika na stredovekom Slovensku. -  S. 234.
827 Varsik B. Ot&zky vzniku a vyvinu slovensk£ho zemianstva / B. Varsik. -  Bratislava : VEDA, 1988. -  S. 63.
828 Kristo Gy. Nem magyar n£pek a k6z£pkori Magyarorszagon. -  Old. 94.
829 Font M. Einige r&prazentanten... -  S. 246.
830 Див.: Волощук M. M. Maladik Ruthenus: спроба біографічного нарису / М. Волощук II Галичина : науковий і 
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. -  Івано-Франківськ, 
2012. -  Вип. 20-21. -  С. 352-357.
831 Ипатьевская летопись. -  Стб. 786-788.
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делегації при дворі Бели IV832. Чи брав хтось з них участь у битві на річці Шайо -  
невідомо, бо немає жодного підтвердження цього. Однак гіпотетично це було 
можливе. Стосунки короля з руськими князями під час майже девятимісячного 
безперервного перебування в Угорщині були напружені. Волинський володар не 
довіряв і прибулій з ним знаті. Тому після того, як Данилів син десь на початку 
квітня 1241 р. «[...] вьішедшоу [...] изь Оугорь с боярьі Галичкьіми [...]»833, хтось з 
останніх міг залишитися в угорському війську.

Ім’я Maladiky Mladik похідне від Мал, Малко, тобто «малий», «молодий»,
834

«МОЛОДИК»
Не розв’язаним залишається питання про час втечі Маладіка в Угорщину. Хоча 

в акті йдеться про прибуття до Бели після «татарського полону»835, це могли бути 
1241-1243 pp. або 1259 p., коли темник Бурундай спустошив володіння Романовичів і 
змусив їх розкопати оборонні системи багатьох міст. Король Данило, «бьівше и wna- 
лоу Боурандаевоу», знайшов притулок у Арпадів836 Тому Маладик міг бути серед 
оточення князя за його тимчасового перебування за межами власних земель.

Втім наведімо ряд міркувань. Татарське спустошення країни мало фатальні на
слідки. Впродовж 1241-1243 pp. землі майже не обробляли. Потреба не те що в золоті
-  в їжі була крайня. Нестача товарів і продуктів першої потреби і стала причиною 
пограбування багатого обозу князя Михайла Всеволодовича (t 1246) і вбивства його 
онуки 1241 р. в німецьких (можливо, чеських) землях837 Сучасник подій Фома Спліт- 
ський зазначав:

«І хоча все Угорське королівство було виснажене ненаситним мечем варварського шален
ства, голод, який приходив одразу ж, довів насамкінець нещасний народ до повного виснаження. 
Адже через загрозу татарського безумства нещасні селяни не могли засіяти поля, ні зібрати плодів 
попереднього врожаю. Так що за відсутності їстівних припасів нещасні люди падали, уражені 
мечем голоду. На полях і дорогах лежали незліченні трупи, і вважають, що жорстокі біди голоду 
принесли угорському народові не менше спустошення, ніж пагубна лють татар»8 8

Імовірно Бела в скрутний для країни час, отримавши можливість позичити у 
втікача Маладіка ЗО марок золота, погодився на угоду, а з часом обдарував того «землею 
Турна [тепер -  село Ліптовський Трновець, округ Ліптовський Мікулаш, Жілінський 
край, Словаччина. -М. В.], що розташований в [комітаті. -М . В.] Туроц»839

832 Волощук М. М. Вассальная зависимость Даниила Романовича от Бели IV (1235-1245 гг.): актуальнеє вопро- 
сьі реконструкции русско-венгерских отношений второй четверги XIII в. / М. Волощук II Specimina nova. Pars 
prima. -  Sectio mediaevalis. -  P. 3. -  P6cs, 2005. -  S. 101.
833 Ипатьевская летопись. -  Стб. 789.
834 Лозко Г. Назв, праця. -  (М).
835 «de captiuitate a Tartans», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 59.
836 Ипатьевская летопись. -  Стб. 850.
837 Там же. -  Стб. 784.
838 «Licet autem barbaric rabies totum regnum Hungaricum immoderate gladio attrivisset, e vestigio tamen famis 
subsecuta pemities miserabilem plebem tabo inedie devastavit. Instante namque furore Tartareo, non licuit colonis 
miseris arvis semina trader, non valuere preterite messionis recolligere fruges. Sic ergo non extantibus alimentorum 
subsidiis cadebant infelicium corpora clade famis absorta. Iacebant per campos, per vias innumera vulgi cadaver, ut 
non minus credatur hec acerba lues inedie gentem Ungaricam devastasse, quam pestilens immanitas Tatarorum», див.: 
Thomae archidiaconi Spalatiensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum. -  S. 302, 304; Фома 
Сплитский. Указ. соч. -  С. 368.
839 «terram Tomouch vocatam, in Thurucz existentem», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 59.
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Еквівалент скарбу укладач акта, зрозуміло, подав у західних мірах ваги. 30 марок 
золотом, якщо марка прирівнювалась до 249 г (як це було прийнято в більшості країн 
католицької Європи), становили 7 кг 470 г золота. М. Грушевський у цьому випадку при
рівнював гривню до марки, вказуючи, що Маладік надав королеві не 30 марок, а 30 
гривень золотом840. Походження цього золота, його форма (злитки, вироби, пісок) не зро
зумілі, хоча достеменно відомо про використання галицькими боярами золотих прикрас 
високої вартості. Так, зокрема, під час однієї із сутичок в околицях міста Городка 1219 р. 
угорці «Михалка же Скоулоу оубиша согонивше на ЩирЬцЬ. а глав# его сосіко- 
ша трой чепи с н а ш є  золотьі и принесоша главоу его ко Коломанови»841.

Політичний вплив руської знаті залежав від її активної участі в торгівлі. Нобілі, 
очевидно, володіли припасами як золота, так і срібла. Красномовним прикладом є викуп 
вельможами у вересні 1210/1211 р. з угорського полону двох князів -  Романа і Свято
слава Ігоревичів, за яких заплатили, як указував В. Татищев, 1000 срібних гривень. У 
злитках це становило 41-160 кг842. Поклади золотої руди залягали в Трансильванії і пів
нічних комітатах Угорщини, звідки її експортували, зокрема на схід843

Дар, принесений Маладіком королю Белі IV, був вагомим. Однак отримані ним
844володіння вважалися незначними

Родовід Маладіка Руського
(за М. Фонт, Font М. Einige raprazentanten des Kleinadels im polnisch-ungarischen 

Grenzgebieten im 13 Jh. und die Zukunft ihrer Familie. -  S. 250)

На підставі акта Бели IV від 1262 £. про поселення Tomouch М. Фонт зробила 
висновки, що Маладік мав нащадків845 Його діти, на думку історика, залишаються 
невідомими, натомість джерела згадують представників третього і четвертого

840 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 2. -  С. 501.
841 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733.
842 Див.: Волощук М. М. Обстоятельства казни в 1210 г. Игоревичей Черниговских. -  С. 105-112.
843 Див., наприклад: CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 106,166, 371; Т. 4. -  V. 2. -  S. 297, 359,464.
844 CDH. -  Т. 4. -  V. 3. -  S. 59-60.
845 Font М. Einige raprazentanten... -  S. 250.
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поколінь -  Anna Iohannis, ас Elisabeth et Katarina filiae Stephani. Іоанн/Іван та 
Стефан/Степан є онуками руського поселенця846, який, як вважає Б. Варшік, заснував 
дрібну турчанську шляхту 47 Він міг належати до військовослужилої дрібної чи 
середньої знаті -  ймовірно йобагіонів або синів йобагіонів Туроца. Втім у спеціальних 
дослідженнях комітату не знаходимо про нього жодної інформації848

Отже, Маладік Руський належав до знаті, потрапивши у володіння Арпадів, на 
наш погляд, між 1241-1243 pp. За майновим статком це була особа середньої 
заможності, засвідченої отриманим в Угорщині земельним наданням. Можливо, він 
володів іншими маєтностями, не відомими з джерел.

3.3.7. Lancearius Myculay filius Rutheni
Упродовж XIII-XIV ст. одним із найпривабливіших для переселенців 

залишався Спіш. До приходу угорців тут мешкало хорватське населення, яке мало 
чим різнилося від хорватів протилежного боку Карпат. Входження одних до коро
лівства, з другого -  до Русі зумовило зміни, але не надто разючі. Вихідці з Галицької 
землі на Спішу, очевидно, почувалися комфортніше, ніж в інших комітатах. Ко
ролівські посланці навмисно заохочували людей найближчих східних країв до осво
єння володінь Арпадів. Прикладом є щедрі надання Йорданові сину Арнольда у 
1256 p.:

«[...] [за участь. -  М. В.] у наших [тобто, короля Бели IV. -  М В.] посольствах до Русі 
[мається на увазі Галичина під владою Романовичів. -  М. В.] і Польщі та на запрошення із 
сусідніх королівств, а також [інших. -М . В.] різних земель населення до Спішу»849

Безумовно, відвідини галицьких теренів були результативні. Серед дипломів 
Спішської капітули заслуговують на увагу акти 1273 р. та 12 червня 1298 p., де зга
дується спішський списоносець Myculay filius Rutheni (Микола син Рутена) 0

Канонік Микола за присутності братів «Здислава [можливо, Судислава. -  
М. А], Міки, комеса Марка і його брата Марка, сина Гахала та двох своїх німців -  
Бетлегема й Андреаса, що належали до його родини» («Zdyslao, videlicet, Mycust 
Marco comite, fratreque suo Marcus filiis Gahala, et duobus germanis suis Bethlehem ac 
Andrea, universis quoque cognates suis») 1273 p. видав документ на отримання «землі 
завбільшки в один плуг [...] проданої у постійне користування за 17 марок»851. Ця 
гірська територія (in summitate montis) площею близько 60 га852 розмежовувала су
сідні володіння дорогами:

«[...] від святого Георгія простягається до роздоріжжя», «велика дорога навпроти гори 
Тутул», «через велику дорогу, що тягнеться до другого beerch [невстановлений топонім. -

846 CDH. -  T. 4 . -V .3 .-S .  65.
847 VarsikB. Op. cit. -  S. 58.
848 Malyusz E. Тигбс megye kialakuldsa. -  Old. 133-166.
849 «[...] in legacionibus nostris in Rutheniam et Poloniam deferendis ac in convocacione populorum ad terram Scepus 
de circumiacentibus regnis et diversis regionibus congregatis», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 382-383.
850 CDP. -  T. 8. -  S. 156-157, 378.
8S> «terram usui unius aratri [...] pro decern et septem marcis perpetuo venundasse», див.: Ibidem. -  S. 156.
852 ZiftakF., Zmatlo P. Op. cit. -  S. 9.
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М. В.]», «навпроти великої дороги, що сягає від святого Георгія до святого Володислава»,
853«аж до великої дороги, яку використовувало населення»

Це, на нашу думку, підкреслювало важливість розташування землі, а отже -  
очевидно відносну дороговизну її придбання -  17 марок (швидше за все сріблом),

що становило від 3 кг 230 г до 4 кг 760 г.
Про Миколу та його батька, якого звали 

Ruthenus (а отже, родове коріння з руських 
територій, в чому історики не мали сумнівів854), 
мало що відомо. Нез’ясованими є походження (кня
зівство/земля проживання на Русі або в Угорщині), 
час народження та причини переселення на Спіш. 
Ми точно знаємо розміщення родини в місцевості 
Zeek855 (тепер -  поселення Гозелец, округ Попрад, 
Пряшівський край, Словаччина), яку отримав, 
імовірно, Миколин батько після оселення на Спішу.

Ідентифікацію Миколи сина Рутена 
додатково ускладнює повідомлення диплома комеса 
Спішу Лоранда 23 липня 1274 p., в якому фігурує 
Myculith Gallicus856 На перший погляд, предикат 
Gallicus говорить про його французьке коріння. Але 
ім’я Myculith, тобто -  Микола, цілком не типове для 
володінь династії Капетинґів. Зрештою, колектив 
осіб, серед яких його згадано, неоднорідний за 
етнічном та соціальним складом. Йшлося про

«[...] спішського абата Рикольфа і знатних поляків Яна, Задора, Ф’єха; синів йоба- 
ґіонів Вітка, Поніта, Тибурція і Йордана; комеса саксів Арнольда, колишнього комеса сло
в’ян [Sclauorum. -  М. В.] Ґобліна; Арнольда -  сина Детріка; Кунча з Ґурґева, солтиса з Левочі 
Ганнуса, Гайна, міщанина з Левочі Ландварда [...], а також інших німців і угорців [.. .]»857

У сучасній словацькій історіографії Myculith Gallicus вважається галича
нином858. Однак ототожнити його з Миколою сином Рутена de Zeek проблематично.

М. Марек, Ф. Жіфчак та М. Гомза дійшли висновків, що назва Zeek 
(угорською -  Szek, у перекладі -  «стілець», «крісло») відповідає не лише сучасному 
спішському топонімові Hozelec. Так називалися й інші місцевості, де мешкали пред

853 «[...] de Sancto Georgio venit ad bivium», «magnam viam versus montes Turthul», «per magnam viam itur ad 
secundum beerch», «versus magnam viam, qua itur de Sancto Georgio ad sanctum Ladislaum», «usque magnam et 
publicam (viam)», див.: CDP. -  T. 8. -  S. 157.
854 Див., наприклад: Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidrovani Slovenska v stredoveku. -  S. 26.
855 CDP. - T. 8 .-S . 378.
856 RSA. -  T. 2 : (1270-1292) -  V. 2-3. -  S. 95.
857 «[...] videlicet abbate Scypusiensi Rycolpho et Polono nobilibus, Jaan, Zador, Fyoch nobilibus, Wytk, Ponit, 
Tyburcio, Jordano filiis iobagionum, Amoldo comite Saxonum, Goblino quondam comite Sclauorum, Amoldo filio 
Detrici comitis, Cunch de Guegev, Hannus villico de Leucha, Heyn, Landwardo civibus de Leucha [...] et aliis 
Teutonicis et Hungarys [...]», див.: Ibidem.
858 Див., зокрема: Historia Scepusii. -  S. 161.

Родовід спішського 
списоносця Миколи 

сина Рутена
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ставники дрібної військовослужилої знаті -  списоносці859 Вони формували 
особливий підрозділ, не підвладний юрисдикції місцевого комеса. Ними управляла 
особа, вибрана зі свого ж середовища. Часто ця група формувалася з іноземних, 
зокрема руських, поселенців, що прибували на Спіш, до яких належав і Микола. 
Метою їхньої організації, як переконаний М. Гомза, були серед іншого і кампанії 
проти сусідніх князів, які регулярно організовували Арпади від кінця XII ст.860. 
Отже, ймовірно, частина вихідців із Галичини чи решти земель Русі в Угорщині 
ставала списоносцями, а потім не раз брала участь у східних кампаніях королів пер
шої половини XIII ст.

Myculay filius Rutheni у 1298 р. мав дорослого сина (невідомо, чи єдиного), 
згаданого дипломом Спішської капітули861. Ймовірно на час укладення акта 1273 р. 
він уже з’явився на світ, бо в тексті йшлося про «спадкоємців Миколи сина Руте- 
на» 62 (звісно, земельні надання отримували з перспективою передати їх спад
коємцям навіть за умов, якщо таких на світі ще не було). Проте про його майно та 
подальшу долю родини за браком джерел нічого невідомо. Ми можемо лише 
припустити належність батька із сином до королівських списоносців.

3.3.8. Filius iobagionis Ruthen
Серед синів йобагіонів комітату Туроц 1280 р. (акт видано до 3 вересня) згада

но Ruthen, чиїми кровними родичами були інші filiis iobagionis -  Miksse, filius Rekse, 
Drahen videlicet, Nicolao, Herch et Vrban simul cum terra eorum Raxa vocata («Мікса 
син Рекси, також Драген, Микола, Герч і Урбан зі своїми землями, прозваними Рак- 
са»)863 На перший погляд, важко всіх назвати вихідцями з руських земель, бо час
тина імен -  цілком не слов’янські: Urban, Reksa etc. Інші ж доволі часто вживали в 
північних комітатах Угорщини (сучасна Словаччина) і на Русі. Зокрема Drahen -  
Драгош (похідні -  Драґан/Драгота/Дражко, в перекладі -  дорогий), Miksse/Міха/Міхе
-  Міх, Міха (у перекладі -  мішок, шкіра, бурдюк; ковальський міх, піддувало)864, не 
кажучи про Миколу й Герча -  поширені серед слов’ян імена.

У цьому випадку важливим є значення поняття «cognatus» (в перекладі -  «ро
дич»), яке вжив укладач акта. Його тлумачили і як «схожий», «подібний». Тож пере
лічені дипломом особи вважалися не родичами Рутена, як вважав І. Сентпетері86 , а 
такими ж, як він, синами йобагіонів (sicl), узагальненими в документі. Це означає, 
що Ruthen (чи невідомий на ім’я його батько) потрапив до землі Raxa (тепер -  село 
Ракша, округ Турчанська Тепліца, Жілінський край, Словаччина), де й служив з міс
цевими filiis iobagionis. До «руських» безапеляційно зараховували Рутена М. Ма- 
рек866, Ф. Улічний 67 та Ян Бенько868.

Його доля, майновий статус, сімейне становище за браком джерел невідомі.

859 Marek М. Cudzie etnikd па stredovekom Slovensku. -  S. 235; liftak  F. K identifik&cii najstarSich kopijnickych 
rodin. -  S. 43; Homza M. Ku gen£ze spiSskych kopijnikov. -  S. 22.
860 Homza M. Ku gen£ze spiSskych kopijnikov. -  S. 22-23; Historia Scepusii. -  S. 375-376.
861 CDP.- T. 8 .-S . 378.
862 «successores Myculai filii Rutheni», див.: Ibidem. -  S. 156.
863 CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 73; RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 267.
864 Лозко Г. Назв, праця. -  (Д), (М).
865 RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 267.
866 Marek М. Cudzie etnikd па stredovekom Slovensku. -  S. 234.
867 Ulidny F. Podiel Rusov, Rusinov na doosidfovani Slovenska v stredoveku. -  S. 26.
m BenkoJ. Op. c it.-S . 85.
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3.3.9. Procurator Benedictus Ruthenus
Період останніх Арпадів знаковий появою в актах представників «руського 

світу», які оселилися в Угорщині. Серед таких -  procurator Benedictus Ruthenus, 
згаданий у дипломі Андрія III20 грудня 1297 р.869

Виконуючи фіскальні доручення Аґнеси з роду Чак, він відстоював її права на 
надання terre Foon (тепер -  село Фони, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), 
отримане 1269 р. від молодшого короля Стефана (майбутній король Стефан V, 
Stephanus, 1270—1272)870 У 1291 р. цю ділянку привласнила собі знатна Катерина 
донька Фоми з роду Чак. Бенедикт та магістр Аладар свідчили у справі, прагнучи 
підтвердити попередній привілей сина Бели IV871

За відсутності інших джерел ми нічого не знаємо про майновий і сімейний 
стан руського поселенця. Очевидно, він був освіченим вельможею, власником 
нерухомого й рухомого майна. Час його появи в Угорщині теж не зрозумілий. Не 
зовсім чітко визначено і його обов’язки.

3.3.10. Dominicus Ruthenus de Vrs
У капітульному акті монастиря Баноштор (тепер -  місто Баноштор, Воєводи

на, Сербія) 13 березня 1308 p., де за участі Карла Роберта розглядали земельні 
суперечності, згадується Dominicus Ruthenus, теоретично -  мешканець поселення 
Vrs (комітат Бачка, тепер -  село Обровац, Воєводина, Сербія). Поряд з ним відомі 
мешканці possessio: Мартін, син і батько Михайло, Микола, Янош/Ян/Іоанн та інші 
знатні люди, здебільшого зі слов’янським іменословом872. Серед мешканців села Vrs 
лише Домінік носить руський предикат. Можливо, населений пункт було заселено 
іноземцями, звідки він і отримав назву*

Рівень заможності та соціальний статус Домініка не відомі. Втім Банош- 
торським монастирем пов’язана діяльність деяких прозваних Руськими осіб. Таким 
був, зокрема, королівський урядовець, рицар Sebastianus Orrus dictus de Kalaznyom , 
згаданий 1344 p. До виникнення обителі долучився сербський бан Белуш, активний 
учасник походів короля Ґейзи II на Русь упродовж 1148-1152 pp.874. Доньку 
урядовця 1150 р. було видано заміж за тогочасного дорогобузького князя, онука 
Володимира Мономаха -  Володимира Мстиславовича (1132—1171 )875 Оскільки ми 
не володіємо повідомленнями про розселення вихідців із володінь Рюриковичів у 
околицях Баноштора між 1150-1308 pp., важко стверджувати, чи поява поселення 
Vrs пов’язана з цим шлюбом.

869 CD АС. -  V. 10. -  № 162; MOL, DL 682. Див. критику акту без згадки про участь у справі Бенедикта 
Руського: RSA. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  S. 192-193.
870 RSA. -  T. 2 : (1255) 1270-1301). -  V. 1 : (1255-1272) -  S. 48-^9.
871 CDAC.-V. 10.-№ 162.
872 AKOkl.-T. 2 : (1306-1301).-O ld. 144.
* Можливо, поява цього населеного пункту в прикордонній із Сербією землі пов’язана з діяльністю сина 
Андрія II -  Коломана. Серед його оточення було немало вихідців із Галича. Втім це могло статися й за 
Бели IV, який після 1246 р. віддав своєму зятеві князю Ростиславові Михайловичу Мачву. Однак до 1308 р. 
згадок про Vrs у джерелах немає (див.: Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszig torteneti fbldrajza. -  K. 1. -  
Old. 229).
873 AKOkl. -  T. 28 : (4344). -  Old. 173 (див. окремий біографічний нарис).
874 Див.: Font М. Arpad-hazi kiralyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 162-177). Про місце й роль Белуша в 
суспільній ієрархії Угорщини див.: Zsoldos A. Magyarorszdg vilagi archontologiaja 1000-1301. -  Old. 16.
875 Ипатьевская летопись. -  Стб. 407.
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Навряд чи можна Домініка Руського із села Vrs ототожнити з мешканцем 
Палудзки Турецького комітату Домініком Руським, відомим з диплома 13 грудня
1340 р.876.

3.3.11. Magister Theza rutenus
У королівському акті дружини Карла Роберта -  королеви Марії від 1312 р. 

згадується «Theza rutenus aule nostre juvenus» («юнак нашого двору -  Теза Русь
кий»)877 Його ім’я співзвучне з назвою річки Тиси, та й загалом після 1312 р.* в 
дипломах королівства зустрічається нечасто: в 1317, 1318, 1341, 1344 і 1347 pp. У 
1318 р. відомий теж «любий та вірний управитель справами нашого двору Тиса»878. 
Ми вважаємо, це одна й та сама особа. Не відкидаємо, що саме про нього переповідав 
акт від 22 жовтня 1341 р. У ньому йшлося про «надання Андрія сина Тиси»87

Theza rutenus не раз привертав увагу істориків, які вивчали «русинське», або ж 
руське, походження вельможі. Ймовірно, він заснував відомий графський рід Угор
щини880, з представників якого на початку XX ст. відомий, наприклад, граф Іштван 
Тиса (1861-1918), угорський політичний діяч, соратник австрійського цісаря Франца- 
Йосифа, двічі прем’єр-міністр Угорського королівства (1903-1905,1913-1917).

Тиса згаданий при анжуйському дворі серед оточення королеви Марії, польки 
за походженням. Серед істориків наприкінці 80 -  на початку 90-х pp. XX ст. розпо
чалася дискусія, що триває й досі. Суть полеміки в тому, чи міг Карл Роберт мати 
двох дружин з іменем Марія, причому перша, як переконаний Д. Кріштов, походила 
з Русі. Король одружився з нею до 1307/1308 р.881. На сьогодні аргументи науковця 
знаходять підтримку українських і словацьких науковців882. Натомість головними

876 AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 329.
877 CDHA. -  К. 1. -  S. 281; AKOkl. -  T. З : (1311-1314). -  Old. 190; MOL, DL 1814.
* До 1312 p. таке ім’я в актовому й наративному матеріалі Угорського королівства не зустрічається.
878 «Magister Tysa, dilectus et fidelis Aulae nostrae Tauamicus», див.: CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 147. Регесту доку
мента див.: AKOkl. -  T. З (1311-1314). -  Old. 190. Див. також: Engel P. Magyarorszag vilagi archontologiaja
1301-1457. -  VI. Az aula tigjai. -  1312. -  Tisa «Orosz» (1312-24).
879 «possessionis Andree fily Tysa», див.: HO. -  S. 235.
880 Bonkalo A. Op. cit. -  S. 11; Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  C. 501; Стрипскій H. Я. Указ, 
соч. -  С. 22.
881 Kristo Gy. Aba Samuel 6s Kdroly R6bert csaladi kapcsolatairol / Gy. Kristd II Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila Jozsef nominatae. Acta historica. -  Szeged : Hungariae, 1992. -  T. 96. -  Old. 25-30; Ejusdem. Karoly R6bert 
csal&dja / Gy. Kristd II AETAS -  Journal of history and related disciplines. -  2005. -  № 4. -  S. 14-28; Ejusdem. 
Karoly R6bert els6 feles£ge / Gy. Kristo II Acta Universitatis Szegediensis de Attila J6zsef nominatae. Acta historica. -  
1988.-T . 86.-O ld. 27-30.
882 Войтович Л. Ще одна загадка генеалогії Романовичів: Чи існувала королева Марія Львівна / Л. Войтович II 
А сє єго срсбро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з 
нагоди його 70-річчя. -  K .: Інститут історії України НАН України, 2002. -  С. 161-164; Його ж. Княжа доба на 
Русі. -  С. 507-509. Аналогічної думки дотримується львівський дослідник Ярослав Книш, про що ми дові
далися у приватній розмові. У словацькій історіографії позицію Д. Кріштова обережно зайняв М. Гомза (див.: 
Historia Scepusii. -  S. 341).
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опонентами Д. Крінггова залишаються польські дослідники, зокрема С. Срока883 та 
Д. Домбровський 84.

Суть дискусії поза полем нашого спостереження, хоча ми й не відкидаємо 
появи в оточенні королеви польки молодого (juvenus) Тези/Тиси, тому що раніше він 
прислуговував попередниці -  Марії, гіпотетично доньці луцького князя Лева Юрійо
вича (t до 25 травня 1323). Тим цікавіше виглядає її надання своєму слузі в 1312 р. 
земель під юрисдикцією королеви -  «колись земля, що перебувала in Evren, під
лягала королівському праву»885. Її локалізація проблематична, бо в наведеному акті 
не вказано комітату, де вона розташовувалася. В Угорщині існувало кілька поселень 
з фонетично схожими назвами. Серед таких castrum et villa Evr на Спіші (тепер -  
частина міста Спішська Бела, округ Кежмарок, Пряшівський край, Словаччина), 
занотовані terminus post quem 13 липня 1306 p.886; terra Ewr на березі річки Самош у 
комітаті Сотмар як окрема земельна одиниця датована terminus post quem від 28 
червня 1320 р. 87 Також terminus post quem 23 листопада 1333 р. ми володіємо 
свідченнями про terram EwrlOlewrlHerinewr (тепер -  комуна Унтерварт та частина 
міста Оберварт, округ Оберварт, федеральна земля Бурґенланд, Австрія) комітату 
Шопронь8 8. Але ім’я Тиси Руського чи котрогось із його нащадків в жодному разі з 
переліченими землями не повязувалося.

Зважаючи на причетність королеви від кінця XIII ст. до окремих спішських зе
мель, ми могли би припустити здобуття вельможею у 1312 р. володінь у околицях 
фортеці Стражки. Це укріплення стояло на стратегічному шляху до Польщі й 
Галичини. Від XIII ст., як установили словацькі історики, околиці замку активно 
залюднювали вихідці з довколишніх земель889 На початку XIV ст. укріплення 
хотіли привласнити деякі місцеві нобілі890

Однак описані в документі землі, які отримав магістр королеви, дозволяють 
чіткіше деталізувати топонім:

«[...] зі східного боку -  землі Стефана сина Кечке, сина Стефана, сина Вазула, нато
мість із західного ж -  по сусідству із селом Boruzieneu [тепер -  село Пілішборошенє, медьє 
Пешт, Угорщина. -  М. В.]» 91.

883 Sroka St. A Hungarian-Galician Marriage at the Beginning of the Fourteenth Century? / St. Sroka II Harvard Ukrai
nian Studies. -  Cambriage : Harvard Ukrainian research Institute, 1992. -  № 16. -  S. 261-268; Ejusdem. A magyar 
Anjouk csalddi tortenete / St. Sroka. -  Krak6w : Wy-wo PIT, 1998. -  Old. 21-28 та ін. Останні підсумки дискусії 
викладено на сторінках статті: Срока С. Чи існувала руська дружина угорського короля Карла Роберта на 
початку XIV ст. / С. Срока II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2010. -  Вип. 3. -  С. 268-277. Див. також 
оригінал акта Карла Роберта 7 лютого 1326 p.: Statny archiv v Levodi (§AL), Andrassy -  Krasna Нбгка I, Elench 
Diossyho, Fasciculum 66, Nr. 3. Фотокопію документа див.: MOL, DL 265464.
884 Dqbrowski D. Rodow6d Romanowicz6w ksi^z^t halicko-wofynskich. -  S. 275-277.
885 «quandam terram ad nos jure Reginali pertinentem in Evren existentem», див.: CDHA. -  K. 1. -  S. 281.
886 AKOkl. -  T. 2 : (1306-1310). -  Old. 29, 116, 123; T. 12 : (1328). -  Old. 77-78, 163; T. 13 : (1329). -  Old. 21, 24, 
250; T. 15 : (1331). -  Old.175,190; T. 24 : (1340). -  Old. 266,269,286.
887 AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 315; T. 9 : (1325). -  Old. 159, 161; T. 11 : (1327). -  Old. 25, 87, 121, 144,
185, 243, 254; T. 12 (1328). -  Old. 145; T. 21 (1337). -  Old. 9; T. 26 (1342). -  Old. 163; T. 31 (1347). -
Old. 532. Історична традиція приписує існування села від XII ст. (див.: Historia Scepusii. -  S. 191).
ш  AKOkl. -  Т. 17 : (1333). -  Old. 223; Т. 19 : (1335). -  Old. 61.
8,9 Historia Scepusii. -  S. 191,226. 
m  Ibidem. -S . 415.
891 «[...] ab oriental parte terre Stephani dicti Kechke filij Stephani filij Wazul a parte vero occidentali ville Boruzieneu 
vocate conterminalem [...]», див.: CDHA. -  K. 1. -  S. 281.
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Село Пілішборошенє лежало неподалік поселення Юрюм (німецькою -  
Erben\ яке можна ототожити з наданням Тиси Руського. За Д. Дьєрффі воно відоме 
як Юрюмгедьгаз892, мало виноградники, згадані актом 25 листопада 1302 р.893

У 1318 р. «надання, Eth комітату Альба» («possessionem Eth vocatam in 
Comitatu Albensi existentem», тепер -  місцевіть на околиці міста Ерчі, медьє Феєр, 
Угорщина) «за вірність служіння нашій Величності» («ргоре suae fidelitatis seruitia 
nostrae Maiestati») Тезі Руському було підтверджено королівським дипломом. Про 
поселення збереглося всього дві згадки -  під 1298 та 1318 pp.894.

Попереднє соціальне походження вельможі, заслуги (про які немає свідчень) 
мали бути досить вагомі для отримання такого великого феода.

«Ми [Марія. -  М. В.\ в мирі і 
спокої надаємо в довічне корист
ування для утримання і проживання 
вірному нашому магістрові Тисі, а 
через нього його спадкоємцям та на
щадкам [згадані землі. -  М. А]»895

Упродовж 1312-1318 pp. 
Тиса зробив придворну кар’єру. В 
1312 р. він прислуговував ко
ролеві -  juvenus serviens, натомість 
за шість років нотувався як 
Magister, Aulae nostrae Tauamicus, 
займався господарськими спра
вами двору королеви, залишався 
однією з найвищих за статусом 
осіб при дворі. Пал Енґел у 
«Загальній архонтологїі Угорщини 

1301-1457» наводить ще дві згадки про нього -  під 10 червня 1322 р. і 27 березня
1324 р.896

Чим займався Тиса далі -  невідомо. Вірогідно він мав сина Андрія, згаданого
22 жовтня 1341 р. як fily Tysa. Саме ім’я Andreas не раз передавалося у спадок на- . 897 щадкам роду Theza

Зокрема в королівському акті 22 жовтня 1341 p., де відображено ревізію меж 
possessio Borgyas vocata in Comitatu de Torontal existens (тепер -  місто Нови Бечей, 
Воєводина, Сербія), вказувалося, що частина землі переходила з володінь Andree fily 
Tysa на користь королівського каштеляна Вишеграда -  магістра Стефана. При цьому

892 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz4g t6rt£neti fbldrajza. -  K. 2. -  Old. 412.
893 AKOkl.-T. 1 : (1301-1305).-O ld. 176.
894 Gyorffy Gy. Az Arpadkori MagyarorszAg ttirteneti fbldrajza. -  K. 2. -  Old. 362.
895 «Magistro Tysa fideli nostro, et per eum suis haeredibus, haereredumque suorum successoribus dedimus, dona- 
uimus, et contulimus, perpetuo, pacifice, et quiete possidendam, tenendam et habendam», див.: CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  
S. 147.
896 Engel P. Magyarorszdg vildgi archontol6gi&ja 1301-1457. -  VI. Az aula t&gjai. -  1312. -  Tisa «Orosz» (1312-24).
-  kir&lyi udv. janitor.
897 Kazmer M. Rigi magyar csal&dnevek sz6t£ra XIV-XVII sz£zad / M. Kazmer. -  Budapest: Magyar Nyelvtudo- 
manyi T4rsas£g, 1993. -  Old. 1067.

Ймовірний родовід Тиси Руського
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Андрій син Тиси не оскаржив відчуження898, хоча справа тривала від 31 серпня
1341 р.899 При подальших записах про possessio між 1343-1347 pp. Andreas filius 
Tysa більше не згадувався900. Відчуження його землі носило доконаний характер.

Також актами ЗО березня 1344 р. та 6-7 жовтня 1347 р., виданими 
канцеляріями південних комітатів Угорщини, занотована persona nomine lohannes 
filius Tyza або ж -  lohannes dictus Tyza \  Мова йде про одну й ту саму особу, однак 
її належність до родини Тиси Руського залишається непевна. Якби це вдалося до
вести, можна було б запропонувати гіпотезу про появу предиката dictus Orrus що
найменше в другому поколінні переселенця.

3.3.12. Homo regis Orosz (Ruthenus) Iwanka
У кількох угорських актах, датованих вереснем -  жовтнем 1315 р., згадано ко

ролівського урядовця -  homo regis Orosz (Ruthenus) Iwanka °2. Реґести чотирьох 
дипломів (датування напередодні та 22 вересня, 9 жовтня 1315 р.) окреслюють 
земельну власність Яноша сина Альберта з роду Аґгон на околиці місцевого мо
настиря (тепер -  село Айтоньмоноштора, медьє Чанад, Угорщина). Іванка Руський 
затвердив межі цієї землі, а відповідне підтвердження відіслали до капітул міст 
Орадеа та Чанад (тепер -  місто Ценад, повіт Тіміш, Румунія) напередодні 22 вересня 
1315 р.903. Справа успадкування наділу завершилася 9 жовтня 1315 р.904.

Імена Іванко, Василько, Володимирко (зменшувальної форми) відомі в 
Галицькій землі з кінця XI ст. Однак як Iwanka Ruthenus потрапив на службу короля, 
ми не знаємо. Ймовірно, це сталося після шлюбу Карла Роберта з донькою 
галицького князя Лева -  Марією* Невідомо нічого й про його інші службові 
обов’язки та соціальний статус нобеля.

Цілком гіпотетичним виглядає батьківство вельможі щодо Аладара з роду 
Печ, чиїми синами були відповідно Фома Рудий та Микола, «прозваний» Руським. 
Перші згадки про магістра Миколу сина Аладара, датовано початком 20-х pp. XIV ст. 
Вірогідність такого кровноспорідненого зв’язку, втім, важко підтвердити 
джерелами**

3.3.13. Serviens Jacobus Ruthenus
В одному з актів комеса Болажа 15 серпня 1325 р. фігурує мешканець з 

околиць Шариша, сервієнт Orosz (Ruthenus) Jacobus905 Він брав участь у судовій 
справі про крадіжку межової смуги біля поселення Finta/Fynta in Comitatu Saaros 
(тепер -  село Фінтіце, округ Пряшів, Пряшівський край, Словаччина)906

898 HO. -  S. 235; AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 356-257, 392-393.
899 AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 289.
900 AKOkl. -  Т. 27 : (1343). -  Old. 353; Т. 31 : (1347). -  Old. 378.
901 AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 173; T. 31 : (1347). -  Old. 478,484.
902 AKOkl. -  T. 4 : (1315-1317). -  Old. 65, 69.
903 Ibidem. -O ld. 65.
904 Ibidem.-Old. 65,69.
* Див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, представники курії та канцелярії. 
3. 3. 11. Magister Theza rutenus.
** Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4.4. Magister Nicolaus «dictus» 
Omis de genere Pech.
905 AKOkl. -  T. 9 : (1325). -  Old. 202.
906 «villa Mocha, quae dudum appellabatur Finta-Mochaya», див.: CDH. -  T. 6. -  V. 1. -  S. 91-94.
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Власником села та сеньйором Якова Руського за дипломами 1323-1342 pp. був 
королівський урядовець Стефан з Фінти. Цей населений пункт належав йому на 
правах феода з можливістю передачі у спадок907 Власник судився з Петром сином 
Синки/Шинки (Petrus filius Synka), чиї інтереси захищав адвокат Дмитро син Миколи. 
Суперечка стосувалася привласнення Стефаном з Фінти третьої частини землі (з 
місцевими йобагіонами), а двох третин -  Петром сином Синки908. Як закінчилася ця 
справа для Якова Руського та його господаря -  невідомо, однак у 1342 p. Stephanus de 
Fynta вже не жив. У 1362р. Людовік І «[...1 через зубожіння Іоанна з Фінти дарує 
Симонові з Монока [синові Стефана з Фінти9 9. -М . В.] надання Фінта в комітаті Ша
риш»910 Ми не знаємо, чи причиною злиднів став судовий прецедент 15 серпня
1325 p., і про участь у ній Іоанна з Фінти інформації немає.

Jacobus Ruthenus ніс при Стефанові з Фінти господарську й військову службу. 
Цей стан згадувався «Золотими буллами» 1222 та 1231 pp., де зафіксовано широке 
коло їхніх привілеїв та пільг911. Сервієнти володіли рухомим і нерухомим майном,

9 1 2  т-к ••яке часто отримували наданням за заслуги . В їхніх володіннях мешкали залежні 
селяни.

3.3.14. Elias Orros (Nasutus)
До «народжених Руськими» {genere Ruthenus) належав згаданий 6 вересня 

1333 р. мешканець села Feketh комітату Феєр Еліас (Ілля) (Nasutus -  тобто, прозва
ний Носатим, інші форми перекладу -  Глумливий або Злостивий)913. За лаконічним 
повідомленням акта він захищав інтереси овдовілого Стефана -  сина Мартона з 
Чепче (тепер -  село Чепчого, медьє Бодроґ, Угорщина) у справі виплати за Ізольду з 
поселення Feketh шлюбного викупу в розмірі 60 марок. Викуп сплачували родичі 
чоловіка Ізольди -  сини Михайла, Домінік та Угрин. Напевне, Еліас був знатною 
особою.

Possessio Чепче за Д. Дьєрффі відоме з дипломів 1307 p., однак руських посе
ленців науковець тут не помітив9 4. Після 1333 p. Chepche в актах не згадується. 
Натомість село Feketh локалізувати ще важче, оскільки в сучасних списках 
населених пунктів медьє Феєр його немає. Цей топонім для середньовічної 
Угорщини вважався поширеним.

3.3.15. Hospites Ozyph ruthenus et Johannes Oruz
В одному з документів Еґерської капітули, датованому 8 липня 1337 p., 

йшлося про госпіта з Вінного Земплінського комітату -  Йосипа Руського. До його

907 CDH. -  T. 8. -  V. 7. -  S. 155; HO. -  S. 236, 238; RDS1. -  T. 2. -  S. 459,461.
908 AKOkl. -  T. 9 : (1325). -  Old. 202.
^ H O .-S . 236.
910 «confert possessionem Finta in Comitatu Saaros Simoni de Monok, ex defectu Ioannis de Finta», див.: CDH. -  T. 9. 
-V .3 : (1359-1366). -S . 359.
911 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33-35.
912 Див., наприклад: Borosy A. Hadi Irdemek MagyarorszAgon a XIII szAzadban / A. Borosy II Hadt6rt£nelmi kdzle- 
m6nyek. -  Budapest, 1985. -  Evf. 32. -  Old. 507-540.
9,3 AKOkl. -  T. 17 : (1333). -  Old. 187. Див. також: MOL, DL 260319.
914 Gydrffy Gy. Az Arpadkori MagyarorszAg t6rt£neti ftldrajza. -  K. 1. -  Old. 716.
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власності входили vinee Ozyphmesde vocate, які межували з виноградниками свяще
ника Діонісія та госпітів Chemuch et Peter vocatorum нез’ясованої етнічності915

Поселення Wynna/Vynna/Vinna (тепер -  село Вінне, округ Міхаловце, Кошиць- 
кий край, Словаччина), відоме з 40-х pp. XIII ст., належало родині Петра сина 
Себеслава, який міг мати руське коріння*. З невідомих причин до початку XTV ст. 
населений пункт утратив свою попередню приватновласницьку належність. Частина 
села перейшла магістрові Петрові Петене**

Між 1336-1337 pp. власниками окремих земель поселення відомі не лише 
госпіти Йосип Руський, Чернуч, Петро та Адам (Ozyph ruthenus, Chemuch, Peter, 
Adam), які мали відродити виноградарство916 Тут проживали й магістр Володислав
із синами Яковом та Іоанном, брат Володислава -  Андрій, син Якова, та Емерік, Сте- 
фан і Микола, сини названого Андрія. У Вінному розквартировувалися й їхні йоба
гіони917 Під 9 серпня 1358 р. в одному з актів Еґерської капітули йдеться про 
використання госпітом Валентином сільських виноградників та млина (vineam ha- 
bentem et ante quoddam molendinum commorantemf . При цьому незрозуміло, чи 
виноградники, які йому належали, колись обробляв Йосип Руський або Адам.

Населений пункт вважався великим, що окреслено дипломом Еґерської 
капітули 11 березня 1336 р.919 Більшість користувачів утримували угіддя Вінне як 
sessio або ж possessio. Помешкання руських госпітів розташовувалися неподалік від 
нього. Так, станом на 9 серпня 1358 p. in possessione Geredche*** (можливо, село Гре- 
ча, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина) проживали «Іоанн Руський та 
Дмитро -  обоє госпіти»920 Однак чи був згаданий Dymith теж руським -  невідомо. 
Взагалі чимало вільних поселенців околиць фортеці Nogmihal (тепер -  місто 
Міхаловце, Кошицький край, Словаччина) у джерелах відомі без етнічної іденти
фікації. Наприклад:

« [...]  у  [селі. -  М. В.] Варкунд -  госпіти Чурбак і Домінік [ .. .]  (в) [селі. -  М. В.] Залуч- 
ка [тепер -  село Залужіце, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина. -М . В .] -  госпіти 
Михайло і Давид [. . .] в землях Риуче [тепер -  село Блатне Ревіштя, округ Собранце, Кошиць- 
когокраю, Словаччина. -М . В.] -г о с п іт и  Лаврентійсин Павла [. . . ]  госпітБеел [можливо, Бе
ла. -  М. В.] звідти ж [.. .]»921

915 A Nagymihalyi es SztArai gr6f Sztaray csalad oklev&tara / [szer. Gy. Nagy]. -  Budapest: Kiadja gr6f Sztaray Antal, 
1887. -K . 1 : (1234-1396). -  S. 132.

Див. також: Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. Personae nomine 
Ruth/Rus/Ruz. 5. 1. Імовірні. 5. 1.3. Petrus filius Zubuslay.
** Див.: Розділ 6. Disputatio. Глава 6.2. Petrus filius Petene (dictus Oros?).
916 A Nagymihalyi 6s Szt&rai gr6f Sztaray csal&d oklev^ltara. -  K. 1. -  S. 112.
917 Ibidem.-S. 104,131.
918 Ibidem.-S. 302.
919 Ibidem. -  S. 108.
*** Перша згадка про поселення датується 19 жовтня 1310 р. (див.: RDS1. -  Т. 1. -  S. 350, 406; T. 2. -  S. 216— 
217). Воно розташовувалося поряд із селами Gerus (тепер -  село Вельки Гореш, округ Требішов, Кошицький 
край, Словаччина) та Wrus (тепер -  село Руска, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина), яке terminus 
post quem 1295 (?) -  terminus ante quem 1308 pp. належало Петрові Петене.
920 <Johannes Oruz et Dymith hospites similiter», див.: A Nagymihalyi 6s Sztirai gr6f Sztaray csal&d okleveltara. -  
K. l . - S .  301.
921 «[...] in [villa. -  M. B.] Varkund Churbak et Dominicum hospites [...] (in) Zaluchka [villa. -  M. B.] Michaelem et 
David hospites [...] in possessio Ryuche Laurentium filium Paul hospitem [...] Beel hospitis de eadem [...]», див.: A 
Nagymihdlyi6s Sztarai gr6fSztiray csal&doklevllt&ra.- K. l . - S .  302.
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Це могли бути особи різного походження, хоча, ймовірно, немісцеву 
ідентифікацію чужинців капітульні акти мали б фіксувати. До початку XIV ст. 
свідчень про залюднення сіл Vinna і Geredche іноземцями немає. Втім обидва 
населені пункти перебували в зоні бойових дій антикоролівського виступу знаті на 
чолі з Петром Петене. Тому, мабуть, після 1321 р. місцеві урядовці відчули потребу 
додаткового освоєння цих земель, що й привело сюди госпітів.

За браком документів сімейний статус, майнове становище й деталі госпо
дарювання Йосипа та Іоанна Руських невідомі.

* * *

Отже, впродовж XII -  середини XTV ст. відомо чимало прикладів проживання 
в Угорському королівстві осіб, ідентифікованих актами як «Rutheni». Вони займали 
різне становище в суспільстві. Переважно це були військовики, представники 
канцелярії, оточення знаті та члени королівської сім’ї. Частину з них становили гос- 
піти (іhospites), яких заохочували до переселення у володіння Арпадів від кінця XI -  
початку XII ст.

Безумовно військовослужила знать, згадана документами, залишалася 
васалами королів, володіючи отриманими від них землями. На користь володаря 
службу несли згідно зі статусом. Частина встановлених осіб належала до боярства, 
яке зазвичай походило з Галицької землі. Серед таких -  Володислав Кормильчич, 
Жирослав, Гліб Поткович та ін. Руські поселенці були достатньо заможними, 
оперували різними грошовими сумами, користувалися багатими угіддями.

Маєтності, отримані від короля, передавали у спадок, як правило, по чоловічій 
лінії, хоча невідомо, як довго тривали ці успадкування. На початку XIV ст., після 
приходу до влади династії Анжу, частина колишніх власників з різних причин 
утратила землі. Не всі отримали конфірмацію колишніх держань. Це викликано 
незадоволення політикою нового претендента на престол -  Карла Роберта.

Однак нам не завжди вдавалося встановити не тільки посадові функції 
поселенців, а й місце їхнього проживання. Відсутність документів часто не 
дозволяла чіткіше реконструювати соціальний статус, майнове становище, родинні 
зв’язки цих осіб.



202

3.4. COMMUNIAE

В Угорському королівстві відомі й компактні руські сільські громади, не так 
часто вшановані увагою авторів поточного актового матеріалу.

3.4.1. Genere Ruthenos de villa Ban
Ось як про руських поселенців {genere Ruthenos), мешканців чітко локалі

зованої місцевості комітату Красна, повідомляв один з капітульних актів Орадеа 
1214 р.:

«Замкові йобаїїони Красної із села Бан, а саме: Даманґ, Д ух и Нусата, а також усі інші 
звідти ж [просили. -  МИ.] захисту сотника Тумпи, оскільки пристав [із села Боґус, Донч (?) -  
М. В.] на основі попередніх звинувачень, названих Екура сина Редеї, Сола і Боутуна синів 
Сасіку, Ситеца сина Бабуки, доводив, що ті є їхніми співмешканцями [тепер -  очевидно в 
селі Богус, повіт Сіладь-Баґош, Румунія. -  М. В.]. Вони ж [йобагіони. -  М. В.] стверджували, 
що залишаються вільними руськими, і відправили на захист свого статусу -  йобаґіона 
Варнави Федора, народженого руським, який, назвавшись їхнім родичем, захистив вільний 
статус [перед. -М . В.] суддею курії комеса Красної -  Тупо [і. -М . В.] приставом села Боґус -  
Дончем. Федір був оправданий випробуванням розпеченим залізом. їхній же [йобагіонів. -  
М. В.] вільний статус було доведено»922.

Отже йшлося про кількох замкових йобагіонів {castrenses) Бану (тепер -  село 
Бан, комуни Бенішор, повіт Селаж, Румунія) в околицях фортеці Красна (тепер -  
місто Красна в області Сіладь, Трансильванія, Румунія), серед яких названо Chedur 
(очевидно -  Федір923), а також Damang, Duh, Nusata*, «народжених вільними русь
кими» («liberos et genere Ruthenos»). За хронологією -  це перша згадка групи «русь
ких» поселенців у одному селі із занотованими іменами та чітко окресленими 
обов’язками.

Документ зацікавив істориків з XIX ст., втім -  не надто. Наприклад, І. Ністор 
розглядав згадані актом території як найзахіднішу околицю володінь галицьких 
князів. Звідси й пояснення руської топонімії, мікротопонімії, ономастики, гідронімії 
тощо924 У контексті «русинського питання» посилання на джерело наводили В. Ґад- 
жега, О. Годінка, Г. Стрипський та ін. Переписували фрагменти праць колеґ- 
попередників, де, крім Федора, інших учасників справи не згадували925 Без

922 «Castrenses de Carasna de villa Ban scilicet: Damang, Duh, Nusata, et omnes alii de eadem villa, coadiuvante eos 
Tumpa centurione, ut pristaldus astmxit, impetierunt quondam, scilicet: Iecur, filium Redea, Sol et Boutun, filios Sa- 
cicu, Syteci filium Babuci, dicentes, quod concives essent eorum. Illi autem dixerunt, se esse liberos et genere Ruthe
nos, et adduxerunt defensorem libertatis suae, nomine Chedur, genere Ruthenum, ioubagionem Bamabae, qui dicens il- 
los cognates suos esse, tenuit libertatem eorum, iudice Tupa, curiali comite de Carasna, pristaldo Donca de villa Bogus. 
Chedur itaque, portato ferro, iustificatus est. Probavit illos liberos esse», див.: Regestrum Varadinense. -  S. 180.
923 Уперше руським переселенцем Федора назвав Г. Стрипський (Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  С. 21).
* Імена інших відомих з акта осіб досі не персоніфікували. Можливо, Damang -  це скорочення від імені Дом, 
Duh -  Дух, Nusata -  Носатий (форма, відома з латиномовних аналогів того ж часу, -  Nasutus). Terminus Nasutus 
був тотожний поняттю dictus Orrus. Див. біограми -  Elias Orrus (Nasutus), Nicolaus «dictus» Orrus, Clericus 
Iohannes dictus Orrus (Nasutus).
924NistorI. Op. c it.-S . 6-7.
925 Гаджега В. Назв, праця. -  С. 34; Кондратович И. М. Указ. соч. -  С. 22; Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  С. 21; 
Hodinka A. The home of the Ruthenian people. -  P. 61.
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докладного аналізу використав джерело Я. Станіслав926. Лаконічно про замкових 
йобагіонів з-під Красної відомо і з найновіших досліджень927.

Наведений актом перелік неслов’янських імен мешканців села Боґуса 
потребує особливої уваги. їх детальний аналіз засвідчує дивну латинізацію (див. 
таблицю №3*). Схожих прикладів в угорській канцелярській практиці ми не зуст
річали.

Таблиця №3

№
п/п

Ім’я в 
тексті

Латинський відповідник, значення Можливе попереднє 
слов’янське ім’я**

1. Iecur Iecur -iecoris (печінка, нутрощі) ?
2. Redea Redeo -ii (-ivi) -itum -ire (повертатися, 

повертатися до попереднього стану, 
прийти до когось, повернутися)

Прибислав, 
Прибувой, Прибиша

3. Sol Sol -solis (сонце, світло сонця, сонячне 
тепло, день, неділя)

Світозар, Світояр, 
Світолик

4. Boutun Buteo -onis (сокіл, яструб) Сокіл
5. Sacicu Sacco -onis (митник, калита) Калита
6. Syteci Sitio (мати намір, бажати чого-небудь) Жадимир
7. Babuci Babulus -і (самохвал) Себеслав, Самохвал

Незрозумілим є й час переселення названих genere Ruthenos до Красної, де, за 
джерелом, у 1214 р. проживало декілька вільних колоністів (illos liberos esse) з Русі, 
зобов’язаних під час судового процесу шляхом ордалії (випробування розпеченим 
залізом -  portato ferro) доводити право на особисту свободу. Прикріплене до 
фортеці Красна село Ban, за Д. Дьєрффі, відоме лише з кількох актів від 1213, 1214, 
1312, 1323 pp.928. Комітат Красна вперше фігурує між 1169-1172 pp.929 Ми не знає
мо, втім, чи його заснування збіглося з переселенням занотованих осіб. У документі 
натякається, буцімто castrenses Damang, Duh, Nusata, Chedur та інші з’явилися в 
Угорщині недавно. Саме тому вони й доводили свій статус вільних громадян у суді.

Документальних підтверджень про нащадків та земельні володіння цих осіб 
знайти не вдалося.

3.4.2. Sepultura Ruthenorum
У дотаційному дипломі короля Бели IV 27 грудня 1254 р. для Григорія сина 

Ната зафіксовано умови, за якими він отримав землі Лесна (тепер -  село Лесна, 
округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина) і Чемерна (тепер -  село Пусте 
Чемерне, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина) площею 30 плугів у 
Земпліні («terras quasdam Lezna scilicet et Chemema ad triginta aratra sufficientes, sitas

926 Stanislav J. Slovensky juh v stredoveku. -  D. l . - S .  122-123.
927 Kristo Gy. Nem magyar n£pek a kttz£pkori Magyarorsz&gon. -  Old. 86; Волощук M. M. Русские йобагионьї на 
службе венгерских Арпадов и Анжу в XIII-XIV вв. -  С. 141-146.
* Наведені спостереження є гіпотезою. Втім збіги слов'янських імен із латинськими відповідниками очевидні.
** Лозко Г. Назв, праця. -  (Ж, K, П, С).
928 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g t6rt£neti ftildrajza. -  K. 3. -  Old. 510.
929 CDH. -  T. 9. -  V. 7 : (1343-1382). -  S. 634.
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in comitatu Zemplyn»), а також біля східного берега річки Лаборця («а parte orientali 
de flumine Loborch»), згадано поховання русі (sepultura Ruthenorum)9 0 Очевидно, 
цей топонім містився неподалік села Петарі (villa Petarii, тепер -  невстановлений на
селений пункт, можливо село Петровце-над-Лаборцом, округ Міхаловце, Кошиць
кий край, Словаччина).

Хоча Г. Стрипський вважав це повідомлення «важньшь свидітельством
931 • •давной селитьби Русиновь» , ми не зустрічали інших згадок про місцевість чи 

тривалу традицію її залюднення у середині XIII ст. Апріорі «за замовчування» 
джерел з такою думкою можна погодитися лише terminus post quem 1254 p., коли тут 
на рубежі XIII-XIV ст. проживали Rutheni*

Можливо, поява топоніма в 1254 р. обумовлювалася татарським вторгненням 
до Угорщини, обороною Верецького перевалу 12 березня 1241 p., подальшим 
спустошенням східних комітатів, описаним «Нещасливою піснею» Роґерія: «Пізніше 
ж великий володар Бату зайняв перевал, почав спалювати села [...]»932. Ми не 
знаємо, чи опір у горах чинили винятково загони палатина Діонісія, як сказано в 
наративі. Теж неясно, хто мешкав у знищених кочівниками до 15 березня 1241 р. 
поселеннях на шляху до Угорщини.

Цілком імовірно, про це колективне захоронення пам’ятали terminus ante quem 
1254 p., що й занотували в наведеному акті. Однак генеза томоніма могла бути інша.

3.4.3. Rutheni apud castri de Wolkow
Препозит Печської капітули Павло, читаючи диплом Бели IV від 8 травня 

1267 p., зазначав: «Ми маємо намір донести до відома всіх, що Стефан, Микола та 
Іоанн -  сини комеса Ісепа сина Стефана щодо себе та братів -  Адріана і Ісепа, 
прибувши до нас, надали листа, Божою милістю світлого короля Угорщини, нашого 
володаря -  Бели, де йдеться [...]»933 про надання Чепанові (можливо, Стефанові) 
синові Чаби та двом його сервієнтам -  Валентинові й Босоню володіння Чепан 
(тепер -  невстановлений топонім, можливо, в околицях міста Вуковар, Вуковарська 
жупанія, Хорватія) у зв’язку зі смертю комеса Ісепа, котрий, як вказано, доводився 
Чепанові дядьком, а Стефанові та Миколі -  двоюрідним братом. Про межі володіння 
читаємо:

«[...] Потім, минаючи, цей шлях сягає наріжної межі, де постають дві інші, з яких 
одна, від землі Чепан, відділяє [володіння. -  М. В.] синів комеса Ісепа, а друга відокремлює 
[території. -  М. В.] русі поблизу річки Озни. Звідти ж тягнеться на захід, де розміщені 
кордони мешканців фортеці Вуковар [,..]»934.

930 CDS1.-T. 2 .-S . 321-322.
931 Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  С. 21.
* Див., наприклад: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, представники курії та кан
целярії. 3. 3. 15. Hospites Ozyph ruthenus et Johannes Oruz.
932 «Postquam autem maior dominus Bathus portam habuit, cepit villas comburrere [...]», див.: Rogerii Carmen 
Miserabile // SRH. -  T. 2. -  S. 561-562; Rogeriova Zalostna piesfi. -  S. 83.
933 «Ad universorum noticiam volumus pervenire, quod Stephanus, Nycolaus et Johannes filii comitis Isip filii Stephani 
pro se et pro Adryano et Isyp fratribus suis, uterinis personaliter in nostram presenciam accedendo, litteras domini Bele 
dei gracia illustris regis Hungarie nobis exhibuerunt in hec verba [...]», див.: CDCDS1. -  T. 5. -  S. 448; CDP. -  T. 6. -  
S. 148.
934 «[...] Deinde transeundo ipsam viam venit ad metas angulares, ubi sunt elevate due mete, quarum una separat ipsis 
filiis comitis Isyp, ad terram scilicet predicti Chepani, altera vero separat Ruthenis existentibus iuxta aquam Ozna. Ab
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Локалізацію проживання цієї громади не встановлено. Нам відомі лише 
неодноразові лаконічні повідомлення про знать з Вуковара й сусідніх земель, яка 
мала тут маєтності* Однак навіть поверхова інформація дозволяє припустити появу 
тут руських громад унаслідок діяльності галицького короля Коломана.

3.4.4. Homines liberos rutenes de Zarazpotok
У декількох дипломах, датованих між 14 січня та 5 лютого 1324 p., згадано 

осіб із поселення {terra ceu possessio) Zarazpatak (тепер -  село Валя-Сяке, комуни 
Ричу, повіт Муреш, Румунія) ідентифікованих homines liberos rutenos935. Акти архі
єпископа Alba Regia, адресовані Фомі Сеченьї (1321-1342)**, стосувалися майнового 
та соціально-правового становища руських поселенців-госпітів у селі. Ми не знаємо 
їхні імена.

Представник капітули Стефан син Іоанна просив королівського урядовця 
владнати ситуацію навколо самовільного захоплення трансильванськими 
вельможами «Олександром сином Опора і Опором братом того ж Олександра, а 
також Егідієм сином Стефана»*** Валя-Сяке936 Вільні руські поселенці зазнали 
відчутних майнових збитків. Правопорушення мали владнати 9 лютого 1324 р. за 
присутності воєводи.

Кількість постраждалих родин встановити важко, хоча у джерелі налічувалося
14 дворів {quatuordecim curias hominum liberorum). Мешканцями були, мабуть, не 
тільки вихідці з Русі****. Поселенці обробляли землю площею 85 мансів {«octoaginta 
quinque mansiones hominum liberorum rutenorum», «octoaginta quinque mansiones ho
minum liberorum Bicenorum et aliorum»)937 Угіддями користувались, очевидно, на

hine venit ad partem occidentalem, ubi sunt commetanei populi castri de Wolkov [...]», див.: CDCDS1. -  T. 5. -  
S. 449-450; CDP. -  T. 6. -  S. 150.
* Див., наприклад: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, представники курії та 
канцелярії. 3. 3. 10. Dominicus Ruthenus de Vrs; Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького 
походження. Personae nomine Ruth/Rus/Ruz. 5. 1. Імовірні. 5. 1.14. Comes Andreas filius Johannis de Wruzy.
935 Szikely oklevatir 1219-1776. -  S. 6-9; EOkm. -  K. 2 : (1301-1339). -  S. 181-182; AKOkl. -  T. 8 (1324). -  
Old. 20,37.
** Воєвода Трансильванії.
*** Вперше Опор згадується на посаді палатина в 1307 р. Його сини Янош і Олександр від 24 липня 1311 р. 
володіли частиною поселення Zarazpatak (див.: AKOkl. -  Т. 2 : (1306-1310). -  Old. 107, 123; Т. 5 : (1318-1320). 
-Old. 269).
936 «Sandrinus filius Opour et Opour frater eiusdem Sandrini ac Egidius filius Stephani», див.: Sz6kely oklev61t£r 
1219-1776.-S . 6-7.
**** Два дипломи про незаконне привласнення землі Zarazpatak, датовані 1324 p., ввів до наукового обігу 
K. Сабо в 1872 р. Автор чітко вказував, що правопорушення стосувалося угідь «вільних руських поселенців» 
(див.: Sz£kely oklev&tar 1219-1776. -  S. 6-9). Румунський історик Е. Гурмузакі 1887 р. оприлюднив до цієї ж 
справи два дуже схожі за змістом з попередніми акти, зокрема нотуючи серед мешканців Валя-Сяке hominum 
liberorum Bicenorum. Але на селі проживали й якісь aliorum (див.: DIR. -  V. 1 (1199-1345). -  S. 588).
Натомість за новітніим виданнями джерел до історії Трансильванії на рубежі XX-XXI ст. в поселенні Zarazpa
tak 1324 р. жила русь (AKOkl. -  Т. 8 : (1324). -  Old. 20, 37; EOkm. -  Т. 2. -  Old. 181). Несумісність виглядає 
дивно. Останні публікації не містять латиномовних текстів, а зазвичай -  регести. Втім ми не відкидаємо 
ймовірності проживання в одному ж поселенні і печенігів, і вихідців з Русі. Етнічно змішані села часто зустрі
чаються в джерелах XIII-XIV ст. не тільки в Трансильванії.
937 Szflcely okleviltir 1219-1776. -  S. 8; DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  S. 588.
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паритетних засадах: «[...] із поселення Валя-Сяке було забрано 85 мансів із [діля
нок. -М . В.] вільних печенігів та із частин землі інших [русі. -  М  А]»938.

Манс, як правило, у селянських земельних наданнях угорських сервів відомий 
від XI ст.939. В актах теж є не надто часті згадки про манси удворників та особисто 
вільних (libertinos). їх оподатковували поряд із худобою та домашньою птицею940 
Середня площа манса у ХІІ-ХІІІ ст. могла становити 6-10 га, при цьому спо
стерігалися тенденції до втрати його цілісності941. Кількість мансів зазвичай 
відповідала чисельності селян, тому в поселенні мало мешкати десь 85 вихідців з 
Русі та печенігів942. Допустімо, що земельний ресурс громади сягав 510-850 га. При 
одному дворі проживало п’ять -  шість осіб. Занотовані вільні селяни (liberos 
homines), на наш погляд, були госпітами943.

Поселення Валя-Сяке (Zarazpatak) рідко згадують джерела на рубежі XIII— 
XIV ст. Ми точно знаємо, що станом на 24 липня 1311 р. село належало родині 
Яноша сина Опора та його синам -  Стефанові, Миколі, Дмитрові і Петрові944 
Натомість як сімейство здобуло його й чи мешкала тут раніше руська громада -  
невідомо. Можливо, саме про них ішлося в заповіті власника поселення Болажа сина 
Ольціуса 24 липня 1311 p., за яким усім слугам -  чоловікам, жінкам та дітям села 
Валя-Сяке надавали свободу. Згадано про це, зокрема, було в 1320 р.945 Можливо, 
ця група поселенців потрапила до Трансильванії десь на початку XIV ст.

Possessio в актах почергово зустрічалося 16 лютого 1320 р.946, 1 1 вересня 
1321 р.947, 14 січня948, 5 лютого 1324 р.9 9, 10 квітня 1332 р.950, 25 травня 1334 р.951, 
25 листопада 1360 р.952 та ін.* Щоправда, нічого не відомо про правопорушення у 
користуванні угіддями поселення до початку 1324 р.

Тому за браком джерел наслідки перегляду одіозної справи не встановлено. 
Незрозумілою є й доля руської громади села. В подальших згадках про населений 
пункт поселенці більше не фігурують. Власники ж Валя-Сяке не постраждали. 
Відомо, що до 17 липня 1324 р. Олександр син Опора та Еґідій син Стефана подава
ли Карлові Роберту петицію про намір отримати землю Lokkazun (імовірно, тепер -  
село Плеєшій-де-Жос, повіт Харгіта, Румунія)953 Можливо, йшлося про ком

938 «[...] de ipsa possession Zarazpatak ostuaginta quinque mansions hominum liberorum Bicenorum et aliorum [русі.
-  M. B.] pro eorum porcionem recepissent», див.: DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  S. 588.
939 Див., наприклад: CDAC. -  V. 1 : (1001-1235). -№  4.
940 CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -№ 1; T. 7. -№ 63; T. 11. -№350.
941 Советская историческая знциклопедия : в 16 т. -  M .: Советская знциклопедия, 1966. -  Т. 9. -  С .40.
942 EOkm. -  Т. 2 .-O ld. 182.
943 Див., наприклад: Zimmermann Н, Hospites Theutonici. Rechtsprobleme der deutschen Stldostsiedlung. -  S. 67-84.
944 AKOkl. -  T. 3 : (1311-1314). -  Old. 58; EOkm. -  T. 2. -  Old. 94.
945 AKOkl.-T. 5 : (1318-1320).-O ld. 269; EOkm.-T. 2 .-0 1 d .9 4 ,145-146.
946 AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 269; EOkm. -  T. 2. -  Old. 146.
947 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 94.
948 DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  S. 587-588; Sz6kely okleveltar 1219-1776. -  S. 38-39; AKOkl. -  T. 8 (1324). -
Old. 23; EOkm. -  T. 2. -  Old. 181.
949 EOkm.-T. 2 .-O ld. 182.
950 Ibidem.-Old. 274.
951 Ibidem.-Old. 293.
952 DRH. -  V. 11 : (Transilvania, 1356-1360). -  S. 577,579.

Географічна номенклатура схожого фонетичного звучання в інших землях королівства існувала, є 
документальні підтвердження цього (див.: RDS1. -  Т. 1. -  S. 107,200, 515; Т. 2. -  S.140, 197,484; AKOkl. -  T. 8 : 
(1324).-O ld. 252).
953 AKOkl. -  Т. 8 : (1324). -  Old. 159.
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пенсацію за невдалу спробу кілька місяців раніше взяти під контроль Zarazpatak. 
Окремі представники цієї родини відомі також під 19 липня 1337 р.9 4.

★ * *

Безумовно, випадків колективного розселення в Угорщині вихідців з Русі 
було більше. Недостатність документальних свідчень не дозволяє встановити 
динаміки міграційних рухів. Локалізація місць оселення «русі» можлива при аналізі 
топонімії та мікротопонімії. Ми можемо хіба здогадуватися, що в селах із коренем у 
назвах на «рус», «русь», «орос» мешкали руські громади. Ймовірно вони їх 
засновували. Однак точний час виникнення населених пунктів, тенденції асиміляції 
мешканців, за браком джерел залишаються дискусійними. Ускладнюють завдання 
численні надання від початку XIII ст. угорській, німецькій, французькій, 
слов’янській знаті «руських поселень» королівства. Відомі з документів особи, які 
там мешкали, зовсім не мусили бути руськими.

* * *

Отже, в другій половині XII -  першій половині XIV ст., за джерелами, в 
Королівстві Угорщина проживало чимало руських поселенців. Місце їх 
попереднього перебування можна визначити лише умовно. Більшість осіб були 
госпітами (іhospites Rutheni) -  вільними поселенцями на нових землях. їхня умовна 
диференціація виглядає, на нашу думку, так.

До першої категорії належали вельможі, чий статус означено посадами й уря
дами, занотованим рухомим і нерухомим майном, здобутим на нових землях. 
Безумовно, ці люди відігравали вагому роль у внутрішній і зовнішній політиці 
керівних династій, що, втім, не завжди належно підтверджено документами.

Другу категорію становило духівництво, рідко згадане писемними пам’ят
ками. Поява священнослужителів східного обряду в Угорщині траплялася після 
переїзду сюди князів та вищої знаті, які потребували присутності відданих 
духівників. Відомі приклади заснування й обслуговування руссю монастирів.

Найчисленнішу групу поселенців становили військовослужила знать, уря
довці різних рангів та ін. Це були забезпечені земельними наданнями васали 
Арпадів і Анжу. До їхніх службових обов’язків належали участь у військових 
кампаніях сюзеренів, дипломатичні й канцелярські функції, охорона кордонів, 
обслуга курії короля та королеви та ін.

Нотуються й компактні сільські общини русі. Імена мешканців, їхня точна 
кількість не завжди відомі. Це були особисто вільні люди, спроможні доводили 
права і свободи в судах.

Причини міграції представників «руського світу» були такі.
1. Особлива активізація взаємовідносин Арпадів із руськими князями від 

кінця ХІ-ХІІ ст. мобілізувала купецьку, ремісничу верхівку міст до загальноєвро
пейської торгівлі. Прибутки знаті Галицької землі, Волині, Чернігівського й 
Київського князівств суттєво виросли, поліпшилися зв’язки з угорською та 
слов’янською знаттю королівства, місцевими німецькими громадами. Укладали

954 Ibidem. -  T. 21 : (1337). -  Old. 192.
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матримоніальні зв’язки, діти від яких однаково брали участь у житті як руських зе
мель, так і Угорщини. До кінця XII ст., поки в Галичині при владі були 
Ростиславовичі, які не претендували на Київ і не дробили залежні землі на уділи, 
місцева військова верхівка (бояри) добилася перетворення власних земельних 
володінь на феоди. За Ярослава Осмомисла вони за прикладом угорських баронів 
вже претендували на поділ влади з сюзеренами. Старша гілка Мономаховичів, 
зокрема Роман Мстиславович, реалізовували «візантійську» імперську модель 
влади, чим активізували приугорську діяльність галицької знаті. Від князівських 
переслідувань та часто втікала до Арпадів. Завершення боротьби за спадщину Рома
новичів збіглося з монгольською навалою, яка додала активності міграціям на тлі 
зближення короля Данила з Белою IV в 40-50-х ст. XIII ст. Схожі процеси 
відбувалися всередині -  другій половині XIV ст. за угорсько-польських кампаній на 
Русь.

2. Угорські королі залишалися зацікавленими в проживанні руських по
селенців у власних землях з різних причин. Це, зокрема, синхронізувалося з 
включенням Галицької і Волинської земель до орбіти впливів Бели III й Андрія II. 
Досвід показав недоліки силового розв’язання цієї справи. Бояри в боротьбі з 
князями не завжди здобували перемогу, тому покидали рідні терени. Із суспільного 
погляду Арпадам це дозволяло врівноважувати внутрішньополітичні та міжетнічні 
протистояння в країні. Водночас колонізація неосвоєних земель стимулювала 
розвиток господарства.

Основну масу поселенців, як ми вважаємо, становили все ж вихідці з 
Галицької землі. Вони не сприймали династії Романовичів. До Угорщини могли 
втікати й окремі опозиційно налаштовані до князів волинські бояри (оточення белзь- 
кого князя Олександра Всеволодовича, наприклад). Певну групу мігрантів становила 
знать Чернігівського князівства, яка прибувала до Галичини з князями-суверенами 
(1206-1210/1211, з перервами, 1235-1238, 1241 pp.). Після того, як ті втратили 
престол, їхнє оточення мало змогу переїхати до сусідніх угорських володінь. 
Такими могли бути вельможі Ігоревичів (особливо князів Романа й Володимира), 
Михайла Всеволодовича, Ростислава Михайловича та інших.

3. Середина XIII ст. виявилася рубіжним для Романовичів періодом, коли нав
коло них сформувалася вірна військовослужила знать, не пов’язана з колишніми 
земельними ресурсами Галицької землі. Старе боярство або було винищене в 
результаті багаторічних війн із князями та їхніми союзниками, або покинуло свої 
володіння під тиском обставин.

4. Важливою причиною розселення руських громад в Угорщині були війсь
кові події першої половини XIII ст., зокрема нашестя кочівників. Перманентні напа
ди половців, а особливо прихід татар, викликали масові переселення людей різного 
соціального статусу й майнової заможності до західноєвропейських країн, зокрема 
володінь Арпадів. Такі масштабні хвилі міграції важко відстежити й локалізувати, 
оскільки їх часто не фіксували джерела.

5. Наслідки відтоку населення не стали катастрофічними. Свідченням цього є 
продовження в Галицькій та Волинській землях традицій кам’яного будівництва, 
заснування нових міст, спрямована на переозброєння армії військова реформа, 
піднесення торгівлі та інші фактори, які в XIII ст. не були притаманні північно- 
східним теренам Русі. Способом подолання демографічних втрат стала протекціо
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ністська політика колонізації запустілих земель німцями, караїмами, вірменами, а 
також ординцями (останні перемістили сюди навіть християн аланів). Відбулося 
відродження Бурштинового шляху, а після перекриття Шовкового шляху внаслідок 
довгої війни Джучидів з Хулагуїдами за Азербайджан східна торгівля зосередилася 
у гирлі Дунаю. Галич утратив статус столиці, але Дністровський шлях процвітав до 
кінця XIV ст. Місто поряд з Холмом, Львовом і Володимиром залишалося значним 
центром. До королівства Русі прибували вихідці з Угорщини, Польщі, Литви, 
імперських земель, територій, підвладних Німецькому орденові. Це активізовувало 
й зворотні процеси.

6. Представники «руського світу» в Угорському королівстві мешкали на 
умовах вільних поселенців-госпітів, користувалися ширшим, ніж це було під про
текторатом будь-якої князівської династії на Русі, колом прав та привілеїв, гаран
тованих «Золотою буллою» 1222 p., її оновленнями й підтвердженнями XIII-XIV ст. 
Така сприятлива ситуація позитивно впливала на господарський розвиток здобутих 
у «новій батьківщині» земель. Високим залишався і їхній соціальний статус.
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Розділ 4
DICTUS ORRUS. «ПРОЗВАНИЙ РУСЬКИМ». 

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Русько-угорські середньовічні відносини для історика залишаються однією з 
найскладніших дослідницьких тем. Існують труднощі залучення маловідомих та не
відомих в Україні латиномовних документів, опрацювання угорської історіографії. 
До важких належать стосунки Арпадів й Анжу з руською знаттю наприкінці XII- 
XIV ст. на тлі боротьби за спадщину Ростиславовичів, а пізніше Романовичів; спроб 
включення галицько-волинських земель до орбіти впливів королівства. Отже те, що 
вітчизняні науковці впродовж XX -  початку XXI ст. не використовували давно 
опубліковані наративні, актові джерела (дипломи, епістоли, булли) західно
європейського походження, дотепер шкодить історичній науці, формуючи в Читача 
однобокий, суб’єктивний підхід і бачення проблеми.

Давно усталена термінологія та методологія при вивченні минулого Галицької 
землі й сусідніх країн вимагає кардинального переосмислення і оновлення. Новітні 
дослідження повинні базуватися на досвіді провідних європейських історичних 
шкіл. Першочергове значення в цьому процесі посідає масштабне залучення ще не 
використаних з різних причин документів.

Цілком інноваційною має стати історична біографістика, особливо коли поряд 
з відомими й підтвердженими джерелами особами руського походження ми зустрі
чаємо чимало тих, про кого так впевнено сказати не можна. їх ідентифікували dictus 
Orrus, що не обов’язково символізувало етнічність. Це могли бути люди, пов’язані з 
«руським світом» відносинами іншого характеру.

4.1. Iwan dictus Oroz
Колоритною постаттю угорсько-болгарських і болгарсько-грецьких стосунків 

кінця XIII -  початку XTV ст. був Iwan dictus Oroz. Вперше його згадують документи 
1288 р. зятем трансільванського северинського бана Теодора з роду Чанад955. Відомі 
й інші ідентифікації -  loan Rusul та Iwan Uruz. Це особа, насамперед добре знана з 
військово-політичних і дипломатичних справ Болгарії першої чверті XIV ст. Дослід
ники не часто зверталися до його біографії956, втім, відзначаючи саме руське 
походження Івана95

955 Holban М. Op. cit. -  S. 96.
956 Див., наприклад: Павлов П. Йван Русин. -  С. 223-232; Его же. Бунтари и авантюристи в средновековна 
Бьлгария. -  Розділ 3. Руски «бродници», политически бегьлци и военачалници през XII-XIV в.) Інших нарисів 
про Івана виявити не вдалося.
957 Також див.: Брунь Ф. Догадки касательно участія русскихь вь дЬлахь Болгаріи вь XIII и XIV столітіяхь / 
Ф. Брунь II ЖМНП. -  СПб.: Типографія В. С. Балашева, 1878. -  4. 200. -  С. 227-238; Шабульдо Ф. М. Га- 
лицко-Вольїнское княжество и Тьірновская Болгария на пути к политическому сотрудничеству в начале XIV в. 
/ Ф. Шабульдо II Культурньїе и общественньїе связи Украйни со странами Европьі. -  К .: Наук, думка, 1990. -  
С. 35-52; Holban М. Op. cit. -  S. 96-97.
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Час появи вельможі в Угорщині невідомий, як не з’ясованим досі залишається 
попереднє місце проживання. Слідом за Феліксом Шабульдо958 ми можемо лише 
припустити походження нобеля з Галицької землі, де він отримав добрі військові 
навики, проявлені під час конфліктів з династією Палеологів. В одному з актів 
молодшого короля Стефана 1267 р. згадувався janitor noster Joannes filius Jwan (охо
ронець, сторож дверей Іоанн, син Івана), учасник військових кампаній сюзерена959 
Ймовірно, йшлося саме про Івана, прозваного Руським.

Бана Теодора з родиною занотувало кілька угорських актів, датованих termi
nus post quern 24 серпня 1304 -  terminus ante quern 23 жовтня 1317 pp. Однак відомі 
на сьогодні архонтології королівства серед северинських банів вельможі не 
називають960. Ми точно знаємо про його двох синів -  Михайла та Іоанна961, де іден
тифікація останнього доволі проблематична. В дипломі Карла Роберта від 23 жовтня 
1317 p., адресованому спадкоємцям Миколи, сина Іванки -  Петрові, Володиславові, 
Миколі й Павлові з роду Балоґ, відзначалася їхня участь у військових діях проти 
Теодора між 1316-1317 pp.:

«[...] зрештою, коли магістр Павло та інші вірні слуги короля під замком Мехадія 
[тепер -  комуна Мехадія, повіт Караш-Северін, Румунія. -  М. В.] схопили бана Теодора, цей 
магістр на кінському крупі вивіз з-під замку бана Теодора. Іоанн, син Теодора, зіткнувся з 
військом відинського деспота [ ? - М В . ] з  тим самим магістром Павлом й іншими королівсь
кими вірними. Сам Павло ж у гідній похвали битві самому королеві обтяжений службою, 
здобувши перемогу й тріумф, на знак перемоги привів до володаря полонених Іоанна [сина 
бана Теодора. -М . В.] та згаданого деспота»962.

На цьому тлі не зрозуміло, чи можна під Іваном, прозваним Руським, та 
Іоанном, сином бана Теодора, розуміти одну і ту ж особу. Болгарський історик 
Христо Димитров переконаний, що після схоплення северинського бана «Іван Русин 
(Iwan dictus Oroz) разом із залишками вцілілих болгарських військ урятувався у 
володіннях Михайла Шишмана, який, поза сумнівом, контролював частину 
Северинського банату [...]»963 Такої ж думки дотримується П. Павлов964. Натомість 
полоненим відинським деспотом швидше за все був колишній місцевий деспот 
Шишмана І ( |  1313) -  Бела Урош (Балаур, t  1336). Можливо, саме про нього йшлося 
в акті Карла Роберта.

958 Шабульдо Ф. М. Галицко-Вольїнское княжество и Тьірновская Болгария... -  С. 44.
959 DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  S. 333.
960 Zsoldos A. Magyarorsz4g vil&gi archontologi&ja 1000-1301. -  Old. 49-50.
961 AKOkl. -T . 1 : (1301-1305). -  Old. 314; T. 3 : (1311-1314). -  Old. 385; T. 4 : (1315-1317). -  Old. 228-229.
962 «[...] ceterum cum per ipsum magistrum Paulum et alios fideles regios Theodorum banum vinculis mancipatum 
subtus castrum ipsius, Michald nuncupatum transmisisset et idem magister Paulus ipsum Theodorum banum in caudis 
equorum sub ipso castro deduci faceret, Iohannes filius eiusdem Theodori cum potencia domini Dozpoch de Budinio 
cum eodem magistro Paulo et aliis fidelibus regiis conflictum habuisset, ipse magister Paulus in ipsa pugna laudabilia 
ipsi regi inpendens servicia et victoriam ac triumphum reportans de eodem de hominibus eiusdem Iohannis et dicti 
Dozpoch ipsi regi captos transmisit in signum victorie et mancipatos», див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 124. Угорськомовну 
регесту див.: AKOkl. -  T. 4 : (1315-1317). -  Old. 228-229. Див. також: MOL, DL 100035.
963 Димитров X. Бьлнаро-унгарски отношения през средновековието / X  Димитров. -  София : Академично из- 
дателство «Проф. Марин Дринов», 1998. -  С. 209.
964 Павлов П. Бунтари и авантюристи в средновековна Бьлгария. -  Глава II. «Варвари», наемници, «мьже на 
кьрвите»..., Розділ 3. Руски «бродници», политически бегьлци и военачалници през XII-XIV в.). Однак жоден 
з болгарських істориків не робив детального аналізу наведеного акта.
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Втім болгарські документи не повідомляють нічого про охоплення відинського 
деспота, а отже текст джерела від 23 жовтня 1317 р., можливо, носить алегоричний ха
рактер, покликаний підкреслити звитягу Павла сина Іванки з роду Балоґ. Тому, 
ймовірно, згаданий дипломом lohannes filius eiusdem Theodori -  саме Iwan dictus Oroz, 
якого підтримав у 1311-1322 pp. деспот Відана (тепер -  місто Відан, Відинська об
ласть, Болгарія) болгарський цар Михайло III Шишман Асен (1323-1330).

Перебування Івана Руського у володіннях болгарських правителів та війни, в 
яких йому доводилося брати участь, відобразили грецькі хроніки965. До Болгарії він 
потрапив із земель Арпадів, очевидно, сформованим досвідченим воєначальником і 
дипломатом. М. Голбан вважала, що в 1288 р. йому могло бути не менше 18-ти ро
ків. Натомість востаннє згаданий 1333 p. Iwan Oroz, на думку автора, був чоловіком 
приблизно 63-річного віку966. Нічого, втім, про цей аспект його біографії не 
повідомляв П. Павлов967

Нащадків Івана, прозваного Руським, достеменно не встановлено. Ймовірно про 
одного з них ідеться в дипломах, виданих між 18-27 липня 1329 р. королівським суд
дею Павлом. Зокрема розглядали надання Симонові із поселення Zohay та синові 
Деметера -  Беке земель Hohtunmonustura (тепер -  село Айтоньмоноштора, медьє 
Чанад, Угорщина) і Serian (тепер -  Сер’єн, медьє Чанад, Угорщина) комітату Чанад за 
умови принципової згоди на те сусідів968 Але проти рішення 1 серпня 1329 p., за 
присутності короля Карла Роберта, висловився невідомий нам Ioannes (dictus) Vruz969 

Його етнічність та місце проживання не відомі. Алмоші Тібор, угорський упо
рядник актів Анжу, вважав, що той був genere Ruthenus. Натомість археографи кінця 
XIX ст. такої певності не мали. Івана ідентифікували dictus Vrus970. Нічого про нього 
не знав і Д. Дьєрффі, відзначаючи, що між 1232-1329 pp. поселення Сер’єн 
документи жодного разу не нотували971. Поселення ж Айтоньмоноштора, відоме від 
1315 p., могло, на його переконання, виникнути ще в IX ст. від імені одного з 
угорських вождів Айтоня9 . Який зв’язок із цими селами мав Іван Руський -  
джерела «мовчать», однак за віком він міг бути сином Івана, прозваного Руським.

Під 1350 р. відомий також акт Людовіка І про надання Іванові -  синові Івана
973Руса в комітаті Орадеа

Незрозуміло і те, чи спадкоємцем Івана Руського був фігурант дипломів 1358 
та 1360 рр. Iwan dictus Oroz914. Згадані документи з’явилися у Вишеграді й 
відображали судові справи, не пов’язані з місцем проживання Івана Руського в 
Трансильванії або ж Чанадському комітаті. Тож довести чи спростувати родинну на
лежність названих осіб за браком джерел неможливо.

965 Див.: Никифор Григора. Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя латининами : в 2 т. /
Григора Никифор. -  Рязань: Александрия, 2004. -  T. 1 (1204-1341). -  С. 339-343; Iohannis Cantacuzeni ex
imperatoris historiarum / [сига L. Schopeni]. -  Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1828. -  Lib. IV : (graece et latini). -  
S. 170-187. Про діяльність Івана Русина в Болгарії див. також: Павлов П. Йван Русин. -  С. 227-231.
966 Holban М  Op. cit. -  S. 97.
967 Павлов П. Йван Русин. -  С. 231-232.
968 AKOkl. -T . 13 : (1329). -  Old. 201,218.
969 Ibidem.-Old. 218.
970 A Nagymihdlyi 6s Sztirai gr6f SztAray csal&d okleveltara. -  K. 1. -  S. 59-60.
971 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g ttirteneti fbldrajza. -  K. 1. -  Old. 869.
972 Ibidem.-Old. 846.
973 Holban M. Op. cit. -  S. 97.
974 CDH. -  T. 9. -  V. 2. -  S. 729; T. 9. -  V. 3 : (1359-1366). -  S. 203-204.
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4.2. Magister (?) Iohannes Latinus dictus Russia de Talya
Під 1291 p. в одному з дипломів Еґерського архієпископа повідомляється:

«[...] наш млин, розташований вище річки Еґер між селами Тайя [тепер -  село Тайя, 
медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина. -  М. В.] та Макрар [тепер -  село Маклар, медьє 
Гевеш, Угорщина. -М . В.] з усіма вигодами та околицями ми передаємо Іоаннові Латинсько
му, прозваному Руським, з Тайї за 120 костей [можливо, дорогоцінних каменів, а також. -  
М. В.] [можливо, каменем. -  М. В.] завбільшки у три долоні і три пальці в добрі руки для 
щорічної виплати нам, на яку той платник Іоанн погодився в день ушанування святого 
апостола Фоми. А також ми вимагаємо і зобов’язуємося захищати згаданого Іоанна і його 
нащадків від будь-яких рахункових посягань, звільнити від праці та видатків, а також мирно 
оберігати цей млин»975

Згаданий вельможа цікавий не тільки через подвійну ідентифікацію dictus 
Russia та Iohannes Latinus. Можливо, він володів латинською або ж належав до села 
Тайя, відомого під 1275 р. як villa Talya latine976. Предикат Latinus вживали вихідці з

977 • 978Італії . Імовірно перші поселенці Тайї походили з Апеннін . На нашу думку, Іоан- 
н Латинський, прозваним Руським, уже до 1275 р. володів цим селом, здобувши 
характерний предикат. Про це маємо ряд підтверджень.

Нобіль мав спадкоємців, занотованих актом 1291 р. як heredes eiusdem979. Імен 
джерело не наводило. Втім за документом 1370 р. нам знані «магістр Філіпп із Тайї 
та його син Яків»980 Ураховуючи здобуття від Андрія II, попри заборону артикула 
№26 «Золотої булли» 1222 р. 81, населених пунктів Угорщини навіть іноземцями, ми 
допускаємо належність магістрів Філіппа і Якова до родини Іоанна. Вони могли 
доводитися йому сином і внуком або ж онуком та правнуком. У 1298 р. власниками 
Тайї згадані також Paulus et Lomboth9S2 Чи були це його родичі -  нічого невідомо.

Високий соціальний статус Іоанна засвідчено спроможністю купити млин. 
Однак про залежне населення і площу утримуваної ділянки джерела «мовчать».

Тайя нотується актами від 1255 р.9 3, але неясно, чи Іоанн Латинський, 
прозваний Руським, володів нею в середині XIII ст. У 1261 p., за Д. Дьєрффі, село 
належало еґерському архієреєві984 Зміна підпорядування могла відбутися близько 
1275 p., коли поселення отримало предикат latine985 Іоанн, мабуть, контролював

975 «[...] molendinum nostrum super fluvio Agrie inter villam Talya et inter villam Makrar situm cum utilitatibus et 
pertinentiis suis et tradidimus Iohanne Latino dicto Russia de Talya pro centum et viginti cubulis, cum cubulo trium 
palmarum et trium digitorum, ex toto in brasio bono annuatim nobis persolvendis, quos idem Iohannes assumpsit nobis 
solver singulis annis in festo beati Thome apostolici. Insuper assummimus et obligamus nos predictum Iohannem et 
heredes eiusdem ab omnibus ratione predicti molendini impetere mittentibus defendere et expedire propriis laboribus et 
expensis, et in pacifica possessione ipsius molendini indempniter conservare», див.: Arp&d-kori oklevelek a Heves 
megyei leveltirban. -  Old. 69.
976 CDH.-T. 5. -  V. 2 .-S . 304.
977 Marek M. Cudzie etnika na stredovekom Slovensku. -  S. 424-425; Zsoldos A. Vysadnd listina StoliCneho Belehra- 
du. -  S. 5.
978 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 522.
979 Arpad-kori oklevelek a Heves megyei levelt£rban. -  Old. 69.
980 «Magister Philippus de Talya et Iacobus filyus eiusdem», див.: CDH. -  T. 9. -  V. 4 : (1367-1374). -  S. 264.
981 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 34.
982 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tort^neti foldrajza. -  K. 3. -  Old. 138.
983 CDAC. -  V. 9 . -  №290.
984 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tdrt£neti foldrajza. -  K. 3. -  Old. 138.
985 CDH.- T. 5 .-  V. 2 .-S . 304.
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його terminus ante quem 1298 p.986. Управління селом не минуло безслідно, адже на 
початку XV ст. документи СиґізмундаІ (Sigizmundus, 1387-1434 pp.) Тайю 
окреслювали castrum Talya987

4.3. Thoma filius Ders dictus Orrus (Hunthpaznan)
Деякі представники угорської знаті пов’язувалися з руським нобілітетом тіс

ними матримоніальними зв’язками. До таких, зокрема, міг належати Держ (Ders, 
можливо -  Держикрай), прозваний Руським, з роду Hunthpaznan (Гонт-Пазнан), 
відомого за джерелами від кінця XI -  першої третини XII ст.988 Укладений його 
сином Фомою (який не мав характерного предиката) диплом 23 серпня 1312 p., 
адресований братові Миколі та естергомській церкві Св. Стефана, описує окремі 
аспекти діяльності цієї особи.

Маючи намір отримати надання Nyek (тепер -  село Ньєкладгаза, округ 
Мішкольц, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина) та Hursou (тепер -  село 
Грушов, округ Рожнява, Кошицький край, Словаччина), Фома зі своїми родичами за 
належних ґарантій дотримання угоди мусив виплатити 60 марок срібла синам Га- 
рабор з роду Дубак -  Миколі, Володиславові й Петрові, а також синам останнього -  
Павлові й Фомі989

Рід Гонт-Пазнан, з якими сучасна словацька історична наука генетично 
пов’язує родину Лудан990, неодноразово брав участь у кампаніях на Русь. Зокрема 
під час походу на Волинь 1123 р. в курії Стефана III був Cosma de genere Paznan 
(Козьма з роду Пазнан). Він, усвідомлюючи неспроможність захоплення міста Воло
димира, переконував короля повернутися до Угорщини991. Серед інших під 1266 р. 
згаданий син Альберта -  комес Михайло з того ж роду (Michael comes, filius alberti, 
de genere Huntpaznan), який, за дипломом королеви Марії, провів у важливих 
справах на Русі чимало років, про що при дворі було добре відомо (pluribus annis in 
terra Ruthenorum, quod notorium est)992.

4.4. Magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech
За ідентифікованими угорськими джерелами першої половини XTV ст., «про

званими Руськими», одне з найпомітніших місць займає filius Aladari magister Nico
laus «dictus» Orrus de genere Pech* Згаданий щонайменше 25-ма актами світських і 
церковних канцелярій, Микола постає заможним урядовцем високого ранґу, homo 
regis, комесом Гонта, каштеляном Дреґея і т. п. Ми володіємо достатньою інформа
цією про його сім’ю, найближчу родину та деякі кровноспоріднені зв’язки. Описали 
документи й земельну власність. Однак при цьому етнічність і причини «руської»

986 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszdg ttfrt^neti fbldrajza. -  K. 3. -  Old. 138.
987 Index alphabeticus Codicis diplom. Hungariae G. Fej&i. -  Pest: Jussu Academiae Scient. Hungaricae Concinnavit, 
1866.-S . 166,413.
988 Див., зокрема: Lukadka J. K otizke etnick^ho povodu veFmoisk^ho rodu Hont-Poznanovcov / J. Lukadka II Forum 
Historiae. -  2010. -  R. 4. -  C. 2. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.forumhistoriae.sk/ 
FH2_2010/texty_2_2010/ lukacka.pdf.
989 AKOkl.-T. З : (1311-1314).-O ld. 166.
990 Lukadka J. NajstarSie nitrianske §Fachtick£ rody. -  S. 90,106
991 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 438-439.
992 C DP.-T. 6 .-S . 139.
* Ми свідомо взяли поняття dictus у лапки, оскільки Миколу за джерелами нотують Nicolaus Orrus та Nicolaus 
dictus Orrus, а в такому випадку складніше, ніж завжди, однозначно визначити його ідентичність.

http://www.forumhistoriae.sk/
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ідентифікації залишаються дискусійними, бо акти його нотують Orrus та dictus 
Orrus. Частіше зустрічається другий варіант. Попри значущість, його біографія досі 
не була предметом уваги науковців993.

Рік народження Миколи, прозваного Руським, невідомий. Його батько Аладар 
син Іванки загинув 1294 p., тому появу на світ сина можна віднести terminus ante 
quern 1294 р. Докладніше знаємо про час смерті. З акта, умовно датованого 16 
лютого 1344 p., авіньйонський папа Климент VI (Clementius, P. P., 1342-1352) ter
minus post quern схвалював намір Миколи, прозваного Руським, та його дружини 
востаннє висповідатися994. Отже, тривалість життя урядовця, на нашу думку, могла 
перевищувати 50-літній рубіж.

За дипломами 13 липня 1323 p., 18 квітня 1324 p., 6 червня 1333 p., 12 липня
1335 р. та іншими, відомо, що Nicolaus «dictus» Orrus був, мабуть, другим сином 
знатного Аладара (Володаря). Серед дітей того його зазвичай згадували після Фоми 
Руфуса (Rufus, у сенсі рудий, очевидно), який, на нашу думку, міг бути старший995 
При цьому в родині Миколи жоден упродовж життя не вживав предиката Orrus чи 
dictus Orrus.

Відомі й інші персоніфікації. Зокрема Миколу сина Аладара акт 16 лютого 
1344 р. назвав germanus 96, хоча його діда в королівських дипломах 13 липня 1323 р. 
і 8 листопада 1326 р. записано по-слов’янськи -  Iwanka91 У двох грамотах 1337 р. 
якийсь Микола син Аладара постає з предикатом Forrou-і (поселення, яке можна 
ідентифікувати із Форроу в окрузі Енч, медьє Боршод-Абауй-Земплін, або сучасним 
румунським селом Фереу -  тепер адміністративний центр комуни Фереу, повіту Ал
ба, Румунія)998 Імовірно йдеться про іншу особу. Сам Аладар син Іванки загинув 
1294 р. при облозі фортеці Адріан у комітаті Саболч (тепер -  село Адріан 
адміністративно підпорядковане містові Лівада, повіт Сату-Маре, Румунія), що 
відомо за актом 27 вересня 1295 р.999

Теоретично дідом Миколи, «прозваного» Руським, міг бути homo regis Orosz 
(Ruthenus) Iwanka, згаданий кількоми актами між вереснем -  жовтнем 1315 р.1000. На 
жаль, за браком документів довести такий зв’язок проблематично, хоча випадки 
успадкувавня особами предиката dictus (та в окремих випадках -  dictus Orrus) у тре

993 Лише абзац біографії брата Миколи, «прозваного» Руським, Фоми Рудого присвятив Я. Корачоньї (див.: 
Karacsonyi J. Magyar nemzets£g. -  Old. 427-434).
994 AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 104. Прийняв пресвяту Євхаристію і склав обітницю здійснити прощу до Свя
тої землі брат Миколи -  Thoma Rufus. За доброчинність церкві села Veche Нітранського комітату він отримав 
100 днів прощення гріхів (див.: AKOkl. -  Old. 104, 106-107). Збіг цих подій не був, на нашу думку, 
випадковий, а мусив пов’язуватися з недавньою смертю дуже близької людини -  брата. Подібні апеляції до 
пап у Авіньйоні від знаті різних країн, зокрема руських переселенців, не були винятками. У 1365 р. з таким 
проханням до понтифіка звертався Дмитро з Гораю роду Корчак із Русі, який від 1352 р. проживав у Польщі 
(див.: МуШткі К. Dzieje kariery politycznej w gredniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja (1340-1400) / K. hfy&linski. 
-  Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1981. -  S.73-74).
995 AKOkl. -  T. 7 : (1323). -  Old. 167; T. 8 : (1324). -  Old. 98; T. 17 : (1333). -  Old. 133; T. 19 : (1335). -  Old. 194. 
Див. також: MOL, DL 76498. Старшість Фоми при цьому важко підтвердити однозначно. Зокрема серед свідків 
королівського диплома 21 вересня 1328 p. Nicolaus Arms dictus записаний перед братом, відомим як Thoma 
castellanus de Tschechte (див.: AKOkl. -  T. 12 : (1328). -  Old. 226).
996 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 104.
997 Ibidem. -  T. 7 : (1323). -  Old. 167; T. 10 : (1326). -  Old. 278.
998 Ibidem. -T . 21 : (1337). -  Old. 17, 71.
999 RSA. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  S. 153.
1°°° дкок і. -  T. 4 : (1315-1317). -  Old. 65, 69. Див. також Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослу- 
жила знать, представники курії та канцелярії. 3. 3. 12. Homo regis Orosz (Ruthenus) Iwanka.
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тьому поколінні, на наш погляд, імовірні. До прикладу, magister tawamicorum Teza 
Ruthenus, відомий за дипломами королівства 1312-1318 pp., мабуть, мав сина Іоанна, 
пізніше ідентифікованого ЗО березня 1344 р. і 6-7 жовтня 1347 p. lohannus filius Tyza 
(чи -  lohannus dictus Tyza)1001.

Ім’я матері Миколи невідоме, хоча ймовірно вона походила з роду 
королівського урядовця Петра, сина Миколи із Сіклоша1002. Не відкидається також її 
можливе руське походження, звідки син успадкував свій предикат.

Діяльність Миколи, «прозваного» Руським, була різнобічна. При цьому найза- 
гадковішою та до кінця не зрозумілою, на нашу думку, залишається його участь у 
боротьбі Матвія Тренчанського з Карлом Робертом. Опосередковано про це йдеться 
у повідомленні єпископа Нітри (тепер -  місто Нітра, округ Нітра, Нітранський край, 
Словаччина) Іоанна 3 березня 1318 р. Той, наприклад, при описанні збитків, завда
них загонами колишнього палатина церковним землям комітату Нітри, вказував:

«[...] цього колишнього палатина Матвія, сина колишнього палатина Петра, та інших 
перелічених його наближених, як, зокрема, родича Деска, Лоранда з Ґочі, Абланча, Індриха з 
Литви, Миколу, прозваного Руським [sicl -  М. В.], Дітріха з Ґімеса, Іоанна із Зулдвара, Стефана 
сина Павла -  [Матвієвих. -  М. В.] каштелянів і багатьох інших, які наше місто Нітру й інші на
ші села, за його [Матвія Тренчанського. -М . В.] наказом спалили, щоб придушити, за згаданим 
наказом [папського легата, кардинала Джентілі, Gentile da Monteflore, 1240/1250-1312. -  М. В.], 
архієпископами та єпископами і, за нашою волею, ми відлучаємо від Церкви [.. .]»1003

При цьому, однак, родова належність відомого з акта єпископа Нітри Іоанна, З 
березня 1318 р. відлученого від Церкви каштеляна Матвія Тренчанського Миколи, 
прозваного Руським, невідома1004 Ба більше, дипломи колишнього королівського 
палатина 26 вересня 1316 р., видані в околицях фортеці Добра Вода (тепер -  руїни 
замку, округ Трнава Трнавського краю, Словаччина), серед його слуг занотували 
особу nomine Nicolaus Nasutus1005 (тобто, Носатий, можливо також -  Глумливий або 
Злостивий). Без уживання предиката dictus його прізвисько науковці ототожнюють з 
Orrus1006. Оскільки порядок і послідовність списків союзної Матвієві Тренчанському 
знаті, відомі за кількома актами, майже не відрізняються, ми «за замовчування»

1001 AKOkl. -  Т. 28 : (1344). -  Old. 173; T. 31 : (1347). -  Old. 478,484.
1002 Зокрема за актом 2 липня 1335 p., попри незгоду сусіда магістра Миколи сина Якова сина Конрада, Петро
Сіклоський із синами Павлом, Стефаном і Миколою передавали в заставу родичеві Миколі, прозваному
Руським (gener), землю Iwan. Втім неясно, чи йшлося саме про сина Аладара, бо патронім у тексті пропущено 
(див.: AKOkl. -  Т. 19 (1335). -  Old. 182, 454). Одночасна присутність у дипломах кількох ідентичних за
іменами та предикатами осіб в один і той самий час на одній і тій же території була звичайним явищем.
1003 «[•••] ipsum Matheum, quondam palatinum, filium quondam Petri palatine et predictos nominatos, ad ipsum 
pertinentes, idem Desc generum suum, Lowrandum de Goscha, Ablanch, Endreh de Litwa, Nicolaum dictum Orrus, 
Detricum de Gymes, Iohannem de Zuldvar, Stephanum filium Pauli Castellanos suos, ad alios omnes, qui civitatem 
nostrum Nitriensem ad alias villas nostras de mandato ipsius combusserunt, ex causis premissis in predictorum 
legatum, archiepiscoporum et episcoporum ac nostrum sententias excommunicationes et interdicti denunciamus 
incidisse», див.: RDSl. -  T. 2. -  S. 154; AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 31.
1004 Див.: RDSl. -  T. 2. -  S. 154; AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 31.
1005 RDSl.- T. 2 .-S . 73-75.
1006 AKOkl. -T . 4 .: (1315-1317). -  Old. 127-129.
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могли б підтримати версію Д. Кріштова про ідентичність обох прозваних Руськими, 
втім жоден з яких, на його переконання, не належав до роду Печ 7

Серед відомих з аналогічним іменем і етнічністю вельмож першої третини' 
XIV ст. -  Nicolaus filius Aladari de genere Pech та castellanus Lednicze magister 
Nicolaus dictus Orrus (див. окремі біограми). Про їхню участь у виступах проти 
Анжуйської династії джерела «мовчать».

Розгляньмо ж версії докладніше.
Варіант перший. На належність Миколи, союзника палатина Матвія, до 

родини Аладара de genere Pech опосередковано вказує акт 29 березня 1308р., за 
яким комес Володислав, син Іванки з роду Печ (можливо, дядько Миколи, «прозва
ного» Руським) був каштеляном Preuge (тепер -  місто Превідза, округ Превідза, 
Тренчинський край, Словаччина), підпорядкованої Матвієві Тренчанському1 8. Про 
ймовірну належність до його васалів когось із родичів Миколи сина Аладара пере
конують дослідження Е. Фюґеді фортеці Chehte (Chejte, Chechte, Chehthe\ тепер -  
поселення Чахтіце, округ Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край, Словаччина)
-  родової маєтності Печ1009 Можливо, після смерті Матвія 1321 р. король амні
стував колишніх урядовців. Схожі помилування траплялися нерідко1 10

Варіант другий. Суперечить тому, що саме Nicolaus dictus Orrus de genere 
Pech перебував на службі Матвія Тренчанського, диплом Карла Роберта 30 жовтня
1317 p., в якому король:

«[...] на прохання знатних мужів, комесів Володислава, прозваного з Грушова [тепер -  
руїни Грушовського града, округ Злате Моравце Нітранського краю, Словаччина], магістра 
Іоанна -  сина комеса Іванки з [роду. -  М. В.] Печ, а також синів Аладара -  магістрів Фоми та 
Миколи [прозваного Руським. -  М. В.], синів Петра -  Михайла і Стефана щодо надань Вече 
[можливо, тепер -  село Нова Веш-над-Вагом, округ Нове Место-над-Вагом, Тренчинський 
край, Словаччина. -  М В.], Турмуч [тепер -  село Трновець-над-Вагом, округ Шая Нітрансь
кого краю, Словаччина. -  ЛІ. В.]9 Мезекезе [тепер -  село Польни Кешоу, округ Нітра, 
Нітранський край, Словаччина. -  М. В.]9 Банкезе [тепер -  село Банов, округ Нове Замки, 
Нітранський край, Словаччина. -  М. В.], Кіштелек [не локалізовано. -  М. В.]9 Зеленчен [тепер
-  село Зеленеч, округ Трнава, Трнавський край, Словаччина. -  М. В.]9 а також Зербуч [тепер -  
село Сврбіце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина. -М .5 .], Белгут [тепер -  село 
Блесовце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина. -  М. В.] та Ярдан [тепер -  село 
Ардановце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина. -  М. В.] в комітаті Нітра, 
надання, прозваного Ґан [тепер -  село Ґань, округ Таланта, Трнавський край, Словаччина. -  
ЛІ. В.], у комітаті Пожонь, [надань. -  М. В.] Кішбуд [тепер -  місцевість біля села Бучани, 
округ Трнава, Трнавський край, Словаччина. -  М В.] та Ньєк [тепер -  місцевість на околиці

1007 Ibidem. -  Old. 324, 331. Такі ототожнення не були рідкістю (Elias Orrus (Nasutus), iobagio Nusata genere 
rutenus, clericus lohannes dictus Orrus (Nasutus)). Див. також: Kristo Gy. Csak M£te tartomanyuri hatalma / Gy. 
Kristo. -  Budapest: Akademiai kiado, 1973. -  Old. 125-126.
1008 AKOkl. -  T. 2 (1306-1310). -  Old. 149. Див. також: Wertner M. Megjegyz£sek «А magyar nemzetseg a XIII. 
szazad kozepeig» czimii munkara / M. Wertner II Turul. A Magyar Heraldikai 6s Genealogiai Tarsasag Kozlonye. -  
1902. -  K. 20. -  Old. 137; Engel P. Magyarorszig vil&gi archontol6gi&ja 1301-1457. -  V. Vamagyok 6s varbirtoko- 
sok. -  Privigye, szlk. Prievidza (Nyitra m., ma SL.). -  ?6c nb. Iv&nka fia [Xri] L£szl6 c. (Cs&k Mate) 1308-03-29.
1009 Fiigedi E. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). -  P. 80, 98. Див. також: Regesta palatinorum et 
vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. -  S. 267-268.
1010 Втім показовим є приклад Петра Петене, якого король помилував і звільнив із ув'язнення навіть після того, 
як той скоїв невдалий замах на життя Карла Роберта. Див.: Petrovics I. Orgyilkosok Temesv&rott: mer^nylet I. Kiroly 
kiraly ellen / 1. Petrovics II «Magyaroknak еіеігбі». Unnepi tanulmAnyok a hatvan esztendos Makk Ferenc tisztelet6re / 
[szer. F. Piti, Gy. Szabados]. -  Szeged : Szegedi Koz£pkorasz Muhely, 2000. -  Old. 434.
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села Майціхов, округ Трнава, Трнавський край, Словаччина. -  М. В.], в названому комітаті 
Пожонь, що колись без заповіту відійшли Варфоломієві та Урбанові з Вече; з орними 
землями, оброблюваними та необроблюваними, лісами, гаями, лугами, сінокосами, водами, 
млинами -  за їхню службу, а особливо [за те. -  М. В.], що комес Володислав залишався ув’яз
нений невірним Матвієм сином Петра з Тренчина [тепер -  місто Тренчин, округ Тренчин, 
Тренчинський край, Словаччина], жахливо мордований, один же палець йому було відтято, і 
нарешті по тих тортурах, [будучи. -  М. В.\ ув’язненим силоміць, звільнився з полону після 
сплати трьох тисяч марок; усі ж їхні надання, успадкування та набутки, а також інші добра, 
які руками невірних спустошувалися й сплюндровувалися, на їхнє ж прохання дає»ірп

Актом чітко нотується повернення перелічених надань родові Печ pro merito- 
riis servitiis eorum, що, зрозуміло, ставить під сумнів належність каштеляна Матвія 
Тренчанського -  Миколи, прозваного Руським, до цієї родини. Можна, втім, 
допустити проживання в підконтрольних королівській опозиції землях на початку 
XIV ст. двох осіб ідентичних ідентифікацій. Однак місцезнаходження і родовід 
цього «іншого» Миколи дослідити неможливо за браком джерел.

Про вельможу добре знаємо з дипломів 20-х pp. XIV ст. Комес Микола, 
«прозваний» Руським, зобов’язався супроводжувати короля у кампаніях1012, вико
нував різні доручення Карла Роберта, займався врегулюванням земельних справ та 
ін.1013 Магістр Микола за своїм статусом міг утримувати загони сервієнтів і слуг. 
Появу ж ідентичності Orrus та dictus Orrus ми частково пояснюємо обліком майна та 
аналізом службових обов’язків.

Предикат Orrus за магістром Миколою вперше занотований актом, 
адресованим капітулі Нітри про розподіл земель Veche. Одним із позивачів, як 
записано, був Nicolaus Orrus та його брат Фома1014. Однак, за незначним винятком, 
надалі він відомий уже як dictus. Так, зокрема, дипломом 12 липня 1335 р. Микола 
dictus Orrus окреслений на посаді комеса Гонта1015 Управління комітатом non stop 
тривало terminus ante quern 2 квітня 1343 p., коли його замінив якийсь Marochuk101 . 
Як honti і dictus Orrus вельможа відомий з документів, виданих до 26 липня і 26 лип
ня 1335 p., 27 жовтня й 1 листопада того ж року1017, а також 25 січня 1336 р.1018.

1011 «[...] ad petitionem nobilium virorum, comitis Ladislai dicti de Hurusow, magistri Johannis filii comitis Ivanka de 
Peech, ac magistri Thomae et Nicolai, filiorum Aladarii, item Michaelis et Stephani, filiorum Petri, quasdam 
possessiones Weeche, Turmuch, Mezeukezew, Bankezewe, Kisateluk, Zelenchen, uterque Zerbuch, Belhuzth et Iar- 
dan, in comitatu Nitriensi, item possessionem Gaan in comitatu Posoniensi, vocatas ex existentes, item Kusbud et Neek 
vocatas, in predicto comitatu Posoniensi existentes, quondam possessiones Bartholomei et Urbani de Weeche, homi- 
num sine herede decedentium, cum terris videlicet arabilibus, cultis et incultis, silvis, nemoribus, pratis, fenetis, aquis, 
molendinis pro meritoriis servitiis eorum, specialiter quod idem comes Ladislaus per Matheum filium Petri de 
Trinchino infidelem incarcerates, miserabiliter crusiatus et uno digito extitit mutilates, tandemque his tormentis 
compulsus tria millia marcarum persolvendo ab ipsa captivitate liberates, universas possessiones ipsorum hereditarias 
et acquisitas, ac alia bona eonmdem, quae infidelium manibus desolationi et destrustioni expositae erant, eisdem 
petentibus donat», див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 126. Див. також угорську регесту документа: AKOkl. -  T. 4 : (1315— 
1317).-O ld. 232-233.
1012 Він відомий серед свідків того, як король Карл Роберт склав один з актів на річці Лейті в австрійському
місті Брук (in Brugga superfluvium Leyta) 21 вересня 1328 p. (див.: AKOkl. -  T. 12 : (1328). -  Old. 226-227).
1013 Ibidem. -  T. 12 : (1328). -  Old. 211; T. 19 : (1335). -  Old. 182,204, 254,285,289; T. 27 : (1343). -  Old. 126.
1014 AKOkl. -  T. 8 : (1324). -  Old. 98. Це перший випадок персоніфікації магістра Миколи на зразок руського 
поселенця. Батько і старший брат ніколи не мали предикатів dictus Orrus чи Orrus.
1015 AKOkl. -  T. 19 : (1335). -  Old. 194.
1016 Ibidem. -  T. 26 : (1342). -  Old. 126.
1017 Ibidem. -  T. 19 : (1335). -  Old. 204,206,285,289.
1018 Ibidem. -  T. 20 : (1336). -  Old. 72.
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Важко сказати, чому Миколу, «прозваного» Руським, змістили з посади комеса 
Гонта.

Очевидно, що фамільним держанням родини Миколи була твердиня Чахтіце. 
Nicolaus Orrus de Chehte відомий за королівським актом 21 вересня 1328 р.1019

Dominium Csejthe від 1263 р. перебувало серед власності комеса Zachudy1020. 
Його належність до роду Печ сумнівна. Інших джерел, в яких би до кінця XIII ст. 
зустрічалося Чахтіце, нам знайти не вдалося. Тож можна припустити, що до Мико
ли, «прозваного» Руським, його батька Аладара чи діда Іванки ця земля могла 
потрапити не раніше кінця XIII -  початку XIV ст., коли свідчень про поселення 
побільшало1021. Уряд каштеляна фортеці terminus post quem щонайменше від 5 
травня 1323 terminus ante quem 1 вересня 1338 р. обіймав його брат -  Фома 
Рудий1022. Очевидно, якоюсь часткою володів тут Микола.

Серед інших укріплень нобіля відомий замок Дреґей (тепер -  руїни фортеці 
Дреґей, медьє Ноґрад, Угорщина). Належність твердині родині Печ датується 
terminus post quem 17 вересня 1328 р.1023. Востаннє місцевим каштеляном його 
згадує королівський акт 20 січня 1340 р.1024. Від початку XIV ст. до 1328 p., мабуть, 
фортецю контролював Матвій Тренчанський1025 Вона стояла між селами Дреґей- 
паланк та Нодьоросі (медьє Ноґрад, Угорщина), заснування якого, зокрема, 
датується часами короля Коломана. Назва поселення могла завдячувати руській 
громаді. Можливо, «прозваний» Руським, Микола зберігав з нею зв’язки, коли 
урядував у Дреґеї.

Магістр Микола володів різними наданнями від початку 20-х pp. XIV ст. Він 
був заможним нобілем. Серед таких насамперед possessio Weche, вперше відоме 
серед його спадкової власності в уже згаданому дипломі 13 липня 1323 р.1026 Село 
відійшло родині після смерті попереднього господаря комеса Берталана, про що 
дізнаємося з тексту акта капітули міста Нітри 29 березня 1308 р.102 . Кому належало 
Weche після 1308 р. -  невідомо. Знаний під 1322 р. Микола син Еґідія de Veych1028 не 
обов’язково мусив стати його новим сюзереном. Схожі за звучанням топоніми іс
нували й у східних комітатах Угорщини102 Втім належність людині з-поза родини 
окремої частини населеного пункту ми не відкидаємо.

Королівське розпорядження 13 липня 1323 р. закріпило за Миколою, «прозва
ним» Руським, і його родичами нові умови «надання Нова Веш на березі Вагу». 3 18 
квітня 1324 р. землі використовували кілька власників родини Печ: сини Аладара

1019 За «Загальною угорською архонтологією 1301-1457» П. Енґела ми не знаємо серед каштелянів фортеці 
Миколи, прозваного Руським (див.: Engel P. Magyarorszag vilagi archontologiija 1301-1457. -  V. Vamagyok £s 
varbirtokosok. -  Csejte, szlk. Cachtice (Nyitra m., ma SL.). -  [Xri] «Veres» Tamas).
1020 CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 163.
1021 AKOkl.-T. 2 : (1306-1310).-O ld. 317.
1022 Ibidem. -  T. 8 : (1323). -  Old. 84; T. 22 : (1338). -  Old. 271.
1023 Ibidem. -  T. 12 : (1328). -  Old. 211.
1024 Ibidem. -  T. 24 : (1340). -  Old. 23. Див. також: MOL, DL 108144.
1023 Див., наприклад: Engel P. Magyarorszag vil4gi archontologi&ja 1301-1457. V. Vdmagyok 6s varbirtokosok. Dre- 
gely (Hont m.) [xri] «Oiros» Mikl6s honti isp. 1328-09-17 (DF 259828), 1338-08-26 (DL 84282), 1340-01-20 (Ap- 
ponyi110)
1026 AKOkl. -  T. 7 : (1323). -  Old. 167.
1027 Ibidem.-T. 2 : (1306-1310).-O ld. 149.
1028 Ibidem. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 326.
1029 Ibidem. -  T. 9 (1325). -  Old. 16; T. 15 (1331). -  Old. 63, 141; T. 12 : (1328). -  Old. 114-115, 227; T. 20 
(1336). -  Old. 281; T. 22 : (1338). -  Old. 352.
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сина Іванки -  Фома і Микола, «прозваний» Руським, їх дядько магістр Іоанн син 
Іванки і двоюрідні брати -  сини Петра сина Іванки (Михайло, Стефан і Петро)1030 
Подальший розподіл земель Нова Веш і Pech (тепер -  село Коярпейц, округ Панно- 
халма, медьє Дьєр-Мошонь-Шопронь, Угорщина) Дьєрського комітату за рішенням 
Нітранської капітули завершився переходом Миколі та Фомі Sugturmuch (тепер -  
поселення Трновець-над-Вагом, округ Шая, Нітранський край, Словаччина), 
Kysatelek та Garaz у комітаті Нітра (тепер, можливо -  село Гайске, округ Шая, 
Нітранський край, Словаччина)1031. Згадок про ці села небагато*

Власником інших угідь Veych був знатний Фома син Андрія та його овдовіла 
станом на 25 лютого 1327 р. мати1032. За їхньої участі 11 липня 1326 р. почався про
цес обміну частини possessio Нова Веш, за результатами якого Thoma filius Andreae 
отримав від роду Печ possessio Zowey (Szovaj, тепер -  місцевість між селами Вол- 
ковце, округ Злате Моравце, Нітранський край, та Козаровце, округ Левіце, Нітран- 
ский край, Словаччина1033) у комітаті Барш (comitatus Barsiensis). Натомість село 
Вече залишалося у спадковій власності родичів Миколи, «прозваного» Руським1034, 
хоча як довго -  невідомо. Його брат Фома Рудий володів своєю часткою щонаймен
ше до 16 лютого 1344 р.1035

За дипломом дьєрського єпископа Міклоша 6 червня 1333 р. синам Аладара -  
магістрам Фомі Рудому та Миколі, «прозваному» Руським (<dictus Orrus), передавали 
Kerchen (із млинами, виноградниками та іншою власністю)1036, локалізоване, на наш 
погляд, у комітаті Баранья** Родина Печ отримала надання в обмін на землі Zoon 
(тепер -  топонім Банфалва, частина міста Шопронь, медьє Шопронь, Угорщина) та 
Ігуп (тепер -  невстановлена місцевість, можливо, в медьє Шопронь, Угорщина) у 
комітаті Шопронь, а також Bekasemmiklos (тепер -  село Рабасентміклош, медьє 
Дьєр, Угорщина) Дьєрського комітату1037. Поселення Kerchen, за Д. Дьєрффі, в доку
ментах відоме з 1247 р.1038, однак скільки часу Микола, «прозваний» Руським, воло
дів ним після 1333 p., незрозуміло.

Встановити належність магістра Миколи до якого-небудь з обміняних на село 
Kerchen угідь важко за браком підтверджень. Про це опосередковано засвідчує лише 
згадка про нього серед учасників договору.

1030 AKOkl. -  T. 8 : (1324). -  Old. 98.
1031 AKOkl. -  T. 8 : (1324). -  Old. 98. Про надання Печ див.: Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g tdrteneti 
foldrajza. -  K. 2. -  Old. 616-617.
* Із трьох названих земельних надань лише Sugturmuch відомий з акта від 25 квітня 1337 р. та 20 травня 1347 р. 
(AKOkl. -  T. 21 (1337). -  Old. 118; T. 31 : (1347). -  Old. 250-252), коли Микола, «прозваний» Руським, уже
помер. Власником terram Turmuch тоді залишився його брат Фома Рудий.
1032 AKOkl. -  T. 10 : (1326). -  Old. 163; T. 11 : (1327). -  Old. 53.
1033 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g t6rt£neti fildrajza. -  K. 1. -  Old. 478.
1034 AKOkl. -  T. 10 : (1326). -  Old. 163; T. 11 : (1327). -  Old. 53.
1035 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 107. До 25 лютого 1327 p. частину Wecche утримував і Фома син Андрія.
1036 Ibidem. -  T. 17 : (1333). -  Old. 133.
** Відомим урядовцем комітату, каштеляном Сіклоша був родич магістра Миколи -  Петро син Миколи.
1037 AKOkl. -  T. 17 : (1333). -  Old. 133.
1038 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszig tdrt£neti fbldrajza. -  K. 1. -  Old. 310.
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Родовід Миколи, «прозваного» Руським, з роду Печ
(див. також: Engel P. Magyarorszdg vilagi archontologiaja 1301-1457. Geneal6gia 

(Virtualis). -  P£c nem 5 tabla: Apponyi (Xri, Vecsei))

Іншими наділами, якими за королівським розпорядженням 12 липня 1335 р. 
Nicolaus dictus Orrus керував, були possessio Rywse (тепер -  Мале і Велике Орвіигге, 
округ Пештяни, Трнавський край, Словаччина*) та Kysewr/Kyseur (тепер -  з 1 верес
ня 2001 р. місто Шаштін-Страже, округ Сеніца, Трнавський край, Словаччина) комі
тату Нітра1039 Причина щедрого надання пов’язана зі смертю невідомого на ім’я 
бездітного попереднього власника. Впродовж жовтня -  листопада 1335 р. король 
повторно видав ряд дипломів щодо долі Rywse та Kysewrx(m Однак уже 25 січня 
1336 р. Карл Роберт з господарської доцільності наказав обміняти землі Миколи, 
«прозваного» Руським, та Фоми Рудого (зокрема possessio Kysewr) на володіння 
Зоборської церкви того ж комітату** Наслідком цього стало те, що сини Аладара 
отримали в довічне користування територію HeethmehlNeetmehlNethmeh (тепер -  
мабуть, село Немчіце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина)1 1 Так, 
держання землі Kysewr/Kyseur обмежувалося липнем 1335 -  січнем 1336 pp.

* Землю, а згодом споруджену тут фортецю з прикріпленими до неї йобагіонами, нотують акти королівства від 
щонайменше 1263-1265 pp. («Mark, Jurus et Myruzlaus Comites de Ryuche [...] jobagiones Castri de Ryuche», див.: 
CDAC. -  V. 8. -  №87, № 221; V. 9. -  №30; див. також: Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag torteneti fbldrajza. -  
K. 4. -  Old. 441). Наприкінці XIII -  на початку XIV ст. замок часто змінював власника (див.: AKOkl. -  T. 2 : (1306— 
1310). -  Old. 128). За 12 км на північ від твердині знаходилося володіння Миколи -  замок Чахтіце.
1039 AKOkl. -  T. 19 : (1335). -  Old. 194-195; T. 20 : (1336). -  Old. 163.
1040 Ibidem. -  T. 19 : (1335). -  Old. 285-286,289.

Монастир на горі Зобор (назва, очевидно, походить від слова «собор») у північних околицях Нітри,
неподалік володіння роду Лудан -  села Луданіце, один із найстаріших ще від часів Великоморавської держави. 
Вперше, за Д. Дьєрффі, згаданий у 894 p. {Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tdrt6neti fbldrajza. -  K. 4. -  
Old. 489). Упровдож XIII-XIV ст. монастирські й церковні землеволодіння були одними з найбільших у 
комітаті Нітра (див.: CDAC. -  V. 7. -  № 136; НО. -  № 18; CDH. -  T. 7. -  V. 5. -  S. 297-300, 305-307, 359-360; 
AKOkl. -  T. 10 : (1326). -  Old. 321; T. 11 : (1327). -  Old. 133-134; T. 15 (1331). -  Old. 184; T. 20 (1336). -  
Old. 141, T. 21 : (1337). -  Old. 119, T. 22 : (1338). -  Old. 87,225, 236, 243, 261, 282-283, 307 etc.)
1041 AKOkl. -  T. 20 : (1336). -  Old. 72-74.
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Натомість possessio Rywse та однойменна фортеця перебували серед власності 
родини terminus ante quem 4 січня 1341 p., допоки сюди не прибув новий каштелян 
магістр Іоанн син Шандора1042.

Terminus ante quem датується купівля земель Kupusd (тепер -  село Гайске, 
округ Шая, Нітранський край, Словаччина) і ВааЬ (тепер -  село Баб, округ Нітра, 
Нітранський край, Словаччина), яку здійснив магістр Микола. Про це, наголошуючи 
на незаконності придбання, 20 січня 1340 р. Карлові Роберту повідомляв домінікан
ський монах Трнавської капітули Генріх1 3 Доля справи невідома за браком дже
рел.

Отже, магістр Микола міг отримати предикат Orrus чи dictus Orrus на посаді каш
теляна Дреґея, в околицях якого проживали руські поселенці. Можливо, це спричини
лося прихованими в його лінеажі обставинами. Nicolaus dictus Orrus мав велику родину, 
неодноразово згадану джерелами. Щоправда, аналіз іменослова, діяльність пред
ставників кількох поколінь роду Печ, до якого належав вельможа, не засвідчують 
належності до руських мешканців хоча б котрогось із них. Можливо такий предикат 
було успадковано від матері чи бабусі, як це іноді траплялося на практиці*.

Дипломи дозволяють встановити двох дядьків магістра Микола (рідних братів 
його батька Аладара), а саме Іоанна та Петра, синів Іванки1 . Петро був одружений 
і мав трьох синів -  Михайла, Стефана і Петра1045

Дискусійними, втім, за актами 1335 р. залишаються родинні зв’язки Миколи 
сина Аладара з магістром Петром de Siklos (тепер -  однойменна фортеця, медьє 
Баранья, Угорщина) та синами того -  Павлом, Стефаном і Миколою1 . Невідомі 
ступінь (двоюрідні, троюрідні і т. д.) та характер цих стосунків -  за батьком чи ма
тір’ю (про особу якої інформації немає). Окреслена проблема не привернула уваги 
авторів останнього нарису про середньовічний Сіклош та біографії Петра

1047зокрема
В акті, датованому 2 липня 1335 p., серед родичів (gener) сіклоського 

вельможі Миколу названо без характерного предиката1048 Ми не знаємо, чи той

1042 Ibidem. -  T. 25 (1341). -  Old. 10. За наказом Людовіка І 3 червня 1347 р. землі на схід від поселення
Ryusche та на південь і північ від села Kysewr відійшли братові Миколи, «прозваного» Руським -  Фомі (див.: 
AKOkl. -  Т. 31 : (1347). -  Old. 276).
1043 AKOkl. -  Т. 24 : (1340). -  Old. 23.
* Див., зокрема, ідентифікацію онуків галицького боярина Судислава по лі ії невідомої на ім'я доньки, яка 
вийшла заміж за угорського урядовця, згодом бана Філі. Вони йменувалися similiter Oros (див.: CDH. -  Т. 4. -  
V. l . - S .  158).
1044 AKOkl. -  Т. 17 : (1333). -  Old. 133.
1045 Ibidem. -  T. 8 : (1324). -  Old. 98.
1046 Петро син Миколи із Сіклоша (Magister Petrus filius Comitis Nicolai de Schuklos) відомий від 1303 р. 
Належав до групи королівських урядовців комітату Баранья першої третини XIV ст., був заможним магістром, 
власником земель в межах та поза комітатом, головою великої родини (див.: CDH. -  Т. 8. -  V. 7. -  S. 33; 
AKOkl. -  Т. З : (1311-1314). -  Old. 236, 271-273; Т. 5 : (1318-1320). -  Old. 210; Т. 6 : (1322). -  Old. 159, 176; 
Т. 9: (1325). -  Old. 61-62,118,160,184, 271; Т. 10 : (1326). -  Old. 269,288-289; Т. 19 : (1335). -  Old. 73, 182, 338 
etc). Синами Петра Сіклоського були Павло, Стефан і Микола (див.: Ibidem. -  Т. 11 : (1337). -  Old .69-70, 331; 
Т. 22 : (1338). -  Old. 68-70, 120, 227; Т. 23 : (1339). -  Old. 9, 38, 50, 180, 308). Братами Миколи, «прозваного» 
Руським, їх вони ніколи не згадували. Навіть із заповіту Петра Сіклоського, укладеного напередодні смерті 5 
травня 1341 p., про зв’язок із родом Печ невідомо нічого (див.: AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 134).
1047 Font М. Sikl6s кбгбркогі tOrt^nete / M. Font II Viros a tenkes alj&n. Sikl6s 6vszazadai / [szer. J. Vonyo]. -  Sikl6s: 
Sikl6s V6ros Onkorm&nyzata, 2000. -  Old. 55-76. Див., зокрема, рубрику «Сіклош як сімейна власність. Сік- 
лошці» («Siklos, mint csaladi birtok. Siklosiak»). -  Old. 56-62.
1048 AKOkl. -  T. 19 : (1335). -  Old. 182.
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королівський урядовець належав до роду Печ. При цьому довести зворотне також 
складно за відсутності джерел. Точно відомо, що від 2 липня 1333 р. на певний час у 
комітаті Баранья Nicolaus «dictus» Orrus разом з родичами набув землю Kerchen. 
Втім глибокий аналіз діяльності каштеляна фортеці Сіклош -  Петра дозволяє припу
стити його зв’язки з родиною Печ за жіночою лінією матері або дружин рідних 
дядьків -  Іоанна та Петра синів Іванки.

Серед осіб, поряд з якими Микола зустрічається найчастіше, -  урядовець ви
сокого рангу (магістр, каштелян фортець Чахтіце, Абауйвара та Бранча щонайменше 
до 1347 р.1049) рідний брат Фома Рудий. Переконливими доказами його руської 
етнічності чи опосередкованих зв’язків із Руссю ми не володіємо*

Успадкування дітьми магістра Миколи його предиката не з’ясоване. Відомості 
про синів суперечливі. Так, П. Енґелові спадкоємці Миколи, «прозваного» Руським, 
не відомі1050. Не можна таким вважати й Іоанна Рудого, сина Миколи de Ryuche, 
згаданого королівським суддею Павлом 16 листопада 1347 р. В акті йшлося про село 
Блатне Ревіштя (тепер -  однойменний населений пункт, округ Собранце, Кошиць
кий край, Словаччина), фонетично близьке за звучанням до села Rywse1051.

Вірогіднішими нащадками Миколи, «прозваного» Руським, могли бути хіба 
згадані актами перед 6 жовтня 1344 р. та 2 травня 1347 p.1052 Nicolaus et Thoma filii 
Nicolai dicti Orrus із закономірності успадкування імен батька та дядька. Зокрема 
диплом капітули Веспрема 2 травня 1347 р. засвідчував те, що вони набули надання 
Zenthbalas у комітаті Зала (тепер -  село Сентболаж, медьє Шомодь, Угорщина)1053 
Спадкоємців третього і наступних поколінь роду Pech за Миколою, «прозваним» 
Руським, виявити не вдалося.

Отже, magister і castellanus Микола, «прозваний» Руським, належав до замож
них вельмож королівства. Його специфічна ідентифікація Orrus та dictus Orrus 
могла появитися через якусь попередню належність або зв’язки магістра Миколи з 
руськими поселенцями околиць фортеці Дреґей. Серед прозваних Руськими XIV ст. 
він залишається найзадокументованішою собою.

4.5. Stephanus dictus Orrus de Mon
Батько комеса Іоанна, прозваного Руським -  Stephanus dictus Orrus відомий 

лише зі звернення абата й конвенту монастиря Св. Стефана з Орадеа до короля 
Людовіка І у справі розподілу територій поселення Моп (тепер -  село Най- 
мон, комуна Добрі, повіт Селаж, Румунія) 6 березня 1350 р.1054

1049 Ibidem. -  T. 31 : (1347). -  Old. 276, 331.
* Брата Миколи, прозваного Руським, Фому Рудого джерела нотують востаннє 15 жовтня 1347 р. (див.: AKOkl. 
- Т. 31 : (1347).-O ld. 495).
1050 Engel P. Magyarorszag vilagi archontologiaja 1301-1457. Geneal6gia (Virtualis). P£c nem 5 tibia: Apponyi (Xri, 
Vecsei)).
1051 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 538.
1052 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 379.
1053 Ibidem.-T. 31 : (1347). -  Old. 204.
1054 EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 216.
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4.5.1. Comes Iohannes dictus Orrus filius Stephani dicti Orrus de Mon
Terminus post quern 4 липня 1348 p. актом трансильванського воєводи й сольноць- 

кого комеса Стефана (1344-1350) згаданий Iohannes dictus Orrus, чия донька, дружина 
Якова сина Домініка, Ілона (Ilunch) домагалася перегляду меж наділу Mon in citu de 
Zolnok interior1055. На той час її батько помер, що зрозуміло зі звернення до священика 
de Мепуеи Іоанна 23 травня 1343 р.1056. При житті до Іоанна, прозваного Руським, попри 
малу, починаючи від 1318 р.1057, кількість свідчень, предиката dictus Orrus не вживали.

Сімейною традицією post mortem виглядало найменування прозваним Русь
ким (dictus Orrus) і батька Іоанна -  Стефана у зверненні абата й конвенту монастиря 
Св. Стефана з Орадеа до короля Людовіка І про розподіл територій поселення Моп 6 
березня 1350 р. Клопотання подала Ілона з донькою Русинт та сином Миколою1058 
Причини того, що живі нащадки посмертна нотували своїх родичів цим предикатом, 
виглядають неясними.

Вперше про Іоанна сина Стефана de Kapus (тепер -  поселення Вельке Капуша- 
ни, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина, або тепер -  село Капушани, ок
руг Пряшів, Пряшівський край, Словаччина) дізнаємося зі звернення до Еґерської 
капітули 14 жовтня 1318 р. За 50 марок срібла він купив у вдови комеса Петра сина 
Ціко Маргарити та доньки Єлизавети -  вдови Марка сина Ґаді землі та села Bagath у 
комітаті Добока (тепер -  село Бегачу комуни Багачу повіту Муреш, Руму-нія)105 
Контроль над ними, втім, не був тривалий. Уже 1324 р. за рішенням Еґерської капі
тули відбувся обмін володіннями між Яковом сином Миколи сина Петра з Ґеренду і 
дружиною Якова -  Єлизаветою, з одного боку, та Іоанном сином Стефана -  з другого. 
Учасником справи занотовано доньку комеса Іоанна dominam Ilunch. Замість Бегачу в 
комітаті Добока було набуто землю Моп у комітаті Сольнок1060

Родова належність Іоанна та його родини пов’язана із сучасними східними 
словацькими землями, зокрема поселенням Kapy/Kapus (тепер -  село Капушани, 
округ Пряшів, Пряшівський край, Словаччина), відомим від 1248 р.1061 Однак се
ред нечастих згадок топоніма угорськими актами другої половини XIII -  початку 
XIV ст.1062 у переліку мешканців чи власників села terminus ante quem 14 жовтня
1318 р. відшукати Стефана і його сина Іоанна не вдалося. Таке «мовчання» могло зу
мовлюватися нетривалим проживанням у поселенні.

Оскільки в 1324 р. донька комеса Іоанна Ілона вважалася дорослою жінкою (do- 
тіпа\ вірогідно, той народився на рубежі 70-80-х pp. XIII ст. У зверненні до капітули 
міста Орадеа 2 березня 1325 р. перелічено також рідних братів Іоанна -  Миколу, Дмитра 
та Еліаса1063 Перерозподіл земельної власності в родинному поселенні Моп, відобра
жений актом, опосередковано нотує Миколу молодшим братом Іоанна. Саме йому 
передавали частину села. Пізніше від Іоанна з’явилися на світ, мабуть, інші два брати.

1055 Ibidem. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 186.
1056 AKOkl. -  T. 27 : (1343). -  Old. 228.
1057 Ibidem. -  T. 5 (1318-1320). -  Old. 119; T. 8 (1324). -  Old. 301; T. 9 (1325). -  Old. 56; T. 25 (1341). -  
Old. 207.
1058 EOkm. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 216.
1059 AKOkl.-T. 5 : (1318-1320).-O ld. 119.
1060 Ibidem. -  T. 8 : (1324). -  Old. 301.
1061 CDS1.-T. 2 .-S . 203.
1062 RDS1. -  T. 1. -  S. 273; T. 2. -  S. 83, 145, 165, 264, 426; AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 17; T. 7 : (1323). -  
Old. 125; T. 17 : (1333). -  Old. 107.
1063 AKOkl. -  T. 9 : (1325). -  Old. 56.
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Натомість смерть вельможі наступила напередодні 23 травня 1343 р.1064 Отже 
його загальна тривалість життя становила близько 65-70 років.

На час отримання землі Моп 1324 р. батьків комеса вже, мабуть, не було серед 
живих. Після 28 червня 1341 р. у зверненні до капітули міста Орадеа його донька 
Ілона вказувала про успадкування possessio Моп від матері та баби1065 Напевно, 
йшлося про на той час померлих родичів.

Родовід Іоанна зберігся щонайменше за жіночою лінією Ілони, яка станом на
28 червня 1341 р. була вдруге заміжня. Першим її чоловіком названо Іоанна сина 
Дерша, другим -  Якова сина Домініка1066. Саме вона успадкувала Мопш1, лобіюючи 
інтереси родини щодо цієї території щонайменше до 1350 р.1068 Серед спадкоємців 
господарки відомі сини Домінік, Фома, Микола та донька Русинт1069. Жоден з них не 
називався «прозваним Руським». Про інших нащадків Іоанна сина Стефана, на жаль, 
за браком джерел не знаємо нічого.

Родовід, прозваних Руськими, з роду Мон

1064 EOkm. -  Т. З : (1340-1359). -  Old. 186.
1065 AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 207.
1066 AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 207; EOkm. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 176.
1067 Право користування землею було оформлено заповітом померлого батька Ілони, що засвідчено 23 травня 
1343 р. Див.: AKOkl. -  Т. 27 : (1343). -  Old. 228; Т. 28 : (1344). -  Old. 236.
1068 golem. -  Т. З : (1340-1359). -  Old. 216. Нові акти династії Анжу в перспективі можуть суттєво доповнити та 
конкретизувати життєписи представників роду Мон.
1069 AKOkl. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 207; EOkm. -  Т. З : (1340-1359). -  Old. 216.
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Втім використання post mortem до комеса Іоанна і його батька предиката 
dictus Orrus, ім’я онуки -  Русинт, на наш погляд, підкреслюють зв’язок із «руським 
світом». Не встановлене за тривалістю проживання на кордоні з володіннями 
Романовичів in villa Kapus, службові обов’язки могли зумовити ідентифікацію цих 
осіб офіційною документацією. Посада комеса, яку обіймав Іоанн, передбачала 
участь у військових кампаніях короля, зокрема навесні -  влітку 1340 р. до Галичини 
у складі військ палатина Віллерма Друґета 070. Однак підтверджень цього немає.

4.6. Gregorius dictus Orrus de Feyrekhaz
В актах конвенту монастиря Св. Еґідія комітату Шомодь 14—16 лютого 1320 р. 

про непорозуміння двох вельмож фігурує Gregorius dictus Orrus1011. Детальніша 
інформація про цього нобеля та його родину міститься «між рядками» дипломів, 
датованих terminus post quem 15 липня 1324 p. terminus ante quem 3 квітня 1347 p.1072. 
Так, відома належність чоловіка до мешканців поселення Feyrekhaz/Feyereghaz in 
comitatu Symidiensi existencium (тепер -  село Шомодьжитфа, медьє Шомодь, Угор
щина)1073, місцева знать з якого активно намагалася успадкувати поселення Tyukus 
(in comitatu de Symigiensis existentem, тепер -  село Тікош, медьє Шомодь, Угорщи
на).

У дипломі Карла Роберта 15 липня 1324 р. двоюрідний брат покійного влас
ника possessio Tykus Миколи Чорного -  комес Павло син Андрія de Feyereghaz 
просив короля передати йому землі померлого. У відповідь угорський володар 
уповноважив шомодський конвент відіслати до села визначених осіб для описання

• • • 1074землі та, за відсутності заперечень сусідів, затвердити possessio за прохачем 
Іншими причинами щедрого надання була вірна служба Павла сина Андрія та про
лита в походах кров, відзначена актом 8 листопада 1324 р.1075 Тож ця terra на 
тривалий час передавалася родичам комеса Павла, чиї інтереси за актом 16 березня 
1331 р. відстоював Gregorius dictus Orrus1076 Він належав до шомодського 
нобілітету, зобов’язаного вирішити справу успадкування землі Tykus.

Кровноспоріднені зв’язки з нобелями, згаданими актом королеви Єлизавети 
(Elizabeth, угорська королева впродовж 1320-1380 pp.) З серпня 1331 р. та пізні
шими дипломами Людовіка І 1347 p., нам невідомі10 . Незрозумілими залишаються 
й стосунки з іншими знатними особами маєтності Feyreghaz, занотованими 
впродовж 1329-1347 pp. Серед таких, наприклад, власники поселення Tykus Павло, 
Петро, Михайло та Стефан -  сини Павла, сина Миколи, сина Фаркаша10 8. Жодного 
з них на основі відомих нам джерел не ідентифікували Orrus чи dictus Orrus.

1070 Про цей похід див.: Волощук М. М. Про похід палатина Віллерма in Rutheniam у квітні 1340 p. / М 
Волощук, А. Стасюк II Вісник Прикарпатського університету. Історія. -  Івано-Франківськ : ЦІТ, 2010. -  Вип. 17. -  
С. 46-54.
1071 AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320). -  Old. 268, 270; MOL, DL 76260. Акти наводили суперечку з магістром Стефа- 
ном, прозваним Багар, який за рішенням конвенту до 22 березня 1320 р. мав виплатити Григорієві, прозваному 
Руським, сім марок. У разі несвоєчасної виплати сума подвоювалася.
1072 AKOkl. -  Т. 8 : (1324). -  Old. 175,249-250; Т. 13 : (1329). -  Old. 90-91,251-252; Т. 15 : (1331). -  Old. 47-48, 
60; Т. 19: (1335).-O ld. 131;Т. 26 : (1342).-O ld. 190; Т. 31 : (1347).-O ld. 166,272-273.
1073 Ibidem. -  Т. 15 : (1331). -  Old. 48,60.
1074 Ibidem. -  Т. 8 : (1324). -  Old. 175.
1075 Ibidem.-Old. 249.
1076 Ibidem.-T. 15 : (1331). — Old. 60.
1077 Ibidem.-T. 15 :(1331).-O ld. 177-178;T.31 :(1347).-O ld. 166,272-273.
I07S Ibidem. -  T. 13 : (1329). -  Old. 90-91.
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Тривалість життя Григорія, прозваного Руським, встановити важко. 11 років 
його епізодичної задокументованої «присутності» для цього недостатньо. Terminus 
ante quern він відомий серед живих 16 березня 1331 р. Про сімейні відносини, наяв
ність дітей інформації не збереглося.

Соціальний статус Григорія був високий. У переліку присутніх перед 
королевою Єлизаветою осіб 16 березня 1331 p. Gregorius dictus Orrus згадувався 
другим після комеса Шомодя -  магістра Левстахія de Kara. Одного з власників 
Тікоша, комеса Павла сина Андрія, названо у списку третім1079

Враховуючи хронологічну синхронність належності поселення Feyrekhaz 
упродовж першої половини XIV ст. одразу кільком знатним особам, можна при
пустити, що лише частина земель за нормами угорського середньовічного права 
належала Григорієві як possessio або prediummo. Втім серед відомих родин комітату 
Шомодь його нащадки не фігурують 81.

До успадкування земельної власності села Tyukus, відображеного дипломами 
1324-1342 p., Григорій стосунку не мав. Серед власників населення його не названо.

4.7. Homo regis Thoma dictus Orrus
Кілька королівських дипломів 2 вересня 1322 р. та до 20 вересня 1323 р. 

розглядали питання передачі магістрові Лаврентію, прозваному Cytuar, синові 
Секста, земель у комітаті Бачка -  Topolcha (тепер -  місто Бачка-Топола, Воєводина, 
Північно-Бачський округ, Сербія) та Jobagteluk (не локалізований топонім, можливо
-  не вціліле поселення у Воєводині Північно-Бачського округу, Сербія). 
Легітимізувати перехід мав королівський урядовець Фома, прозваний Руським108 . 
Homo regis мусив переміряти володіння сам або з мешканцем поселення Uruz 
(Wruzy, можливо, колись -  село Оросі чи Руське, комітат Вуковар, Угорське королів
ство) Михайлом. Успішне виконання справи засвідчив диплом 20 вересня 1323 р.1083 
Про цього посадовця згадок більше немає, втім топонімія джерела засвідчує тривале 
проживання в Бачці вихідців з Русі.

За Д. Дьєрффі, ще в 1193 р. королева Єфросинія надала в околицях Topolcha 
секешфехерварському конвентові угіддя площею 10 плугів1084. Однак через часту 
присутність цього топоніма в актах Арпадів і не завжди чітко зрозумілу його 
територіальну локалізацію підтвердити думку угорського науковця на основі 
альтернативних документів нам видається проблематичним.

В якомусь селі, названому Topolcha, під 28 лютого 1322 р. за дипломом 
капітули Чазми (тепер -  місто Чазма, Бєловарсько-Білогорська жупанія, Хорватія) 
проживав Peteu dictus Orrosms На яких умовах відбувалася передача магістрові 
Лаврентієві занотованих земель і чи залишався до 2 вересня 1322 p. Peteu dictus 
Orros власником хоча б частини з них -  невідомо*

1079 Ibidem.-Old. 70.
1080 Sokolovsky L. Op. cit. -  S. 507.
1081 Baranyi B. Somogy varmegye nemes csalddai / B. Baranyi. -  Budapest: OrszAgos monografia tarsasag, 1914. -  
Old. 4-5.
1082 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 279. Див. також пізнішу копію акта: MOL, DL 2124.
1083 AKOkl. -  T. 7 : (1323). -  Old. 220.
1084 Gydrffy Gy. Az Arpadkori MagyarorszAg t6rt6neti fbldrajza. -  K. 1. -  Old. 240.
1085 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 175.
* Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 8. Peteu dictus Orros.
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Натомість possessio Jobagteluk, назва якого, очевидно, походить від розсе
лених поряд йобагіонів, уперше постає 1322 р.1086. Інших відомостей про населений 
пункт і якусь належність до нього вихідців з Русі немає, a Thoma dictus Orrus актами 
королівства більше не згадувався.

4.8. Peteu dictus Orros
Капітульний акт Чазми 28 лютого 1322 р. повідомляв короля Карла Роберта 

про нові межі села Пукура (Pukur, Pukruch, тепер -  місто Пакрац, Пожежско- 
Славонська жупанія, Хорватія), сусідом якого був Peteu dictus Orros. Наведімо цей 
короткий фрагмент:

«[...] звідти ж понад річку Пукур [межа землі Пукур. -  М. В.] сягає кордонів Петра з 
Великої [тепер -  невстановлений топонім. -  М. В.], звідти ж доходить до місця, де Пукруч 
впадає в Пукур, далі сягає володінь абатства Войс [тепер -  невстановлений топонім. -  М. В.] 
із подальшим розмежуванням. Далі з іншого боку землі, прилеглої до Пукура, названої 
Топліца [тепер -  частина міста Пакрац, Пожежско-Славонська жупанія, Хорватія. -  М. В.], 
мешкав Петро, прозваний Руським, котрий опротестував переділ меж. Далі ж -  із третього 
боку землі, прозваної Топліца [Sopluncha. -  М. В.], не погоджувався [з переділом меж. -  
М. В.] інший Петро -  Одолен. Втім через паводок розподілити ці межі не вдалося»1087

Отже, зрозуміло, що в Топліці мешкав прозваний Руським чоловік, який 
разом з іншими сусідами опротестовував запропонований перерозподіл земель. Ким 
був цей Петро, яке місце займав у соціальній ієрархії, чи володів іншими наданнями
-  неясно. Документів про подальший перебіг справи навколо землі Пукур виявити 
не вдалося. Дискусійною видається ймовірна належність власника Топліци до роди
ни земплінського вельможі Петра Петене.

Terminus post quem про село Пукур маємо повідомлення 1228 р.1088, однак про 
час оселення поряд вихідців із Русі або осіб, пов’язаних із руськими землями, 
невідомо нічого.

4.9. Vicevayuoda Transilvaniae Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh
Тривала традиція заселення трансильванських комітатів Угорського королів

ства вихідцями з Русі ще від XIII ст. створила умови не лише для появи топонімів 
«руського» походження. У XIV ст. акти неодноразово нотують осіб, «прозваних 
Руськими», високого соціального статусу.

Зокрема диплом короля Карла Роберта 13 січня 1338 р. згадує трансиль- 
ванського віце-воєводу nomine Orrus dictus Peteum9 Глибокий аналіз дипломів, 
опублікованих останніми роками в Угорщині й Румунії, дає всі підстави для його

1086 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tdrt&ieti fbldrajza. -  K. 1. -  Old. 222.
1087 «[•••] deinde per eundem fluuium Pukur tendit superius et tenet metam cum Petro de Welyka, deinde peruenit ad 
locum ubi Pukruch cadit in Pukur, deinde tendit superius et tenet metam cum abbate de Woys supra fluuium Pukruch, 
et ex ilia parte Pukruch circa ecclesiam sancti Georgii de toto prohibuit predictus abbas de Woys de reambulacione et 
limitacione, item de alia particula terre, que adiacet eidem Pukur Thoplicha vocate contradictor et prohibitor extitit 
Peteu dictus Orros, nec permisit reambulare, item de tercia particula terre Sopluncha vocate contradixit Petrus Alius 
Odolen, tamen propter invndanciam aquarum metas ipsius separare nequierit», див.: CDCDS1. -  T. 9. -  S. 54. Див. 
також регесту: AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 175.
1088 CDP.- T. 8 .-S . 21.
1089 AKOkl. -  T. 22 : (1338). -  Old. 16.
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ототожнення з віце-воєводою Трансильванії Петром сином Миколи, який обіймав 
цю посаду впродовж 1323-1344 pp. за правління воєводи Фоми з роду Сеченьї1090 
Кількість документів про життя й діяльність вельможі сягає десятків. Серед них, 
чимало особисто укладених та скріплених печаткою віце-воєводи. Втім його лише 
кілька разів прозивали Руським, що вимагає прискіпливішої уваги до його біографії. 
Про характерний предикат читаємо у двох актах капітули Орадеа 16 лютого 
1338 р. 091. Натомість звернення до Еґерської капітули Володислава сина Миколи de 
Scarus (тепер -  село Скерешово, округ Ревуца, Банськобистрицький край, Сло
ваччина) та його брата Петра 22 лютого 1344 р. нотує Петра dictus Orrus востаннє. 
Його родова належність -  magister Petew dictus Orrus filius Nicolai de Bolugh et De- 
renchen1092.

Наведений витяг підкреслював походження Петра сина Миколи de genere 
Balogh (Балоґ), відомого від XI ст.1093 За «Діяннями Угорців» Шимона Кезаї 
протошаром роду вважався близький королю Петерові Орлеоло тюринзький рицар 
Альтман (Altmann)1094. Упродовж XII—XIII ст. родина закріпила за собою ряд надань 
у Ґемері, центром яких була фортеця Балоґ (тепер -  Вельки Блх, округ Рімавська 
субота, Банськобистрицький край, Словаччина). Представники genere Balogh 
воювали на боці Арпадів проти монголів у битві на річці Шайо 11 квітня 1241 p., з 
австрійським герцоґом Фрідріхом Бабенберґом на Лейті 15 червня 1246 p., ходили 
походами (очевидно, під командуванням галицького короля Коломана) проти 
боснійських єретиків, за що їх належно вшанували Бела IV та його наступники 
відповідними земельними наділами1095. З часом володіння роду поширилися на інші 
комітати, зокрема Баранью1096. Безумовно, Балоги не раз пересікалися з руссю серед 
оточення синів Андрія II. Втім жодного з них не ідентифікували dictus Orrus. На 
початку XIV ст. деякі члени родини підтримували Матвія Тренчанського в проти
стоянні з Карлом Робертом109

1090 Про воєводу Фому див.: Wertner М. Szecz6nyi Tamas erdelyi vajda / M. Wertner II Erdelyi Muzeum. -  1893. -  
Evf. 10. -  Sz. 2. -  Old. 119-134; Kovacs W. A. Sz6cz6nyi Tamds erd61yi vajda famili£risair61. -  Old. 78-85 (історик 
навів короткий історіографічний огляд. -  Old. 78-80); Ejusdem. Az erdelyi v&rmegyek k6z6pkori archontol6gi&ja. -  
Old. 50; Ejusdem. Voievozi §i vicevoievozi ai Transilvaniei la conducerea comitatului Alba in Evul. -  P. 7-41; 
Engel P. Magyarorsz&g vildgi archontol6gidja 1301-1457. -  I. B4r6k. -  Erdelyi vajda (vayuoda Transsilvanus). -  
Sz6cs6nyi Tamils (1321-42).
1091 AKOkl. -  T. 22 : (1338). -  Old. 54-55.
1092 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 114.
1093 Див. останнє дослідження про рід Балоґ: Balogh G. A Balogh Nemzetseg Eredet6r51 / G. Balogh. -  [Б. M.] 
[Б. В.], 2012. -  31 1. Про витоки роду див. (Wertner М. Az erd61yi n6metek bev&ndorl&sa 6s a szebeni pr6posts&g a 
XIV. szazad v6geig. Meghat&rozdsok 6s helyreigazit&ok (Els6 kdzlem6ny) / M. Wertner II Erdelyi Muzeum. -  1900. -  
K. 17. -  Fiiz. 6. -  Old. 302-303; Nagy I. Magyarorszdg csaladai czimerekkel 6s nemz6krendi tiblakkal / I. Nagy. -  
Pest: Nyomatott Beimel J. 6s Kozma Vazulnil, 1857. -  K. 1 : (A-B). -  Old. 136-153). Історики, втім, не 
пояснювали появи у віце-воєводи Петра предиката Orrus (Nagy I. Magyarorszag csaladai czimerekkel 6s 
nemz6krendi tibl&kkal: 13-ban / 1. Nagy. -  Pest: Nyomatott Beimel J. 6s Kozma Vazuln&l, 1858. -  K. 3-4 : (C-Gy). 
-Old. 281-283).
1094 Simonis de K6za. Gesta Hungarorum / A. Domanovszky I I SRH. -  Vol. 1. -  S. 189.
1095 RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 272, 295,297-299, 310, 321.
1096 Ibidem. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 445; T. 2 : (1255) 1270-1301). -  V. 1 : (1255-1272) -  S. 73-75.
1097 Wertner M. Megjegyz6sek «А magyar nemzets6g a XIII. sz£zad kdz6peig» czimtt munk&ra. -  Old. 29; Kristo Gy.
Cs4k M&t6 tartom&nyuri hatalma. -  Old. 126,135.
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Магістр Петро був сином Миколи. Він вперше відомий з королівського акта
29 березня 1323 р.1098. Поряд з Петром згадано рідних братів -  магістра Воло
дислава1099, каштеляна фортеці Hoznus (тепер -  мабуть околиці села Нови Бечей, 
Воєводина, Сербія), магістра Миколу1100 та каштеляна фортець Myhad (тепер -  
комуна Мехадія повіту Караш-Северін, Румунія, або ж невцілілий топонім Міхалд, 
медьє Шомодь, Угорщина) і Sydowar (тепер -  село Ждіоара, повіт Тіміш, Румунія) 
магістра Діонісія1101. Батько Петра -  комес Микола син Іванки відомий за актом, ви
даним до 27 березня 1297 р.110 . Отже, оскільки станом на 1323 р. у Миколи вже 
було чотири дорослі сини поважного статусу, Петро міг народитися на рубежі 
XIII-XIV ст.*

Востаннє magister Petew dictus Orrus filius Nicolai de Bolugh et Derenche 
занотований дипломом 1 травня 1347 p.1103 Ще кілька разів як olim vicevayuoda 
Transilvaniae він постає між 15 липня 1347 р. -  16 січня 1358 р.1104, однак, текст не 
дозволяє зрозуміти, чи був він ще серед живих після 1355 р.** Отже, вік вельможі 
міг становити 50-55 років.

За дослідженнями А. Ковача Petrus dictus Orrus став четвертим віце-воєводою 
Фоми Сеченьї, обійнявши посаду terminus post quern Симона з Жамбока 18 жовтня
1336 р.1105 Очевидно, до цього магістр Петро виконував обов’язки комеса Новоґрада, 
засвідчені актом естергомського архієпископа Болеслава 29 січня 1328 р.1106 Його 
участь у земельних справах підтверджується неодноразовими згадками документації 
від 1330 р.1107, хоча на королівській службі він перебував і раніше. Зокрема 
дипломом Карл Роберт 29 березня 1323 р. синам комеса Миколи сина Іванки -  
Петрові, Володиславові, Миколі та Діонісієві за вірну службу надавав фортецю

1098 AKOkl. -  Т. 7 : (1323). -  Old. 50. Див. також: CDH. -  T. 7. -  V. 2. -  S. 597 : (1324 p.). Уряди Петра дослідив 
П. Енґель (див.: Engel P. Magyarorszdg vilagi archontologidja 1301-1457. - 1. Вагбк. -  Erdelyi vajda (vayuoda Tran- 
ssilvanus). -  Sz6cs£nyi Tamils (1321-42). -  Derencsdnyi «Orros» P&e (P&er) mg. alvajda).
1099 Інша згадка про Володислава сина Миколи датована 1324 р. (див.: CDH. -  Т. 8. -  V. 2. -  S. 597).
1100 Інша згадка про Миколу сина Миколи датована 1324 р. (див.: CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 597).
1101 Поряд із Петром Діонісій частіше від інших відомий за актами королівства. Він обіймав високі посади, 
зокрема станом на 1347 р. був северинським баном (див.: CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 597; AKOkl. -  T. 12 : (1328). -  
Old. 30, 33; T. 31 : (1347). -  Old. 245).
1102 RSA. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  S. 178. Nicolaus filius Iwanka міг народитися terminus post quern початку 
80-x pp. ХШ ст.
* При подальших згадках Петра та його братів він здебільшого постає поряд із Діонісієм (див.: CDH. -  Т. 7. -  
V. 2. -  S. 597; AKOkl. -  Т. 7 (1323). -  Old. 50, 203; T. 12 (1328). -  Old. 30, 33). Можливо, вони були
найстаршими синами комеса Миколи. Малоймовірно, щоб каштелян фортець Myhad і Sydowar Діонісій 
вважався молодшим від братів, згаданих у 1323 р. лише як магістри.
1103 A Wass csal&d Cegei lev£lt£ra / [oklev£lkivonatait felhasznalva A. Valentiny, bevezetd tanulminyokkal 6s jegyze-
tekkel kdzz£teszei A. W. Kovacs]. -  KolozsvAr: Az Erdelyi Muzeum-EgyesUlet kiadisa, 2006. -  Old. 241-242;
AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 201-202.
1,04 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 363; EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 295, 337,343.
** Очевидно, станом на 26 серпня 1355 р. Петро, прозваний Руським, ще був серед живих (див.: DRH. -  V. 10 : 
(Transilvania, 1351-1355). -  S. 356; EOkm. -  Т. З : (1340-1359). -  Old. 336-337). В найближчий час можуть 
з’явитися нові документи з невідомими сторінками біографії урядовця
1105 Kovacs W. A. Sz6cz6nyi Tam&s erdelyi vajda famili&risair61. -  Old. 83; Натомість в «Архонтології 
середньовічних комітатів Трансильванії» автор подав чіткіші рамки урядування Петра -  1337-1342 pp. Про 
статус, обов'язки та стосунки віце-воєводи з воєводою Трансильванії див. також: Janits I. Az erdelyi vajdAk 
igazs&gszolg&latat6 6s oklev£lad6 mfik6d6se 1526-ig. / I. Janits. -  Budapest: Kirdlyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
1940.-O ld. 85-87.
1106 AKOkl. -  T. 12 : (1328). -  Old. 33.
1,07 Ibidem. -T . 14 : (1330). -O ld. 33, 99, 361.
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Balug, конфісковану раніше через відступництво роду1108. Заслуги перелічених 
залишаються невідомими за браком джерел.

На посаді віце-воєводи Petrus filius Nicolai de Balogh вважався ojficialis воє
води Фоми1109 Повний спектр його обов’язків, тонкощі субординації окреслюють 
акти 1337-1347 pp.1110.

Керуючи урядовцями, неодноразово згадуваними між 3 травня 1338 -  15 
липня 1347 рр.111, Петро, прозваний Руським, займався переважно розв’язанням 
земельних конфліктів трансильванської знаті, вирішував судові суперечки, 
виконував доручення Фоми Сеченьї. Його діяльність стосувалася комітатів Альба 
(Feyereghaz*, Sard, Woyasd etc.)1112, Добока (Bunye, Chamafaya, Chegue, Eus, Vizoulo- 
teluk/Wazzulteluk etc.)1113, Клуж {Almas, Berch, Buch Chazartelke, Dudurerdey, 
Eghazbercy Kisteluk, Kuzeplak, Tamasfalva, Tupa, Vatahaza, Zenpal, Zenthmihalteluke 
etc.)1114, Кукульський {Egrestii, Koroth, Zenthmarton etc.)1115, Сольнок {Kepus, Kereu, 
Marceltelku, Sosay, Vrman, Zand etc.)1116, Торда {Geresteleke, Zenthgyurg etc.)1117 та ін.

Попри високий статус, його особистий земельний фонд не був значний. За ко
ролівським розпорядженням 23 березня 1323 p. Petrus filius comitis Nicolai отримав у 
користування фортецю Balug комітату Ґемер (очевидно, з прилеглими землями1118), 
яка залишилася спадковою власністю генеалогічної лінії роду Атфі1119 Яким 
тривалим тут було перебування Петра -  встановити неможливо. Втім 22 лютого і 31 
травня 1344 р. його ще ідентифікували Petew dictus Orrus de Bolugh1120. Належність 
до Bolug підкреслював і акт Людовіка 1 19 травня 1347 р.1121.

1108 Ibidem. -  T. 7 : (1323). -  Old. 50.
1109 Див., наприклад: AKOkl. -  Т. 22 : (1338). -  Old. 49; T. 25 : (1341). -  Old. 363-364.
11,0 Див.: Engel P. N6h&ny XIV. szdzadi erd£lyi alvajda sz&rmazasa / P. Engel II Eml6kk6nyv Jako Zsigmond 
sztllet6s£nek nyolcvanadik 6vfordul6j&ra. -  Kolozsvar: Az Erdllyi Muzeum-Egyesiilet kiadAsa, 1996. -  Old. 149-157; 
Kovacs W. A. Sz6cz6nyi Tam£s erddyi vajda famili£risair61. -  Old. 78-81.
1,11 Серед слуг віце-воєводи згадувалися Andreas filius Iacobi, Iacobus filius Thomae, Petrus filius Laurencii, 
Petrus de Tuur (AKOkl. -  T. 22 (1338). -  Old. 137, 367), Mika filius Nicolai, lohannus filius Batta de Olffalva, 
notarius magister Peteu de Nema, Stephanus filius Dominici de Yztyen, lohannus filius Dominici, Kapyon de Loona 
(AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 9,17,129,210; T. 27 : (1343). -  Old. 286; T. 31 : (1347). -  Old. 363).
* Це поселення має й «руське» історичне минуле. Зокрема за Ґейзи II церква Св. Стефана з Альби отримала від 
королеви Єфросинії ряд надань, періодично згадуваних та підтверджуваних до XV ст. (див.: CDH. -  Т. 4. -  
V. 2. -  S. 125, 175-176; Т. 11. -  S. 67). Сама Eufrozyna regina Vngarie була донькою київського князя Мстислава 
Володимировича, до її оточення, безумовно, входила прибула з Русі обслуга. Однак нам достеменно невідомо, 
чи серед variis possessionibus, переданих у користування церкви, були села з руським населенням. Мабуть, 
саме в другій половині XII ст. у Feyrekhaz з'явився орден іоаннітів, яким король 1193 р. надав низку володінь 
(див.: CDH. -  Т. 2. -  V. 1. -  S. 125-127). У 1211 р. землі хрестоносців описали за розпорядженням Андрія II 
(CDH. -  Т. 7. -  V. 5. -  S. 202-203). Ми володіємо кількома згадками про поселення у другій половині ХШ- 
XIV ст. (див.: CDAC. -  V. 10. -  №107, №159; EOkm. -  Т. З : (1340-1359). -  Old. 88, 110, 379), однак жодних 
«руських» епізодів історія села більше не мала.
1112 AKOkl. -  Т. 22 : (1338). -  Old. 16,54-55,78-79; Т. 23 : (1339). -  Old. 146; Т. 26: (1342). -  Old. 149-150.
1113 Ibidem. -  Т. 22 : (1338). -  Old. 49, 187-188; Т. 24 : (1340). -  Old. 129-130; A Wass csattd Cegei lev61tira. -  
Old. 237.
1114 AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 444; T. 27 : (1343). -  Old. 286; T. 25 : (1341). -  Old. 85-86.
1115 Ibidem. -  T. 24: (1340). -  Old. 9.
1116 Ibidem. -  T. 22 : (1338). -  Old. 137,157.
1117 Ibidem. -  Old. 367, 372. Див. також оригінали актів зі згадками про Петра, прозваного Руським: MOL, DL 
29125; MOL, DL 31057.
ш'  AKOkl. -Т . 7 : (1323). -  Old. 50.
1119 Balogh G. Op. cit. -  Old. 14.
1120 AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 114,242.
1121 Ibidem. -T . 31 : (1347). -  Old. 245.
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Між 1325-1330 pp. серед володінь Петра названо possessio Lapanya (тепер -  
невцілілий населений пункт поблизу села Узовска Паніца, Банськобистрицький 
край, Словаччина) Ґемерського комітату1122. Та свій родовий маєток, а отже і 
родовий предикат, віце-воєвода здобув через отримання в Ґемері possessio Derechen 
(тепер -  село Дренчани, округ Рімавска Субота, Банськобистрицький край, Словач
чина), уперше згаданого серед його земель 22 лютого 1344 р.1123. Це надання 
закріпило за ним новий родовий та генеалогічний предикат1124.

Також за згадуваним актом Людовіка І 19 травня 1347 р. Петро, прозваний 
Руським, відомий серед власників possessio Zeech (тепер -  поселення Рімавска Сеч, 
округ Рімавська Субота, Банськобистрицький край, Словаччина)1125. Це був родовий 
маєток щонайменше його діда Iwanka de Zeech, відомого з акта естергомського 
архієпископа Болеслава, виданого до 27 січня 1328 р.1126. Впродовж наступних 
поколінь представники роду суттєво примножили маєтності1127

Дренченський рід як відгалуження родини Балоґ, заснований Петром сином 
Миколи, активно розростався. Віце-воєвода мав щонайменше семеро синів і одну 
доньку, інформація про яких нотується 1347-1369 pp. Зокрема баном Славонії й 
Хорватії станом на 1347 р. був його син Микола1128, згаданий комесом Добоки 1367— 
1372 рр.1129 21 серпня 1355 р. він також відомий як magister Nicolaus filius Peteu 
dictus Voyuoda de Derenchen11 °.

Посаду королівського стольника при Людовікові І 1347 р. обіймав Iwanka 
filius Petrim  . У документі палатина Миколи 1350 р. поряд зі згаданими Миколою та 
Іваном, перелічені й інші сини Петра, прозваного Руським -  magistros Emericus, La- 
dislaus, Jacobus, Andreas et Petrus113 . За актом капітули Дюлафехервара 1347 p. також 
відома Elizabet filia Petri dicti Balog1133 Послідовність наведених імен може відоб
ражати час появи дітей на світ. Очевидно, більшість із них народилася у 20-30-х pp.
XIV ст., але жоден не вживав предиката dictus Orrus. Тож проблема належності 
попередників і наступників Петра до «руського світу» залишається відкритою.

1122 AKOkl. -  T. 14 : (1330). -  Old. 361. Див. також: Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g tort^neti fbldrajza. -  
K. 2 .-O ld. 522.
1,23 AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 114.
1124 Див., зокрема: AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 582; A Wass csal&d Cegei lev^Mra. -  Old. 478; Karacsonyi J. A
magyar nemzets6g£k a XIV. szAzad k6z£p&g. -  Old. 192; Kovacs W. A. Szecz^nyi Tam£s erdelyi vajda familidrisairol.
-O ld. 81.
1125 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 245.
1126 Ibidem. -  T. 12 : (1328). -  Old. 30.
1127 Balogh G. Op. cit. -  Old. 13-14.
1128 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 245.
1129 A Wass csaldd Cegei lev£lt&ra. -  Old. 264-265, 267. Див. також: Kovacs W. A. Az erdelyi v&rmegyek koz^pkori 
archontol6gi&ja. -  Old. 33.
1130 EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 295.
1131 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 245. Він вочевидь під 1370 p. відомий як комес Верхнього Сольнока (див.: 
Kovacs W. A. Az erdelyi vdrmegyek kdzlpkori archontol6gi£ja. -  Old. 25).
1132 Engel P. Magyarorsz4g vil&gi archontol6gi4ja 1301-1457. -  IV. IspAnok. -  G6mttr. -  Derencs£nyi J&nos fia Imre, 
Derencsenyi L4szl6 fia Peter (Petrus) mg.; V. V&magyok 6s varbirtokosok. -  [Derencs^nyi] Pet6 fiai Mikl6s 6s J&nos; 
[Derencs&iyi] Pet6 fiai Mikl6s, L£szl6 6s J&nos etc.
1133 CDH. -  T. 9. -  V. 6. -  S. 24—39.
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А. Ковач вважав прикріплення dictus Orrus за Петром випадковим1134. Ми не 
до кінця згідні з думкою румунського науковця. Віце-воєводу нотують так щонай
менше чотирикратно, а тому принцип випадковості апріорі відкидаємо* Поява 
прізвиська можлива з двох причин. Імовірно дружиною Миколи сина Іванки з роду 
Балоґ була якась невідома на ім’я жінка руського походження, від якої dictus Orrus 
успадкував Миколин син -  віце-воєвода Петро. Подібні прецеденти, як ми 
переконані, могли існувати. Однак незрозуміло, чому інші діти комеса Миколи -  
Діонісій, Володислав та Микола не вживали цього предиката. Таке могло статися, 
мабуть, лише за наявності в Петрового батька двох дружин, з яких одна була руська.

Друга причина найменування трансильванського віце-воєводи прозваним 
Руським, на наш погляд, криється серед погано підтверджених джерелами тісних 
відносин із руськими мешканцями воєводства. Нам, наприклад, відомо про конфлікт 
Петра з комесом nomine Johannus filius Vyniani de Vinch, який описав акт конвенту 
Коложварського монастиря Пресвятої Діви Марії 26 серпня 1355 р. Інтереси Іоанна 
захищав слуга Andreas dictus Orrus113 Ми не відкидаємо, що за період служби у 
Фоми Сеченьї таких випадків могло бути більше.

Втім Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh залишається непересічним угор
ським вельможею першої половини XIV ст. Трансильванії. Тривалість служби,

1134 Kovacs W. A. Sz£cz£nyi Tam&s erctelyi vajda famili&risamM. -  Old. 81.
* Випадковим, до прикладу, вважається те, що Петро 1341 р. себе іменував воєводою (див.: EOkm. -  T. З 
(1340-1359).-O ld. 61).
1135 DRH. -  V. 10 : (Transilvania, 1351-1355). -  S. 356; EOkm. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 336-337.
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обов’язки, заснування нового роду підкреслюють його особливе місце в курії воєводи, 
тісні зв’язки з королівським двором Карла Роберта й Людовіка І. Дискусійність появи 
й уживання в окремих випадках предиката «прозваний Руським» створює пер
спективу для подальшого поглибленого вивчення родини Балоґ, з якої походив віце- 
воєвода з родини Дренчен, до заснування якої він причетний.

4.10. Iobagio Stephanus dictus Orrus
З акта, адресованого капітулі міста Орадеа 29 листопада 1323 p., відомий 

звинувачений у ненавмисному вбивстві свого односельця Чубуда мешканець села 
Cosmahaza (тепер -  не вцілілий населений пункт повіту Біхор, Румунія) йобаґіон 
Стефан, прозваний Руським. Втім свідчення знатних осіб, учасників справи, зокрема 
нащадка Козьми, ймовірного засновника possessio Іоанна, довели, що справжнім 
убивцею був якийсь Dyen (Дьєн). Той після скоєного злочину вісім днів пере
ховувався зі своїм братом Михайлом від правосуддя1136 Тож події, які занотовано в 
дипломі, відбувалися щонайраніше 20-21 листопада 1323 р. Завершальний етап 
справи нам за браком джерел невідомий.

Поселення Cosmahaza не часто відоме з документів. Вперше, за Д. Дьєрффі, 
про нього довідуємося між 1291-1294 pp. Власником, можливо, засновником села 
був Козьма, чиї нащадки Йоанка та Іоанн відомі з названого акта1137 Висновок 
науковця підтверджує королівський диплом 16 березня 1327 p., де згадано Іоанна 
сина Іванки, сина Козьми 138.

Коли в межах села з’явився йобаґіон, прозваний Руським, і чи залишив після 
себе спадкоємців -  невідомо.

4.11. Iacobus dictus Orrus
Про власника possessio Legenye (тепер -  село Лугиня, округ Требішов, Ко- 

шицького краю, Словаччина) комітату Земплін Якова, прозваного Руським (Iacobus 
dictus Orrus), знаємо з дипломів 1324 р. і 10 квітня 1328 р.1139 Чверть його володінь, 
а також землі Redemuch (тепер -  села Верхній та Нижній Реґмец, медьє Боршод- 
Абауй-Земплін, Угорщина) комітату Абауйвар* на прохання Лаврентія, прозваного 
Ormows, і за рішенням Еґерського архієпископа мали відійти синам старшої сестри 
цього Лаврентія -  Миколі та Чопові -  синові Миколи.

Причини переділу нам невідомі. Важко ідентифікувати й Лаврентія, бо він 
згадується лише двічі -  в наведній справі.

До Земпліна з Галицької землі та інших підконтрольних Рюриковичам 
князівств від середини XIII ст. регулярно переїздили госпіти. Саме тут після 1242 р. 
отримав свої перші надання Ростислав Михайлович, утримуючи їх щонайменше до 
1245 р. Комітат впродовж 1314-1317 pp. залишався потужним осередком опору Кар-

1136 AKOkl. -  T. 7 : (1323). -  Old. 284.
1137 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g tdrt6neti foldrajza. -  K. 1. -  Old. 636.
1,38 AKOkl. -  T. 11 : (1327). -  Old. 64.
1139 AKOkl. -  T. 8 : (1324). -  Old. 296 (копію оригіналу виконано 1 січня 1365 p.: MOL, DL 41610); AKOkl. -
T. 12: (1328).-O ld. 91-92.
* 3 акта незрозуміло, чи terra Redemuch теж належала Яковові, прозваному Руським (див.: AKOkl. -  Т. 12 
(1328).-O ld. 91).
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лові Роберту, який очолив магістр Петро Петене*. Тож зрозумілою є поява серед 
місцевих мешканців 20-х pp. XIV ст. осіб із предикатом dictus Orrus.

4.12. Comes Nicolaus dictus Orrus de Krasna
Серед прозваних Руськими першої половини XIV ст. за актом Карла Роберта

11 жовтня 1326 p., виданим в Сотмарі, постає, зокрема, комес Красни Микола 40 
Про нього йдеться у скарзі, висловленій королю, Хайме сина Якова щодо несправед
ливого, на їхній погляд, захоплення більшої частини надання Cozluch (Kozluch, 
тепер -  Коснічу-де-Жос комуни Іп повіту Селаж, Румунія), відомої як SetethbyklSe- 
tethbyg, мешканцями Zoan (тепер -  село Зеуан комуни Іп повіту Селаж, Румунія). 
Втім Миколу в дипломі згадано як olim comes. Отже, на час першої письмово 
задокументованої згадки він був зрілим нобелем, урядування якого П. Енґел датував 
1321-1326 pp.1141.

Комесом Красни Nicolaus dictus Orrus став, мабуть, не раніше, ніж у віці, який 
дозволяв це зробити, на нашу думку, між 16-18-ма роками. Отже, гіпотетично його 
народження датується рубежем XIII-XIV ст. Комітат від початку XIII ст. періодично 
залюднювали руські поселенці, про що відомо, наприклад, 1214 р.1142.

Чим займався вельможа після виїзду з комітату Красна сказати важко. На 
нашу думку, годі ототожнювати його з комесом Гонту -  Миколою, «прозваним» 
Руським з роду Печ, відомим за матеріалами 20—40-х pp. XIV ст. Nicolaus «dictus» 
Orrus de genere Pech відомий, як правило, в землях Нітри, Гонту, Бараньї, однак без 
підтверджених родинних зв’язків у Трансильванії. Упорядники дипломів зде
більшого вживали родовий предикат genere Pech щодо самого Миколи чи його 
брата Фоми Рудого. Натомість до якого роду належав колишній комес Красни Nico
laus dictus Orrus, ми не знаємо.

Миколі, прозваному Руським, служили загони сервієнтів й інші слуги, які 
виконували різноманітні його доручення1143. Можливо, після 1326 р. він продовжив 
виконувати королівські накази як homo regis. Так, про участь якогось Миколи, про
званого Руським, у перерозподілі possessio Hegeseghaz (тепер -  село Idos, Воєводи
на, Сербія) комітату Чанад нам відомо з актів січня -  березня 1339 р.1144.

Імовірно, про нього йшлося в дипломах віце-комеса Темешвара Іоанна, 
прозваного Тузом, 8 липня та 9 вересня 1343 р. З невідомих причин сервієнти Мико
ли, прозваного Руським, 23 червня 1343 р. завдали серйозних збитків землям та 
людям Мойсея сина Лаврентія з Узлара, зокрема поселенню Sentgurg (тепер -  
можливо, місто Сфинту-Ґеорґе, повіт Ковасна, Румунія). Додаткові свідчення пов
ністю підтвердили провину людей магістра Миколи1 45

* Про перехід земель Земплінського комітату князеві Ростиславові, дискусійні питання збереження окремих 
територій найближчого його оточенням (зокрема магістра Петра, батька Петра Петене) див.: Розділ 6. Dispu- 
tatio. 6.2. Petrus filius Petene (dictus Oros?).
1,40 AKOkl. -  T. 10 : (1326). -  Old. 251; MOL, DL 40490.
1141 Див.: Engel P. Magyarorszag vilagi archontologiaja 1301-1457. -  IV. Isp&nok. -  IV. Isp&nok. Kraszna. -  Orros 
Mikl6s (1321-26).
1142 Regestum Varadinense. -  S. 180.
1,43 AKOkl. -  T. 23 : (1339). -  Old. 29, 74; T. 27 : (1343). -  Old. 298, 364; T. 28 : (1344). -  Old. 252-253.
1144 AKOkl. -  T. 23 : (1339). -  Old. 29, 74. Див. також: MOL, DL 76593.
1145 AKOkl. -  T. 27 : (1343). -  Old. 298, 364. Див. також: MOL, DL 40914.
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Його родовід продовжило 
кілька нащадків. Одним із синів 
(можливо, найстаршим), як ми 
припускаємо, був власник Iwa- 
nusd (тепер -  село Яношда у 
складі комуни Медерас повіту 
Біхор, Румунія) Михайло, зна
ний з акта 19 квітня 1340 pp.1146 
Саме поселення, на яке посяга
ла капітула міста Орадеа, мало 
вигідне розташування. Terminus 
post quern воно постає 1213 р. 
Його колишні власники Неві
домі, хоча селяни, серед яких не 
було вихідців із Русі, не раз 

брали участь у різних судових справах1147. Згодом тут виник ярмарок (Forum regine), 
який згадав Людовік І в одному з дипломів 10 грудня 1342 р.1148.

Контролювала цю землі родина Миколи, прозваного Руським, мабуть, недов
го. Ще до 27 березня 1338 р. частину possessio Iwanusd, за актом королівського судді 
Павла, забрав Бенедикт син Бенче114 . 10 червня 1344 (?) р. володіння вже належало 
іншому синові Миколи -  Іоаннові/Іванові1150. Можливо, зміни відбулися після 
смерті Михайла, про якого між 1340-1344 pp. ми не маємо ніяких відомостей.

Реконструкція родоводу, втім, дискусійна за браком джерельних свідчень.

4.13. Magister Petrus dictus Orrus
Між 1326-1337 pp. світський і церковний актовий матеріал канцелярій Брати

слави (нам відомо 22 окремі документи*) згадує власника надання Dudvagzeg vocate 
(інша назва -  Dioszeg, тепер -  село Сладковічово, округ Таланта, Трнавський край, 
Словаччина) magister et castellanus Posoniensis Petrus dictus Orrus1 51. Непересічна 
постать, ідентифікована окремими дипломами homo regis1152, обіймала посаду 
братиславського каштеляна terminus ante quem 17 липня 1337 р. Тоді магістра 
занотовано olim castellanus Posoniensis, тобто -  як колишнього каштеляна Братисла
ви1153 Також Петро, прозваний Руським, виконував функції віце-комеса міста1154.

1146 AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 110.
1147 Regestrum Varadinense. -  S. 167, 169,219.
1148 AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 425^26.
1,49 Ibidem. -  T. 22 : (1338). -  Old. 94-95.
1150 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 252-253.
* Публікація актів до історії Анжу в Угорщині триває досі. В майбутньому можуть з’явитися нові документи 
про цю особу.
1151 DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  S. 610, 618; AKOkl. -  T. 10 : (1326). -  Old. 199-200, 210, 319; T. 11 : (1327). -  
Old. 155,174,218,231,276,294; T. 15 : (1331).-O ld. 145,258; T.21 : (1337).-O ld. 66,241.
1152 AKOkl.-T. 10: (1326).-O ld. 319.
1153 Ibidem. -T . 21 : (1337). -  Old. 241.
1,54 AKOkl. -  T. 11 (1327). -  Old. 155, 174, 218, 231, 276, 293; T. 21 (1337). -  Old. 66; MOL, DL 3082. Про 
посади каштеляна та віце-капггеляна див.: Fiigedi Е. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). -  P. 96- 
97. Див. також лаконічні згадки про Петра, прозваного Руським (Csukovits Е. K6z6pkori magyar zar&ndokok / 
Е. Csukovits. -  Budapest: Hist6ria, MTA Tdrt£nettudom&nyi Int£zete, 2003. -  Old. 104, 150; Engel P. Magyarorszag

Микола, прозваний Руським, 
із комітата Красна та його родовід
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Спектр його обов’язків добре знаний із дипломів, які видали як (не менше 11-ти), 
місцева капітула, так і особисто Карл Роберт. Petrus dictus Orrus розв’язував 
земельні питання (продаж, відчуження, впорядкування меж, успадкування, 
дарування ділянок та ін.), до його компетенції входили судові справи кримінального 
характеру. Зокрема кілька актів між 25 липня -  11 грудня 1326 р. обумовлювало 
купівлю, яку здійснив заможний йобаґіон Братислави Ілко, надання в межах 
поселення Арка (ОЬка, місце розташування не встановлено, можливо -  втрачений 
топонім одного з округів Братиславського краю, Словаччина) in maiori districtu 
comitatus Posoniensis. Поінформованими про деталі справи були місцева капітула й 
король. Результатом акта за участі каштеляна Петра став перехід Арка у власність 
цього йобаґіона1155

Схожого характеру й справа протиправного оволодіння землею Wylk (тепер -  
село Влки, округ Сенец, Братиславський край, Словаччина), на яке зважувалися 
сини знатного Георгія -  Михайло і Петро, датована 24 червня 1327 р.1156. Впродовж 
26 вересня -  26 грудня 1327 р. Petrus dictus Orrus внормовував зміну власника 
земельного надання Kurth (тепер -  незаселена місцевість поблизу поселення 
Ковачовце в Словаччині) братиславському магістрові Андрієві115 та ін. За 
дипломом, датованим не пізніше 8 липня 1331 p., каштелян Петро вів справу, за 
якою Андрій син Михайла -  мешканець фортеці Суур (тепер -  топонім неподалік 
міста Братислави, округ Братислава, Словаччина) передав земельний наділ Агик- 
куип5%. За дипломом палатина Віллерма Друґета 18 березня 1337 р. зафіксовано пе
рехід надання Nyek (тепер -  очевидно, село Вракунь, округ Дунайська Стреда 
Трнавського краю, Словаччина)* знатному Лотардові. Віце-комес Петро, прозваний 
Руським, мав подбати про узгодження справи з сусідами1159 Судовий процес тривав 
від 1329 р.1160

Серед кримінальних справ, якими займався Petrus dictus Orrus, згадано 
вбивство якогось Казимира (можливо, мешканця Братислави). Під час слідства 
Петро встановив непричетність до злочину одного з двох звинувачених сервієнтів -  
Миколи (Міклоша) Великого1161

За документом короля Людовіка І 3 червня 1345 p.1162 Petrus Orrus прийняв 
під заставу 60 віденських марок, 100 срібних марок і 70 віденських марок земельні 
надання кількох знатних угорців: Іллі (Ilka), Симона (Simon), Кенеза (Kenez) і його 
синів Філіппа й Петра та ін. Петро за своїми обов’язками міг бути пов’язаний зі 
скарбовою службою короля.

vildgi archontologi&ja 1301-1457. -  V. Vamagyok es varbirtokosok. -  Pozsony, szlk. Bratiszlava, n&n. Pressburg 
(Pozsony m., ma SL.) zalai Orros Peter alisp., alvamagy (Treutel Miklos ispan)).
1155 AKOkl. -T . 10 : (1326). -O ld. 199-200,210,319.
"*  Ibidem. -  T. 11 : (1327). -  Old. 155.
1157 AKOkl. -  S. 218-219,231,276. Див. також: MOL, DL 40513.
1,58 AKOkl. -  T. 15 : (1331). -  Old. 145.
* Чітко локалізувати топонім важко. Це може бути Ньєк -  один із теперішніх районів міста Будапешта -  
столиці Угорщини або село Чорна Вода округу Таланта Трнавського краю в Словаччині. Існують також інші з 
фонетично схожими назвами місця, зокрема в околицях Братислави (див.: CDP. -  T. 3. -  S. 120-121, 129-131, 
171).
1159 AKOkl. -  Т. 21 : (1337). -  Old. 66-67.
1160 AKOkl. -  Т. 13 : (1329). -  Old. 37-38, 53,111-112, 148. Див. також: MOL, DL 48520; MOL, DL 48521; MOL, 
DL 48523; MOL, DL 48524; MOL, DL 48548.
1161 AKOkl. -  Т. 11 : (1327). -  Old. 174.
1162 MOL, DL 3772.
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Його родина за актами майже не відома. Ми не знаємо, чи ідентифікували батьків 
і спадкоємців вельможі схожим «руським» чином. Батька Петра, Георгія із Зали, 
згадують лише 17 липня 1337 р.1163 Однак нам невідомо, чи він тотожний Георгієві з 
Orrosi (тепер -  село Кукучинов, округ Левіца Нітранського краю, Словаччина), відо
мому 24 січня 1337 р.1 6А. Petrus dictus Orrus мав дружину, втім до січня 1337 р. вона 
вже померла1165. Коли пара одружилася і чи мала дітей, не встановлено.

Петрові, прозваному Руським, належала маєтність Dudwagzegh, відома за 
актом 1 травня 1329 р.1166 Умови привласнення possessio відображено у зверненні до 
капітули Братислави*. Раніше село належало каштелянові Вуковара Кенезу, який 
підтримав у боротьбі з королем Матвія Тренчанського і якого згодом помилували. 
Йому повернули право на Dudwagzegh і Апуа. Та після того, як магістр Буда вбив 
Кенеза, надання за 100 срібних марок придбав Петро, прозваний Руським1167 Його 
власником нотує акт 6 грудня 1331 р.1168 Серед господарів кількох земель під 
церковною юрисдикцією Естергомського архієпископства Petrus Orrus відомий 1 
квітня 1335 р. Він також належав до восьми вельмож капели Естергомської єпис- 
копії (octo Nobiles de Capella Ecclesiae Strigoniensis).

За джерелом, йому належали:

«[...] село Святого Михайла [можливо, село Міхал-на-Острове, округ Дунайска Стре- 
да, Словаччина. -  М В.]9 а також [села. -  М. В.] Fedemes [Федемеш, тепер -  село Вельке Уля- 
ни, округ Таланта, Трнавський край, Словаччина. -  М. В.], Gyozegh, Dudwagzegh [Дьєсеґ, Дуд- 
ваґзеґ, за назвою поселення це, очевидно, близькі за розташуванням топоніми, відомі з часом 
як село Сладковічово, округ Таланта, Трнавський край, Словаччина. -  М. В.\ і Mahet 
[можливо, село Мегинце, округ Таланта, Трнавський край, Словаччина. -  М. і?.]»1169

Точний час отримання земельних надань встановити важко. Відомо, що Dud
wagzegh перебувало серед його нерухомого майна щонайменше terminus ante quem З 
липня 1335 р. Тоді, за актом Братиславської капітули, серед власників села згадано 
Ференца сина Бенедикта з Duduagsyk1110. Імовірно частину поселення Петро передав 
йому за нез’ясованих обставин. Священиком на селі тоді був Paulus de Diosecxm 
Він міг брати участь у відчуженні землі. У 1342 р. судова суперечка за Dudwagzegh 
точилася між знаттю, не пов’язаною з родиною Петра, прозваного Руським1172.

Не всі його поселення вдалося локалізувати. Серед таких -  villa S. Michael is, 
що, напевне, не можна ідентифікувати з не збереженим селом Святий Михайло

1163 AKOkl. -  T. 21 : (1337). -  Old. 241.
1,64Ibidem.-Old. 21.
1165 Ibidem.-Old. 241.
1,66 Ibidem. -  T. 13 : (1329). -  Old. 138-139.
* Після 24 квітня 1307 p. possessiones Dudwagzegh з довколишніми землями Paldy, Tamulch, Mylee et predictam 
Tacond за рішенням Братиславської капітули перейшли комесові Кенезу (див.: RDSl. -  Т. 1. -  S. 215).
1167 AKOkl.-Т . 13 : (1329).-O ld. 138-139.
1168 Ibidem. -  Т. 15 : (1331). -  Old. 258; MOL, DL 2693.
1169 «[•••] item villa S. Michaelis Petri Orrus, item Fedemes, item Gyozegh, item Dudwagzegh, item Mahet vtraque», 
див.: AKOkl. -  T. 19 : (1335). -  Old. 80.
1170 AkOkl. -T . 19: (1335).-O ld. 143.
1171 Monumenta Vaticana Slovaciae: in 3 t. (далі -  MVSI.) / [ad edendum preparavit V Sedldk]. -  Tmavae-Romae: 
Institutum Historicum Slovacum in Roma, 2008. -  T. 1 : Rationes collectomm pontificorum in annis 1332-1337. -  S. 60.
1,72 AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 447.
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поблизу Кежмарка (округ Кежмарок Пряшівського краю, Словаччина)1173. Населені 
пункти на честь цього святого не були рідкістю для Угорщини. Найближчим за роз
ташуванням в околицях міста Дунайска Стреда був Міхал-на-Острове.

До встановлених також належить terra Fedemes/Fedemus iuxta Harsan in Соті- 
tatu Comoramiensi (від 1284 p. -  haereditariam Fedemus nuncupatam in Comitatu 
Nitriensi existentem тотожна локонімові Вельке Уляни1174), відома 29 вересня 
1239 р.1175. Між 1298-1359 pp. серед власників села названий Nicolaus de Fedemes. 
Угіддя, які він контролював, згодом перейшли синові Миколі de Fedemes1116. Втім 
на 1 квітня 1335 р. інша ділянка predium або possessio перебувала серед нерухомої 
власності Петра, прозваного Руським.

Загалом проживання в Пожонському комітаті прозваного Руським вельможі 
було закономірне. Сюди від середини XIII ст. часто потрапляли вихідці з володінь 
Рюриковичів. Вони ж terminus ante quem 1208 р. в околицях міста заснували село 
Русовце (тепер -  село Русовце, округ Братислава V, Братиславський край, Словаччи
на)1177 Показовим є й приїзд до Братислави влітку 1247 р. князя Данила 
Романовича, який детально відтворив літописець1178 Князь Лев неодноразово 
відвідував околиці міста. Зокрема в 1264 р. він перебував поблизу фортеці Поттен- 
бурґ (тепер -  руїни на околиці села Вольфшталь, округ Бруґ-на-Лейті, федеральна 
земля Нижня Австрія, Австрія) на весіллі сина короля Бели IV -  герцоґа Бели1179 
Цілком імовірно, що Данилів син був у місті і брав участь в перемир’ї угорського 
короля Володислава IV з Пшемислом II Оттокаром1180. Нарешті спорідненість із міс
цевими слов’янами, близькість мови дозволяли тут легше адаптуватися.

Отже, одним із каштелянів Братислави, королівським урядовцем найвищого 
ранґу був Petrus dictus Orrus.

4.14. Petrus dictus Orrus de Duba
Акт комеса Сольнока магістра Михайла, виданий у Мойграді 6 жовтня 1327 p., 

окреслював належність кільком знатним особам із поселення Duba (тепер -  села 
Мала Доба, Велика Доба, повіт Сату-Маре, Румунія) сусідньої землі Meguc (тепер -

1173 Historia Scepusii. -  S. 581.
1174 CDH.-Т . 5 .-V .3 .-S .  266.
1175 CDS1. -  T. 1. -  S. 40,457,459; CDH. -  T. 6. -  V. 1. -  S. 218, 364,400; CDAC. -  V. 10. -№  133.
1176 CDH. -  T. 6. -  V. 2. -  S. 160, 174; T. 9. -  V. 3. -  S. 120.
1,77 HradskyJ. Op. cit. -  256 s.; Rusovce 1208-1998. -  113 s.
1178 Ипатьевская летопись. -  Стб. 814. Про візит Данила Романовича див.: Барвінський Б. З'їзд галицького князя 
Данила з угорським королем Белою IV у Прешбурзі 1250 р. / Б. Барвінський. -  Львів, 1901. -  27 с.; Його ж. 
Прешбурзький з'їзд в справі спадщини по Бабенбергах (причинок до історії великого австрійського 
безкоролів’я) / Б. Барвінський II Записки НТШ. -  Львів, 1902. -  T. 52. -  С. 1-27; Пауткин А. А. Летописньїй 
портрет Даниила Галицкого: литературное заимствование, живописная традиция или взгляд очевидца 
/ А. Пауткин II Древняя Русь. -  2002. -  № 1 (7). -  С. 70-74; Mika N. Walka о spadek ро Babenbergach w latach 
1246-1278. -  S. 25-27; Dqbrowski D. Stosunki polityczne mi$dzy кгбіеш W^gier Ве1ц_ IV, niekt6rymi k si^ tam i 
polskimi і Romanowiczami w latach 1242-1250 (ze szczegdlnym uwzgl$dneniem kwestii matrymonialnych) / 
D. Dqbrowski II Україно-угорські етюди / [відповід. ред. JI. Войтович]. -  Львів: НАН України, Інститут 
українознавства імені Івана Крипякевича, 2010. -  Вип. 1. -  С. 183-185; Майоров А. В. Русь, Византия и 
Западная Европа. -  С. 663-666.
1179 Див.: Гарді Д. Хто був der kunic von Razen на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели 
IV і Кунігунди Бранденбурзької, яке відбулося біля міста Pottenburg 1264 року ІД. Гарді І І Княжа доба : історія 
і культура. -  Львів, 2011. -  Вип. 5. -  С. 199-208.
1180 Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae : in 5 t. (далі -  CDRB) / [condidit G. Friedrich, ed. J. Sebanek, 
S. DuSkova]. -  Pragae : Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovenicae, 1981. -  T. 5. -  Fasc. 2 : inde ab a. 1267 
usque ab a. 1278. -  S. 258.
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мабуть, поселення Медьєшу Ауріт, повіт Сату-Маре, Румунія). В документі 
згадували Petrus dictus Orrus, Paulus et Iohannus de Doba. Вони, захищаючи право 
власності на спадкове володіння, скаржилися єпископові на постійні надокучання 
інших нобелів, незадоволених розподілом terrae Meguc. Непорозуміння було 
розв’язано на користь мешканців Доби1181.

З учасників справи лише Петро мав предикат dictus Orrus.
Поселення Doba актовий матеріал королівства нотує зрідка. За першу чверть 

XIV ст. про нього знаємо лише 20 січня 1323 р. Саме in Dob розглядали справу 
ймовірного спустошення загонами магістра Фоми та Лаврентія сина Георгія de Petri 
села синів Георгія -  Дьєрдя і Петра Rusal11*2. Обвинувачених за присутності 
палатина Філіппа Друґета було виправдано 2 листопада 1323 р.1183 Неможливо 
встановити, чи Petrus de Rusal (тепер -  поселення Рожай, медьє Саболч-Сотмар- 
Береґ, Угорщина) тотожний Петрові, прозваному Руським, навіть коли місцевості 
Doba та Rusal були поруч.

В іншому повідомленні про село Doba 9 червня 1335 р. серед його мешканців 
Петра, прозваного Руським, не було1184.

4.15. Castellanus Lednicze magister Nicolaus dictus Orrus
Однотипні імена прозваних Руськими поселенців не були рідкістю для 

Угорщини. Найтиповішими видаються Петро, Микола, Іван, Фома та ін.
Зокрема з низки актів 1328-1359 pp. відомий мешканець Пожонського 

комітату homo regis magister Nicolaus dictus Orrus castellanus Lednicze (королівський 
урядовець магістр Микола, прозваний Руським, каштелян Ледніци11 5) 186 Він за 
актами 13 серпня і 27-29 вересня 1341 р. командував ґарнізоном фортеці Led- 
nech/Legniche (тепер -  село Ледніца, округ Пухов, Тренчинський край, Словаччи
на)1187. На цій посаді Nicolaus dictus Orrus залишався terminus ante quem 15 травня 
1342 p.1188. Востаннє про нього знаємо під 1359 р. За Ґ. Феєром, він обіймав посаду 
суд ді -  procurator Nicolaus de Wrs (sic dictus Oroz)m9

Отже, період його найактивнішої діяльності сягав кінця 20-50-х pp. XIV ст. 
Імовірно, народження магістра Миколи датується початком XIV ст. Період 
урядування синхронний перебуванню на посаді каштеляна Братислави каштеляна та 
віце-комеса Петра, прозваного Руським (1326-1337)*

1181 AKOkl. -  T. 11 : (1327). -  Old. 224; MOL, DL 40510.
1182 AKOkl. -  T. 7 : (1323). -  Old. 18.
1183 Ibidem.-Old. 259.
1184 Ibidem. -  T. 19 : (1335). -  Old. 149.
1185 Про посади каштеляна та віце-капггеляна див.: Fiigedi Е. Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). 
-P . 96-97.
1186 AKOkl. -  T. 12 : (1328). -  Old. 148. Його, на наш погляд, не можна ототожнювати із сином Аладара комесом 
Миколою, «прозваним» Руським. Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 
4.4. Magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech.
1187 DIR. -  V. 1 : (1199-1340). -  S. 669-670; AKOkl. -  T. 25 : (1341). -  Old. 325-331; EOkm. -  T. 3 : (1340-1359).
-  Old. 53-55; MOL, DL 2470; MOL, DL 67664. Див. також: Engel P. Magyarorszag vilagi archontol6giaja 1301— 
1457. -  V. V&magyok es varbirtokosok. -  Lednic, szlk. Lednica (Trencsen m., ma SL.). -  [Xri] «Orros» Miklos.

EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 66.
1189 CDH. -  T. 9. -  V. 3. -  S. 127. Це ототожнення, втім, не позбавлене дискусії. Формула de Wrs не обов’язково 
означає його належність до прозваних руськими. Микола міг походити із села, яке колись заснували руські 
поселенці.
* Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 13. Magister Petrus dictus Orrus.
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Про службу homo regis Миколи, прозваного Руським, відомо за актами 
міських капітул Братислави й Орадеа. Він не раз був свідком спірних земельних 
питань, як, наприклад, 28 травня 1328 р. щодо possessio Nepekarcha (тепер -  мабуть, 
поселення Остров, округ Пештяни, Трнавський край, Словаччина) 1190 У чотирьох 
дипломах розглядали права магістра міста Комарно (тепер -  місто Комарно Ніт- 
ранського краю, Словаччина) Донча (magister Dortch) і його синів -  Володислава, 
Яноша, Стефана та Миколи на землі Wolko/ Voiko в комітаті Красна (тепер -  село 
Валкеу-де-Жос однойменної комуни повіту Селаж, Румунія). Карл Роберт розпо
рядився, щоб Nicolaus dictus Orrus врегулював питання119 , з чим той успішно 
впорався1192.

Проблематично встановити період обіймання посади каштеляна фортеці Led- 
nech. Terminus ante quem -  post quem датуємо 13 серпня 1341-15 травня 1342 pp. До 
середини XIV ст. про твердиню майже нічого не відомо. Єдина згадка -  1259 р. За 
дипломом Бели IV йшлося про сільську місцевість на чолі з комесом Марком de 
Lednyche. Надання межувало із землями королівських йобагіонів Premysl cum fratre 
suo nomine Nosk -  Dulow vocatam in comitatu Trinchyensi, отриманими після оборони 
країни від татарського нападу 1241-1242 pp.1193 Як змінювалося підпорядкування 
села та фортеці Lednech у другій половині XIII -  першій половині XIV ст., встанови
ти не вдалося.

Іншої інформації про діяльність Миколи, прозваного Руським, акти не 
нотують.

4.16. Paulus dictus Orrus
Впродовж березня -  червня 1330 р. було видано кілька королівських дипло

мів, з яких відомий Павло, прозваний Руським. В акті надання від короля синам бана 
Славонії Міки «Струґи в комітаті Беловар»1194 (тепер -  можливо, поселення Святий 
Юрій, Вараждинська жупанія, Хорватія) 25 березня 1330 р. згадують сусідів Paulus 
dictus Orrus та Andreas filius Farkasii. Ймовірно, поселення виникло на березі одно
йменної річки, задокументованої у XIV ст.11 5. Тут також чимало слов’янських топо
німів і гідронімів немісцевого походження1196

Homo noster Paulus dictus Orrus занотований вдруге 14 червня 1330 р.1197 
Разом із сином Фаркаша Андрієм він засвідчив упорядкування права власності щодо 
Struga in comitatu Kyrisiensis existentem. За їхнього посередництва інформацію про 
виконання справи мала отримати капітула Чазми1198 Схожі за назвами села1 100 19ППславонських земель королівства відомі з актів 22 березня 1316 і 1405 р. На

1190 AKOkl. -T . 12: (1328).-O ld. 148.
1191 Диплом про те, що магістр Донч отримав надання Wolko, датується до 5 вересня 1341 р. Див.: AKOkl. -  
T. 25: (1341).-O ld. 294.
1192 AKOkl. -  T. 25 : (1341). -  Old. 325-331; EOkm. -  T. З : (1340-1359). -  Old. 53-55.
1193CDS1.-T. 2 .-S . 445.
1194 «Mykch bani totius Sclavonic possessionem nostrum Struga vocatam in comitatu de Kyris existentem», див.: 
CDRCDS1. -  V. 9 : (1321-1331). -  S. 503. Див. також угорськомовну реґесту: AKOkl. -  Т. 14 : (1330). -  Old. 112.
1195 AKOkl. -  T. 27 : (1343). -  Old. 177.
1196 Petkovic D. Hrvatsko ime srednjovjekovnoj Slavoniji -  prema nekoliko primjera u diplomatidkim izvorima od 13. 
Do 15. Stoljeda / D. Petkovic II Starohrvatska prosvjeta. -  2006. - 111/33. -  S. 250, 252, 255.
1197 CDRCDS1. -  V. 9 (1321-1331). -  S. 526. Див. також угорськомовну регесту: AKOkl. -  Т. 14 (1330). -
Old. 211.
1198 CDRCDS1. -  V. 9 : (1321-1331). -  S. 535-526.
1199 AKOkl. -  T. 4 : (1315-1317). -  Old. 98.
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сьогодні в Хорватії їх налічується щонайменше три: Струга -  Святий Юрій 
Вараждинської жупанії, Струга Банська Сисацько-Мославінської жупанії та Струга 
Нартська Загребської жупанії. Павло, як вказано в дипломі, був королівським 
урядовцем. Але чи він володів іншими феодами -  невідомо.

Інших відомостей про вельможу не виявлено. Неясної генези залишається і 
його предикат dictus Orrus.

4.17. Clericus lohannes dictus Orrus (Nasutus)
З повідомлення, адресованого архієпископові Еґера 1331 р. відомий cleri

cus lohannes dictus Orrus (Nasutus, тобто -  Носатий, Глумливий або Злосливий)1201. 
Про його появу в селі Olmagary/Olmager/Olmag(or)i (тепер -  місцевість Еґер- 
Мадяри, медьє Гевеш, Угорщина) невідомо нічого. Поселення ж, за Д. Дьєрффі, між 
1275-1331 pp. в джерелах не фігурує1202.

Напередодні 1331 р. тут споруджували кам’яну церкву Св. Володислава 
(basilica opera lapideo in honore В. Regis Ladizlai), в чому Іоанн, прозваний Руським, 
взяв участь. За свої заслуги він* отримав від еґерського архієпископа в пожиттєве 
користування тридцяту частину церковних землеволодінь1 03. Таке громіздке будів
ництво вимагало не одного року робіт. Імовірно, lohannes dictus Orrus з’явився на 
селі на початку -  в середині 20-х pp. XIV ст.

Іншої інформації про населений пункт та про Іоанна джерела XIV ст. не пода
ють.

4.18. lohannes dictus Rusas de Keleti
У конфлікті власників сіл Halaz (комітату Мошонь) та Keleti (комітату 

Пожонь) про належність possessio Chusfalua**, відомому за актом 23 червня 1335 p., 
серед мешканців Келеті згадано Iohanno dicto Rusas із сином Іоанном12 . Суперечку 
мав розв’язувати мошонський каштелян і комес Іоанн син Генча.

Предикат Rusas не характерний для прозваних Руськими осіб. Частіше 
вживали Orrus, Orros, Vrus*** Однак ми не відкидаємо належності Іоанна до таких. 
До комітату Пожонь, де, за Д. Дьєрффі, локалізовано село1206, постійно від XII ст. 
прибували вихідці з Русі. Втім інших свідчень про Iohanno dicto Rusas не виявлено.

Згадані в 1335 р. села Halaz (тепер -  село Галасі, з угорської перекладається 
«рибне») і Keleti (тепер -  село Дунакіліті) належать до медьє Дьєр-Мошонь-

1200 CDH. -  T. 10. -  V. 4. -  S. 445.
1201 AKOkl. -  Т. 15 : (1331). -  Old. 276-277. Також див: MOL, DL 209947.
1202 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszig t6rt£neti fbldrajza. -  K. 3. -  Old. 89.
* Участь у виготовленні й орнаментуванні вівтаря (можливо, також іконостаса, про що в реґесті не йдеться) та 
обізнаність із церковною літературою свідчать все ж про особу духовного сану, а не просто про освіченого 
майстра.
1203 AKOkl. -  Т. 15 : (1331). -  Old. 276-277.
** Це поселення -  нечастий фігурант угорських актів (див., наприклад: AKOkl. -  Т. 12 : (1328). -  Old. 157).
1204 Ibidem. -  Т. 19 : (1335). -  Old. 168.
1205 Ibidem.-Old. 168.
*** Станом на 1357-1358 pp. віце-комесом Сотмара був Gregorius filius Gregorii de Rusal (див.: DRH. -  V. 11 
(Transilvania, 1356-1360). -  S. 178,191, 300). Між уживанням de та dictus існувала різниця. Григорій de Rusal не 
походив з Русі. Йшлося про населений пункт, що містив топоніми чи локоніми, співзвучні з коренем 
«рус/русь/рож». Середньовічний thopos Rusal -  це сучасне румунське поселення Рожай. lohannes dictus Rusas 
теж походив з місцевості Rusas.
1206 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag t6rt6neti fbldrajza. -  K. 4. -  Old. 149.
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Шопронь. Це невеликі за розмірами та кількістю мешканців поселення. Проблем
ність їхньої середньовічної локалізації у багатьох названих «рибними» поселеннях 
інших комітатів країни, особливо басейнів Дунаю і Тиси1207

Ймовірно, саме іто згадане possessio Halaz йдеться в акті королівського судді 
Павла 8 травня 1341 р.1 °8, але про Іоанна, прозваного Rusas, відомостей немає.

4.19. Petrus dictus Orrus de Supunya
Акт комеса Сольнока, трансильванського воєводи Фоми, 25 лютого 1336 р. 

відображав надання господареві села Supunya (тепер -  поселення Шопонья, медьє 
Феєр, Угорщина) Петрові, прозваному Руським, possessio Thenguerg (не лока
лізований топонім, можливо -  в межах сучасного села Шопонья, медьє Феєр, 
Угорщина) комітату Феєр. Обставини справи обумовлювалися 6 січня поточного 
року. В поселенні були нива оброблюваної землі та виноградники, що вважалося 
небідним. Причина зміни господаря пов’язувалася зі смертю попереднього власника 
Миколи й відсутністю спадкоємців1209

Під 1272-1273 pp. актовий матеріал королівства нотує villa/terra Tengueld 
(Theguld/Thenguld) cum vineis, тобто з виноградниками1210 Тож можна припустити, 
що йдеться про одне й те саме поселення .

Втім невідомі час і причини появи в Шопоньї Петра, прозваного Руським. Ок
рім імені батька Syke, про його сім’ю нічого не відомо1211. Можливо, це не
одноразово згаданий документами 30-х pp. XIV ст. королівський урядовець 
Sykee/Syke1212.

4.20. Iobagio Nicolaus dictus Orrus
У трьох документах 26 листопада 1340 p., які каштелян Левочі (тепер -  

місто Левоча, округ Левоча, Пряшівський край, Словаччина) магістр Теутос 
(Teutes/Teutos) адресував Карлові Робертові, повідомлялося про вбивство на млині 
річки Ече йобаґіона Миколи, прозваного Руським. Злочин стався 22 жовтня за участі 
сина Філі -  Якова та Іоанна/Яноша. Угорський володар просив Чанадську капітулу 
та капітулу Орадеа надіслати осіб, які б за присутності чотирьох названих актом 
королівських урядовців розслідували злочин121

Про службу «руських» йобагіонів та синів йобагіонів у Спішській землі 
відомо від 50-х pp. XIII ст.*

Згаданий 26 листопада 1340 р. загиблий Nicolaus dictus Orrus, можливо, мав 
приватновласницький відсоток із млина на річці Ече. Такий топонім періодично зу

1207 AKOkl. -  Т. 7 : (1323). -  Old. 11 (у комітаті Саболч); Т. 8 : (1324). -  Old. 203; Т. 11 (1327). -  Old. 110;
T. 22 : (1338). -  Old. 52 (у комітаті Гевеш); T. 10 (1326). -  Old. 58 (у комітаті Баранья); T. 13 (1329). -
Old. 216-217,240 (у комітаті Земплін); Т. 15 : (1331). -  Old. 79 (у комітаті Толна).
1208 Ibidem. -  Т. 25 : (1341). -  Old. 142.

AKOkl. -  Т. 20 : (1336). -  Old. 101-102. Див. також: MOL, DL 2983.
1210 CDH. -  Т. 7. -  V. 5. -  S. 378; Т. 5. -  V. 2. -  S. 93,111.
1211 AKOkl. -Т . 20 : (1336). -O ld. 101.
1212 Ibidem. -  Т. 20 : (1336). -  Old. 153,162; Т. 24: (1340). -  Old. 285-287.
1213 Ibidem. -  Т. 24 : (1340). -  Old. 309-310; MOL, DL 76622; MOL, DL 76623.
* Див., зокрема: Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. Personae nomine 
RuthlRuslRuz. 5.1. Імовірні. 5.1.4. Filius iobagionis Vitk filius Prosemer. 5. 1.5. Filius iobagionis Hosce filius Rus. 
5.1.6. Filius iobagionis Dobez filius Leton.
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стрічається в дипломах Угорщини з другої половини XIII ст.1214. Дуже цікавою є 
згадка про arbores Rusci (руські дерева, ліс) в межах terra Eche біля шляху, який вів 
через церковні землі Секешфехервара1215 Однак у цьому випадку йшлося про землі 
на межі з комітатом Шомодь, не пов’язані зі Спішем, а радше з руськими 
громадами, розселеними на березі озера Балатону.

4.21. Homo palatini Georgius dictus Orrus
Королівський палатин Віллерм Друґет, актом 1 грудня 1340 р. впорядковуючи 

межі земель Fyad (тепер -  невстановлений топонім, можливо -  в медьє Зала, Угор
щина) і Hasagh (тепер -  село Залагашгадь, медьє Зала, Угорщина) комітату Шомодь, 
згадував про урядовця -  homo palatini Georgio dicto Orrus. Немає підстав ототожню
вати його з Григорієм, прозваним Руським, de Feyrekhaz\  Цей слуга та інші люди 
Віллерма, зокрема Петро син Володислава з Андуча, Болаж син Кукінуса й Андуч з 
Люлі, мали до 8 січня 1341 р. переміряти ці володіння, щоб затвердити їх за синами 
комеса Іванки з Уґала (Iwanka de Wgal) -  Павлом, Яковом, Миколою і Стефаном1216

Статус homo palatini Георгія, чиїм маєтком назване possessio Zeuleus (тепер -  
село Шейршексєлєш, медьє Шомодь, Угорщина), безумовно, передбачав не лише 
адміністративну службу сюзеренові. Ймовірно він з’явився в оточенні палатина 
щонайменше після кампанії королівських військ in Ruthenia між 1 травня -  14 
червня 1340 р.1217 Можливо, Georgius dictus Orrus супроводжував Друґета й до 
Пруссії 1330 р.1218

Загалом широкий спектр обов’язків вельможі установити неможливо. Серед 
знатних родин комітату Шомодь його родини не названо1219

4.22. Magister Sebestianus dictus Orrus de Kalazno
З приміток до диплома Людовіка I 27 серпня 1342 р. вперше відомий Sebastia- 

nus Orrus dictus de Kalaznyo1220. Ще кілька повідомлень про нього ж датовані 1344 р. 
Так, 22 лютого 1344 р. король засвідчував участь рицаря королівського двору -  Се- 
бастяна, прозваного Руським, при переділі земель у комітаті Бодроґ1221. Його ж 
особливу роль у цій справі підкреслювала церковна капітула Баноштора -  акт ЗО

1214 CD АС. -  V. 9. -  № 103; CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 541-543; T. 5. -  V. 3. -  S. 79; T. 6. -  V. 2. -  S. 164-166.
Чимало повідомлень про possessio Ech під юрисдикцією Дьєрської капітули (див.: AKOkl. -  T. 5 : (1318-1320).
-  Old. 249; T. 7 : (1323). -  Old. 138, 207, 244-245, 255; T. 9 : (1325). -  Old. 267; T. 13 : (1329). -  Old. 305; T. 21 
(1337). -  Old. 267; T. 20 (1336). -  Old. 161; Т. 28 (1344). -  Old. 184, 348; T. 31 (1347). -  Old. 587) та про
possessio Eched in comitatu Zathmariensis (Ibidem. -  T. 9 : (1325). -  Old. 153, 306; T. 19 : (1335). -  Old. 109).
1215 CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 542.
* Див.: Розділ 5. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 6. Gregorius dictus Orrus de 
Feyrekhaz.
1216 AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 315. Див. також: MOL, DL 99989.
1217 Волощук M. M. Про похід палатина Віллерма in Rutheniam у квітні 1340 p. -  С. 51 (19/20 квітня -  не раніше
7 травня 1340 р.). Найточніше датування походу запропонував Д. Гарді. Історик виступив із повідомленням
про цю кампанію на V Міжнародному історико-мистецькому форумі «Київська Русь -  Угорщина -  Україна», 
який проводив Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України 2-4 листопада 2012 р. в місті 
Сколому Львівської області, Україна.
1218 Див.: Hardi £>. Drugeti. Povest о usponu і padu porodice pratilaca Aniujskich kraljeva / £>. Hardi. -  Novi Sad: 
Filozofski fakultet, 2012. -  S. 312-320.
12,9 Baranyi B. Op. cit. -  Old. 4-5.
1220 AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 320.
1221 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 114.
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березня 1344 р.1222. Імовірно Sebastianus dictus Orrus вважався охоронцем угорського 
володаря. Він міг обіймати уряд каштеляна, комеса та ін.1223

«Рицар нашого двору, магістр Себастян, прозваний Руським, із Kalazno» відо
мий з диплома Анжу 9 вересня 1344 р. про умови розподілу надання Blyna in 
comitatu Zagrabiensi (тепер -  місто Блінья, Сисацько-Мославінська жупанія, 
Хорватія) 122 . Цей нобіль постає в документах ЗО вересня 1344 р.1225 і 1406 р., де 
перелічено також його нащадків1226. Предикат dictus Orros (Orrus dictus de Kalaznyo) 
застосовано лише щодо Себастяна, втім жодного разу стосовно дітей чи онуків.

Sebestianus dictus Orros 1344 р. фігурує як homo regis. Він мусив повідомити 
Сремську капітулу про розпорядження короля перерозподілити надання Віупа. Це 
село з комітату Загреб, вперше занотоване 1228 p., належало nobiles de Blina 22 
Інших обов’язків названої особи нам з’ясувати не вдалося.

Його родовий маєток розташовувався в Kalaz/Kalaznyа/Kalazno (тепер -  село 
Калазно, медьє Толна, Угорщина), відомий з джерел між 1331-1419 pp. 228. Повідом
лення до 2 липня 1331 р. про населений пункт носять сумнівний характер1229. Мабуть, 
сам Себастян володів possessio не самостійно, бо між 12-27 листопада 1344 р. 
згадується інший homo regis короля Людовіка І -  Nikolaus filius Fabiani de Kalazna123 .

У 1342 p. Sebastianus dictus Orrus уже мав сина Емеріка1231, а під 1406 р. згаду
вався і його інший син -  Michael та четверо онуків -  Ladislaus, Michael, Petrus, 
Georgius (Володислав, Михайло, Петро, Георгій) 1 32. Однак чи сам Себастян на по
чатку XV ст. був серед живих -  невідомо. Його онуки вже вважалися дорослими, 
тому така ймовірність невисока.

Складно відшукати королівського рицаря в документах до 1342 р. Нам відомо 
кілька дипломів, виданих канцеляріями приморських володінь Анжу між 1333 і
1342 pp., де фігурує брат загребського єпископа Володислава aule nostre (regis. -  
М. В.) iuuenus magister Sebastianus filius Andree1233 Про ймовірну тотожність Се
бастяна, прозваного Руським, і Себастяна сина Андрія ми можемо лише здога
дуватися, бо ім’я Володислав (Ladislaus) мали близькі родичі обох. Себастян син 
Андрія станом на 1345 р. був одружений із Кларою, донькою знатного lohannis dicti 
Echyl2U. Зіставлення інформації про сімейний стан Себастяна, прозваного Руським, і 
Себастяна сина Андрія не відкидає їхньої гіпотетичної тотожності, бо не дивно, що 
1406 р. серед онуків Sebastiani de Kalaznya вже троє були дорослими чоловіками.

1222 Ibidem. -  Old. 173. Див. також: MOL, DL 87162.
1223 Rady М. Op. cit. — Р. 128.
1224 «[•••] aule nostre miles, magister Sebestianus dictus Orros de Kalazno», див.: CDRCDS1. -  V. 11 : (1342-1350). -  
S. 155; AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 348.
1225 CDRCDS1. -  V. 11 : (1342-1350). -  S. 159; AKOkl. -  T. 28 : (1344). -  Old. 373.
1226 CDH. -  T. 10. -  V. 4. -  S. 566.
1227 CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -  № 92; V. 6 : (890-1235). -  № 294; V. 7 : (1235-1260). -  № 110; V. 11. -  №220, 
№ 326, № 399; V. 12 : (1274-1300). -№  204.
1228 AKOkl. -  T. 15 : (1331). -  Old. 143, 147; CDRCDS1. -  V. 11 : (1342-1350). -  S. 155; CDH. -  T. 10. -  V. 1. -  
S. 467; T. 10. -  V. 4. -  S. 566, 759.
1229 Див., зокрема: AKOkl. -  T. 3 : (1311-1314). -  Old. 224.
1230 Ibidem. -  T. 28 : (1344). -  Old. 426,440.
1231 Ibidem. -  T. 26 : (1342). -  Old. 320.
1232 CDH. -  T. 10. -  V. 4. -  S. 566.
1233 Ibidem. -  T. 8. -  V. 3. -  S. 719; T. 9. -  V. 1. -  S. 62.
1234 Ibidem. -  T. 9. -  V. 1. -  S. 328.
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Родовід Себастяна, прозванного Руським
Andreas (?)

(кінець ХПІ -  початок 
XIV ст. — ? pp.)

Sebestianus dictus Orros Clara filia Iohannis
de Kalazno (не пізніше dicti Echy (?) (не

1320-? pp.) раніше 1333-?pp.)

т
Michael filius Sebastiani Emerycus filius
(не пізніше 1378 -  після Sebastiani

1406 pp.) (до 1342-? pp.)

І І
Ladislaus filius Michaeli 

filii Sebastiani 
(до 1392 - ?  pp.)

Michael filius Michaeli 
filii Sebastiani 

(до 1392 -  ? pp.)

Petnis filius Michaeli 
filii Sebastiani 

(до 1392 - ?  pp.)

Georgius filius 
Michaeli filii 

Sebastiani (до 1392 -  
після 1419 pp.)

Облік майна Себастяна сина Андрія, отриманого від Карла Роберта 1333 p., 
додаткового зв’язку із Себастяном, прозваним Руським, не наводить.

« [...]  його ж надання [магістра Себастяна сина Андрія. -  М. В.] Peturhyda, Laaz, 
Petend, Wegkazow, Zudenneteche та Damian в Ш омодському комітаті»1235, а також «надання 
Ступна [пані Клари, сестри Себастяна. -  М. В.] комітату Gerzencze»1236 не стосувалися 
«руського» світу12 7

Син Михайло та онуки Себастяна, прозваного Руським, Володислав, 
Михайло, Петро та Георгій відомі з актового матеріалу від 1406 р.1238. Окремо під 
1409 та 1419 pp. згадувався Georgius filius Michaelis de KalazlKalaznyew1 39 Втім 
жоден із його нащадків не вживав предиката dictus Oros.

4.23. Iohannes filius Stephani dicti Orrus
Диплом королівського палатина, магістра Миколи сина Повна 8 вересня 

1347 p ., виданий в Орадеа, стосувався вбивства в селі Monustur (тепер -  незаселена

1235 «possessiones eorum [Magistro Sebastiani filii Andreae. -  M.B.] Peturhyda, Laaz, Petend, Wegkazow, Zuden
neteche et Damian vocatas, in Comitatu Symigiensi existentes», див.: CDH. -  T. 8. -  V. 3. -  S. 720.
1236 «possessio sue [Domini Clare, consors Sebastiani. -  M. B.] Stupna vocatae, in Comitatu de Gerzencze existen- 
tem», див.: CDH. -  T. 9. -  V. 1. -  S. 328.
1237 Possessio Laaz (див.: CDA. -  T. 1. -  №47; CDH. -  T. 7. -  V. 5. -  S. 378; T. 5. -  V. 2. -  S. 91; T. 6. -  V. 2. -  
S. 18; T. 9. -  V. 2. -  S. 671 \  possessio Petend (див.: CDA. -  T. 1. -  № 96; T. 7. -  №18; T. 8. -  №194; CDH. -  T. 5. -  
V. 2. -  S. 145; T. 8. -  V. 7. -  S. 242-243; T. 9. -  V. 1. -  S. 334, 510); possessio Stupna (CDRSDS1. -  T. 5. -  S. 53; 
T. 7. -  S. 204; CDH. -  T. 5. -  V. 1. -  S. 378;. CDRSDC1. -  T. 8. -  S. 358; CDH. -  T. 8. -  V. 3. -  S. 647).
1238 CDH. -  T. 10. -  V. 4. -  S. 566.
1239 Ibidem. -  S. 759.
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місцевість поблизу Дебрецена, медьє Хайду-Біхар, Угорщина*). Деталі злочину не
відомі. Інформатором у справі став місцевий мешканець Iohannes filius Stephani dicti 
Orrus. Він був грамотним чоловіком, бо власноруч занотував обставини злочину1240. 
Втім про інші подробиці його життя нам нічого невідомо. Точно можна сказати, що 
ним не міг бути Comes Iohannes dictus Orrus filius Stephani dicti Orrus de Mon, чиї 
імена та предикат співзвучні1241. Комес Іоанн помер раніше (напередодні 23 травня
1343 р.1242), ніж до джерел потрапила інформація про вбивство в селі Monustur.

Носієм характерного предиката, насамперед, був батько Іоанна -  Стефан. Але 
походження його родини, подробиці біографії залишаються невстановленими.

4.24. Magister Iohannes dictus Orrus
Імовірно руським вважався автор акта 19 жовтня 1347 p. vicecomes Posoniensis 

magister Iohannes dictus Orrus. Згідно з посадовими обов’язками він інформував 
Братиславську капітулу про те, що 5 жовтня 1347 р. мешканець поселення Karcha 
(тепер -  село Костольне Крачани, округ Дунайска Стреда Трнавського краю, Сло
ваччина) Петро син Миколи вбив Іоанна -  брата Польда сина Петра із села Itipolda 
(тепер -  село Ете, медьє Комаром-Естергом, Угорщина). Про злочин під присягою 
свідчив Берталан син Іллі1243

Подальший перебіг справи нам за браком джерел не відомий. Зрозуміло, що в 
Братиславі особи, іменовані dictus Orrus, займали високі посади. Впродовж 1326— 
1337 pp. тут мешкав magister et castellanus Posoniensis Petrus dictus Orrus. Між 1328— 
1359 pp. згаданий magister Nicolaus dictus Orrus castellanus Lednicze** та ін.

4.25. Canonicus Iacobus dictus Orrus
Під 31 січня 1352 p. у зверненні посла угорського короля Людовіка І при 

папському дворі в Авіньйоні веспремського єпископа Іоанна згадано про священика 
церкви Ганта (тепер -  місто Кішбейр, медьє Комаром-Естергом, Угорщина) 
Веспремського дієцезу Якова, прозваного Руським. На прохання архієрея і за 
підтримки препозита Козьми Блазія*** він мав переїхати на служіння до брати
славської церкви Естергомського дієцезу1244

Про інші сторінки його біографії невідомо нічого.

* Поселення Monustur локалізувати складно, бо за джерелами церковний осередок Kluzsmonostor (.Monostor), 
відомий від 1214 р. як Clus, існував у комітаті Клуж (див.: Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tort^neti
foldrajza. -  K. 3. -  Old. 353-356). Однак зіставлення документів не дозволяє ототожнити Monustur із
поселенням Kluzsmonostor (див.: Balazs Е. Kolozs megye kialakuldsa / Е. Balazs. -  Budapest: Kir&lyi magyar 
egyetemi nyomda, 1939. -  мала).
1240 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 435.
1241 Ibidem. -  T. 5 (1318-1320). -  Old. 119; T. 8 (1324). -  Old. 301; T. 9 : (1325). -  Old. 56; T. 25 (1341). -
Old. 207 etc.
1242 EOkm. -  T. 3 : (1340-1359). -  Old. 186.
1243 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 505-506.
** Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 13. Magister Petrus dictus Orrus; 
4.15. Castellanus Lednicze magister Nicolaus dictus Orrus.

Козьма належав до оточення королеви Єлизавети, впродовж 1352-1354 pp. залишався братиславським 
препозитом, а раніше служив при церкві Ганта, де, очевидно, познайомився з Яковом. Див.: MVSI: in 3 t. / [ad 
edendum preparavit V Rabik]. -  Tmavae-Romae : Institutum Historicum Slovacum in Roma, 2009. -  T. 2. -  V. 1 
(1342-1415).-S . 308.
1244 Ibidem. -  S. 150.
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4.26. Iobagio lohannes dictus Orrus de Kallo
Низка дипломів, виданих terminus post quem 25 лютого 1355 p. -  terminus ante 

quem ЗО квітня 1362 p., окреслює життя йобаґіона знатного магістра Володислава 
сина Івана, госпіта з Калло комітату Саболч (тепер -  село Нодькалло, медьє Саболч- 
Сотмар-Береґ, Угорщина) Іоанна, прозваного Руським1245

Зокрема в повідомленні Стефана сина Стефана з Kallo до короля Людовіка І
25 лютого 1355 р. йшлося про те, що hospes lohannes dictus Orrus de Nogkallo разом з 
іншим місцевим госпітом 29 вересня 1352 р. напали на Іоанна, прозваного Zaaz, 
забрали в нього цінні речі та завдали смертельних поранень1246. Невідомо, як король 
відреаґував. Втім 19 квітня 1361 р. слуга Володислава сина Івана lohannes dictus 
Orrus увірвався до дому Миколи сина Андроніка, завдав збитків його сервієнтові 
Михайлові синові Домініка та звільнив з ув’язнення Павла сина Павла, раніше 
затриманого за, як сказано в акті, ~ іті його провину було

йобаґіона невідома.
Магістр Володислав із сусідами поводився безцеремонно. Про нього як 

власника частини надання Калло відомо від 1347 р.1248. Так, диплом 25 лютого 1355 
р. повідомляє про те, що очевидно, незаконно близько 15 серпня 1354 р. він вивіз 
вісім підвод сіна йобаґіона з Калло Петра Великого. Про це королеві доповів 
місцевий мешканець, згаданий Стефан син Стефана1249, який судився з Володи- 
славом щодо передчасного звільнення з-під варти йобаґіона Петра сина Павла, 
знаного з джерел 12 та 19 червня 1361 р.1250

Загалом обставини появи Іоанна, прозваного Руським, в Калло невідомі. 
Ternimus post quem травня 1362 р. може датуватися його смерть. Тут він міг володіти 
земельним наданням свого соціального статусу.

4.27. Famulus et procurator Andreas dictus Orrus
Двома документами, виданими 26 серпня 1355 р. у Клужмоносторі (de Clus- 

monostora) та 18 лютого 1395 р. в Алба Юлії (Дьюлафехервар, Capitulum ecclesiae 
Transiluanae) занотований famulus et procurator comitis Johannis filii Vyniani de Vinch 
inferiori (слуга/фаміліарій та суддя комеса Іоанна сина Виніана з Нижнього Вінца, 
тепер -  село Вінцу-де-Жос, адміністративний центр комуни Вінцу-де-Жосу, повіту 
Алба, Румунія) Andreas dictus Orrus1251 В акті 26 серпня 1355 р. він оскаржував 
спроби колишнього віце-воєводи Трансильванії Петра, прозваного Руським, з роду

1245 Piti F. Szabolcs megye hat6s4g4nak oklevelei (1284-1386) / F. Piti, N. Toth, T. Neumann. -  Szeged-Nyiregyhaza: 
A Nyiregyhdzi J6sa Andris Muzeum Kiadvany, 2004. -  K. 1. -  Old. 128,141,146-148.
1244 Ibidem.-Old. 128.
1247 Ibidem.-Old. 147-148.
1248 AKOkl. -  T. 31 : (1347). -  Old. 455.
1249 Piti F. Op. cit. -  Old. 128.
1250 Ibidem.-Old. 146.
1251 DRH. -  V. 1 : (Transilvania, 1351-1355). -  S. 356-357; UGDS. -  Bd. 2 (1342-1390). -  S. 114-115; Bd. 3 
(1391-1415).- S .  116-117.

доведено, засвідчену документами однак подальша доля





Спііиський замок (місто Спішське Поградьє, Словаччина).
Сучасний стан

Тренчинський замок (Словаччина) . Сучасний стан



Фрагмент Вишеградського замку 
(Угорщина). Сучасний стан

Загребський собор Вознесіння 
Діви Марії і святих Стефана 
та Володислава (Хорватія). 

Сучасний стан

Вигляд на місто Нітра (Словаччина). Сучасний стан

Вигляд на село Сладковічово (Словаччина. Сучасний стан) — держання магістра 
і каштеляна Братислави Петра, прозваного Руським, впродовж 1331 — 1345 pp.



Фортеця Чахтіце (Словаччина). Держання Миколи, «прозваного» Руським,
з роду Печ
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Диплом комеса Гонта Миколи, прозваного Руським, з роду Печ
від 22 березня 1335 р.
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(/2 ) Королівський диплом Карла Роберта від 20 січня 1310 р. зі згадкою про 
комеса Гонта магістра Миколу, прозваного Руським, з роду Печ
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Диплом королівського палатина Миколи від 2 квітня 1343 р. зі згадкою 
про колишнього комеса Гонта Миколу, прозваного Руським, з роду Печ
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Копія диплома угорського короля Карла Роберта від 20 вересня 1323 p.,

виконана у XVIII ст., зі згадкою про королівського слугу Фому,
прозваного Руським
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Дипломи віце-воєводи Трансильванії Петра, 
прозваного Руським, з роду Балог і Дренчен



Копія диплома Еґерської 
капітули від 1324 р 

виконана у 1364 p., 
зі згадкою Якова, 

прозваного Руським

Диплом угорського короля Карла Роберта від 14 жовтня 1326 р . 
зі згадкою комеса Красної Миколи, прозваного Руським
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Диплом-звернення капітули міста Чанад (Румунія) до угорського короля
Карла Роберта від 12 березня 1339 р. зі згадкою про урядовця, ймовірно

колишнього комеса Красної Миколи, прозваного Руським



Диплом віце-комеса Темешвара (Румунія) Іоанна, прозваного Тузом, 
від 8 липня 1343 р. зі згадкою про колишнього комеса Красної Миколи,

прозваного Руським

Диплом братиславського комеса магістра Петра, 
прозваного Руським, від 26 грудня 1327 р.



Висла печатка Бенедикта, 
братиславського судді

Висла печатка віце-комеса 
Братислави Петра, прозваного 

Руським

Висла печатка братиславського судді, невідомого на ім'я

Диплом віце-комеса Братислави Петра, прозваного Руським,
від 27 січня 1329 р.
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Дипломи та фрагмент печатки віце-комеса Братислави Петра, 
прозваного Руським, від 10 лютого 1329 р .

Диплом віце-комеса Братислави Петра, прозваного Руським,
від 10 липня 1329 р.



Диплом капітули міста 
Братислави (Словаччина) 

від 6 грудня 1331 р. 
зі згадкою про каштеляна 

Петра, прозваного Руським
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Висла печатка капітули міста Братислави

Диплом королівського палатина Віллерма Друґета від 18 березня 1337 р.
зі згадкою колишнього братиславського віце-комеса Петра,

прозваного Руським



Диплом та висла печатка капітули міста Нітри (Словаччина) 
від 17 липня 1333 р. зі згадкою про комеса й колишнього братиславського 

віцекомеса Петра, прозваного Руським

Диплом комеса Сольнока магістра Михайла від 6 жовтня 1327 р.
зі згадкою мешканця села Дуби (Румунія) Петра, прозваного Руським



Диплом капітули міста 
Орадеї (Румунія) 

від 29 вересня 1341 р. зі згадкою 
про каштеляна Ледніци 

(Словаччина) магістра Миколу, 
прозваного Руським

Диплом еґерської 
капітули від 1333 р. 
зі згадкою
про священика Іоанна, 
прозваного Руським

Диплом та висла печатка комеса Сальнока трансильванського воєводи
Фоми від 25 лютого 1336 р. зі згадкою про держателя села Шопонья

(Угорщина) Петра, прозваного Руським



Диплом капітули міста Чанада (Румунія) зі згадкою йобаґіона Миколи,
прозваного Руським

Диплом віце-комеса Чанада магістра Івана зі згадкою йобаґіона Миколи,
прозваного Руським

Диплом королівського палатина Віллерма Друґета від І грудня 1340 p., 
зі згадкою Григорія, прозваного Руським, мешканця села Шейршексьольоша

(Угорщина)

Диплом капітули міста Баноштора (Сербія) від ЗО березня 1344 р. 
зі згадкою королівського урядовця маґістра Себастяна, прозваного Руським
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Балоґ-Дренчен* незаконно позбавити комеса Іоанна землі Waradya vocate, in comitatu 
Albensi iuxta fluvium Morisii existentis (тепер -  село Оарда повіту Алба, Румунія)1252.

Однак, попри погрози й залякування (<coactus metu mortis) від Петра, прозвано
го Руським, Johannes filius Vyniani de Vinch inferiori не змінив намірів щодо надання 
Waradya1253 Ймовірно через загострення між ними стосунків Андрій, прозваний 
Руським, звернувся по допомогу до конвенту Клужа. Подробиць розв’язання колізії 
ми, за браком джерел не знаємо, втім за документами 1356-1357 pp. власником 
possessio Warada залишався Johannes filius Ladislains4.

Земельні наділи фаміліарія Андрія засвідчує капутільний акт 18 лютого 
1395 р. про перегляд меж володіння Kund (яке німецькі укладачі актів іденти
фікували як Reussdorf*, тепер -  село Кунд комуни Бахня повіту Муреш, Румунія), 
де той мешкав (curia Andreae dicti Vruus)1255. Ототожнення земель Kund із топонімом 
Руське Село та проживання тут осіб, ідентифікованих dictus Vruus, пояснюють 
уживання Андрієм характерного предиката. Ми не відкидаємо, що йшлося теж про 
Андрія -  сина Андрія, прозваного Руським -  слуги і прокуратора comitis Johannis 
filii Vyniani de Vinch inferiori.

4.28. Iobagio Benedictus dictus Orrus
Виявлено документи про діяльність фаміліарія Бенедикта, прозваного Русь

ким (Benedictus dictus Orrus). Він, зокрема, відомий за актом сольноцького комеса й 
воєводи Трансильванії Діонісія 15 травня 1366 p., де розглядали справу possessio 
Zenthmartun, розташованого в комітаті Торда1256. Поряд з іншими («videlicet Zenth- 
martun, Zenthpetur, Mykow, Kalacha, Amburyustelke, Zylitelke, Bonkud, Fyzes, Huzfatelke 
et Poptelke») воно належало вдові колишнього господаря Григорія сина Йова Олені 
та його родичеві Петрові, прозваному Zemes (Семеш/Земеш) 125 Однак на ці землі 
претендував кум Григорія -  Беке син Володислава з Іклода із синами Володиславом, 
Григорієм, Бенедиктом та Іоанном, прозваним Болгарином.

Як свідчить джерело, незадовго до Зелених свят 1366 р.

«[...] сини Беке -  Григорій і Бенедикт зі слугами, а саме Бенедиктом, прозваним Русь
ким, Михайлом, Миколою та іншими [...] прибули з військом до маєтності цієї пані, вдови 
Григорія, мешканки Сентмартона. За деякий час родича Петра, прозваного Семеш/Земеш, 
витягнули з дому згаданої пані, дуже побили й покинули напівживого зі смертельними 
пораненнями»1258.

* Див.: Розділ 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 9. Vicevayuoda Transilvaniae 
Petrus dictus Orrus filius Nicolai de Balogh.
1252 DRH. -  V. 10 (Transilvania, 1351-1355). -  S. 356. Реґесту див. також: EOkm. -  T. З (1340-1359). -  
Old. 336-337.
1253 Ibidem.
1254 DRH. -  V. 11 : (Transilvania, 1356-1360). -  S. 55, 66, 98, 113,134.
'* Ця справа відома також за актом 7 січня 1395 p., однак у цьому випадку про мешканця поселення Kund 
Андрія, прозваного Руським, не йшлося (див.: UGDS. -  Bd. З : (1391-1415). -  S. 111-116).
1255 Ibidem.-S. 117.
1256 DRH. -  V. 13 : (Transilvania, 1366-1370). -  S. 92-94.
1257 Ibidem.-S. 92.
1258 «predicti Gregorius et Benedictus, filii eiusdem Beke, cum quibusdam famulis ipsorum, videlicet Benedicto dicto 
Orrus, ac Mechaele et Nicolao, necnon aliis [...] ad domum eiusdem domine relicte Gregorii, in eadem Zenthmartun 
habitam, minibus armatis et potenciariis veniendo, eundem Petrum dictum Zemes, generum suum, per ampora
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Наслідком нападу на маєток, окрім завданих матеріальних і людських збитків, 
було те, що згадана «знатна пані Олена, вдова Григорія сина Йова із Сентмартона 
[...] передчасно народила сина»1259

Безпосередню роль Бенедикта в занотованих подіях встановити важко, бо 
його згадували лише раз. Невідомо й, чи він зазнав покарання, передбаченого за ре
зультатами розгляду справи, який здійснив трансильванський воєвода1260

Статус фаміліарія та йобаґіона магістра Володислава (сина Беке з Іклода), про 
який нам також відомо з акта князя і угорського палатина Володислава Опольського
12 травня 1370 p., засвідчує його військовий чин1261. Імовірно, Benedictus dictus 
Orrus мешкав in dicta villa Dench1262 комітату Торда (тепер -  село Дента, по
віт Тиміш, Румунія).

Його доля після 1370 р. невідома. Ми не знаємо ні про сімейний стан, ні про 
інші обставини служби йобаґіона.

* * *

Отже, не всіх осіб, яких зазвичай ідентифікувала угорська документація dictus 
Orrus, на наш погляд, можна вважати руськими поселенцями. Такий предикат май
же не зустрічається в XIII ст., але притаманний епосі Анжу. Його вживання свідчить 
про мадяризацію ідентичностей іноземців чи іноземних впливів на угорську 
культуру й суспільство загалом. Однаково часто, наприклад, використовували також 
terminus dictus Lengel, тобто, прозваний Поляком -  не відомий за джерелами інших 
європейських канцелярій.

«Прозваними» руськими можна було стати, як ми переконані, за кількох 
обставин.

По-перше, такими могли бути руські поселенці з характерними прізвиськами. 
Декого з них, мабуть, ідентифікували як Orrus і dictus Orrus. Імовірність належності 
до володінь Рюриковичів за наявності такої персоніфікації доволі висока, втім не 
однозначна.

По-друге, ряди прозваних Руськими могли поповнювати учасники торговель
ного, культурного й релігійного життя на Русі. Подібні прецеденти відомі в землях 
Німецької імперії та держави Тевтонського ордену, де не раз зустрічалися особи, 
«прозвані Руськими», без руської етнічності. Отже dictus Orrus -  це не обов’язково 
виходець з Русі. Нерідко так називали угорців, слов’ян чи німців, задіяних у 
приватних і інших справах на землях Рюриковичів з другої половини XIII ст.

По-третє, до прозваних Руськими могли, на нашу думку, належати діти ко
лишніх поселенців, чиї батьки за браком джерел нам залишаються невідомими. їхнє 
коріння знали укладачі актів, які відображали це «за замовчування». Перш за все 
йдеться про тих, чиї матері походили з Русі. Dictus Orrus -  це й колишній руський

[tempora. -  Ed.] extrahendo de eadem domo ipsius domine, enormiter verberassent, verberatumque et letali vulnere 
sauciatum ibidem semivivum relinquissent», див.: DRH. -  V. 13 : (Transilvania, 1366-1370). -  S. 93.
1259 «nobilis domina Elena relicta quondam Gregorii, filii Job de Zenthmartun [...] filium abortivum procreassent et 
peperisset», див.: Ibidem.
1260 Ibidem.-S. 93-94.
1261 Ibidem. -  S. 770.
1262 Ibidem.
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переселенець зі збереженими старими родинними зв’язками чи торговельно- 
господарською діяльністю.

По-четверте, предикатом dictus Orrus наслідували моду руського зразка, стиль 
одягу, іншу зовнішню атрибутику, поведінку. Така традиція складалася завдяки 
тривалим сталим усебічним контактам та міжкультурному обмінові.

По-п’яте, носій поняття dictus Orrus міг володіти правом на контакти з 
руськими громадами в Угорщині або князівствами Русі*.

Осмислення цієї персоніфікації може відкрити нові, досі не відомі шляхи вив
чення формування і функціонування іноземних громад не лише в Угорському 
королівстві, а й в  інших країнах Європи. Дослідження русі за межами Русі обіцяє 
реконструювати тісний міжцивілізаційний зв’язок різних за віросповіданням 
суспільств на рівні стосунків окремих осіб.

* Це припущення нам запропонував український науковець Вадим Стависький під час виступу на «Києво- 
руському семінарі» відділу історії України Середніх віків та раннього Нового часу Інституту історії Націона
льного академії наук України (керівник сектору досліджень історії Київської Русі -  доктор історичних наук, 
член-кореспондент Національної академії наук України О. Тол очко) з темою « “Прозвані руськими” в Угорсь
кому королівствіXIVст.: проблеми ідентифікацій» (21 червня, 2013 p., Київ).
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Розділ 5
ГІПОТЕТИЧНІ ОСОБИ З ІМЕНАМИ 

РУСЬКОГО/ГАЛИЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. PERSONAE
NOMINE Ruth/Rus/Ruz

Складність вивчення біографій осіб, які тривалий час перебували за межами 
Русі й залишили слід в іноземних документах, не обмежується лише означеннями 
genere Ruthenus чи dictus Orros. Чимало вживало імена з коренем Ruth/Rus/Ruz та ін. 
Досі це не було предметом спеціального вивчення, хоча, на наше переконання, 
заслуговує прискіпливішої уваги через ймовірну належність таких людей до 
«руського світу».

5.2. ІМОВІРНІ
Згадані джерелами люди не всі володіють етнічними індивідуалізаціями. їхню 

належність до руських громад часто пояснюють іменами або припущеннями істо
риків.

5.2.1. Vruz Jobagio
Кілька актів XIII ст. підтверджує проживання в комітаті Зала йобаґіона nomine 

Vruz. Його етнічність не викликала сумнівів, наприклад, у Ґ. Вензеля. У королівсько
му дипломі 1217 р. читаємо:

«Відповідно ми [Андрій II. -М. В.] нашому вірному Русові, королівському йобаґіонові 
із Зали, за вірну службу нашій славній дружині Йоланті під час її прибуття до королівства, а 
також учтиві діяння в багатьох дорученнях у королівстві і за його межами, особливо біля 
фортеці Bounch [...] на його ж ласкаве прохання і, звичайно ж, зі згоди наших маґнатів йому 
разом із братами Могом, Козьмою і Глібом [? -  М В.] та спадкоємцями [...]»1263 передаємо 
надання, «praediis 7Т»1264, локалізоване, на думку І. Сентпетері, в землях Сатаг (тепер -  село 
Залакомар, медьє Зала, Угорщина), Wirmile і Mura (тепер -  села Муракерестур, Мураратка, 
Мурасеменьє, медьє Зала, Угорщина)1265

Мабуть, частково terra межувала з поселенням Komar, яке пізніше успадку
вали сини Руса1266. Аналізуючи наведене повідомлення, угорський науковець А. Бо-

1263 «Ніпс est vtique, quod nos nostri fidelis Vruz, Iobagionis S. Regis de Zala, seruitium nobis in aduentu nostrae cha- 
rissimae coniugis, Yoles, fideliter impensum cognoscentes, et opera probitatis, quae in multis regni negotiis excellenter 
tam in regno, quam extra regnum, specialiterque iuxta Castrum Bounch [...] petitione ipsius propria, et digna, con
sensu Magnatum nostrorum, ipsum cum tribus fratribus vterinis, Mogus, Cozma, Svepsa, et cum haeredibus ipsius 
[...]», див.: CDAC. -  V. 11. -  № 335. Див. також: CDS1. -  T. 1. -  S. 175. Втім Ладислав Вртель вважав, що ім’я 
Vruz походило від латинської назви ведмедя -  ursus (див.: VrteFL. Op. cit. -  S. 61).
1264 C D H .-T .3 .-V . l . - S .  198.
1265 RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 111. Див. також копію документа 1282 p.: MOL, DL 89.
1266 CDAC.-V. 11.-№ 335.
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роші оминув походження того, але дійшов висновку про належність слуги до «коро
лівських йобагіонів» і його опривілейований статус 26

Про земельний наділ Руса свідчить також диплом короля Бели IV 1260 p., де 
згадані Budey (?), Jacobus (Яків) et Koroch (Корочюн) filij Wruz de Komar комітату 
Зала*. При цьому не ясно, чому надання акт 1217 р. позначає абревіатурою ТТ.

Отримане угіддя згодом відійшло нащадкам, як це передбачав акт 1217 p., на 
умовах «аигеа et perpetua [курсив наш. -  М. В.] perfrui libertate»1268. Аналогічно 1260 
(1263) р. нове володіння -  «нашу землю нашої королівської фортеці Зала, прозвану 
Kyuskolusd [тепер -  село Каллошд, медьє Зала, Угорщина]», Бела передавав predicto- 
rum filiorum Wruz «[...] у вічне користування і без права конфіскації»1269 Король 
Володислав IV у 1282 р. підтвердив це надання1270 Ймовірно руську етнічність 
йобаґіона та його синів підкріплює витяг акта 1217 р. з переліком імен трьох братів 
Руса, королівських йобагіонів Зали -  Mogus (Моґа/Моґуту), Cozma (Козьму/Кузьму), 
Svepsa/Guepsa (можливо, Гліба?)1271.

Рус користувався довірою короля не перший рік, засвідченою службою новій 
угорській королеві Йоланті з роду Капетинґів (Yolande de Courtenay, 1197-1233), 
зарученій з Андрієм II 1215 г. після трагічної загибелі 28 вересня 1213 р. його попе
редньої дружини Ґертруди1272. Щоправда, подробиці придворного життя йобаґіона 
невідомі. Більше знаємо про його участь у походах та битвах, зокрема extra Regnum 
під замком Bounch. Де стояла фортеця, встановити складно.

По-перше, поняття extra Regnum після серпня 1205 р. напевне не стосувалося 
Галицької землі, бо за результатами Сяноцької зустрічі Андрія II титулувалия 
Galiciae Lodomeriaequae Rex. До Арпадів могли потрапити й знамена, якими 
користувався загиблий під Завихостом Роман Мстиславович1273

По-друге, угорський володар між 1205-1217 pp., окрім кількох кампаній у 
східному напрямі, 1210 р. здійснив похід до Болгарії, де облягав місто Відин127 . 
Проте про військові дії в околицях якоїсь болгарської (?) фортеці Bounch немає 
жодних вказівок. Не відкидаємо, втім, і те, що угорський упорядник уживав 
видозмінену назву Vidin/Budin, тобто Відин.

1267 Borosy A. Hadi 6rdemek Magyarorsz4gon а XIII. szAzadban. -  Old. 524.
І. Сентпетері, працюючи над критикою дипломів Арпадів, засумнівався у датуванні Ґ. Вензеля, запро

понувавши його появу 1263 р. (див.: RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 423). Див. також: MOL, DL 502.
1268 CDH.-T. 3 .-V . l . - S .  198.
1269 «terram nostram Regalem Castri nostri uidelicet Zaladiensis Kyuskolusd uocatam [...] per ipsos suis heredibus 
heredumque suorum successoribus iure perpetuo et inreuocabiliter», див.: CDAC. -  V. 11. -  № 335.
1270 RSA. -  T. 1 : (1001-1270) -  S. 423.
1271 Ім’я Svepsa присутнє у Ґ. Феєра (CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 198). Натомість Guepsa зустрічаємо в І. Нодя 
(CDP. -  T. 7. -  S. 7). Лозко Г. Назв, праця. -  (K), (М).
1272 Див., наприклад, рецепцію події в літописанні: Ипатьевская летопись. -  Стб. 729.
1273 Такого висновку ми дійшли після ознайомлення зі статтею Каталін Медведєвої, де наведено досі не відомі
фрагменти звіту венеціанського посла при імператорському Габсбурзькому дворі в Празі Марино Каваллі. 
Посланець вказував на використанні при інтронізації короля Матяша II 1608 р. стягів земель Угорського 
королівства, зокрема Галичини й Волині (Медведева К. Т. Венгерское государственное собрание 1608 года в 
описаним венецианского посла Марино Кавалли / К. Медведева II Венгрьі и их соседи по Центральной Европе 
в Средние века и Новое время. Памяти Владимира Павловича Шушарина. Сборник статей / [ред. колл. І  М  Исламов, 
А. С. Стглкалин, М. К. Юрасов]. -  М .: Конти, 2004. -  С. 147). Отримати знамена як символ складання
васальної присяги Романова вдова, на нашу думку, могла й у Сяноці 1205 р.
1274 RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 278.
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По-третє, йобаґіон Рус міг брати участь у якійсь із кампаній extra regnum, що з 
певних причин між 1205-1217 pp. не потрапила до джерел, а тому місцезнаходження 
замку Bounch так і залишається невстановленим.

Про дружину й батьків Руса не маємо інформації. Натомість його нащадки 
відомі з акта 1260 (1263) p.: Budey, Jacobus et Koroch filij Wruz de Komar. Також відо
мо, що Koroch тоді вже мав сина nomine Nicolaus, який мешкав по сусідству з бать
ком у Kyuskolusd. Час народження дітей і онука Руса невідомий, хоча, мабуть, при 
першій згадці йобаґіона 1217 р. їх ще на світі не було. Ймовірно, вони також були 
«приписаними» до Зали й отримали свій земельний наділ за не встановлену 
джерелами службу (pro seruicijs) 1275 Сім’я Руса вела господарство в наданнях, 
відомих з 1217 і 1260 (1263) pp. Ми не знаємо, чи власник ще був живий у 1260 
(1263) р. Незрозумілим, отже, є юридичний статус земель Комара 60-х pp. XIII ст.

Повідомлень про Kyuskolusd небагато. Крім фактів проживання тут синів 
йобаґіона Руса, інших відомостей не вціліло. Натомість село Комар серед власності 
церкви Св. Адріана комітату Зала постає під 1019 р. Духівництво мало право 
збирати з населення десятину1276 Наступна згадка датована 1252 р. -  часом 
урядування тут Vruzi Jobagio. Частину місцевих податків на користь Церкви збирав 
заладієнський плебан1277 Однак про співвідношення світської та церковної влади в 
населеному пункті невідомо нічого.

Отже, Vruz Jobagio після переїзду орієнтовно між 1210-1215 pp. до комітату 
Зала прислуговував королеві Йоланті та брав участь у кількох кампаніях короля 
Андрія II, за що й отримав належне земельне надання. Створення сім’ї і подальші 
заслуги перед династією дозволили його родині розширити угіддя в селах Komar і 
Kyuskolusd.

1275 CDAC. -  V. 11.-№335.
1276 CDH.-Т . l . - S .  306.
1277 Ibidem. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 154-155.
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5.2.2. Iobagio Ruska de villa Simon
Під час з’ясування актом капітули Орадеа 1220 р. соціального й етнічного по

ходження мешканців сіл, прикріплених до фортеці Боршода (тепер -  село Боршод- 
Іванка, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), згадано жителя села Сімона 
(тепер -  невстановлений топонім, імовірно, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина) 
йобаґіона Ruska (Руска).

«Коета із села Chokoka [тепер -  село Чокваомань, медьє Боршод-Абауй-Земплін, 
Угорщина. -  М. В.] та Чурна із села Umany [тепер -  село Чокваомань, медьє Боршод-Абауй- 
Земплін, Угорщина. -  М. В .] -  мешканці de Bursud захисників йобагіонів того міста, а саме -  
Задура, Петра, Дедо та інших обвинувачували деяких із села Mochulas [тепер -  село Ярданха- 
за, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина. -  М В.]9 зокрема -  Чізу, Петра, Домаша та Чіку 
із села Pelg Сікат [невстановлений топонім, можливо, земля між селами Ярданхаза й 
Торнабараконь, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина. -  М. В.], а також Нону та Белчема 
із села Тотиа* . Вони, обвинувачені своїми ж співмешканцями, засвідчували, що є вільними 
синами чеських госпітів. їхню свободу захищали співмешканці йобаґіони Руска із села Simon 
і Нууху зі згаданого села Mochule»ni%.

Наведене лаконічне повідомлення не нотує подробиць біографії цієї особи. 
Відомо лише, що поряд з ним під юридичними повноваженнями капітули мешкали й 
чехи другого покоління переселенців -  filios hospitum Boemorum1219

Отже комітати Боршод, Красна, Сіладь, Сотмар залишалися привабливими 
для іноземних поселенців, які, зрозуміло, поступово з’являлися тут від кінця XII ст. 
Про руських мешканців Трансильванії писав Я. Корачоньї1280, втім причини, динамі
ка, головні місця розселення, наслідки колонізації все ще залишаються мало- 
дослідженими.

5.2.3. Petrus filius Zubuslay
Угорські акти, датовані terminus post quem 1244 -  terminus ante quem 10 грудня 

1258 pp., серед вельмож комітату Унґ неодноразово згадували Петра сина Себеслава 
(nobilis vir, comes Petrus filius Zobuslo/Zoboslou)1281, імовірно «руського» поход
ження1282. Щонайменше десятикратна присутність у дипломах королівства та відсут

* Під таким топонімом тепер у медьє Боршод-Абауй-Земплін (Угорщина) існує кілька сіл -  Торнабараконь, 
Торнакаполна, Торнанадашка, Торнасентандраш і Торнасент’якоб. На нашу думку, найвірогіднішою є 
відповідність середньовічного топоніма Тотиа сучасному поселенню Торнабараконь.
1278 «Koeta, de villa Chokoka et Chuma de villa Umany cives de Bursud, coadjuvantibus eiusdem castri ioubagionibus, 
scilicet Zadur, Petro, Dedo et aliis impetierunt quosdam de villa Mochulas scilicet: Chiz, Petrum, Dumasam et item de 
villa Pelg Cikam et item de villa Tomua Nonam et Belcheam, hos, inquam omnes impetierunt pro concivibus suis. Illi 
autem dixerunt, se esse liberos et filios hospitum Boemorum, quorum libertatem cum tenerent Ruska de villa Simon et 
Nuuhu de praedicta villa Mochule, praenominati castrenses dixerunt, ipsos quoque suos esse concives», див.: 
Regestrum Varadinense. -  S. 273.
1279 Ibidem.
1280 Karacsonyi J. Orosz-szldv lakosok Erd&yben. -141.
1281 Див.: A Nagymihdlyi 6s SztArai gr6f Sztdray csalad oklev£lt4ra. -  K. l . - S .  4-9; CDS1. -  T. 2. -  S. 119, 220-221, 
224-225, 226-228, 231-232,431—432. Див. також: MOL, DL 85211.
1282 Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  C. 501; Гаджега В. Назв, праця. -  С. 47. Див., наприклад, 
дослідження П. Енґела про знатні роди комітату Унґ, зокрема держателя надання Міхаловце Петра, сина 
Себеслава з родиною, чию етнічність науковець не наводить (Engel P. A nemesi tArsadalom a k6z£pkori Ung 
megy^ben. -  Old. 30-31).
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ність синхронних літописних повідомлень залишає питання його етнічності 
відкритим. В історіографії були спроби пов’язати комеса Петра з родом Лудан, 
окремі представники якого брали участь у галицькій політиці Арпадів у першій 
третині XIII ст.1283 Причиною руської персоніфікації було проживання вельможі в 
комітаті Унґ на кордоні з володіннями Романовичів.

Деякі подробиці життя Петра сина Себеслава добре знаємо з його особистих 
дипломів та королівських актів. Його високий соціальний статус підтверджує 
документ 1244 p., де він ідентифікованим «знатним мужем, комесом Петром сином 
Себеслава, родичем колишнього бана Апи»* («nobilis vir comes Petrus, filius Zobuslo, 
nepos condam Ара bani»)1284. Заможність голови родини підкреслюють земельні 
володіння, з яких Блатне Ревіштя (hereditaria nomine Ryuche) та Міхаловце (posses
sion sua, qua Myhal vocatur) 1244 p. передавали невідомій на ім’я доньці -  дружині 
комеса Якова1285 Згодом «[...] села Міхаловце, Тополяни [тепер -  село Тополяни, 
округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.] та село поза рікою 
Лаборець разом з лісами, прилеглими до землі [тепер -  можливо, село Забяни, округ 
Міхаиовце, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.]» (villam Mihal et villam Tapula, et
villam que esset trans flumen Laborch cum silvis ad eadem terram pertinentibus»), було

1286затверджено за дружиною
Між 1248-1250 pp. за дозволом короля Петро здійснив надання, а саме:

«[комес Петро, син] Себеслава приступив [до] нас та заявив, що вільні особи Детріх, 
Еттул та Ґюнсел, які особисто при нас були від початку свого життя, а особливо під час 
татарських переслідувань поблизу Адріатики [circa maritime -  буквально поблизу або ж біля 
моря. -  М. В.], надали підтвердження покірності та найвірнішої служби, відповідно до якої 
[знатний] муж, маючи намір гідно винагородити вказаного Детріха, Етгула і Ґюнсела, їхніх 
нащадків та спадкоємців, як компенсацію за згадану службу надає в постійне користування 
колишню свою землю Гуздов [тепер -  місцевість в околицях села Вінне, округ Міхаловце, 
Кошицький край, Словаччина. -  М. В.] із прилеглими десятьма плугами землі, що 
розташовані в Ужгородській діоцезії, з усіма водами й лісами, а також іншими дббрами»1287

1283 Див.: Rado J. і in. Michalovce 1056-1956 / J. Rado. -  KoSice : Pravda, 1956. -  S. 10; а також: Волощук M. M. 
Судислав de genere ludan. Спроба генеалогічно-біографічної реконструкції. -  С. 268. Аргументами на користь 
такого зв’язку стали часті згадки (terminus post quem 15 листопада 1277 -  terminus ante quem 15 листопада
1295 pp.) мешканця комітату Нітра, якогось Петра сина Себеслава (див.: RSA. -  Т. 2 (1255) 1270-1301). -  
V. 1: (1255-1272). -  S. 199, 251, 262, 332, 335; CDH. -  Т. 7. -  V. 3. -  S. 108-112). Дослідники роду Лудан відки
дали ймовірність його належності до цієї родини (див.: Karacsonyi J. A magyar nemzets^gek а XIV. szAzad 
k6z£p&g. -  Old. 813-819; Lukadka J. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do za6iatku 14. storodia. -  
S. 6-9). Втім ми припускаємо належність згаданого в 70-80-х pp. ХІП ст. Петра до сім’ї Богомира з роду Лудан
-  колишнього секейського очільника, комеса Нітри і Тренчина (1242-1243 pp.).
* Слово «nepos» має кілька значень: «онук», «потомок», «братанець», «сестринець», «пасерб», «шваґер» та ін. З 
огляду на статус та ймовірний рік смерті бана Апа ( |  між 1239-1240, див.: Wertner М. Az Arp&dkori b&nok. -  
Old. 397; Fiigedi E. Ispanok, b£r6k, kiskir&lyok. -  Old. 118), імовірно, він доводився Петрові шваґром, тобто 
рідним братом його дружини Агнеси. Існує й думка, ніби Апа -  це батько Себеслава, чий син Петро володів 
Міхаловцями (див.: Ulicny F. Dejiny osidlenia Uiskej 2upy. -  S. 304).
1284 CDS1.-T. 2 .-S . 119.
1285 Ibidem.
1286 Ibidem. -  S. 220. Про ці ж землі довідуємося з акта дружини Петра -  Аґнеси (див.: CDS1. -  Т. 2. -  S. 227).
1287 «[comes Petrus, filius] Zoboslou, [ad] presenciam nostram accessisset nobis retulit, quod Detreh, Ettul et Guncel, 
homines libere condicionis, qui corporalliter coram nobis adstabant, sibi a primevo etatis sue tempore incipientes sem
per et specialiter in persecucione Tartarorum circa maritima in || d[ire] necessitatis articulis po sito devota et fide- 
lissima servicia exhibuerunt; quorum serviciorum insignia ipse sicut vir [nobilis] digna remunerare volens retribucione, 
prenotatis Detrico scilicet Ettul et Guncel ac per eos eorum successoribus in recompensacionem serviciorum suorum
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Про статки комеса Петра post mortem відомо і з акта 7 вересня 1249 p.:

«[...] за нашої присутності [представника Секешфехерварської капітули, яка за
свідчила надання. -  М. В.] знатний муж Петро син Себеслава разом із дружиною Аґнес три 
села, а саме Тирно [тепер -  село Трнава-прі-Лаборці, округ Міхаловце, Кошицький край, 
Словаччина. -  М. В.], Вінне* та Залучку [тепер -  село Залужіце, округ Міхаловце, Кошицький 
край, Словаччина], якими володів за дідичним правом, надає донькам, зокрема дружині 
комеса Якова Катерині й дружині комеса Філіппа Петронеллі у довічне користування» 288.

10 грудня 1258 р. Петронелла назавжди передала частину володінь, «[...] 
котрі називаються Вінне, Залучка і Тирно», синам своєї сестри, Андрієві та 
Якову1289.

Втім через брак джерел, незрозумілий час отримання власності. Про 
попередніх господарів ми не маємо жодної писемної згадки. Частина володінь 
родини в другій половині XIII -  на початку XIV ст. відійшла земплінському 
комесові Петрові Петене. Серед таких -  надання Блатне Ревіштя (possessionum Riw- 
che, Rywche, Rychee, Ryuche, Ryche -  тепер село Блатне Ревіштя, округ Собранце 
Кошицького краю, Словаччина), відоме серед прилеглих до Брековського замку1290 
Аналогічна ситуація із землями села Вінне -  Гуздов і Збудза {possessiones Huzdou et 
Zubugya vocatas, тепер -  село Збудза, округ Міхаловце, Кошицький край, Словач
чина) 291.

Належність Петра сина Себеслава до знаті неодноразово підкреслювали укла
дачі актів, які його ідентифікували nobilis vir та comes1 92. Вчевидно, він очолював 
гарнізон фортеці Унґ або ж обіймав уряд значнішої за площею території. На сьо
годні це питання залишається відкритим1293. Доведеними є Петрові родинні зв’язки з 
баном Апою1294, що походив з німецького роду Ґуткелед і впродовж 1237-1239 pp. 
очолював хорватський та славонський уряди1 95 Родина мала надання у комітаті 
Нітра та на сході країни, зокрема у Трансильванії1296. Відомо і про одруження

supradictorum quandam terram suam Hozdou nomine, decern aratris subiacentem, in parrochia castri de Vnguy 
existentem, cum aquis et silvis et aliis utilitatibus in ipsa existentibus con[tulit perpetuo] possidendam [...]», див.: 
CDS1.-T. 2 .-S . 221.
* Дослідження Ф. Улічного підтверджують існування Вінного щонайменше від XII ст. Речі побуту, знайдені 
тут під час археологічних розкопок, належали місцевим слов'янським громадам VI-XI ст. (див.: ІЛібпу F. 
Dejiny osidlenia Uiskej iupy. -  S. 367-368). На селі в першій половині XIV ст. проживали руські госпіти.
1288 «[•••] nobilis vir Petrus, filius Zobuslo, una cum uxore sua domina Agnete coram nobis comparendo tres villas 
suas, videlicet Tumua, Wynna et Zaluska, quas iure hereditario dicebat se possedisse, contulit filiabus suis, Katherine 
videlicet uxori comitis Iacou et Petronelle, uxori comitis Philippi, perpetuo iure possidendas», див.: CDS1. -  T. 2. -  
S. 228-229.
1289 «[•••] quarum nomina sunt hec: Wynna, Zalchka et Tymoa reliquisset et donasset predicte sororis sue filiis, vide
licet Andree et Iako in perpetuum possidendam», CDS1. -  T. 2. -  S. 432.
1290 Див.: A Nagymihdlyi <§s Sztirai gr6f Sztdray csaldd oklevatara. -  K. 1. -  S. 126-127,142,144-145, 302,435.
1291 Ibidem.-S. 41.
,292 CDS1.-T. 2 .-S . 119, 229.
1293 Зокрема за «Загальною архонтологією Угорщини 1000-1301» А. Жолдоша незрозумілою залишається особа 
на посаді комеса Унґа 40-50-х pp. XIII ст. (див.: Zsoldos A. MagyarorszAg vil&gi archontologi&ja 1000-1301. -  
Old. 219).
1294 CDS1.-T. 2 .-S . 119.
1295 Wertner M. Az Arpadkori b&aok. -  Old. 397; Zsoldos A. Magyarorszdg vildgi archontologi&ja 1000-1301. -  
Old. 44.
1296 CDS1. -  T. 2. -  S. 165, 307; Nemeth P. Op. cit. -  Old. 338-340.
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близько 1270 р. бана Славонії, королівського скарбничого з роду Ґуткелед -  барона 
Йоахима {Joachim!Joakim, 7-1277) із донькою Романа Даниловича (близько 1230- 
1232—1258-ХІ 1259) та Ґертруди Бабенберг (Gertruda Babenberg, 1226-1288) -  Марі
єю, котра з’явилася на світ у 1253/1254 р. завдяки короткочасному -  впродовж 1252— 
1253 pp. -  шлюбові її батьків1297

Подбробиці служби Петра сина Себеслава встановити важко. Звістка, дато
вана terminus post quem 1248 -  terminus ante quem 1250 pp.1298, про втечу до 
Адріатичного узбережжя під натиском кочівників 1241-1242 pp. дозволяє 
припустити його перебування при курії Бели IV та участь у битві на річці Шайо 11 
квітня 1241 р. Комес, за артикулом №7 «Золотої булли» 1222 p., зобов’язувався при 
потребі надати військову підтримку королю1299 Серед його людей відомі лише Дет- 
ріх, Еттул та Ґюнсел, які на час вторгнення монголів в угорські землі ймовірно були 
йобаґіонами фортеці Унґ. За заслуги їх належно винагородив Петро між 1248— 
1250 pp. (очевидно, до кінця 1249 р.)1300

Акти 1244-1249 pp. відображають перебування Петра у трьох містах -  
Буді1301, Братиславі1302, Секешфехерварі1303 Присутність вельможі в резиденціях 
короля обумовлювалася, мабуть, не лише приватновласницькими справами, 
відображеними в документах.

Упродовж 1241-1246 pp., крім боїв з татарами, угорці в травні -  червні 1242 р. 
воювали з Венецією за місто Задар1304, у другій половині 1243 р. допомогли 
польському князеві Болеславові Сором’язливому зайняти краківський престол1305, у 
серпні 1245 р. підтримали галицького претендента князя Ростислава Михайловича в 
захопленні Галицької землі, а 15 червня 1246 р. дали бій військам австрійського 
герцоґа Фрідріха Бабенберґа на Лейті. За статусом Петра, ймовірною належністю до 
«руського світу», наявністю земель в комітаті Унґ поряд із володінням синів бана 
Філі1306 (зятя по генеалогічній лінії N. старшої доньки боярина Судислава) та на 
кордоні з Романовичам ми не відкидаємо його участі в кампанії 1245 p., коли під 
Ярославом «мнози Оугре избьени бьіша»1307 Також поряд із землями Петра між 
1242-1247 pp. розташовувалися володіння князя Ростислава, надані йому після 
одруження з донькою Бели IV -  Анною1308

1297 Dqbrowski D. Rodow6d Romanowiczow k s i ^ t  halicko-wotynskich. -  S. 230-231; Ejusdem. Genealogia MScsita- 
wowicz6w. -  S. 360-361.
1298 CDS1.-T. 2 .-S . 221.
1299 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
1300 CDS1.-T. 2 .-S . 221.
1301 Ibidem.-S. 119-221.
1302 Ibidem.-S. 224.
1303 Ibidem. -  S. 227-229, 231-232.
1304 Фома Сплитский. Указ. соч. -  С. 125.
1305 Kodeks dyplomatyczny Malopolski (далі -  KDP) / [ed. F. Piekosinski]. -  Krakow : Nakladem Akademii umij$t- 
побсі Krakowskiej, 1886. -  T. 2. -  S. 85-86.
1306 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 380-382.
1307 Ипатьевская летопись. -  Стб. 805. Про участь у цьому поході угорської знаті, ймовірно і Петра, також див.: 
CDH. -  Т. 4. -  V. 3. -  S. 198; RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 428. Одним із учасників був мошонський комес, 
магістр Лаврентій, який відправився «з найдорожчим нашим родичем, князем Галичини -  Ростиславом [та. -  
М. В.] іншими магнатами нашого королівства в землі Русі» («cum charissimo Genero nostro Ratislao, Duce 
Galliciae, in partibus Russiae cum ceteris regni nostri Magnatibus»).
1308 Д и в ., наприклад: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej 2upy. -  S. 595.
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Родовід Петра сина Себеслава

Можливо, в якомусь із конфліктів він зазнав поранення, відчував близькість 
смерті, а тому вирішив заповісти землі живим родичам. Після 7 жовтня 1249 р. ми 
не маємо про комеса жодного повідомлення1309

«Аґнес доньку Петра та дружину Петра сина Себеслава» («nobilis domina uxor 
Petri, filii Zobuslou, nomine Agnes, filia Petri») акти 1244—1249 pp. занотували семи
кратно1310. Одруження з комесом Петром terminus ante quem може датуватися 1235— 
1236 pp., бо королівський диплом 8 червня 1249 р. згадує дорослу доньку подружжя
-  Катерину, одружену з комесом Яковом. Із 7 вересня 1249 р. ми також довідуємося 
про іншу доньку вельможі Петра -  Петронеллу, заміжню за комесом Філіппом1311 
Втім наскільки дорослими були сини Катерини Андрій і Яків, яким Петронелла 10 
грудня 1258 р. вирішила передати частину земель (Вінне, Трнава-прі-Лаборці та 
Залужіце), невідомо1312.

Отже, важко назвати етнічність Петра сина Себеслава. Ймовірність його 
«руської» належності не виключена через слов’янський іменослов родини, земельні 
надання на кордоні з Галичиною та зв’язки зі знаттю пов’язаною матримоніальними 
стосунками з Романовичами. Петрові землі розташовувалися поряд із наданнями 
князя Ростислава Михайловича й онуків галицького боярина Судислава -  Миколи і 
Стефана. Однак інформація про будь-які стосунки між ними в документах відсутня.

Соціальний статус, майнове забезпечення, широке коло зв’язків серед 
угорської знаті різних рангів дозволяють зробити висновок про високий авторитет 
Петра в Арпадів. Очевидно, свої найбільші заслуги він здобував в 30 -  на початку 
40-х pp. XIII ст., імовірно, за татарського нападу. Комес мусив супроводжувати

1309 CDS1.-T. 2. -  S. 231-232.
1310 «Domina Agnes, filia Petri, uxor Petri filii Zobuslou», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 220, 224-225, 227-228, 229, 231- 
232,432.
1311 Ibidem. -  S. 224-225,228.
13,2 Ibidem.-S. 432.
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короля в закордонних походах, тому ми не відкидаємо його участі в кампанії проти 
Романовичів улітку 1245 р.

5.2.4. Filius iobagionis Vitk filius Prosemer
Акт королівського магістра Аби 1255 р. згадує групу filiorum iobagionum, 

зокрема Vitk filius Prosemer, Hosce filius Rus (sic!) та Dobez filius Leton.

«[...] ми, магістр Аба, яких король Бела [IV. -  М. В.] відправив з усіма повноважен
нями для нагляду за Спішськими землями, а особливо для вимірювання та впорядкування 
земель синів йобагіонів. Ми ж серед інших [територій. -  М. В.], прилеглих до землі Вітка, 
сина Просимира, Гостя сина Руса і Добоша сина Летона, вступили в їхні володіння площею 
два плуги; які залишили їм та їхнім нащадкам у постійне користування наявні межі [земель. -  
М. В.], а також сусідні їм [межі. -  М. В.] на тих умовах, що чверть утримуватиме Добош син 
Летона, інші ж ділянки посідатимуть згадані мужі Вітк син Просимира, Гость син Руса, бо 
вони вірно служили, як і інші сини тих самих йобагіонів серед слуг володаря короля»13 3

Ті ж Vitk, Hoschu і Dobez відомі з конфірмації надання Бели IV, яку 1277 р. 
видав Володислав IV.

«Володислав, Божою милістю король Угорщини, Далмації, Хорватії, Рами, Сербії, Га
личини, Володимирії, Куманії та Болгарії [...] щодо всього зафіксованого бажаємо додати, 
що наші вірні [сини йобагіонів. -  М. В.] зі Спішу Фетмар син Вітка, Святомир син Гостя та 
Вернер син Добоша, які прибули до нас і надали привілей, світлої пам’яті нашого дядька 
короля Бели [IV. -  М. В.] щодо пов’язаних між собою власних земель [...] Ми ж, узявши до 
уваги петицію наших вірних [синів йобагіонів. -  М. В.], по праву і законно передали в 
довічне й мирне користування з ласкою та вже згаданим і наданим нами доброї пам’яті 
світлого короля Бели [IV. -  М. В.] привілеєм -  Фетмарові синові Вітка, Святомирові синові 
Гостя та Вернерові синові Добоша, а також їхнім нащадкам цю землю»1314.

У документі немає натяку на родинні зв’язки між особами, хоча, ймовірно, 
Hosce filius Rus -  походив з Русі. Ф. Жіфчак і М. Гомза, втім, вважали руською 
етнічність усіх поіменно занотованих актом 1277 р. синів йобагіонів1315. На Спіш з 
дружинами князя Лева Даниловича вони потрапили, за словами науковців, terminus

1313 Nos magister Abba [...] quod cum dominus rex Bela nos in terram Scepes cum sua auctoritate dimisisset ad 
ordinandas terras omnium in comitatu Scepes existencium et specialiter terras filiorum iobaionum mensurari et 
ordinare precepisset. Nos inter ceteros accedentes ad terram Vitk, filii Prosemer, Hosce filii Rus, et Dobez, filii Leton, 
invenimus aput eosdem terram usui duorum aratrorum sufficientem, quam presentibus cometaneis et vicinis eisdem 
dimisimus ac eorum heredibus perpetuo possidendam eo modo, quod quartam partem iam dicte terre Dobez, filius 
Leton habebit, partes vera residue terre supradicti viri Vitk, filius Prosemer* Hosce, filius Rus, possidebunt ita tamen, 
quod viri supradicti servire teneantur ad ea servicia, que, alii filii iobaionum a socii eorundem domino regi servire 
consueverunt», див.: RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 195; CDS1. -  T. 2. -  S. 355. Див. також: §AL, SpiSska 
kapitula, Scrinium Vn, Fasciculum 1, Nr. 2.
1314 Ladizlaus dei gratia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex 
[...] Ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod accedentes ad nostram presentiam Fethmar filius 
Vithc, Zwethimer filius Hoscha et Vemerius filius Dobez fideles nostri de Scepes exhibuerunt nobis privilegium regis 
Bele avi nostri bone memorie super terras ipsorum confectas hunc tenorem continentem [...] Nos igitur considerantes 
petitiones fidelium nostrorum fore esse iustas et legitimas regio admisimus cum favore et predictum privilegium iam 
dicti illustris regis Bele bone memorie nobis presentatum de verbo ad verbum presentibus Fethmar filio Vitk et 
Swethimer filio Hosce et Vemerio filio Dobez predictam terram eisdem ac eorum heredibus heredumque successoribus 
contulimus perpetuo ac pacifice possidendam, див.: CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 408.
1315 Historia Scepusii. -  S. 198.
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ante quem 1255 p. внаслідок певних військових чи дипломатичних подій1316. Однак 
це не єдина проблема, що потребує розв’язання.

На нашу думку, непереконливим виглядало ототожнення, яке здійснили 
словацькі вчені сина йобаґіона Вітка (Vitk filius Prosemer), відомого за актами 7 
червня 1253 р. (включно з копією 16 березня 1282 p.), 1255, 1255-1256 pp.1317, зі 
знатним Вітком (Wyth Nobilis), знаним за дипломом королеви Єлизавети (Elisabeth, 
1240-1290/1295) 1279 р.1318.

Королівські документи 1253 і 1282 pp. про невідомого за статусом Вітка зі 
Спішу (With de Scepes) повідомляють:

«Ми, Божою милістю, Єлизавета, королева, княгиня/герцоґиня Мачви і Боснії [...] ба
жаємо усім оголосити, що Вітк зі Спішу, який прибув до нас і надав привілей наймилішого 
нашого тестя, славної пам’яті володаря, короля Бели про намір обробітку відповідного лісу на 
іншому боці річки Горнад поблизу села Kurtueles [буквально -  Грушов, тепер -  село Спішський 
Грушов, округ Спішська Нова Веш, Кошицький край, Словаччина], прагнучи нашого гідного 
підтвердження привілею, зміст якого такий: Бела, Божою милістю король Угорщини, Далмації, 
Хорватії, Рами, Сербії, Галичини, Володимири та Куманії [...] за нашою волею та на прохання 
князя Русі, нашого милого родича Лева, запустілий колись ліс у Спішському окрузі, що 
розташований по той бік Горнаду біля села Kurtueles, надати за службу в довічне користування 
Віткові та його нащадкам і спадкоємцям. Межі ж цього лісу такі: перша починається із заходу 
при витоку річки Custresi та через неї проходить і доходить до Горнаду, через неї сходить до 
долини, через яку підноситься аж до вершини гір -  в тому місці сходяться дві межі. Третя ж 
розділяє володіння села Kurtueles -  межі згаданого Вітка і від тієї гори сходить до річки Logina, 
де колись стояв млин Віткового батька, прозваний Muntahas [.. .]»131

Акти 1255 і 1255-1256 pp. занотували той факт, що Бела IV надав синам 
йобагіонів Віткові (Vitk), Гостеві (Hose), Добошеві (Dobez) земель на Спішу («terras 
omnium in comitatu Scepes»), орних земель (duo aratra), які локалізував P. Марсіна в 
селі Vitkovce (тепер -  село Вітковіце, округ Спіська Нова Веш, Кошицький край, 
Словаччина)13 °. Запропонований погляд підтримали інші словацькі науковці1321.

Натомість диплом 7 червня 1253 р. згадує надання Віткові в Спіському краї 
лише лісу1322. Про орну землю немає жодного слова. Ф. Жіфчак припускав здобуття

1316 iifidk  F., Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 11.
13,7Ibidem.-S. 9,11.
13,8CDH .-T. 5 .-  V. 2 .-S . 584.
1319 «Elisabeth dei gracia maior Regina ducissa de Machou et de Bozna [...] Ad universorum notitiam tarn presencium 
quam futurorum harum serie fiery uolumus manifestum. Quod accedens ad nostrum presenciam Witk de Scepes 
exhibuit nobis priuilegium domini Bele serenissimi Regis clare memorie soceri nostri predilecti super collatione 
ciuisdam Silue ab utraque parte fluuy Homad prope Kurtueles existentis petens cum instancia ut ipsum ratum habere et 
nostro dignaremur priuilegio confirmare. Ciuisquidem priuilegy tenor talis est; Bela dei gracia hungarie Dalmacie 
Croacie Rame Seuie Gallicie Lodomerie Cumaieque Rex [...] uolumus ad preces et instanciam peticionum Leonis 
ducis Rusie dilecti cognate nostri quamdam Siluam uacuam et indensam in ambitu Scipsiensi Witkoni pro seruicia suia 
ab utraque fluuy Homad prope uillam Kurtues existentem sibi ac heredibus heredumque suorum successoribus 
contulimus perpetuo possedendam cuius silue mete taliter dictinguntur, prima meta incipit in capite fluuy medii 
Custresi a parte occidental et per eundem fluuium descendit et cadit in fluuium Homad et sic per eundem fluuium 
Homad descendit usque ad uallem et per eandem uallem ascendit usque ad uerticem montis et ibi sunt due mete terree 
ibi diuidit metas uille kurtueles metas predicti Witk et de illo monte descendit ad fluuium Logina ubi quoddam molen- 
dinum fuit patris Witk dicti Muntahas [...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 299; CDP. -  T. 6. -  S. 272-273.
1320 CDS1.-T. 2 .-S . 356
1321 Zifcak F., Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 9, 11.

1322 CDS1.-T. 2 .-S . 299.
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маєтностей почергово1323, бо, на його думку, в тексті всіх трьох документів йшлося 
про одне й те саме поселення, а отже -  й одну особу (сина йобаґіона Вітка). Отже, 
знатний Вітк зі Спішу, відомий від 7 червня 1253 р. і Вітк сина Просимира (viri 
Vitkoni filii Presenter), занотований актами 1255-1256 pp., дивним чином 
уподібнювалися. Неприродність такого ототожнення підсилював патронім Вітка зі 
Спішу -  Muntahas1324.

Втім соціальний статус обох осіб був різний. За документами 1255-1256 pp. 
йдеться про Вітка сина йобаґіона. Таким він відомий із копії акта 1277 р. Чітко 
відоме ім’я його батька . Натомість знатний Вітк (Wyth Nobilis), занотований від 7 
червня 1253 р. та 16 березня 1282 p., залишається особою дискусійною. Непевною, 
на наш погляд, є версія і про його батьківство. Королева Єлизавета, підтверджуючи 
в березні 1282 р. Віткові надання Бели IV, володіла архівним матеріалом 50-х pp. 
XIII ст. Тому суперечливість ідентифікації осіб в окремих науковців тим дивніша.

Не до кінця зрозуміло, чому документи 7 червня 1253 р. і 1255-1256 pp. за
слуги, за які особи з іменем Вітк отримували землі, подають по-різному.

Таблиця №4

1253 p. 1255/1256 pp.
«[...] на прохання князя Русі, нашого 

милого родича Лева»1326
«[...] оскільки ці мужі, як і інші 

достойники того ж володаря короля 
[Бели IV. -М. В.\ сини йобагіонів, вірно 

виконували свою службу»1327

На проблему можна глянути й по-іншому. Наприклад, 28 квітня 1253 р. 
Нітранська капітула видала акт зі згадками іншого Вітка та його двору в селі Лудан 
однойменного знатного роду («loco curie Witkonis [...] in Ludan existentem»)132 . Ha 
перший погляд, про нього нічого конкретного невідомо, хоча зрозумілим є 
проживання на кордоні з польськими та галицькими землями у другій половині
XIII ст. щонайменше кількох осіб з іменем Вітк. Тотожність, наприклад, Вітка зі 
Спішу й Вітка genere Ludan не позбавлена рації, але потребує прискіпливішої 
уваги*

Руська етнічність, втім, принаймні filii iobagioni Vitkoni filii Prosemer 
дискусійна. Імена найближчої його родини -  батька Просимира та сина Фетмара1329 
слов’янські. Вони могли належати до місцевої дрібної знаті північних комітатів 
королівства, де теж мешкало чимало вихідців з Чехії та Польщі1330.

1323 lifcakF., Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 9.
1324 CDS1. -  T. 2. -  S. 548. M. Гомза, а за ним Л. Войтович не пов’язували Вітка сина Просимира зі знатним 
Вітком зі Спішу, чиїм батьком вважали Мунташа (Muntahas). Див.: Historia Scepusii. -  S. 198; Войтович JI. 
Князь Лев Данилович. -  С. 168.
1325 Statny archiv v Levodi (§AL), SpiSska kapitula, Scrinium VII, Fasciculum 1, Nr. 2.
1326 «ad preces et instanciam peticionum Leonis ducis Rusie dilecti cognate nostri», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 299.
1327 «quod viri supradicti servire teneantur ad ea servicia, que, alii filii iobaionum socii eonmdem domino regi servire 
consueverunt», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 355.
1328 CDAC. -  V. 7.-№ 250.
* Див.: Розділ 6. Disputatio. Глава 6.1. Судислав de genere Ludan. 6.1.3.4. With filius Zabazlai.
1329 RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 195.
1330 Malyusz E. Тигбс megye kialakul&sa. -  Old. 152-153,157.
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Загальний земельний фонд, який надав король усім трьом синам йобагіонів 
(Vitk, Dobez і Hose), становив близько 120 га (duorum aratrorum sufficientem)1331. При 
цьому, за підрахунками Ф. Жіфчака і М. Гомзи, Вітк і Гость розділили % загальної 
площі, а чверть перейшла Добошеві (quartam partem iam dicte terre Dobez)1332. 3a 
дослідженнями А. Жолдоша, середнє надання йобаґіона становило 140-175 га1333 
Отже їхні статки були посередні, хоча їх і передавали у спадок, що в 1277 р. підтвер
див Володислав IV1334.

5.2.5. Filius iobagionis Hosce filius Rus
Поселенцем Спішської землі, на думку істориків, можна вважати сина 

йобаґіона nomine Hose filius Rus1335. Патронім Hosce -  Rus прямий доказ цього. При 
цьому все ж існують альтернативні оцінки. Словацький історик Петер Лабанц не 
відкидає ймовірності, що під іменем «Rus» слід розуміти прізвисько активного учас
ника походів Андрія II до Галичини. Тому, за словами автора, він не обов’язково 
походив з володінь Рюриковичів, хоча й був слов’янином1336.

Можливо, до Спішу Гость чи його батько Рус прибули під час військових чи 
дипломатичних місій 40-50-х pp. XIII ст. Тоді здійснювалося немало посольств, 
загони Романовичів взяли участь у боротьбі за Австрійське герцоґетво. Чимало 
угорців здобуло за службу надання.

1331 CDS1. -  T. 2 .-S . 355.
1332 liftakF., Zmatlo P. Op. cit. -  S. 9; Historia Scepusii. -  S. 198.
1333 Zsoldos A. Az Arp&dok 6s allatval6ik... -  Old. 204.
1334 «[•••] predictam terram eisdem ac eorum heredibus heredumque successoribus contulimus perpetuo ac pacifice 
possidendam», див.: RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 195.
1335 liftak F., Zmatlo P. Op. cit. -  S. 9; Marek M. Cudzie etnikd na stredovekom Slovensku. -  S. 235; Historia Scepu
sii.-S . 198.
1336 Labanc P. SpiSski prepoSti do roku 1405 / P. Labanc. -  Tmava : FilozofickA fakulta Tmavskej univerzity v Tmave, 
Towarzystwo Stowak6w w Polsce, 2011. -  S. 192.
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Саме ім’я Hose (в перекладі «Гість») зустрічається не часто і має інші 
значення: Гостивит, Гостим, Гостимир, Гостята1 37 Оскільки в Угорщині прийшлих 
осіб називали «гостями/госпітами» (іhospites), одного із чужинців могли занотувати в 
характерний спосіб. У конфірмаційному акті короля Володислава IV 1277 р. відомий 
Swethimer filio Hosce1338 Святомир означає «просвітитель миру (людей)»13 9

Майновий і суспільний статус Гостя відомий з актів 1255-1256 pp. Він 
належав до синів йобагіонів1340 Вітк син Просимира та Гость син Руса порівну 
поділили Ул отриманого надання, тож земельний наділ Гостя становив 45 га -  
небагато порівняно з іншими. Отримати угіддя він міг, наприклад, після війни 
Арпадів і Романовичів за Австрійську спадщину, перша стадія якої завершилась 
1253 р.

Втім в отриманих землях сім’я Гостя мешкала недовго. Очевидно, Святомир 
був останнім держателем, бо вже 1298 р. серед власників села Вітковце постають 
магістр Павол і Мікулаш, котрі, як припускає Ф. Жіфчак, могли доводитися першим 
господарям поселення Віткові, Гостю та Добошеві хіба далекими родичами1341.

Батько Гостя Рус міг прирівнюватися до йобагіонів. Імовірно, з ним пов’язане 
заснування на Спішу села Рускіновце (Rusken, тепер -  невціліле поселення, 
Кежмарський округ, Пряшівський край, Словаччина), розташованого на дорозі між 
Левочею й Кежмарком, уперше відомого під 1277 р.1 42.

Інші нащадків Руса невідомі.

5.2.6. Filius iobagionis Dobez filius Leton
Син йобаґіона Добош син Летона, відомий з актів 1255 та 1277 pp., належав до 

спішської дрібної військовослужилої знаті. Його етнічність дискусійна. Разом з 
іншими синами йобагіонів він отримав у 1255 р. землі від Бели IV134 . Обсяг надання 
становив, як вважають Ф. Жіфчак і М. Гомза, чверть від загального1344.

Ім’я Dobez на слов’янський зразок звучить Dobes (Добош) і співзвучне заснов
никові родові Добо-Руска, відомому в східних комітатах Угорщини від кінця XIII-
XIV ст.1345 Втім зв’язку сина йобаґіона Добоша з цим сімейством відшукати не 
вдалося.

5.2.7. Iobagio Zubuzlaus de villa Checher
Залюднення прикордонних східних комітатів Угорщини завжди залишалося 

одним із найдискусійніших. Науковці намагалися з’ясувати, коли в землях сучасно
го Закарпаття оселялися вихідці, наприклад, з Галицької землі. Безумовно, топоні

1337 Лозко Г. Назв, праця. -  (Г).
1338 RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 195.
1339 Лозко Г. Назв, праця. -  (С).
1340 Zsoldos A. A vaijobbagyi birtokl&s megit616s£nek v41toz£sai a tataij&rdst k6vet6 m&sfi61 £vsz£zadban. -  Old. 5-34; 
Ejusdem. N£hany adat a v£ijobb£gys4g letszamanak kerdes^hez. -  Old. 85-94; Ejusdem. A szent kir&ly szabadjai. 
Fejezetek a v&ijobb4gysag tort^nete. -  Old. 42; Ejusdem. Az Arpadok 6s allatvaloik... -  Old. 201-206.
1341 iifiakF., Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 12.
1342 Stevik M. Sidelna Struktura kopijnickych osid cestna sief, str&ne a z£sekov£ miesta na SpiSi v stredoveku / M. Ste- 
vik II Z minulosti SpiSa. Rodenka Spi§sk6ho spolku v LevoCi / [zostavil F. tifedk]. -  Levoda, 2002. -  R. IX-X 
(2001/2002).-S . 58.
1343 CDS1.-T. 2 .-S . 299.
1344 lifiakF., Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 9; Historia Scepusii. -  S. 198.
1345 Про рід Добо-Руска див.: Wertner М. A  ruszkai Dob6, a P&locsi 6s a Ruszkai B&tor csal&d kdztts Iesz4rmaz4sa 
/ M. Wertner II Turul. A Magyar Heraldikai 6s Genealogiai T&rsas4g K6zl6nye. -  1902. -  K. 20. -  Old. 191-193.
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мійних студій та індивідуалізацій згаданих угорськими актами осіб, які тут 
проживали, для повноцінного дослідження замало. Ми маємо справу зі здебільшого 
слов’янськими назвами, які могли закріпитися тут у різний спосіб.

Зокрема, згаданого дипломом короля Бели IV 28 серпня 1263 (?) р.1346 замко
вого йобаґіона Себеслава із села Чечер (Zubuzlaus de villa Checker, тепер -  село 
Чичаровце, округ Міхаловце Кошицького краю, Словаччина*) М. Грушевський 
вважав прийшлим1347 Свідком словансько-словацької історії називав село Чечер 
Ф. Улічний1348. Акт, виданий in Verenche (тепер -  село Саболчверешмарт, медьє Са- 
болч-Сотмар-Береґ, Угорщина) закріплював розподіл Чечера між членами родини 
Себеслава та його родичем -  Мікою сином Іоанна1349. Terminus ante quem 1263 р. цей 
йобаґіон контролював угід дя вже певний час. Зміст документа повідомляв, що:

«[...] коли за нашої присутності між Мікою сином Іоанна, з одного боку, та йобаґіона- 
ми фортеці Унґ Себеславом з родичами із Чечера -  з другого, щодо частини землі цього ж 
Чечера зав’язується судова справа, тоді згаданий Себеслав від себе та кревних родичів за 
нашої присутності погодився цю частину володіння площею два плуги в мирі віддати 
названому Мікові [...]»135°

Однак terminus ante quem 17 лютого 1265 р. родич Себеслава -  Міка син 
Іоанна помер, не залишивши спадкоємців, що стало приводом до ревізії меж Чечера, 
зафіксованої відповідним королівським актом1351

«Отже маємо намір заявити усім присутнім, що Себеслав із села Чечер, який прибув 
до нас і нас покірно благав, щоб витяту частину землі Чечера, яку посідав без спадкоємців 
його близький родич Міка, від нього ж до своїх [земель. -  М. В.] прилучити та підтвердити, 
як це прийнято в нашому королівстві, як це володіння, так і землі згаданого Чечера із лісами, 
луками та річкою Латорицею, що тут протікає. Колись найславетніший володар, світлої 
пам’яті -  король Коломан своїм розпорядженням [...] як відомо, за вірну службу надав у 
довічне користування надання досвідченому Іоаннові Фрідріху та Андрієві, прозваному 
Франта -  предкові цього Себеслава»1352.

1346 CDP. -  T. 8. -  S. 91; RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 414. Див. також: MOL, DL 31179.
* Див.: Kaminska L. Cidarovce -  VeFka MoFva. Vyskum polykultumeho sidliska / L. Kaminska. -  Nitra : SAV, 2010. 
-152 s.
1347 Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  C. 502.
1348 Ulicny F. Dejiny osidlenia Uiskej 2upy. -  S. 57.
1349 CDP.-T. 8 .-S . 91.
1350 «[...] cum inter Myxam filium Johannis ex una parte, et Zubozlaum ac consanguineous suos de Chechyr iobagio- 
nes castri de Vng ex altera, super quadam particular terre de eadem Chechyr coram nobis question verteretur, tandem 
dictus Zobozlow pro se et suis consanguineis coram nobis constitutes, dictam particulam terre, quam duorum arat- 
rorum esse dicebant, reliquit pacifice dicto Myxe [...]», див.: CDP. -  T. 8. -  S. 91.
1351 RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 436.
1352 «Proinde ad vniuersorum notitiam tenore praesentium volumus peruenire, quod accedens ad praesentiam nostram 
Zobuszlo de villa Chicher, nobis humillime supplicauit, vt quamdam portiunculam terrae de terra Chicher exscissam 
sine herede Mike decedentis, proximi scilicet sui, a quo eandem, secundum approbatam regni nostri consuetudinem, ad 
se, et suos proximos deuolutam fore assent, sibi confirmare dignaremur, quam scilicet particulam terrae, nec non et 
terram Chicher praedictam cum syluis, pratis et fluuio Latorza, ac vado in eodem habito, olim excellentissimus D. 
Colomanus Rex, bonae memoriae, mediantibus suis litteris donationalibus [...] condam Iohanni Fridriae Prurentis 
scilicet Andreae, Franta dictis, Proauo scilicet eiusdem Zubuzlo, suisque posteritatibus pro fidelibus seruitiis in perpe- 
tuum donasse dignoscitur», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 267-268. Імена предків Себеслава суттєво відрізня
ються у пізніших виданнях. І. Нодь наводив запис акту так: «колись Іоанну Фрідріхові -  батькові ж предка ото
го Себеслава -  Андрієві Франкові» («[...] condam Johanni Fridrih patri scilicet Andree Franka dictis proauo



266

Наведений фрагмент дозволяє розглянути ймовірний час появи предків Себе
слава в королівстві та з’ясувати їхню етнічність.

В угорській історії відомо двоє Коломанів, які були королями: Коломан І* і 
молодший брат Бели IV -  Коломан, помазаний від семирічного віку на Галицьке 
королівство, який займав престол з перервами впродовж 1214-1221 pp. Свій титул 
син Андрія II зберігав до смерті1353 Однак у документі 17 лютого 1265 р. та його 
наведеній копії D. Colomanus Rex фігурує без детального титулу.

У постмонгольський період, до якого належить диплом, церковний та приват
ний актовий матеріал часто згадував про загиблого під час нападу кочівників 
брата короля, як правило, так: «Коломан, брат вищезгаданого короля»1354, «наш 
найшановніший брат, король і князь Коломан»1355, «найшановніший наш брат, 
світлий король Галичини та князь усієї Славонії Коломан»1356, «колишній король, 
найсвітліший наш брат Коломан»135 і ін., залежно від земель, якими той управляв за 
життя.

Натомість Коломана І тоді нотували як «світлої пам’яті Коломана»1358, «Коло
мана, світлого короля угорців»13 Безумовно, традиція ведення офіційного 
діловодства в першій половині XIII ст. була розвиненіша порівняно з рубежем XI- 
XII ст. Спектр уживаних епітетів щодо вінценосних осіб розширювався синхронно з 
удосконаленням дипломатики. За досвідом XIII-XIV ст. всіх колишніх угорських 
володарів незалежно від того, як ставилися до них наступники, вшановували post 
mortem однаково гідно.

Поняття proavus, відоме за актом 17 лютого 1265 p., з латинської мови 
перекладається «прадід» і «пращур». Воно, зокрема, може стосуватися і періоду 
правління Андрія II (коли, очевидно, ще жили батьки замкового йобаґіона 
Себеслава) і рубежу ХІ-ХІІ ст.**. І хоча І. Сентпетері вважав, що йдеться про період 
правління Коломана І1360, думка історика не зовсім переконлива.

Про село Чечер впродовж XI -  першої половини XIII ст. джерела 
«мовчать»1361. Відверто не слов’янськими, а германськими є й імена його перших 
власників. Можливо, це змусило засумніватися в автентичності документа 
котрогось із Читачів.

videlicet eiusdem Zobuzlo», див.: CDP. -  T. 6. -  S. 129). Аналогічно подав фрагмент І. Сентпетері (RSA. -  Т. 1 
(1001-1270). -  S. 436-437). І хоча він вважав документ оригіналом, у нашому примірнику хтось із користувачів 
на полях дописав hamis, себто -  фальсифікат.
* Для того, щоб Читач усвідомив різницю між Коломанами, тут до угорського короля ми вживаємо порядковий 
номер -  Коломан І, якого щодо нього в історіографії не використовують.
1353 Див., зокрема: CDH. -  Т. 3. -  V. 2. -  S. 90,103, 231, 238,286.
1354 «Colomannus, praedicti Regis frater», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 236.
1355 «carissimus frater noster Colomanus rex et Dux», жив.: CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 251.
1356 «charissimus frater noster Colomannus, rex Galiciae illuster, ac Dux totius Sclauoniae», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 1.
-S . 287-288.
1357 «Colomannus, quondam Rex, charissimus fratrer noster», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 21.
1358 «Colomannus rex bonae memoriae», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 347.
1359 «Colomannus, illustrus Hungarorum гех», див.: CDH. -  T. 5. -  V. 1. -  S. 310.
** Знахідки в Чичаровцях кераміки VIII-X ст. зафіксував Ф.Улічний. Однак до XIII ст. писемних даних про 
село автор не наводив (Ulicny F. Dejiny osidlenia U2skej £upy. -  S. 56-57). Від 80-x pp. XIV ст. тут вже мешкали 
якісь руські, наприклад, Johannes dictus Oroz de Checker (див.: A NagymiMlyi 6s SztArai gr6f Sztiray csal&d 
oklev^Mra. -  K. 1. -  S. 482; Diplomata Hungariae antiquissima. -  S. 431). Це, на наш погляд, засвідчує
перебування на селі «руського», невідомого за документами, оточення Себеслава з XIII ст.
1365 RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  Old. 18.
1361 CDS1. -  Т. 1. -  S. 377-379; Т. 2. -  S. 517-520.
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У 1271 р. замковий йобагіон Себеслав ще точно був серед живих. Його зга
дано у зверненні Бенедикта сина Матвія із Зеклена (Benenyg filius Mathey de Zeklen, 
тепер -  можливо, село Сокирниця Хустського району Закарпатської області, Укра
їна) до лелеського конвента монастиря Св. Хреста з проханням переуспадкування 
сусіднього з володіннями Себеслава села Батуа (Batua, тепер -  село Батьове 
Берегівського району Закарпатської області, Україна)1362.

З акта лелеського препозита Деметера 1273 р. відомо про Себеславового сина 
Володислава, який разом з батьком належав до йобагіонів Унґа (Ladislaus filius Zubo- 
zlay)1363. Відсутність натомість згадок про Себеслава може свідчити, що той terminus 
ante quem 1273 р. помер. За П. Енґелем, життя Володислава припинилося до 1279 р. 
Село Чечер відійшло Володиславові IV за відсутності спадкоємців1364. У документі, 
виданому, очевидно, незадовго після смерті останнього господаря, втім до 1279 p., або 
ж упродовж року, згадувалося: «[...] володар король [Володислав IV. -  М. В.\ ко
лишню землю йобаґіона фортеці Унґ, на ймення Володислав, що посідав Чечер без 
спадкоємців, передає в довічне користування вдівцеві магістрові Егідієві [.. .]»1365

Ймовірний родовід йобаґіона Себеслава з Чичаровець

lohannus Fridrich ! 1 Andreas dictus Franta | Zubuzlaus Ladislaus filius-LIĉ-1 — »  (рубіж XI-XII, або і------ » (не пізніше 1249 - Zubuzlai
1 j перша половина j між 1271-1273 pp.) (не пізніше 1257 -  до1
1___________ 1

і XIII ст. -  ? p.) • 
i '

1279 pp.)

Отже ймовірність проживання в комітаті вихідців руських із земель, які 
належали до предків Себеслава, відкидати не варто. Це могло статися між 1096— 
1116 pp. (час правління в Угорщині Коломана І) або ж, найвірогідніше, між 1214— 
1241 pp. (період від поставлення герцоґа Коломана на галицький престол до пора
нення в битві на Шайо та смерті в хорватських землях у червні 1241 p.). Дискусій- 
ність походження замкового йобаґіона Себеслава і його родини зумовлюється 
відсутністю в писемних джерелах чітких етнічних індивідуалізацій. їх, як ми 
припускаємо, втратили родичі попередніх поколінь. Однак село Чечер залишалося 
привабливим для оселення вихідців з Русі. У XIV ст. деяких його мешканців 
прозвали Руськими.

1362 CD P.-T. 6 .-S . 181.
1363 Ibidem. -  T. 8. -  S. 44(М41.
1364 Engel P. A nemesi tirsadalom a koz^pkori Ung megylben. -  Old. 61.
1365 «[...] dominus rex quandam terram iobagionis castri de Wngh nomine Ladislai sine herede decedentis Checher 
vocatam relicte magistri Egidii contulisset perpetuo iure possidendam [...]», див.: RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2- 
3 .-S . 255.
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5.2.8. Болринь Lve, cum duobus flliis suis Fudur scilicet et Stephano (rutheni?)
В акті молодшої королеви Єлизавети 1264 р. йдеться про, ймовірно, бояр 

галицького або чернігівського оточення Ростислава Михайловича, які з ним 
переїхали до Угорщини. Вперше думку про це висловив М. Грушевський1366

У документі сказано:

«Ми, Є(лизавета), Божою милістю молодша королева Угорщини, господарка Тран
сильванії та володарка половців, засвідчуємо всім, хто повідомляє через присутніх, що Лев з 
обома синами Федором і Стефаном прибули до нас та покірно просили, щоб землю, прозвану 
Бород [можливо, тепер -  село Барбове Мукачівського району Закарпатської області, Україна. 
Не відкидається й уживання топоніма Брод, тобто «брід»1367 -  М. В.] комітату Береґ неподалік 
Мукачевого [тепер -  місто Мукачеве Мукачівського району Закарпатської області, Україна. -  
М. В.], постійно оброблювану відповідно до привілею володарки княгині з Мачви та Боснії 
Анни, наданого нам через вказаного Лева, залишили без змін, втім вважаємо за потрібне 
підтвердити привілеями»1368.

Після зайняття 
в 1238 р. Галича 
Данилом Романовичем 
князь-вигнанець утік 
до Бели IV, а на
прикінці 1242 -  на по
чатку 1243 pp. (?) ко
ротко повернув га
лицький престол. Що
правда, загони, від
правлені волинськими 
володарями проти 
Ростислава, змусили 
його знову покинути 

місто. Разом з ним відправилися й окремі бояри1369. Можливо, деякі з них добралися 
з князем до володінь Арпадів попри те, що: «Ростислава разогнаша Татарове во 
Боркоу»1370

Такими, на нашу думку, могли бути «Лев із двома синами Федором і 
Степаном», які отримали від дружини Ростислава Анни «неподалік Мукачевого в 
комітаті Береґ землю, прозвану Бород»* У документі читаємо:

1366 Грушевський М. Історія України-Руси. -  T. 2. -  С. 501.

1367 Там само.
1368 «Nos E(lisabeth) dei gracia iunior regina Hungarie, ducissa Transsilvana, domina Cumanorum, significamus uni- 
versis quibus expedit per presentes, quod Lve cum duobus filii suis Fudur scilicet et Stephano, ad nostram accedens 
presentiam, nobis humiliter suplicavit petens, ut terram Borod vocatam in comitatu de Bereg sitam prope Munkaach 
sibi per dominam Annam ducissam de Machov, sue de Bazna perpetualiter collatam, prout in literis eiusdem domine 
Anne exinde confectis nobis per predictum Lve presentatis vidimus contineri, eidem pacifice relinquentes, nostrarum 
eciam patrocinio literarum dignaremur confirmare», див.: CDP. -  T. 8. -  S. 98.
1369 Ипатьевская летопись. -  Стб. 793.
1370 Там же.-Стб. 794.
* «Lve, cum duobus filiis suis Fudur scilicet et Stephano [...] terram Borod vocatam in comitatu de Bereg sitam prope 
Munkaach», див.: CDP. -  T. 8. -  S. 98, 125; RSA. -  T. 2 (1255 (1270-1301). -  V. 1 (1255-1272). -
S. 51. M. Грушевський, зокрема, не був переконаний, чи йдеться про автохтонів (див.: Грушевський М. Історія 
України-Руси. -  T. 2. -  С. 501).

Родовід імовірного боярина Лева



269

«Ми, Стефан, Божою милістю молодший король Угорщини, герцог Трансильванії [...] 
маємо намір додати, що Лев із синами Федором та Стефаном, які прибули до нас; передав 
листи славетної молодшої королеви нашої співправительки з милостивим благанням, щоб їх 
підтвердити [...]. Ми ж його прохання, яке було справедливим та законним, королівською 
ласкою наказуємо підтвердити так, щоб цю землю, яку ми надали і подарували згаданому 
Левові та його синам, а також їхнім нащадкам і спадкоємцям, [вони отримали. -  М. В.] у 
постійне користування; а також для підсилення протекції підтверджуємо цей документ 
славетної володарки королеви, нашої співправительки»1371.

Саме від Бели IV на початку 40-х pp. XIII ст. колишній галицький князь 
отримав землі у східних комітатах Абауйвар, Саболч і Земплін (sequitur donatio ter
rarium in Comitatibus Abaujvar, Szabolch et Zemplin)1372.

У 1270 p. надання Левові, Федорові й Стефанові підтвердила молодша 
королева Єлизавета1373

Імена LevelLvelLuelLwe та FudurlFudorlFedor зустрічаються в актах Угорщини 
нечасто1374 Про держателів Борода, зокрема і про поселення, взагалі не йдеться в 
жодному відомому дипломі XIII ст.137 Статус вільних поселенців підтвердила 
згадана грамота. Належність до боярства Галичини або Чернігівської землі диску
сійна, але через певний зв’язок з оточенням князя Ростислава Михайловича та його 
дружини її ми не відкидаємо.

5.2.9. Болринь Fudur filius Leoni (ruthenus?)
Імовірно, це колишній представник галицької або чернігівської знаті, 

прихильної князеві Ростиславові Михайловичу, син Лева (можливо, боярина), 
згаданий 1264 р. серед держателів у комітаті Берег поблизу Мукачевого землі Бород, 
наданої володаркою Мачви -  Анною1376

5.2.10. Болринь Stephanus filius Leoni (ruthenus?)
Інший син Лева, можливо, належав до боярського оточення колишнього 

галицького володаря -  Ростислава Михайловича. За не встановлені документально 
заслуги він з братом і батьком отримав від дружини князя володіння Бород у 
комітаті Берег неподалік Мукачевого 377

5.2.11. Vruz/Wrus filius Thome de Scenik/Zemere
У дипломах єпископської канцелярії комітату Гевеш 1273-1296 pp. кілька 

разів згадують VruzlWruslOruz filius Thome de ScenikJZemere (тепер -  село Семере,

1371 «Stephanus dei gratia iunior rex Hungariae, dux Transilvanus [...] volumus pervenire, quod accedens ad nostrum 
presentiam Leve cum duobus filiis suis, videlicet Fudur et Stephano, literas domine regine iunioris karissime consortis 
nostre nobis exhibuit humiliter supplicando [...]. Nos igitur peticionem ipsius, quia iusta erat et legitima, regio favore 
duximus annuendam, ita scilicet, quod et nos ipsam terram predictis Leve et filiis suis, ac eorum heredibus heredumque 
successoribus, dedimus donavimus et contulimus in perpetuum possidendam, et confirmare ipsas literas domine regine 
karissime consortis nostre nostrarum presencium literarum munimine roborando», див.: CDP. -  T. 8. -  S. 125.
1372 CDH .-T. 5 .-V . l . - S .  55.
1373 C D P.-T. 8 .-S . 98.
1374 CDAC. -  V. 7. -  №136, № 232; V. 12. -  №477; CDH. -  T. 6. -  V. 1. -  S. 126; T. 8. -  V. 2. -  S. 291; T. 8. -  V. 3.
-  S. 486; CDP. -  T. 4. -  S. 162-163; T. 6. -  S. 165,216,339; T. 7. -  S. 88, 159.
1375 Gydrffy Gy. Az Arpadkori MagyarorszAg tOrtineti foldrajza. -  K. 1. -  Old. 535-536.
1376 C D P.-T. 8 .-S . 125; RSA.-T. 2 : (1255 (1270-1301).-V . 1 : (1255-1272). -  S. 51.
1377 C D P.-T. 8 .-S . 125.
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медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина). Упорядник актів Ержебет-Кондорне 
Латкочкі переконана, що йшлося про руського поселенця, занотованого на 
угорський зразок Szemerei Orosz, тобто -  Русом із Семере1378. Джерела дозволяють 
реконструювати його життєпис.

За актом 14 лютого 1296 p. Wrus згадується з патронімом filius Thome (Фома) 
та земельною, імовірно, родинною належністю de SceniklZemere 379 Тома/Фома мав 
трьох синів: Руса (Vruz/Wrus filius Thome), Петра (Petrus) і Миколу (Nicolaus) 1380 
Станом на 1275 р. Рус був одружений, а отже, йому виповнилось щонайменше 14 
років. Документ згадував батька його дружини, «[...] свекра Альбрехта з його сином 
Стефаном»1381, та ще двох невідомих на імена синів.

Певне, Рус народився раніше, як 1261 p., бо від 1273 р. він активно брав 
участь у судових справах, зафіксованих канцелярією Еґерського архієпископства. 
Достеменно його соціальний статус невідомий. Однак інформація про розмір майна 
дозволяє вважати Руса сина Фоми заможним нобелем, якого Бела IV згадав серед 
інших мешканців села (terras nobilium de Scemere) актом 1261 p.1382.

Хоча родині вельможі належало Семере (очевидно, це був перший наділ, 
отриманий від короля), у 1272 р. він із кількома знатними особами за 25 марок 
придбав partem terre TarkanlTharkan (тепер -  село Мале Тракани, округ Требішов,

1378 Arp&d-kori oklevelek a Heves megyei lev61t&rban (Diplomata aetatis Arpadiana in archivo comitatus Hevesiensis 
conservata) / [v&logatta, forditatta, bevezet6ssel, jegyzetekkel elldtta 6s a mut£t6t k6szitette E. Kondome Latkoczki]. -  
Eger : Heves Megyei L6v61tir, 1997. -  Old. 39-40,43^4,49, 80, 80-81.
1379 Ibidem.-Old. 80.
1380 Ibidem.-Old. 40.
1381 «Albrecht socer eiusdem cum filio suo nomine Stephano», див.: Arp&d-kori oklevelek a Heves megyei lev£lt£rban. 
-O ld. 43.
1382 CDH.-T. 4. -  V. 3 .-S . 36.
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Кошицький край, Словаччина). Поселення тривалий час не мало єдиного 
власника1383. Про це йшлося, наприклад, в акті естергомського архієпископа Фоми 
від 1317 р.1384.

За Д. Дьєрффі, частина Тракан належала Русові щонайменше впродовж 1272— 
1275/1276 pp. Потім село перейшло єпископові1385

Рус неодноразово брав участь у судових справах про переділ земель. Так було 
в 1273 та 1296 р.1386 Зокрема в 1296 p., не маючи змоги повернути 2 марки 
(можливо, золота, завважки близько 498 г) комесові егерського єпископа Марцелу, 
він розплатився двома плугами землі Семере -  duorum aratrorum terrae Zemeren 7 
Імовірність оплати боргу золотом засвідчується, на наш погляд, площею ділянки, 
переданої Марцелові, ймовірно, 120 га (у/с!)1388 Ми не відкидаємо, що Vruz був 
грамотний.

Втім майже нічого не відомо про його дітей. Сином Руса міг бути Фома, відо
мий 25 червня 1328 р. Про братів знаємо лише з одного диплома 1273 p.: «Nicolaus 
de Scemere et Vrus frater eiusdem» та «Petrus vero pro Vrus fratre swo»1389. Йшлося про 
право власності всіх трьох на villam Scenik/Zemere і спільну купівлю частки в Малих 
Траканах, через яку (<quintam partem terre Tarkan) ті сперечалися із сусідами Фомою 
сином Віктора із Форноша (Thomaso filio Yctor de Fomos, тепер -  село Форнош 
Мукачівського району Закарпатської області, Україна), Урбаном сином Чомодора 
(Vrbano filio Chomodor) і Григорієм сином Бокса (Gregorio filio Воха)ІШ

Не з’ясованими залишаються їхній соціальний статус, посади, кількість 
залежного населення, інша нерухомість не лише в околицях Еґера, а й, можливо, 
інших комітатах країни.

5.2.12. Vruz filius Garmanus de genere Molnar
У 1275 p. сини Віталія Барнабаш (Barnabas, Варнава) і Вілмар, сини Руса (Vruz) 

Ґуґа та Ітемер і син Чумона Андрій з роду Молнар звернулися до Вашварської 
капітули (тепер -  місто Вашвар, медьє Ваш, Угорщина) у справі випадкового вбивства 
знатними мешканцями Молнара (тепер -  село Молнарі, медьє Зала, Угорщина) сина
ми Беке Самсоном та Саулом згаданого сина Германа Руса. За скоєний злочин убивці 
мали виплатити постраждалій стороні 27 марок («[...] receptis viginti septem marcis 
plenarie coram nobis a Samsone et Saulo filiis Beke nobilibus de eadem Molnar, a morte 
Vruz filii Garmanus de ipsorum linea condescendentis de genere Molnar, interficti casualiter 
per eosdem Samsonem et Saulum [.. .]»)1391

З цього документа Я. Корачоньї зробив висновок, що йдеться про особу 
nomine Orosz, тобто -  Руса139 . Як той потрапив до угорського середовища,

1383 Arpdd-kori oklevelek a Heves megyei lev£lt£rban. -  Old. 39-40,43.
1384 CDH. -  T. 7. -  V. 2. -  S. 682.
1385 Gydrfly Gy. Az Arpadkori Magyarorszag t6rt6neti fftldrajza. -  K. 3. -  Old. 140.
1386 Arpdd-kori oklevelek a Heves megyei lev£lt£rban. -  Old. 39-40, 80-81.
1387 Ibidem. -  S. 80.
1388 Пор. це на Спішу: iifiak  F., Zmatlo P. Op. cit. -  S. 9.
1389 Arp&d-kori oklevelek a Heves megyei lev61t£rban. -  Old. 40.
1390 Ibidem.-Old. 39.
1391 CDP. - T. 8 .-S . 442.
1392 Karacsonyi J. A magyar nemzets£g£k a XIV. sz&zad kdz£p£ig. -  Old. 376.
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науковець не пояснював. Можливо, йшлося про родича йобаґіона Руса, власника 
надань у комітаті Зала на початку XIII ст.*

Крім відомостей про синів Ґуґу та Ітемера, іншої інформації про родину Руса 
конкретизувати не вдалося. Одного з його вбивць Саула згадував 27 жовтня 1291 р. 
королівський акт, адресований Вашварській капітулі1 93

5.2.13. Huruz filius Irozlay de Scypus
Спішська земля неодноразово ставала «другою батьківщиною» різних 

середньовічних gentes, зокрема носіїв руських імен і предикатів. Серед таких -  
Huruz filius Irozlay de Scypus (Рус син Ярослава зі Спішу), відомий з актів, виданих у 
80-х pp. XIII ст.**

Вперше про цього вельможу відомо з диплома королеви Єлизавети 1280 p.:

«Ми, Єлизавета, Божою милістю королева Угорщини, [...] землю згаданого села Кул- 
чуа [тепер -  село Клчов, округ Левоча, Пряшівський край, Словаччина. -  М. В.] за правом та 
розсудливо виокремлену й розділену якоюсь дорогою, що веде з Чорного лісу до села Ґурґов 
[тепер -  село Спішський Ґрґов, Левоча, Пряшівський край, Словаччина. -  М. В.], сусіднього 
колись лісові Гаражд, з усіма добрами та прилеглостями за вірну службу подарували, надали 
й приписали у постійне користування Русові синові Ярослава зі Спішу, його нащадкам і 
спадкоємцям. За цю частину землі той Рус володареві королю, або нам, чи нашим спадкоєм
цям, щороку напередодні свята Святого Михайла повинен сплатити три ваги [можливо, 
фунти. -М . В.] золота до скарбниці Королівства»1394

Конфірмацію надання 
18 серпня 1281 р. здійс-

1395нив Володислав IV , та, 
втім, невідомо, на яких 
умовах повинен був гос
подарювати у відведених 
землях Рус син Ярослава
-  possessio, predium, ses- 

sio чи ін. Наступний акт 16 березня 1282 р. король видав через непорозуміння 
навколо земель Клчова. Виявилося, що комес Левочі син Альбі Генча Ганна 
(comes Hannus filius Albi Hench de Leuche) володів правом власності на село ще від 
1263 р.1396 Саме ж поселення в 60-90-х pp. XIII ст., як показують новітні словацькі 
дослідження, часто було предметом особливої уваги місцевої знаті, яка шукала

* Див.: Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. Personae nomine RuthlRuslRuz. 
5. 1. Імовірні. 5. 1. 1. Vrus Jobagio.
1393 RSA. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  S. 83.
** Huruz, на нашу думку, це мадяризована форма імені Рус. Типово угорське означення імені мало б звучати 
Or os у Oroz.
1394 «[...] terra dicte ville Kulchua, iure et racionabiliter exemptam, ac per quandam viam, que a nigra silua, in villam 
Gurgou due it, separatam et diuisam, cum quodam nemore, quod Harast dicitur sibi contiguo, et cum alys vtilitatibus 
suis, et pertinencys, Huruzk, filio Irozlay de Scypus et suis heredibus heredumque suorum successoribus pro suis fide- 
litatibus et seruicys, dedimus, donauimus et contulimus perpetuo possidendam et de hac particular terre, idem Huruzk, 
domino Regi vel nobis vel successoribus nostris, tria pondera auri cum pondere camera Regie circa festum sancti 
Mychaelis, soluere assumpsit omni anno», див.: CDP. -  T. 6. -  S. 262-263.
13,5 Ibidem.-S. 269.
13% Ibidem. -  S. 115-116,274-275.
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підтримки королів. У 1284 р. якісь землі Клчова було затверджено й за магістром 
Левочі -  Ґелбрандом1397 Втім про участь у цих суперечках Руса сина Ярослава

1398науковці не говорять
Можливо, через непорозуміння в успадкуванні землі, непослідовність 

політики Володислава IV 18 жовтня 1289 р. за актом капітули Св. Мартіна на Спішу 
Рус погодився продати комесові Левочі Ганну своє надання за 24 марки сріблом1399 

З огляду на суму, яку він мав щороку сплачувати до королівської скарбниці, 
отримані від левоцького комеса кошти були мізерні. З чим пов’язаний дисонанс 
виплат -  невідомо.

Отже, Рус, син Ярослава зі Спішу, контролював не встановлене точно за пло
щею надання Клчов упродовж 1280-1289 pp. Свідчень, які б відтворювали інші 
аспекти його діяльності, віднайти не вдалося.

5.2.14. Comes Andreas filius Johannis de Wruzy
У двох актах 29 серпня та 30 грудня 1280 р. занотовано перебування на службі 

дружини Володислава IV угорської королеви Єлизавети (Elizabeth, 1261/1264-1304) 
комеса Андрія (comes Andreas filius Johannis) якого ідентифікують акти de Wruzy. 
Йому належала, зокрема, «земля Фекете, [Feketeu, тобто Чорна, що розташовувалося. 
-M S .]  між Зиманом [тепер -  імовірно не збережений населений пункт, Вуковарська 
жупанія, Хорватія. -  М. В.] і Фізестом»1400. Досі лише І. Сентпетері звернув увагу на 
це повідомлення1401, яке, втім, залишає багато запитань.

Загалом вважати комеса руським передчасно. Ідентифікація, з якою він та син 
Михайло (Mycael filius Andree de Wruzy) відомі 30 грудня 1280 p., непереконлива. 
Формула de Wruzy може підкреслювати походження сім’ї Андрія з населеного пун
кту, який колись заснували руські переселенці. Підсилюють це переконання 
аналогічно вжиті ідентичності Андрія і Михайла: comes Andreas filius Johannis de 
Wruzy та Mycael filius Andree de Wruzy1402. Тобто, укладачі актів усвідомлювали 
територіальну належність Іоанна, Андрія й Михайла до топоніма Wruzy.

Складно, втім, локалізувати Чорну землю (terra Feketeu), відому серед 
власності комеса Андрія від 1280 р. Так Т. Смічіклас сумнівався, коли ототожнював 
її з селом Черна (Вуковарська жупанія, Хорватія) 1403

З кількох дипломів 1283 і 1286 рр. знаємо, що Feketeu-ErdeulFeketeu herdeu 
(тобто «Чорний ліс») міг розташовуватися й на Спіші1404 Аналогічних локонімів у 
королівстві було немало. Однак локалізація Feketeu саме inter terras Zyman et Fyzesth 
nominatas («[...] також із західного боку -  між володіннями синів Юрка й Симона 
сина Вида, а з північного -  між землями Малий Еґрешд [мабуть, тепер -  поселення 
Ґрадіште, Вуковарська жупанія, Хорватія. -  М. В.]» 405) зводить пошуки до комітату

1397 CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 248.
1398 Historia Scepusii. -  S. 218.
1399 «[...] idem Huruzk possessionem suam, seu terram, collatam sibi a domina Regina matre domini Regis pro suis 
meritoris seruicys prout in priuilegys euisdem domine Regine, et Regis continetur [...]»»див.: CDP. -  T. 6. -  S. 340.
1400 «terra Feketeu vocate inter terras Zyman et Fyzesth nominatas», див.: CDRCDS1. -  V. 6 : (1272-1290). -  S. 358.
1401 RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 270.
1402 CDRCDS1. -  V. 6 : (1272-1290). -  S. 358.
1403 Ibidem.-S. 358.
1404 CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 173-174,330.
1403 «[...] item inter terras filiorum Gyurk et Symonis filii Wyd a parte occidentali, necnon inter terram Kus Egresd 
dictam a septemtrionali plaga existentem», див.: CDRCDS1. -  V. 6 : (1272-1290). -  S. 358.
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Вуковар. Це підтверджує й акт 1237 p., за яким по сусідству із селом Zyman1406 
відома terra Vrse1407, ймовірно рідне поселення Andreae filii Johannis de Wruzy. Земля 
Vrse тотожна селові Wruz! Vruz! Wruzy! Orozy in comitatu Wolkow1408. У джерелах вона 
вперше відома 1221 р. як terra Russa (тепер -  імовірно, не збережений населений 
пункт, Вуковарська жупанія, Хорватія) 1409

У приморських комітатах Угорщини існувало чимало топонімів, пов’язаних із 
руською колонізацією. Такими, зокрема, на нашу думку, могли б бути Russa 
terra1410, Rusic mons (?)1411, villa Ruzindol1412 та ін. Цілком імовірно, «руські» поселен
ці заснували й згадане село Orozy. Його поява в межиріччі Сави, Драви і Дунаю, на 
перший погляд, виглядає осібно через віддалення кордонів руських земель. Ми не 
відкидаємо, що першу хвилю мешканців тут становили вихідці з Галичини, які 
покинули князівство після вигнання короля Коломана в 1217-1218 pp. У 
Вуковарському комітаті не раз згадували активних учасників східної політики 
династії Арпадів. Зокрема під 1231 р. серед оточення Коломана відомий magister 
Fila -  зять галицького боярина Судислава1413

Додаткові труднощі до ідентифікації Андрія сина Іоанна de Wruzy вносить 
текст кількох наступних актів. Так, капітульним дипломом Боснійської церкви 11 
березня 1333 р. згадуються Nicolaus et Gregorius nobiles de Wruzy1414. Втім один із 
них -  суддя Григорій, за документом задарського капелларія Радоя 2 липня 1339 р. 
відомий як examinator Gregorius Vrzy1415 Відсутність сполучника «de» може опосе
редковано засвідчувати походження як Григорія, так і Миколи з Русі. Аналогічні 
припущення робимо й щодо Андрія із сином Михайлом.

Специфіка територіальної ідентифікації Андрія сина Іоанна de Wruzy та 
Михайла сина Андрія de Wruzy документами 1280 p., очевидно, пов’язана з їх 
етнічністю («іde Wruzy», тобто «з Русі») або родовою належністю до села Wruzy. 
Отже словосполучення «de Wruzy» означала б належність нобелів до поселення без 
стовідсоткової імовірності руського походження родини.

Надання Черна Андрій отримав, як занотовано, за

«[...] вірність виконання численних завдань та гідну похвали службу завжди і всюди, 
а особливо в Німеччині, куди відправився за нашим дорученням. Попри чималі страждання, 
зазнані від німців, вибиті зуби й відрубані пальці, повернувся до нас. Врешті його син 
Михайло, наш молодий слуга, від дитинства з усією вірністю та гідною віддачею, постійно 
перебуваючи при нашому дворі, нам і нашій дружині належно прислуговував»1416.

1406 CDH. -  Т. 1. -  V. 1. -  S. 449; CDRCDS1. -  V. З : (1201-1235). -  S. 268; CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 227, T. 4. -  
V. 1. -  S. 80; CDRCDS1. -  V. 5 : (1256-1272). -  S. 461.
1407 CDH.-T. 4 .-V . l . - S .  80.
1408 CDRCDS1. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 429,431; V. 11 : (1342-1350). -  S. 67-68.
1409 Ibidem. -  V. 3 : (1201-1235). -  S. 203.
1410 Ibidem. -  V. 3 : (1201-1235). -  S. 203; V. 5 : (1256-1272). -  S. 489.
14,1 Ibidem. -  V. 3 : (1201-1235). -  S. 348.
1412 Ibidem. -  V. 6 : (1272-1290). -  S. 468, 515-516; V. 9 : (1321-1331). -  S. 556.
1413 Ibidem. -  V. 3 : (1201-1235). -  S. 347.
14,4 Ibidem. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 87.
1415 Ibidem. -  S. 472.
1416 «[•••] plurima fidelitatis opera et laudabiles famulatus semper et ubique, specialiterque in Teotonia, vbi eciam in 
seruicio nobis exhibendo et extractis dentibus ac amputatis digitis per Teotonicos multa cruciamina passus fuit, nobis 
exhibuisset, et demum Michael filius eiusdem iuuenis noster a tempore puericie sue cum omni fidelitatis deuocionisque



275

Відносини угорських королів з німецькими володарями в 70-х pp. XIII ст. 
вважалися союзницькими. Під час протистояння Рудольфа І Габсбурґа з Пшемис- 
лом II Оттокаром й Володиславом IV у Геймбурзі 13 липня 1277 р. було укладено 
союз. Тож нам важко уявити, за яких обставин Андрій син Іоанна міг зазнати per 
Teotonicos тілесних ушкоджень і згаданих документом інших страждань. Джерело 
цього не деталізує. Втім компенсацію за збитки взяв на себе управитель справ двору 
королеви Єлизавети -  Мойсей, за чийого посередництва, мабуть, Андрій de Wruzy 
відправився до німецьких земель.

Михайло син Андрія de Wruzy, якого акт 29 серпня 1280 р. ідентифікує як 
iuuenis noster, очевидно, виконував функції придворного слуги королеви Єлизавети. 
Можливо, до 30 грудня 1280 р. його батько помер, оскільки тоді Володислав IV кон
фірмував надання Михайлові Черни1417 До 29 серпня 1280 р. тут урядував ще 
Андрій de Wruzy. Не відкидаємо завдання йому ушкоджень незадовго до появи 
диплома 29 серпня 1280 р. Зрештою, відомо, що після битви на Моравському полі
26 серпня 1278 р. недобитки тевтонського гуфу пробивалися назад через чеські й 
німецькі землі, їх переслідували загони з війська короля Володислава. До зими 
1279 р. рештки союзників Пшемисла II Оттокара ще залишалися в Австрії й Чехії.

Ми нічого не знаємо про сімейний стан Михайла. Через молодий вік у 1280 р. 
ми можемо лише припускати належність до його сімейства вперше згаданого 11 
березня 1333 р. вельможі nomine Gregorius Vrzy (de Wruzy). Обоє володіли 
предикатом de Wruzy1418 Григорієві на початку 30-х pp. XIV ст. могло бути вже 
близько 50-ти років.

5.2.15. Oroz filius Zeber
Лаконічною є згадка диплома каштеляна фортеці Капронца (тепер -  місто 

Копривніца, Копривніцько-Крижевецька жупанія, Хорватія) та Ройча (тепер -  місто 
Ровіще, Бєловарсько-Білогорська жупанія, Хорватія) магістра Іоанна про Ороса/Руса 
сина Зебера (Oroz filius Zeber), датована 28 березня 1328 р.1419 Він відомий серед 
заможних учасників судової земельної справи. Ми можемо припустити, що чоловік 
належав до мешканців з околиць замку Ройча1420, відомого в хорватських 
володіннях Арпадів від 9 лютого 1290 р.1421.

studio continue existens in domo nostra, nobis et domine consorti nostre laudabiliter seruinisset», див.: CDRCDS1. -  
V. 6 : (1272-1290).-S . 358.
1417 Ibidem. -  S. 371.
1418 Ibidem. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 87,472.
1419 AKOkl. -  T. 13 : (1329). -  Old. 99.
1420Ibidem.-Old. 570.
1421 CDRCDS1. -  V. 6 : (1272-1290). -  S. 685.
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5.2.16. Examinator Gregorius Vrzy
У двох дипломах, виданих між 1333-1339 pp., читаємо про особу на ім’я Gre

gorius. Акти ідентифікували його по-різному. Так, капітульний акт Боснійської 
церкви 11 березня 1333 р. згадував Nicolaus et Gregorius nobiles de Wruzy1422. Втім 
станом на 2 липня 1339 р. суддю Григорія документ задарського священика Радоя 
(Radoy capellarius) нотує examinator Gregorius Vrzy1423.

Наведені документи породжують сумніви з етнічності обох осіб, насамперед 
Григорія. Урядовці походили із села Wruzy in Wolkow comitatu existencium 424, 
належність до якого в 1280 р. могли мати comes Andreas filius Johanni та Mycael filius 
Andree de Wruzy (не відкидаємо, що їхнім нащадком був названий судця)*. Однак 
ідентифікація Григорія 2 липня 1339 р. Gregorius Vrzy (гіпотетично -  Gregorius 
Ruthenus) не дозволяє однозначно прийняти цієї версії.

Аналіз тексту обох документів, на нашу думку, дозволяє припустити його 
руське походження й проживання in villa Wruzy. Усім постатям, яких перелічує 
диплом 11 березня 1333 p., притаманний топонімійний предикат:

«Варфоломій син Хайме з Назада [Nazad, тепер -  невстановлений топонім, можливо 
комітат Вуковар, Угорське королівство. -  М. В.] та Домінік, Себастян і Іван з Ґаманьяша [Gama- 
nyas, тепер -  невстановлений топонім. -  М. В.], Микола з Мануги [Manuhy, можливо, тепер -  
село Старі Мікановці, Вуковарсько-Сремська жупанія, Хорватія. -М. В.]; а також знатні Фабіан 
і Григорій із Wruzy та Дама й Григорій із Замбора [Zambor, тепер -  невстановлений топонім, 
можливо, комітат Вуковар, Угорське королівство. -  М. В.], Яків син Серефила, Павло син 
Іоанна, Петро син Пурусла, Георгій син Дмитра з Палаґуара [.Palagar, тепер -  невстановлений 
топонім, можливо, комітат Вуковар, Угорське королівство. -  М. В.], Мартин з Верею [Werey, 
тепер -  село Вера, Вуковарсько-Сремська жупанія, Хорватія. -  М. В.] [.. .]»1425

Отже, важко піддати сумніву надання Григорія в селі Wruzy. Втім за актом 2 
липня 1339 р. ідентифікація Gregorius Vrzy examinator схожа й на етнічну. Цілком 
можливо, канцелярист забув додати сполучник «de».

Інформація обох документів підкреслює його знатність (nobilis). Григорій був 
освічений, свій підпис в актах ставив вище, ніж задарський нотаріус Яків

5.2.17. Nobilis vir Oros filius Ertudo
В одному з актів дружини Карла Роберта королеви Єлизавети, виданому у Ви- 

шеграді 5 вересня 1339 p., згадано знатну вдову Ертудо (можливо, Ґертруду) та її 
трьох синів Ороса, Яноша й Михайла. Вони з невідомих причин передавали під 
королівський захист власне майно Про яку нерухомість ідеться, документ не 
конкретизує. Невідоме, втім, й походження перелічених осіб. Можливо, ІОЩІН 
Руський (Orosz) та його дружина Єлизавета, згадані в одному з актів 1347 р. , 
походили з родини Ертудо.

1422 Ibidem. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 87.
1423 Ibidem. -S . 472.
1424 Ibidem. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 429,431; V. 11 : (1342-1350). -  S. 67-68.
* Див.: Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. Personae nomine Ruth/Rus/Ruz. 
5.1. Імовірні. 5. 1. 14. Comes Andreas filius Johannis de Wruzy.
1425 «Bartolomeus filius Heym de Nazad; item Dominicus, Sebastianus et Iwanka de Gamanyas, Nicolaus de Manuhy; 
item Fabianus, Nicolaus et Gregorius nobiles de Wruzy; item Dama et Gregorius de Zambor, Jacobus filius Serephel, 
Paulus filius Johannis, Petrus filius Puruzlo, Georgius filius Demetrii de Palagar, Martinus de Werey [...]», див.: 
CDRCDS1. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 87.
1426 Ibidem.-S. 472-473.
1427 AKOkl. -  T. 23 : (1339). -  Old. 251.
1428 MOL, DL 30015.
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Oros filius Ertudo 
(перед 15 вересня 1339 

-?pp.)

Родовід вельможі Руса сина 
Ертудо

_ Ertudo (ruthena?) ^
(не пізніше 1323/24-

?рр) ^

і
Janos (Oroz?) filius Elisabeth

Ertudo
V

(перед 1335 (?)-
(перед 15 вересня 1339 ?pp.)

-після 1347(?)pp.)

Michael filius Ertudo 
(перед 15 вересня 

1339-? pp.)

5.2.18. Petrus filius Oroz
Секретар канцелярії Карла Роберта, сремський єпископ Петро, королівський віце- 

канцлер і секешфехерварський препозит Татмер (Thathamerius), комес Сольнока й тран
сільванський воєвода Фома Сеченьї, а також королівський суддя Павло у Ви-шеграді 26 
червня 1340 р. під час розгляду питань про землі de disctictu Chazma, Dombro (тепер -  
село Дубрава, Загребська жупанія, Хорватія) et Vasca (тепер -  село Вашка, Віровітішко- 
Подравська жупанія, Хорватія) (liberos prediales), які входили до Заґ-ребської єпископії, 
серед мешканців місцевих громад згадували Петра сина Ороса/Руса (Petrus filius 
Oroz)XA2\  3 попередніх актів до цієї справи Петро з батьком не невідомі 430

Йдеться про знатних осіб. Загребський комітат у XIII-XIV ст. неодноразово 
був місцем перебування вихідців з Русі. У Чазмі, зокрема, було поховано сина 
Андрія II -  галицького короля Коломана, важко пораненого в битві з монголами над 
Шайо1431 Населені пункти інших південно-західних земель Арпадів -  Пожега, 
Вуковар, Сірмій не раз передавали в користування мігрантам з володінь Рюрико
вичів*. Втім подробиць життя Петра й Ороса з’ясувати не вдалося.

5.2.19. Petrus filius Vruzi de Fazekas
З диплома Сібінської капітули 13 січня 1347 р. відомі мешканці поселення Fazekas 

(тепер -  село Фейса, повіт Алба, Румунія) знатні Vruz та його син Petrus. За актом, Петро 
засвідчив передання «з родинної любові» сином Іштвана (Стефана) -  Епіасом (Іллею) 
третини володінь Fazekas представникам шариської громади, синам Беде -  Бенедиктові й 
Берталанові з можливістю повернення цих земель після їхньої смерті1432. Епізодичну згадку, 
мабуть, про нього занотував у Вишеграді єпископ Сірмію Петро 26 червня 1340 р.14 3

Село Fazekas (Fajsz/Feyz/Fez/Fayz/Fussen/Feisa) відоме за актами 1332— 
1337 pp., втім, чи мешкав тут раніше Рус із сином, ми не знаємо1434 Зрозуміло, що
13 січня 1347 р. частина населеного пункту належала Петрові, очевидно, на умовах 
predium чи possessio.

1429 AKOkl. -  T. 24 (1340). -  Old. 192. Латиномовний текст див.: CDRCDS1. -  V. 10 (1332-1342). -  S. 562- 
568 : згадка про Петра сина Руса -  S. 563.
1430 AKOkl. -  T. 24 : (1340). -  Old. 126,128-129.
1431 Цей період діяльності Коломана добре дослідила Наташа Прохазкова. Див.: Prochaskova N. Postavenie 
halidklho кг£Га... -  S. 64-75.
* Див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, представники курії та канцелярії. 
3.3.10 Dominicus Ruthenus de Vrs; Розділ IV. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 7. 
Homo regis Thoma dictus Orrus та ін.
1432 MOL, DL 41028.
1433 CDRCDS1. -  V. 10 : (1332-1342). -  S. 563.
1434 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszdg tort^neti fbldrajza. -  K. 3. -  Old. 552.
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5.3. МАЛОЙМОВІРНІ
Іменослов Угорського королівства XII-XIV ст. пропонує і найхарактерніші 

випадки вживання імен із коренем Rus/Rut/Ruth. До кінця не можна впевнитися в їх 
руському походженні, втім тема варта окремого міждисциплінарного дослідження.

5.3.1. Posillo Rusinich
Складними для хоча б часткової ідентифікації є дві особи, яких згадують акти, 

видані в Задарі й Спліті 1182 і 1208 pp.
Так, король Бела III серед близького оточення управителя Далмації Мауриція 

в лютому 1182 р. згадував Posillo Rusinich1435. Предикат імені Posillo радше є патро- 
німом або ж етнічністю. Принаймні інших осіб документ занотовує так: Miroslao 
Breberiensi, Cathaldo Tyniensi, Desenno Slouinie, Cosma Pribicheuic, Jacobo filio Misli- 
miri et Micha Tirpite Jaderensi. Слов’янське походження, наприклад, особи nomine 
Desennus Slouinie сумнівів не викликає.

Оскільки для південнослов’янської лексики притаманне використання в пріз- 
вищевих закінченнях буквосполучення -ч/чь, батьком Посілла міг бути виходець з 
Русі -  Rusinich, тобто «руський». Втім проблематичніше визначити генезу імені, бо 
в слов’янських іменословах Posillo не зустрічається1436.

Немає інформації і про його територіальну належність. Однак присутність се
ред військовослужилої знаті свідчить про знатність.

5.3.2. Domina Rusinna de Kilco
Текст диплома, виданого в Спліті 1208 p., засвідчує проживання у поселенні 

Kilco (тепер -  село Калі Задарської жупанії, Хорватія*) заможної Рузінни/Русини, 
(domina Rusinne), а автори звернення до архієпископа Спліта Бернарда з Перуджі 
(Bernardus, 1140-1217) 1215 р. -  її синів Стефана Устінни й Дражила (Stephanus 
Vstinna atque Drasil olim filii Ruzinne de Kilco)1431

Інформації про жінку мало. Ми навіть не знаємо, чи Rusinna, записана «за 
замовчування» під 1208 р. серед власників села, була серед живих. Станом на 1215 р. 
вона вже точно померла, бо синів Стефана і Дражила занотовано olim filii Ruzinne de 
Kilco'™

За актом 1208 p.:

1435 CDRCDSl. -  V. 2 : (1101-1200). -  S. 180.
1436 Лозко Г. Назв, праця. -  (П).
* Т. Смічіклас ідентифікував топонім як locus -  тобто місцевість Kile (Kilco) (див.: CDRCDSl. — V. З : (1201— 
1235).-S . 498).
1437 Ibidem. -  V. З : (1201-1235). -  S. 80, 130.
1438 Ibidem. -  S. 130.



279

«[...] згаданий [знатний 
вельможа. -  М. В.] Микола ви
ступав проти сестри Дабри 
щодо частини її спадку в Калі 
(бо та домагалася (двох) ділянок 
спадку, однієї -  для себе та для 
доньки Тічі в Задарі) (і) поста
новив, щоб частку сестри за
брати. Обидві ж сторони, що 
дискутували за присутності 
комеса Ґрубеса, вислухали. 
[Комес. -  М. В.]9 повністю розі
бравшись, присудив рішення; 
Дабра отримала вказівку і я 
[тобто, вельможний Вучин, чин 
Віта, який і повідомляв про цю 
земельну справу. -  М. В.] надав 

їй пристава. Коли ж той прибуде до Калі, хай покличе Деже Марулу та Андрія Ґусеба, за 
присутності яких, а також численних Кільзані й синів Русинни, яким я уже передав,
визначить вказаній Дабрі у Ґладничі дві земельні ділянки, в Алестіно -  одну, в околицях
Госта -  одну, біля Пострацо -  одну, під святою Теклею -  одну; і з усього спадку та звідусіль 
слід стягнути дві частини землі»1439

Перехід частини Калі сестрі Миколи -  Дабрі мали засвідчити місцеві 
мешканці filiis Rusinne. Ними були Стефан і Дражил.

5.3.3. Stephanus Vstinna filius Ruzinne de Kilco
Про сина Рузінни/Русини Стефана відомо «за замовчування» (filius Rusinne) з 

актів 1208 р. і 1215 р. Він з братом Дражилом звертався до архієпископа щодо 
продажу землі Кіїсо Дуймові на прізвисько Verba1440

5.3.4. Drasil filius Ruzinne de Kilco
Іншого сина Рузінни/Русини -  Дражила занотовано 1208 та 1215 pp. Його ім’я 

слов’янського походження, як вважає Г. Лозко, вірогідно, є скороченням від Драг-, 
Дорог- і ін.1441. Власник Кіїсо Дражил брав участь в її продажу Duimo cognomine 
Verba1442.

Інших свідчень про особу віднайти не вдалося.

1439 «[•••] predictus Nicolaus sorori sue Dabre contradicebat partem hereditatis que est in Kilco, nam Dabra de ipsa 
hereditate (duas) partes poscebat, unam pro se, alteram pro Ticha sorore sua, que fuit Jadere, (et) dicebat partem sororis 
sue emisse. Ipsis itaque inter se coram comite Grubessa placitantibus, auditis comes earum altercationibus et plene 
intellectus initiua sentencia iudicauit, Dabram placitum obtinuisse meque sibi pristaldum dedit. Cum qua ad Kilcum 
iens adhibitis mihi Desam Marule et Andream Guseb, coram eis et multis Kilzanis et filiis Rusinne assignaui sepedicte 
Dabre in Gladnic II. (duas) terras, in Alestizo I. (unam) terram, sub Gosti I. (unam) terram, a Postrazo I .(unam) terrain, 
sub sancta Tecla I.(unam) terram et de tota hereditate ubicumque inueniri potent duas partes», див.: CDRCDS1. -  V. 3: 
(1201-1235).-S . 80.
1440 Ibidem.-S. 130
1441 Лозко Г. Назв, праця. -  (Д).
1442 CDRCDS1. -  V. З : (1201-1235). -  S. 130.

Родовід Русінни із Калі

Rusinna de Кіїсо (не 
пізніше 1184 -  можливо 

до 1215 рр.)

7 І
Stephanus filius Rusinne Drasil filius Rusinne (не
(не пізніше 1196 -  після пізніше 1196 -  після

1215 рр.) 1215 рр.)
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5.3.5. Homo nomini Rusa
У повідомленні Якова сина Генріха (Jacobus filius Hedrici) препозитові 

Печської капітули Юркові 1255 р. повідомляв про спірну справу його рідного брата 
Лаврентія із сином комеса Поуси (Pouse Comitis, patris Nane Comitis) комес Нана 
щодо

«[...] посагу доньки [Лаврентія сина Генріха. -  М. В.], вдови знатного мужа комеса 
Поуси, батька комеса Нани, також присутнього, з одинадцятьма людьми: чоловіками -  
Яковом, Миколою, Петром, Ченкезом, Крачином, Бодою та Домініком і жінками -  Русою 
[Rusa. -  М. В.], Пухою, Міхою та Єлизаветою [.. .]»1443

Комес Нана відомий 1233 р. як суддя та конюший (Nana, procurator et prouisor 
equorum), учасник кампанії до Галицької землі Андрія II і молодшого короля Бели
1232 р. Особливо відзначився sub quodam castro nomine Ytoslov (тобто -  Ярослав)1444 
Цей похід добре описав літопис144

За заслуги Нана отримав від короля terram nomine Sovskuth (тепер -  село 
Шошкут, медьє Пешт, Угорщина)1446. Втім нічого не відомо про появу серед його 
людей Руси (Rusa). Можна хіба припустити, що це сталося під час кампанії 1232 р. 
Не йдеться про полон, бо не маємо для цього достатніх підстав. У літописі, зокрема, 
сказано, що «[боярин. -М . В.\ Климлта же . с Гольїхь горь оубіжа . w к н а з а  Данила 
[Романовича. -  М. В.\ ко королеви [Андрія II. -  М. В.\ и по немь вси боАре 
Галичькіи»1447

Джерело не повідомляє її обов’язків, хоча за актом 1255 р. це була невільниця.

5.3.6. Ancilla Rusynth
Акти неодноразово нотували ім’я Rusynth!Ruznith, зокрема в дипломах капі

тули Орадеа 1270 й 1277 pp. Серед слуг покійного комеса Ґотарда двічі записана 
ancilla Rusinth. «Отже [після смерті Ґотарда серед інших його слуг. -  М. В.]9 
залишилися служниці Русинт та її донька Ангела»1 8

За текстом 1277 p.:

«Отже, служниця Русинт з донькою Ангелою залишилася [по смерті Ґотарда серед ін
ших його слуг. -  М. В.] на умовах, якщо ця донька не залишить спадкоємців, усі згадані 
серви та слуги від цього Ґотарда або ж його вдови-дружини, втішатимуться золотими

1449вільностями»

Доля Русинт і її нащадків з інших документів, які укомплектував Я. Корачоньї 
до історії капітули міста Орадеа1450, невідома.

1443 CDAC.-V. 7.-№ 292.
1444 Ibidem. -  V. 11.-№176.
1445 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764-765.
1446 CDAC.-V. 11.-№176.
1447 Ипатьевская летопись. -  Стб. 765.
1448 «Item ancillas suas Ruznith et Angles reliquit filiae suae», див.: CDH. -  T. 5. -  V. l . - S .  74.
1449*«Item ancillas suas Rusinth et Angles, reliquit filie sue ita tamen, quod si ipsa filia sua sine herede decederet, 
omnes semi et ancille supra dicti, tam per ipsum Gothardum, quam prefatam vxorem suam, relicti seu legati, aurea 
gaudebunt libertate», див.: CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 418.
1450 Regestrum Varadinense. -  S. 362.
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Місто Мукачево (Україна), в околицях якого ймовірно руські бояри Лев, 
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Село Тракани (Словаччина), 
держання вельможного Руса сина 

Фоми з Семере (Угорщина) між 
1272— 1275/1276 pp.

Вигляд на село Блатне Ревіштя 
(Словаччина. Сучасний стан) — 

держання Петра сина Себеслава, 
ймовірно руської етнічності

Село Вітковіце (Словаччина), держання імовірно руських за походженням 
синів йобагіонів Вітка сина Просимира, Гостя сина Руса й Добоша сина 

Летона та їхніх нащадків впродовж 1255— 1298 pp.



Золота булла угорського короля 
Бели IV. Національний музей, 

Будапешт, Угорщина
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J0* ‘ji 'b'*'- *{**•&>*«»&* ̂  ŵ-4 w.r***£' фч̂мЯ»** *4w. 4̂ . 4..^. чмДІи-- «**%» «w»4^  *■*»*“- «dTtaAe **tWA hM .-*йЗЦ'- «а» ~yk-’~V.fĵT ̂  ~S*+« f*»' JM**4t itf ftm* >**« ГГ̂-ри* ~♦ A* +*a.S>M,r
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Ĵ Arm̂A

Спб jaercene

|j  ********* jC fr* ^
^Гґ4  #с*т*шА (І

Королівський диплом Бели IV від 28 серпня 1256 р. із особливою відзнакою 
комеса Йордана сина Арнольда, який запрошував з Русі переселенців на Спіш
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5.3.7. Domina Rusynth vocata
В акті капітули Нітра 1289 р. згадується дружина Tiburcii nobili de Curuskyn 

(тепер -  село Крушовце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина), знатна 
domina Rusynth vocata (Русинка/Руска)1451.

5.3.8. Domina Rusa filia Aladari iobagionis castri Borsiensis
14 травня 1293 p. до капітули міста Нітри звернувся знатний Петро син 

Елефанта de Geurud (тепер -  село Вельки Дюр, округ Левіце, Нітранський край, 
Словаччина). У документі фігурувала domina Rusa filia Aladari iobagionis castri Bor
siensis (Тепер -  село Старий Теков, округ Левіца Нітранського краю, Словаччина), 
яка перед 1293 р. продала йому землю Geurud, яку цей вельможа перепродав тепер 
за 22 марки особам, котрих перелічує акт. Про Русу нам невідомо нічого. Втім, на 
думку І. Нодя, цю жінку слід називати Ружа, а не Руса1452.

За браком джерел нам важко встановити, відколи поселення Geurud могло на
лежати доньці йобаґіона -  Русі. Серед мешканців села другої половини -  кінця XIII ст. 
відомі королівські урядовці Супа та Міка de Geura 53 Можна припустити, що 
terminus post quem 1274 р. йобагіон Аладар здобув це володіння, а з часом передав у 
спадок доньці. Однак не відкидаємо господарювання на угідді одночасно кількох 
родин мешканців.

5.3.9. Domina Rusa, uxor Vrsa
В акті 19 травня 1302 p., який видала канцелярія Братиславської капітули, 

розглядали справу

« [...]  з одного боку між Михайлом сином Золоки і його родичем Варфоломієм [? -  
М  В.] від себе й синів Козьми, а саме -  Павла і Петра; а з другого -  Будула сина Будо, його 
брата Діонісія, Стефана сина Петра, Рапольда сина Ітімера, Георгія сина Якова, Іоанна сина 
Селке, Стефана сина Чепре -  щодо посагу і подарунків пані Руси, дружини Руса [Урса, в 
сенсі ведмедя, що теж можливо. -  М. В.], родичів Будула, Діонісія, Стефана, Рапольда, 
Георгія, Іоанна й Стефана та продажу, в мирі і за згодою, чверті батьківського надання цієї 
пані так, що Будула, Діонісій, Стефан, Рапольд, Георгій, Іоанн і Стефан сплатили за посаг, 
подарунки й чверть надання цієї пані чотири з половиною марки названому Михайлові [та. -  
М. В.] Варфоломієві [ 7 - М  і?.]»1454.

Згадана Руса, дружина покійного, вже, мабуть, на час справи Руса (або ж 
Урса, тобто представника роду Ведмедя -  genere Ursus, відомих у середньовічній 
Угорщині) не піддається чіткішій ідентифікації. Ми не знаємо, ким був її чоловік і

,451CDP.-T. 8 .-S . 269.
1452 Ibidem. -  S. 323.
1453 RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 70 (10 лютого 1274 p.); RSA. -  T. 2 : (1290-1301). -  V. 4. -  S. 261 
(виданий до 24 червня невідомо котрого року).
1454 «[•••] Michaele filio Zolouka et Bortoleus, cognate suo pro se et pro filiis Cosme scilicet Paulo et Petro, ex 
una parte Budulou filio Budou, Dionisio fratre suo, Stephano filio Petri, Rapold[o fi]lio Itemeri, Georgio filio Iacobi, 
Iohanne filio Selke, Stephano filio Chepre, et altera, super dote et dotaliciis domine Rusa, uxoris Vrsa, gerenationes 
predictorum B[udulo]u, Dionisii, Stephani, Rapoldi, Georgii, Iohannis et Stephani, ac pro quarta parte patemalis 
possessions eisdem domine in talem pacis concordiam deventum est, quod predicti Budulou, Dionisius, Stephanus, 
Rapoldus, Goergius, Iohannus et Stephanus dictis Michaelis Bartaleus pro dote et dotaliciis, ac pro quarta parte 
predictedominesolvissentquatuormarcasetdimidiam», див.: RDS1.- T. l . - S .  78.
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де розташовувалися володіння сім’ї, про які йшлося в джерелі. Форму родинних 
зв’язків, які перелічує акт вельмож, теж не встановлено1455

Канцелярії Пожонського комітату не раз згадували «прозваних Руськими». У 
Братиславі від середини XIII ст. періодично бували руські князі; тут за їхньої участі 
вели переговори, відбувалися зустрічі, тому звичним виглядає проживання на 
околицях міста осіб і йменословом, ймовірно, руського походження.

5.3.10. Rusint filia Mike de Chondol
Станом на 9 березня 1320 р. Іван син Філі через зубожіння землі Chondol 

(тепер -  топонім Чондол, околиці міста Сенец округу Сенец, Братиславський край, 
Словаччина), що належала особі на ймення Міка (гіпотетично -  Микола), придбав її 
за 4 віденські динари, 1 марку і 10 пенсів. Утім частина угідь як придане належала 
знатним жінкам, зокрема Rusint filia Mike (Русинт, Русинка донька Миколи)1456. Ім’я 
Русинт могло належати представникові не першого покоління поселенців.

Можливо, з процедурою попередньої партикуляризації Чондола пов’язана 
ініціатива короля 8 травня 1326 р. приєднати ці землі до Пожонського комітату, що 
завершилося 23 листопада того ж року. В жодному з актів про зміну статусу 
possessio Chondol, persona nomine Rusint не згадували14 1. He відкидаємо, що terminus 
ante quem 1326 p. вона померла.

5.3.11. Rusynth filia Pethurus de Gethe
Знатну особу з іменем Rusynth згадано у зверненні до конвенту монастиря 

Святого Різдва в Копорнуці (тепер -  село Нодькопорнок, медьє Зала, Угорщина) 29 
березня 1340 р. За актом королівський конюший Микола син Стефана за 10 марок 
купував possessio Mendzenth (тепер -  село Заламіндсенд, медьє Зала, Угорщина) в 
комітаті Зала1458. З документа відомо, що Русинт була донькою Петра із Ґете (тепер
-  село Ґейтьє, медьє Зала, Угорщина) та вдовою Стефана сина Ґетеда із Заламіндсен- 
да.

Інших повідомлень про цю жінку віднайти не вдалося. Комітат Зала не раз був 
осередком проживання осіб з подібними іменами, імовірно -  вихідців із Русі1 9

5.3.12. Abatissa Domina Rusinth vocata
Під схожими ідентифікаціями в актах Людовіка І 1373 р. нотується religiosa 

Domina Rusinth vocata, Abbatissa Sanctimonialium Claustri beate Virginis de valle Wes-
1460 _  u „primiensi Про неї читаємо в документі, якии видав естергомськии архієпископ 

Деметрієй 1379 р.1461. В жодному із наведених випадків ми не впевнені, що йдеться 
про колишніх мешканок Русі лише на підставі наявності в їхніх іменах буквосполу- 
чення Rus-.

1455 Див., зокрема: Ibidem. -  S. 315.
1456 RDSI. -  Т. 2. -  S. 246; AKOkl. -  Т. 5 : (1318-1320). -  Old. 277.
1457 AKOkl. -  Т. 10: (1326). -  Old. 129,217,286,294.
1458 Ibidem. -  Т. 24: (1340). -  Old. 89.
1459 Див.: Розділ 5. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. Personae nomine 
Ruth/Rus/Ruz. 5.1. Імовірні. 5. 1. 1. Vruz Jobagio.
1440 CDH. -  T. 9. -  V. 4. -  S. 496,503.
1461 Ibidem. -  T. 9. -  V. 5 : (1375-1382). -  S. 328.
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* * *

Ідентифікація осіб із характерними іменами є однією з найскладніших та 
дискусійних. Характерний для слов’янського населення королівства іменослов, 
здебільшого сформований на традиційній основі, вживання закінчень -слав, імен 
грецького й латинського походження, -  часто поповнювався такими, генезу яких 
встановити складно. Зокрема іноді мешканці найрізноманітніших соціальних груп і 
прошарків носили імена з коренем Rut-, Ruth- Ruz- або Rus-. Етнічність їхніх носіїв 
до кінця не з’ясовано. Навіть приблизний аналіз географії поширення цих імен по
казує однаково часте використання у східних і західних комітатах країни, зокрема на 
Балканах і в Трансильванії.

Персоніфікація таких осіб ускладнюється наявністю в сусідніх італійських 
землях родів, зокрема Rusci, Rosini, Ruzino, Russi, Russus, Russo, Ruzan, Rusco, Rusich 
та ін.14 2. Частина родин з Апеннін підтримувала з Угорщиною тісні зв’язки за 
династії Анжу, звичайно, вони потрапляли до їхніх володінь, отримували землі, 
перебували при курії королів, здобували посади. Тож навіть розмежування вихідців 
з Русі та Італії залишається відкритим, вимагає прискіпливішої роботи з 
документами італійського, французького й німецького походження, генеалогічними 
дослідженнями знатних родин.

Безумовно, проблематично встановити й етнічність вельмож, військово- 
служилої знаті, яка вживала слов’янський іменослов, володіла на кордоні з 
Галицькою землею значними наданнями, які отримала від родичів князів- 
переселенців (доньки Бели IV -  Анни, наприклад). Теоретично вони не вживали для 
себе та сімей «руської» ідентифікації, і відповідно акти королівства не нотували їх 
«руссю». Це, звісно, могли бути мешканці Галичини, Пониззя, інших 
підконтрольних Рюриковичам земель. Про їхній зв’язок із «руським світом» ми 
можемо лише здогадуватися «за замовчування» джерел.

1462 Див., наприклад: http://www.cognomiitaliani.org/cognomi/cognomi0016u.htm

http://www.cognomiitaliani.org/cognomi/cognomi0016u.htm
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Розділ 6
DISPUTATIO

Галицькі землі впродовж XI-XIV ст. займали важливе місце в між динас
тичних і міжстанових взаєминах західноєвропейських держав та «руського світу». 
Помітна роль боярства виокремлювала цю територію з-поміж інших князівств Русі. 
Як і в Новгороді, галицькій знаті вдалося трансформувати надані наприкінці ХІ-ХІІ 
ст. Ростиславовичами угіддя у феоди, окремі з яких за розмірами перевершували 
деякі удільні князівства Рязанської або Чернігівської земель. У перспективі це 
дозволило претендувати на посилення власної політичної ролі.

Соціальне, етнічне походження, конфесійні симпатії вельмож-бояр за жвавих 
багатовимірних контактів з католицьким світом, попри прискіпливу увагу істориків 
XIX -  початку XXI ст., досі залишаються дискусійними. Різнопланова діяльність 
нобілітету, як правило, відома на тлі правління князів, часто без належного 
використання іноземних джерел, а отже, апріорі суб’єктивно. За відсутності 
належних студій, втрати багатьох документів залишається нерозв’язаними чимало 
проблем.

Досі не написано вичерпних біографій ряду відомих постатей історії 
Галицької землі XIII-XIV ст. Наведені нижче життєписи, запропоновані інтерпре
тації дискусійні, але без використання різнопланових джерел місце досліджених 
осіб у житті насамперед Угорського королівства вигладатиме однобоко.

6.1. СУДИСЛАВ DE GENERE LUDAN
6.1.1. Етнічне й соціальне походження Судислава: дискусії та версії

Відомого представника галицької знаті першої третини XIII ст. боярина 
Судислава наукова література досі оцінює тенденційно. Це зрозуміло, адже такі ж 
висновки притаманні іншим союзникам угорських королів Бели III, Андрія II й 
Бели IV. Серед них -  Володислав Кормильчич (Ladislaus Ruthenus), Філіпп, Жиро
слав (іGyroslausl), Юрій Витанович (filius Vitkoni), Гліб Зеремієвич, Ілля Щепанович 
та ін.

Хоча за понад 200-літню історію вивчення Галицької землі про Судислава на-
і ~ 1463 « 14 54писано чимало не лише фахових статей , а и науково-популярних нарисів , 

спектр епітетів, ужитих до нього, найбільший. Дослідники не раз давали оцінку його 
діяльності -  здебільшого негативну. Чи не найпоширенішими були: «боярський 
князь», «бунтівник», «виразник номінальної угорської зверхносте», «голова 
угорської партії», «голова феодальної опозиції Данилові», «грабіжник народу»,

1463 Див., зокрема: Волощук М. М. Судислав de genere ludan. -  С. 257-273; Jusupovic A. Wplyw halickego 
otoczenia ksi^ecego na «wiadz?» w pierwszej polowie XIII wieku, na przykladzie Sudyslawa / A. Jusupovic II Княжа 
доба : історія і культура. -  Львів, 2011. -  Вип. 5. -  С. 145-162.
1464 Драбчук /. Назв, праця. -  С. 140-145.
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«диктатор», «запроданець іноземним хазяїнам», «зрадник», «керівник боярської 
олігархії», «лідер боярської магнатерії», «лукавий», «найвпливовіший боярський ва
тажок», «підбурювач країни», «презренний», «прислужник угорського короля», 
«угорська людина», «угорський прихильник», «хитрий» 465 та інші.

Однак окремі науковці, зокрема М. Грушевський, О. Майоров, А. Петрик, 
утримувалися від категоричності1 6 Так, О. Майоров висловив думку, що «[...] 
було б помилкою бачити в боярах типу Судислава [...] якихось зрадників, відще
пенців, які себе протиставляли галичанам з намірами дорватися до влади»1467 Ана
логічне sine irae et studio ставлення вченого до боярина відоме й з інших публікацій 
автора1468 Натомість А. Петрик відобразив матеріальне становище Судислава, 
дослідив родинні стосунки тощо1469

Проте, на наш погляд, біографія лідера галицького нобілітету потребує 
серйозного доопрацювання й перегляду тенденційних кліше. До розв’язання такого 
завдання варто залучати насамперед іноземні джерела, де відображено окремі 
аспекти його життя й діяльності. Потрібним виглядає оновлення методології роботи 
з перш за все актовим матеріалом.

Постать Судислава опривілейована увагою не тільки літописів1470, а й, на 
нашу думку, дипломів Арпадів, виданих terminus post quem 1208/1209 (за 
Р. Марсіною) -  terminus ante quem 1283 pp.1471 зі згадками personae nomine Sebus, 
Subislay, Sidizlou, Zubuslay, Zubuzlou. Аналіз цього іменослова важливий для 
встановлення ймовірного зв’язку літописного Судислава з угорськими родинами

1465 Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русьі... -  С. 76, 82; Бузескуль Вл. Указ. соч. -  С. 199, 212; 
Гарайда И. Назв, праця. -  С. 159, 167; Коломієць І. Г. Боротьба південно-західних руських князівств... -  С. 18- 
19; Пашин С. С. Галицкое боярство ХІ1-ХІІІ вв. -  С. 15; Головко О.Б. Галицький період діяльності князя 
Мстислава Мстиславича Удатного. -  С. 76, 81, 88-89; Його ж. Корона Данила Галицького. -  С. 283, 289, 291, 
297-298; Харди Ті. Наследници Knjeea измейу крал>вске круне и татарског japMa. -  С. 133 Време метежа. -  
С. 143, 153; Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис XII ст. -  С. 46, 52; Його ж. Данило Галицький. -  К., 
2001. -  С. 38-39, 46; Галицько-Волинський літопис. -  С. 17, 19, 37, 39, 179, 189-190; Котляр М. Ф. Княжий 
двір Південної Русі X-XIII ст. -  С. 326.
1466 Грушевський М. С. Галицьке боярство XII—XIII вв. -  С. 15; Його ж. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 33-52.
1467 Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 458.
1468 Его же. Борьба Даниила Романовича за галицкий престол с венграми в конце 20 -  начале 30-х годов XIII в.
Ч. 1. Галицкая община и князь Даниил / А. Майоров II ВСПбГУ. -  Серия 2. -  1999. -  Вмп. 3. -  С. 3-14; Его же. 
Борьба Данила Романовича за галицкий престол с венграми в конце 20 -  начале 30-х годов XIII в. 4. 2. 
Галицкая община и королевич Андрей / А. Майоров II ВСПбГУ. -  Серия 2. -  2000. -  Вип. 2. -  С. 3-17; Его же. 
Даниил Романович и галичане в канун татаро-монгольского нашествия / А. Майоров II Исследования по 
русской истории. Сборник статей, посвященний к 65-летию проф. И. Я. Фроянова / [отв. ред. В. В. Пузанов]. -  
СПб.-Ижевск: Изд-во Санкт-Петербургского университета и Удмуртского государственного университета,
2001. -  С. 87-88; Его же. Князь, бояре и городская община Галича в правление Мстислава Удалого / А. Майоров II 
Россия и мировая цивилизация. К 70-летию член-корреспондента РАН А. Н. Сахарова / [ред. кол. А. Н. Боханов и 
др.]. -  М .: Изд-во РАН, Институт Российской истории, 2000. -  С. 76, 80, 84; Его же. Практика договорних 
отношений князя и городской общини Юго-Западной Руси. К вопросу о венгерском влиянии / А. Майоров II 
ВСПбГУ. -  Серия 2. -  2001. -  Вмп. 4. -  С. 18, 24.
1469 Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі. -  С. 111-112; Його ж. До історії 
боярських родин Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 34-38; Його ж. До питання становлення 
та розвитку боярських родів Галицько-Волинської держави. -  С. 365-366; Його ж. До питання становлення 
боярських родів у період княжіння династії Романовичів. -  С. 138; Його ж. Ідеологія галицького боярства та її 
вплив на трансформацію Галицько-Волинської держави. -  С. 52; Його ж. Угорська партія в контексті 
політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 184—187.
1470 Ипатьевская летопись. -  Стб. 724-789.
1471 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 22, 344; CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -  №162; CDS1. -  Т. 1. -  S. 117-118, 163-164, 
167,191-193, 258; Т. 2. -  S. 119, 157-158, 220-221, 224-225, 227-229,231-232, 318, 432, 515. Див. також: MOL, 
DL 74; MOL, DL 166, MOL, DL 71339.
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XIII ст., відомими за королівськими та церковними матерілами 20-30-х pp. 
XIII ст.1472.

Додаткову групу становлять «Польська історія» Яна Длуґоша1473 та «Каталог 
краківських єпископів»1474, де тоді, як галицькі бояри князів полонили й повісили 
Романа і Святослава Ігоревичів, у вересні 1210/1211 р. занотовано сандомирського 
каштеляна Суліслава (Sulislaus)1 75, якого часто ідентифікували із Судиславом1476. 
Таке контамінування імен вимагає додаткової уваги та прискіпливого аналізу тексту 
джерел.

Загалом літописна біографія вельможі важкозрозуміла через звичну для окре
мих наративів XIII-XV ст. плутанину не лише в хронології, а й іменах, рефлексії на 
події тощо. Зокрема, упорядники вказівників останнього видання Іпатіївського літо
пису занотували кількох носіїв імені Судислав: псковського князя, сина Володимира 
Святославовича, внука Святослава Ігоревича; польського воєводу та двох бояр1477

Отже, на тлі реконструкції життєпису галицького нобіля на прискіпливішу 
увагу заслуговують:

1) етимологія його імені, співвідношення з іншими схожими за написанням і 
звучанням іменами та особами, які згадують іноземні джерела XIII ст..;

2) етнічне, соціальне походження його дітей, найближчих родичів, сімейний 
стан та роль у внутрішньо родинних стосунках;

3) феномен лідерства й характер взаємин з Андрієм II, герцогами Коломаном, 
Андрієм, членами королівської родини, вищою знаттю, а також князями Русі, які 
займали галицький престол упродовж 20-30-х pp. XIII ст.;

4) матеріальні статки, повноваження, обов’язки нащадків боярина в Угорсько
му королівстві й Галицькій землі першої половини XIII ст.

Походження імен та прізвиськ бояр Галичини складне. Останнім часом ним 
займалося небагато істориків. Так, А. Петрик дійшов висновку про закономірність

. . . .  . . 1478періодичного надання чоловікам місцевої знаті імен з покоління в покоління 
Найудалішими, на нашу думку, є генеалогічні спостереження автора про рід Дядько- 
вичів1479 При цьому успадкування імен не було, зрозуміло, винятково «галицьким 
феноменом», бо спостерігалося і в інших середньовічних країнах світу. Літопис 
неодноразово згадував чимало боярських родин -  Арбузовичів, Молибоговичів, 
Станіславичів та ін.1480, що «за замовчування» свідчило про тривалу традицію 
надання родинного імені -  щонайменше до третього покоління.

1472 CDH. -  Т. 3. -  V. 2. -  S. 459; T. 4. -  V. 1. -  S. 396-397; Т. 4. -  V. 3. -  S. 196-200; CDAC. -  V. 6 : (890-1235). -  
№ 302.
1473 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 200; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша. -С . 351.
1474 Katalogi biskupow krakowskich. -  T. 3. -  S. 353; Katalogi biskup6w krakowskich / [wydal J. Szymanski] II MPH : 
in 5 1. -  Warszawa : PWN, 1974. -  T. 10. -  Fasc. 2. -  S. 90.
1475 Див., наприклад: Jasinski K. Op. cit. -  S. 34-35; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 102; Urz$dnicy malopolscy XII-XV 
wieku / [spisy, opracowania J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora] II Urz?dnicy dawnej Rzeczypospolitej / [pod. red.
A. Gqsiorowskiego]. -  Wroclaw-Warszawa-Krak6w : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1990. -  T. 4 : Maiopolska 
(wojew6dztwa krakowskie, sandomierskie і lubelskie). -  S. 172; Wlodarski B. Polska і Ru£. -  S. 48.
1476 Droba L. Op. cit. -  S. 390; Labuda G. Zaginiona kronika. -  S. 45.
1477 Ипатьевская летопись. -  Стб. XXIX.
1478 Петрик А. До питання становлення та розвитку боярських родів Галицько-Волинської держави. -  С. 137.
1479 Його ж. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 39-42.
1480 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728, 762, 770, 774.
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Тому А. Петрик серед галицької знаті XIII-XIV ст. виокремив рід Добросла- 
вичів, пов’язаний, на його думку, із Судиславом1481. Історик припустив, що хтось із 
нащадків Доброслава Суддича (сина Судислава*) в Галицькій землі, очевидно, 
називався Судиславом. З огляду на етимологію імені (Судислав, на думку Г. Лозко, 
«справедливий», інше значення -  «досвідчений», «розсудливий», «судити славно»; 
«той, хто роздумує (складає судження) про славу»1 2) та різнобічну діяльність його 
носія, відомого боярина, припущення історика виглядає не позбавленим рації. Його 
версію підтримав Ігор Мицько. Історик припустив належність до роду Сас у XV ст. 
нащадків роду Доброславичів, відомих до 1387 р.1483 Втім довести це фактами 
неможливо14 . Немає про Доброславовичів нічого й на сторінках спеціальної 
монографії Л. Виростека1 85

Складається враження про зникнення з документів у певний час членів такої 
впливової й авторитетної родини першої третини XIII ст. Така «лакуна» відсилає нас 
на пошуки Судислава і його родичів головно до актів іноземного походження. 
Тривала евристична робота дозволяє зробити такі узагальнення.

Висновок перший. Загалом детальний аналіз літописів XIII ст. засвідчує 
нотування представників знаті за іменем (Володислав, Філіпп, Яволод та ін.); за іме
нем і титулом/посадою (король Данило, князь Василько, печатник Кирило, тися
цький Дем’ян та ін.); за іменем і прізвиськом, отриманим від сучасників (Всеволод 
Чермний, Семюнко Чермний, Івор Молибожич, Мстислав Німий, В’ячеслав Товстий 
та ін.); за власним іменем та іменем батька або засновника роду (Держикрай 
Володиславович, Лазар Домажирич, Василько Гаврилович, Гліб Зеремієвич і 
т. п.)1486. Схожу ідентифікацію застосовували тексти і до іноземців, зокрема Котяна 
Сутоєвича, Бенедикта Лисого, Петра Туровича, Міки Бородатого та ін.** З угорсь
ких актів, наприклад, вони відомі за іншими ідентифікаціями.

Використання компаративного методу при встановленні імені, предиката і 
патроніма важливе через те, що науковці досі періодично ототожнювали -  Су
дислава і Судислава Бернатовича1487 Абсолютна ж більшість істориків на підставі

1481 Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі. -  С. 111.
* Це підтверджують не лише аргументи А. Петрика (див.: Петрик А. До історії боярських родин Кормильчичів, 
Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37). Детальніше див.: Розділ 6. Disputatio. 6.1. Судислав de genere Ludan. 
6.1. 3. 3. Доброслав «Соудьичь поповь вноукь».
1482 Лозко Г. Назв, праця. -  (С) Судислав.
1483 Мицько І. Генеалогія та геральдика шляхетських родів Кульчицьких та Доброславичів / 1. Мицько II Статті, 
написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України. -  Львів, 2000. -  С. 56.
1484 Див., наприклад: AGZ. -  T. 1-9; Грамоти XTV ст. -  С. 212; Купчинський О. Акти та документи Галицько- 
Волинського князівства. -  С. 1187.
1485 WyrostekL. Op. cit. -  S. 11-19: III. R6d Drag6w-Sas6w do poczqtku wieku XV.
1486 Ипатьевская летопись. -  Именной указатель.

Залучення іноземного матеріалу для встановлення подібної належності галицького чи волинського 
нобілітету дає небагато інформації, бо західні джерела ідентифікували вихідців із «руського світу», як правило, 
за прийнятною їм етнічністю або титулами: Ladislaus Ruthenus, Dominicus Ruthenus, Daniel Dux Ruthenorum, 
Wasilico Dux, Maladik Ruthenus.
1487 Літопис Руський. -  C. 373 і далі; Bartnicki M. Polityka zagraniczna... -  S. 38, 44, 57, 72; Ejusdem. Elita 
polityczna ksi$stwa halicko-wlodzimierskiego w XIII w. -  C. 112; Петрик А. До питання становлення боярських 
родів у період княжіння династії Романовичів. -  С. 140; Його ж. Угорська партія в контексті політичного 
розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 187; Його ж. До питання становлення та розвитку боярських 
родів Галицько-Волинської держави. -  С. 366; Його ж. До історії боярських родів Кормильчичів, 
Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 35-36; Войтович Л. Галицько-Волинські етюди. -  С. 470 : Покажчик: 
Судислав Бернатович; Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 257 і далі; 
Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 635 і далі.
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вивчення тексту літопису переконана: «Соудиславь» та «Соудиславь Бернатовичь»
-  не одна й та сама людина1488 При цьому до «боярина Судислава» патронім не 
вживають, бо він залишається невідомим.

Словоспочучення «Соудиславь Бернатовичь», з яким періодично асоціюється 
боярин Судислав, у літописі зустрічається всього раз в описі вже згаданих подій літа
-  осені 1210/1211 р.1489 Відомо, що після низки антибоярських заходів 1209— 
1210/1211 pp., які князі Ігоревичі провели в Галицькій землі, «[...] инии 
разбігошасл Володислав же кормиличичь біжа воОугрьі и Соудиславь и 
Филипь наидоша Данила во Оугорьскои землі»1490 У цьому фрагменті вперше 
зустрічаємо особу з іменем Судислав -  учасника політичного життя князівства. 
Втім, на перший погляд, важко зрозуміти, чи про нього йшлося у занотованих 
автором подіях літа 1210/1211 p., коли допомагати угорцям у війні проти галицьких 
володарів улітку прибули «[...] вои w Белза a w Лестка из Л а х о в ь  Соудиславь 
Бернатовичь . со многими П о л а н ь і» 1491

Ускладнюється ідентифікація цього вельможі й повідомленням «Каталогу 
краківських єпископів» домініканської редакції початку XV ст. (добре відомої Янові 
Длуґошеві1492) про участь у цій кампанії за наказом Лешека Білого (dueis Lestkonis 
mandatum) сандомирського каштеляна Суліслава (Sulislaus). Про нього ж 1216 р. 
(датування за чинною хронологічною сіткою) писали в XVII ст. укладачі 
Густинського літопису1493

«[...] каштелян Сандомира [тепер -  місто Сандомир, Свєнтокшицьке воєводство, 
Польща. -  М. В.] Суліслав за наказом князя Лешека вторгся з військом поляків до Русі та по
лонив князя Святослава -  батька дружини Конрада [Мазовецького -  Агафії Святославівни. -  
М. В .]-  разом з іншими чотирма [князями*. -М . В.], в жахливих тортурах повісив, як наказав 
князь Лешек»1494

Досі в історіографії вважалося, ніби спершу Судислав утік від переслідування 
слуг Ігоревичів до Угорщини, а потім поїхав у Краківсько-Сандомирське князівство,

1488 Впевнено ототожнювали сандомирського каштеляна Суліслава із Судиславом Бернатовичем Л. Дроба й 
Г. Лябуда (див.: Droba L. Op. cit. -  S. 390; Labuda G. Zaginiona kronika. -  S. 45). Втім батьківську належність не 
конкретизували І. Шараневич (Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русьі... -  С. 81-83), В. Бузескул 
(Бузескул Вл. Указ. соч. -  С. 195, 197, 199, 212), М. Грушевський (Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  
T. 3. -  С. 577), І. Гарайда (Гарайда И. Вказ. праця. -  С. 164-170), Б. Влодарський (Wlodarski В. Polska і Rus. -  
S. 68, 87, 104-105), І. Крип’якевич (Крип’якевичІ. Назв, праця. -  С. 204), О. Головко (Головко О. Б. Корона 
Данила Галицького. -  С. 559), М. Котляр (Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис. -  С. 17, 37, 39, 184, 
186, 189-190, 194 та ін.; Його ж. Данило Галицький. -  С. 38-39, 46-49 та ін.), K. Крупа (Krupa К. Op. cit. -  
S. 53-54), М. Фонт (Font М. Arpad-h&zi kiralyok es Rurikida fejedelmek. -  Old. 325), В. Нагірний (Nagimyj W. Op. 
cit. -  S. 135, 140); Ян Вронішевський (Wroniszewski J. Sulislaw / J. Wroniszewski II Polski Slownik biograficzny. -  
Warszawa-Krakow : PAN ; PAU, 2008. -  Zeszyt 186. -  S. 471) та ін.
1489 Ипатьевская летопись. -  Стб. 725.
1490 Там же. -Стб, 724.
1491 Там же. -  Стб. 725.
1492 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 200; Див. також (Щавелева H. Древняя Русь в «Польской истории» 
Яна Длугоша. -  С. 351).
1493 Густьшская летопись // ПСРЛ / [отв. ред. В. И. Буганов и Б. А. Рьібаков]. -  СПб.: «Дмитрий Буланин», 
2003.-T . 40 .-С . 114.
* Йдеться, як ми переконані, про князів -  Святослава й Романа з дружинами (див.: Волощук М. М. Обсто- 
ятельства казни в 1210 г. Игоревичей Черниговских. -  С. 109-112).
1494 «[...] Sulislaus castellanus Sandomiriensis secundum ducis Lestkonis mandatum cum exercitu Polonorum Russiam 
intrat et Swyantoslaum ducem patrem vxoris Conradi cum aliis quatuor captos in eculeo miserabiliter suspendit, 
quoniam ita dux Lesthko iusserat», див.: Katalogi biskup6w krakowskich. -  S. 90.
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де, перебуваючи в добрих стосунках із місцевим правителем, упродовж літа 
1210/1211 р. мобілізував рицарів для походу на Галич. Це дозволило деяким 
науковцям ототожнити Судислава-втікача «во Оугрьі» із Судиславом Бернатовичом, 
який прибув «из Ляховь [...] со многимьі Поляни»1495 Втім скрупульозний аналіз 
літописання не засвідчує тісних стосунків Судислава з польським нобілітетом. Із 
23-х окремих згадок про нього лише одна, датована 1221 p., відображає те, як князь 
Мстислав Мстиславович (1176-1180-1228), полонив обложених у галицькому соборі 
Успіння Богородиці угрів та поляків, серед яких був боярин1496

Дискусійними залишаються зв’язки з поляками і його дітей. Лише terminus 
post quem 1243 р. занотовано відносини з П’ястами комеса Нітри та Тренчина Бого- 
мира з роду Лудан, імовірно, старшого сина галицького вельможі. Після його 
підтримки князя Болеслава Сором’язливого (Boleslaus Pudicus, 1226-1279) навесні 
1243 р. в боротьбі за краківський престол він 11 грудня 1244 р. отримав від Бели IV 
на кордоні з Польщею погано залюднену землю Кісуца (тепер -  топонім в околицях 
Кисуцкого Нового Места, округ Кисуцке Нове Место, Жілінський край, Словаччи
на)1497

Немає ніякої інформації про будь-які стосунки Судислава з польською знаттю 
і в матеріалах канцелярій останніх. У такому разі важливо з’ясувати причини конта- 
мінування імен Суліслав та Судислав (Бернатович) у літописі, бо йдеться, очевидно, 
про одну й ту саму особу. Старопольське ім’я Sulislaus (скорочене -  Sulek, Sulko, 
Sulco, Sulesz, Sulqta, Sulik та ін.), на відміну від старослов’янського Судислав, у 
перекладі означає «той, що тішиться кращою від інших славою» (складники імені -  
Suli- «обіцяти» або «кращий» та -slaw «слава»).

Отже значення імен відрізняються, причому волинський автор, сучасник 
подій кінця XII—XIII ст., не міг цього не знати. При написанні й пізнішому 
редагуванні тексту він користувався матеріалами іноземного походження1498, як 
засвідчили дослідження кінця XIX -  початку XXI ст.1499 Щоправда, не завжди 
історики спроможні встановити документ, використаний в кожному конкретному 
випадку. Останнє кометоване видання за редакції М. Котляра пропонує Читачеві 
лише здогадки щодо шляхів потрапляння тієї чи тієї, абсолютно чужої основному 
мотивові й темі наративу інформації до рук упорядника.

Беззаперечним, проте, є факт уживання таких джерел, імовірно, частково і в 
усній формі1 Звідси -  періодична плутанина імен, титулів, їхнє невідповідне 
лексичне відображення текстом. Серед промовистих прикладів: Лонокрабович 
Лоудовик -  замість ландграф Людовік 501, Мокьянь -  замість Моґ (Моє, Moch, Mog,

1495 Див., наприклад: Літопис Руський. -  С. 372; Харди Ті. Наследници Кщева измейу крал»вске круне и татар- 
ског japMa. -  С. 127; Font М. II. AnrdAs kirdly politik&ja es hadjaratai. -  Old. 123; Ejusdem. Arpad-hazi kirdlyok 6s 
Rurikida fejedelmek. -  Old. 200.
1496 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
,497 CDS1.-T. 2 .-S .  111-112.
1498 Ипатьевская летопись. -  Стб. 723, 729, 786-787.
1499 Грушевський М.С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 11; Галицько-Волинський 
літопис.-С. 176.
1500 Галицько-Волинський літопис. -  С. 176, 180, 275; Котляр М. Ф. Структура і жанр Галицько-Волинського 
літопису / М. Котляр II Ruthenika. -  2004. -  №3. -  С. 135-149; Його ж. Імовірна спадковість структури і форми 
Галицько-Волинського літопису (спостереження історика) І І УІЖ. -  2006. -  №3. -  С. 173-186; Его же. О 
возможной природе нетрадиционности структури и форми Галицко-Волинской летописи. -  С. 36-54.
1501 Галицько-Волинський літопис. -  С. 176.
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Mogh, Мок, Mouch)1502 і т. п. Іноді зустрічаються особи, чиї імена ідентифікувати 
нереально, зокрема великий воєвода Андрія II Лотохароть (на думку Л. Войтовича, 
йдеться про Ласло Харота1503). Серед учасників кампанії 1210/1211 р. (очевидно, за 
статусом) його занотовано після комеса судової курії Арпадів Петра Тоуровича, 
однак, перед комесом Бачки Мароцеломь15 Подібних прикладів чимало, чим під
тверджується гіпотеза про вкрай неточне відтворення іменослова джерелами 
XIII ст., причини чого ще складніші.

Загалом ми не відкидаємо ймовірності використання літописцем при 
детальному (хоча й не всюди безпомилковому) описі подій літа -  осені 1210/1211 р. 
не тільки свідчень очевидців*, попередніх нотаток місцевого походження, а й 
якогось польського документа з відображенням участі в поході проти Ігоревичів 
загонів каштеляна Суліслава. Лаконічність цитати про Судислава Бернатовича «со 
многимьі Поляньї» наштовхує на думку про залучення акта або анналів, складених 
при дворі Лешека в Кракові. Але укладач руського наративу, вірогідно вводячи 
запис до свого тексту чи використовуючи спогади нащадків безпосередніх учасників 
війни з князями, допустив несвідому граматичну помилку, сплутавши імена. Не 
відкидається й неправильно переписане ім’я каштеляна. Така похибка допускається 
за умови нечітко зафіксованого імені, бо схожість букв «/» та «d» (порівняй: 
Su[I)islaus -  Su[d\islaus) в готичному мінускулі книжкового письма або курсиву, 
який використовували канцелярії від XIII ст., помітна1505

Польські канцелярії до кінця XII ст. перебували на етапі становлення, 
видавалося дуже мало документів. Єдиного стилю ведення діловодства ще не 
існувало1506

Для польської історії ім’я Суліслав відоме. Акти середини -  кінця XIII ст. 
повідомляють про краківського каштеляна nomine Sulco150 На прикладі окремих 
польських родин періодичність уживання цього імені у ХІІ-ХІІІ ст. вивчив Янош 
Куртика150 . Воно наведене і в словнику давньопольських власних назв1509

1502 Ипатьевская летопись. -  Стб. 724; CDS1. -  Т. 1. -  S. 92-93, 95, 110-112, 114-115, 120-121, 123-125, 127- 
128; CDRCDS1. -  V. 2 : (1101-1200). -  S. 353.
1503 Войтович Л. Галицько-Волинські етюди. -  С. 237. Але ця гіпотеза залишається не підтвердженою, бо в 
актах кінця XII -  початку XIII ст. особи з таким іменем немає (див.: Zsoldos A. Magyarorsz&g vilagi 
archontol6gi&ja. -  Old. 320-321).
1504 C D H .-T .3 .-V . l . - S .  80.
* Участь ймовірного автора фрагмента в описаних подіях не викликає сумнівів. Дрібних деталей походу, імен 
найвідоміших його учасників, просування військ галицькими землями стороння особа знати не могла (див.: 
Ипатьевская летопись. -  Стб. 724—727).
1505 Киселева Л. И. Указ. соч. -  С. 34; Semkowicz W. Paleografia tacinska / W. Semkowicz. -  Krakow : Universitas, 
2007.-S . 321-325.
1506 K^trzynski St. Zarys nauki o dokumencie polskim wiek6w srednich / St. K$trzynski. -  Poznan Wyd-wo 
Poznanskie, 2008. -  S. 80; KDP. -  T. 2. -  S. 68-71.
1507 Див., зокрема: KDP / [ed. F. Piekosinski: in 4 t. -  Krak6w : Zaklad Akademii umijetnosci Krakowskiej, 1876. -  
T. 1. -  S. 168; Dokumenty polskie z archiw6w dawnego Kr61estwa W?gier. -  T. 1. -  S. 2-3. Urz^dnicy malopolscy... -  
S. 364.
1508 Kurtyka J. T^rzynscy. Studium z dziej6w polskiej elity mo£nowiadczej w Sredniowieczu / J. Kurtyka. -  Krak6w : 
Secesja, 1997. -  S. 44-51.
1509 Sfownik staropolskich nazw osobowych / [pod red. W. Taszycki]. -  Wroctaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk : Zaklad 
Narodowy imienia Ossolinskich, 1977. -  T. 5. -  S. 250-252.
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Ураховуючи передавання на Русі і в Польщі посад у спадок1510, імовірним є 
припущення про родинний зв’язок Суліслава (1210/1211) та Сулька (1255-1287), бо 
Краків і Сандомир були резиденціями П’ястів. Слов’янський патронім Бернатовичь 
в літописі не викликає застережень через добру поінформованість автора про кампа
нію літа -  вересня 1210/1211 р. Анонімний наратор надав Суліславові патронім так 
само, як угорським воєводам. Ім’я Бернард (у перекладі з німецької Bernardus -  
«сила ведмедя»), поза сумнівом, вважалося поширеним у Польщі. Зокрема на тлі 
хрестового руху в середині XII ст. тут набув популярності культ св. Бернарда Клер- 
воського (Bernardus Claraevallensis, 1090-1153, канонізація відбулася 18 червня 
1174 p.), який пропонував краківському духівництву організувати каральний похід 
на Русь1511.

Отже, впливовий галицький боярин упродовж 1210/1211-1234 pp. Судислав 
та згаданий одного разу в літописі Соудиславь Бернатовичь -  дві різні постаті. 
Період їхньої політичної діяльності частково збігся, викликавши плутанину спершу 
в літописанні, а відтак -  на сторінках історичних досліджень.

Батьківство, зокрема, Судислава, його сімейні відносини, стосунки з 
Арпадами, добре задокументовані на Русі, мали б знайти відображення і в угорських 
джерелах.

Висновок другий. За прикладом контамінування імені Суліслав на Судислав 
у галицьких подіях 1210/1211 р. нас зацікавили неодноразові, хоч і лаконічні згадки 
в актах Угорського королівства, головно північних та північно-східних комітатів, 
осіб nomine Sebes, Sebis, Sebus, Sebez. Це нечасто відоме словянське ім’я (у перекладі
-  «собі слава», «собі славний») є похідним, можливо, пом’якшеним від Subislaus, Za- 
bazlaus, Zobozlaus, Zobuslo, Zobuzlaus, Zubuzlaus, Zubuzlay, Zubuzlo.

Словацькі науковці припускають, що під ним варто розуміти вельможу 
Себеслава, засновника згаданого 1230 р. в акті короля Андрія II села Себеславце 
(тепер -  частина села Блатніца, округ Мартін, Жілінський край, Словаччина)1512. 
Джерело, як бачимо, нотує участь короля в походах до Галичини першої третини 
XIII ст.

«[...] ми [король Андрій II. -  М. В.] нашим вірним Буту і його братові Наткові та в 
майбутньому через їхніх нащадків, через обмін їхньої спадкової землі Неметі [тепер -  
можливо, місцевість Шайо Неметі, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина. -  М. В.\ між 
[річкою. -М . В.] Шайо і [селом. -  М. В.] Хонґо [тепер -  село Ханґонь, медьє Боршод-Абауй- 
Земплін, Угорщина. -  М. В.\у а також [за те. -  М. В.], що в поході на Русь були нам вірними 
помічниками, землю Себеславце в Туруці, землю Ракатніца [тепер -  невстановлений топонім.
-  М. В.]9 землю Хана [тепер -  невстановлений топонім. -  М. В.] та прилеглу землю Прібоч

1510 Репрезентативним є приклад Авданців, які впродовж XIII ст. займали посади краківських і сандомирських 
воєвод: див.: Bieniak J. Pakostaw Mlodszy / J. Bieniak II Polski Stownik Biograficzny. -  Wroclaw: Zaklad 
Narodowy imienia Ossolinskich, 1980. -  T. 25. -  S. 42-43; Ejusdem. Pakoslaw Stary / J. Bieniak II Polski Slownik 
Biograficzny. -  Wroclaw : Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 1980. -  T. 25. -  S. 38-42.
1511 Щавелева H. И. Послание єпископа краковского Матвея Бернарду Клервоскому об «обращении русских»
/ Я. Щавелева II Древнейшие государства на территории СССР. Материальї и исследования / [отв. ред.
В. Т. Пашуто]. -  М .: Наука, 1976. -  С. 113-121. Останнім оцінку події запропонував О. Назаренко: Наза
ренко А. В. Несостоявшееся посольство папьі Евгения III (1145-1153 гг.) на Русь / А. Назаренко II Древняя 
Русь. Вопросьі медиевистики. -  2009. -  №3 (37). -  С. 81-82.
1512 Див., наприклад: Lukadka J. NajstarSie nitrianske §Fachtick£ rody. -  S. 106.
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[тепер -  село Прібовце, округ Мартін, Жілінський край, Словаччина. -  М. В.] даруємо в 
довічне користування»1513

Terminus post quern 1075 р. фіксують і інший топонім Zoboslou (тепер -  місто 
Хайдусобослоу, медьє Хайду-Біхар, Угорщина)1514. Втім про його широке застосу
вання не йдеться.

З різною частотою потеп відомий у слов’янських землях, зокрема поза воло
діннями Арпадів. Так, у Хорватії ім’я Zibisclaus, Zibislaus, Zibizlaus нотують п’ять 
разів упродовж 1201-1290 pp.1515 Нечасто його вживали і в Сербії151 Збірники 
слов’янських імен, уживаних на Русі Себеслава, Сібіслава, Субіслава, Зебеслава, 
Зубуслава та подібних не наводять1 17

Спроби Ґ. Вензеля ще наприкінці XIX ст. пов’язати його з іменами Ladislaus 
(Володислав) та Stanislaus (Станіслав)1518, на наш погляд, аргументовано 
недостатньо. Шляхом критики угорських актів ХІ-ХІІІ ст. І. Сентпетері взагалі 
вважав згадані джерелами імена різнотипними, а тому й розмежовував Zubuzlou, 
Zubuchloch, Zubuzlo, Zubuzlouch та Zubuzlaus, Zubuslaus, Zobozlow1519 Без належної 
систематизації Катаріна Фегейртої навела списки носіїв цього імені в спеціально 
впорядкованому довіднику доби Арпадів1520

Корисними для розкриття теми стали дослідження боярських родин А. Юсу- 
повича. Автор стверджував, що Subislaus, Sobeslaus, Sobezlaus Zobezlawus, Sobezlao, 
Sobeslaus, Sobezlavus, Sobelislaus, Sobieslaus, Sobizlaus, Sobozlavus, за словником 
старопольських власних назв, може означати лише одне ім’я -  Собеслав1521. 
Натомість Судислав має свій польський відповідник -  Sqdzistaw та неодноразові 
латинські згадки в джерелах: Sudizlauus, Sandislavo, Sandislao, Sudiszlaus, Sudizlaus, 
Zandyzlaum, Sandislaus, Sandoslao, Zodislavo1522.

Наведений аргумент досить серйозний, втім наші пошуки відповідних згадок 
імен Sudizlauus, Sandislavo, Sandislao, Sudiszlaus і т. д. серед угорських актів XIII— 
XTV ст. були безрезультатні. При цьому до складу Угорського королівства входили 
території, заселені слов’янами, зокрема на кордоні з польськими землями. Об’єктив
но серед них мали б бути особи з такими іменами. Єдиним прикладом, наближеним 
до запропонованих, є pristaldus Sidizlou, відомий за єдиним капітульним актом з

1513 «[...] nos fidelibus nostris Buhtha et Natk, fratri eius, ac ab ipsis in posterum descendentibus, tam pro concambio 
terre eorum hereditarie, Nemty vocate, inter Sayou et Hongo existentis, quam eciam in exercitu nostro in Ruthenia 
fidelitatis studio nobis assistentibus terram Scebeslou nomine in territorio Turuch sitam, terre Rakatnica, terre Hana et 
terre Pribouch contiguam, contulimus in perpetuum possidendam», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 258, 420; MOL, DL 
71835.
15,4 Zoboslou Wasar -  1075. Hajduszoboszlo -  1975 / [szer. Gy. Mody]. -  Hajduszoboszl6 : M&rton J6zsef; Debrecen : 
Alfoldi Ny., 1978.-53 1.
1515 CDRCDS1. -  V. 3 : (1201-1235). -  S. 335-336; V. 5 : (1256-1272). -  S. 15-16, 108, 143; V. 6 : (1272-1290). -  
S. 282.
1516 Див., наприклад, про боротьбу сербського володаря Себеслава з ромеями в DC ст. (Ljetopis popa Dukljanina, 
latinski tekst sa hrvatskim prijevodom і «Hrvatska kronika» / [ed. V Mosin]. -  Zagreb : Matica hrvatska, 1950).
1517 Див., зокрема: Лозко Г. Назв, праця. -  (С).
1518 CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -  №162.
1519 RSA. -  Т. 2 : (1255) 1270-1301). -V . 1 : (1255-1272). -  S. 512, 514, 526-527.
1520 Feherioi К. Arp&d-kori szem61yn6vt6r (1000-1301) / К. Fehirtdi. -  Budapest: Akademiai Kiad6, 2004. -  
Old. 833.
1521 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 218; Ejusdem. Wptyw halickego otoczenia ksiq£$cego 
na «wladz?» w pierwszej potowie XIII wieku, na przykladzie Sudystawa. -  C. 147.
1522 Stownik staropolskich nazw osobowych. -  T. 5. -  S. 36,38.
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Орадеа, виданим перед 21 травня 1217 р.1523 Однак дрібну посаду пристава важко 
пов’язати із Судиславом -  другим після герцогів Коломана і Андрія урядовцем Га
лича між 1217-1234 pp. (з перервами). Дивно, втім частіше predictus потеп відомий 
за чеськими актами1 (див. далі).

Також А. Юсупович, допускаючи, що літописець помилково записав ім’я сан- 
домирського каштеляна Суліслава, відкидає таку ж можливість щодо Судислава в 
угорських актах1525. При цьому порівняльний аналіз імен зі «Словника старопольсь- 
ких власних назв»1526 і угорських дипломів засвідчує значно більшу варіативність 
згадування однієї і тієї ж особи королівськими актами. Дивне й те, що ім’я Себеслав, 
відоме в латиномовній спадщині десятками варіантів різночитання, серед боярства 
Русі не вживали1527

Тому вважаємо наявність латинізованих прикладів імені Судислав у польській 
документації та їхню відсутність в угорській дивною. Ймовірно відбулося 
контамінування імен Судислава і Себеслава.

Висновок третій. У переліку задокументованих у першій половині XIII ст. 
осіб nomine Себеслав привертає особливу увагу магістр, королівський підчаший, 
комес Sebes filius Thome de genere Hunth (комес Себес, син Фоми з роду Гонт), 
згаданий terminus post quem 1208 -  terminus ante quem 1247 pp.1528. Його належність 
до роду Гонт-Пазнан дозволяє встановити зв’язки з руським нобілітетом. Зокрема 
член королівської курії Cosma de genere Paznan 1123 p. брав участь у поході 
Стефана III на Волинь1529, а в XIV ст. серед «прозваних Руськими» відомий Thoma 
filius Ders dictus Orrus з роду Hunthpaznan153°. Багаторічним учасником різних справ 
на Русі, за королівським дипломом 1266 p., був також комес Михайло син Альберта 
з цього ж роду1531.

Джерела періодично згадували брата Себеса Олександра і їхнього батька 
Фому1532. Його нотують комесом Нітри впродовж 1208-1209 та 1216 p., а Себеса -

1523 CDS1.-T. l . - S .  167.
1524 Порівняй імена: CDEB. -  T. 1 (805-1197). -  Fasc. alter. -  S. 528 Index Nominum: Sdezlaus, Scazlau, Sdq-
szlavs, Sdislaus, Sdislav, Sdizlavs, Sedezlaus, Stizlaus, Zdeslaus, Zdezlaus, Zdezlau, Zedeslaus, Zstizlaus, Stazlaus, 
Deslaus, Zdessaus; T. 2 : (1198-1230). -  S. 523-524 Index Nominum: Sdisslaus, Scizlaus, Scizlav, Scisslaw, 
Sdizlawek, Zdisselaus; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (далі -  RDEBM) / [opera 
J. Emler]. -  Pragae : Typis Grggerianis, 1882. -  P. 2 : (1253-1310). -  S. 1457-1458 Index Nominum: Dezslaus, 
Sdizslaws, Stezlaus. Варіативність одного й того ж імені, безумовно, не вичерпна, втім репрезентативно 
віддзеркалює його популярність у чеських землях.
1525 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 218.
1526 Stownik staropolskich nazw osobowych. -  S. 36, 38.
1527 Див., зокрема: Ипатьевская летопись. -  Именной указатель (С).
1528 CDS1.-T. l . - S .  421.
1529 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 438-439.
1530 AKOkl. -T . 3 : (1311-1314). -  Old. 166.
1531 CDP.- T. 6 .-S . 139.
1532 «[•••] магістр Олександр, наш [короля Андрія II. -  М В.] підчаший [...] з братом своїм комесом Себесом» 
(«[...] Alexander, magister pincemarum nostromm [...] se cum fratre suo Sebes comite»), див.: CDS1. -  T. 1. -  
S. 164; «[...] вірного нашого комеса Фоми його сини -  комес Себес та Олександр» («[...] fidelis nostri Thome 
comitis eius filii Sebus comes et Alexander»); див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 174; «Комес Себес колись [комес. -  М. В.] 
Нітри, син комеса Фоми з роду Гонт» («Sebis, comes || quondam Nitriensis, filius Thome comitis de genere 
Hunth»), див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 262; «[...] нашим вірним комесам -  Себесові та Олександрові синам згаданого 
комеса Фоми» («[...] fidelibus nostris Sebus et Alexandra comitibus, filiis prefati Thome comitis»), див.: CDS1. -  
T. 1 .-  S. 265 та ін.
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1231, 1233, 1236 pp.1533. Земельні надання родини, втім, не обмежувалися лише цим 
комітатом.

Між 1208-1209 pp. Себес отримав від короля «terram Costulan nomine in 
comitatu Nitriensi [тепер -  село Вельке Костоляни, округ Пештяни, Трнавський край, 
Словаччина. -  М 5.]» 534 У 1209 р. до його власності перейшли Zengurg (тепер -  
село Святий Юр, округ Пежінок, Братиславський край, Словаччина) і чотири сусідні 
села -  Берноляково (округ Сенец, Братиславський край, Словаччина), Іванка-на- 
Дунаї (округ Сенец, Братиславський край, Словаччина), Фарна (округ Левіце, 
Нітранський край, Словаччина) й Маліново (округ Сенец, Братиславський край, 
Словаччина)153 1212 р. на околицях Тренчинського замку Себесові було надано 
землі Raxovag (тепер -  село Тренчанске Станковце, округ Тренчин Тренчинського 
краю, Словаччина), Gyad (тепер -  топонім в околицях міста Тренчин, Тренчинський 
край, Словаччина) і Мііеу (тепер -  топонім поблизу села Сладковічово, округ Талан
та Трнавського краю, Словаччина)1536 В 1214 р. вельможі підтверджено володіння 
Gyrok (тепер -  село Кметєво, округ Нове Замки Нітранського краю, Словаччина) та 
Zeuleus (тепер -  Вайнори, частина міста Братислави, Словаччина)1537 У 1217 р. він 
здобув право збирати мита у Плавецькому Чтвртку (округ Малацки, Братиславський 
край, Словаччина) та мито з пішоходів у Сладковічово. Тоді ж із братом 
Олександром нобіль отримав підтвердження на батькове володіння terram quandam 
nomine Skalza (тепер -  місто Скаліца, округ Скаліца, Трнавський край, 
Словаччина)1538

Деякі з населених пунктів комеса Себеса terminus post quem належали 
«прозваним Руськими». Таким щонайменше до 3 липня 1335 р. було надання 
братиславського каштеляна, магістра Петра Сладковічово (Dudwagzegh) 539

При зіставленні актів із літописанням діяльність Себеса та боярина Судислава 
синхронізується (див. порівняльну таблицю №5). Втім не у всіх наведених 
прикладах ідеться про одну й ту саму особу. Розгляньмо найрепрезентативніші 
фрагменти, які, на наш погляд, не дозволяють ототожнити вельмож.

Таблиця №5

РІК Комес Себес Боярин Судислав
12121540 Андрій II дарує Себесові ряд земель 

в околицях Тренчинського замку та 
село Сладковічово.

За наказом короля Андрія II, «ятоу 
же бьівшю Володиславоу и Соуди

славоу и Филипоу и моученоу 
бьівшю»*

1533 Zsoldos A. Magyarorszag vil&gi archontol6gi&ja. -  Old. 174-175.
1534 CDS1.-T. 1 .-  S. 117.
1535 «[■••] quatuor villis eidem predio pertinentibus, quarum nomina sunt hec: Ceki, loan, Cazteilan, Ybrehart», див.: 
CDS1.-T. 1 .-  S. 121.
1536 Ibidem.-S. 135-136.
1537 Ibidem.-S. 143.
1538 Ibidem. -S . 177,174.
1539 AkOkl. -  T. 19 : (1335). -  Old. 143.
1540 CDS1. -  T. 1. -  S. 136; Ипатьевская летопись. -  Стб. 728.
* Ми користуємося датуванням без числа й місяця в літописі та королівському акті. Втім, навіть допускаючи 
тотожність Себеса і Судислава, арешт останнього мусив статися раніше. Ймовірність того, що Андрій П 
опривілеював боярина того ж 1212 p., виглядає сумнівною.
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1216/12171541 Король надає та підтверджує 
комесові земельні надання, зокрема 

такі, як: Берноляково, Іванка-на- 
Дунаї, Фарна та Маліново (1216 p.), 

Вельке Костоляни (1216 p.), 
Кметєво і Вайнори (1217 p.), Плаве- 

цький Чтврток та Сладковічово 
(1217 p.), Скаліца (1217 p.). Також у 

1216 р. після смерті Фоми його 
сини Себес і Олександр розподі

лили спадщину.

«Мьстислав же поиде на Галичь . со 
світомь Лестьковьімь.

Галичани же вси и Соудиславь 
послашасл по Данила . Данил же не 

оутАже іхати а Бенедикгь . 
Льісьі біжа во Оугрьі. со 

Соу^лавомь . а Мьстиславь седе в 
Галичи». Цей фрагмент відтворює 

перше вокняжіння князя Мстислава 
Мстиславовича в Галичі у 1217 p.*

1233/12341542 Король Андрій вирушив на допомо
гу обложеному в Галичі синові. 20 
серпня 1233 р. на околиці Берега 
при зустрічі з папським легатом 

Якобо Пренестіно він видав акт для 
поліпшення становища Церкви. 

Серед свідків укладення занотовані 
Alexander comes, frater Sebus.

Перебуваючи в обложеному 
військами князя Данила 

Романовича Галичі, «королевичь же 
. и Дьіанишь . и Соудиславь . 

изнемогахоу гладомь в граді [...] 
малоу же времени миноувшю . 

королевичь оумре [...] а 
Соудиславь йде Оугрьі»".

Тому, на нашу думку, королівський підчаший, комес, магістр Себес роду 
Гонт-Пазнан та боярин Судислав -  різні особи. Втім причетність цієї родини й 
самого Себеса до східної політики Арпадів цілком імовірна.

Висновок четвертий. Угорські акти XIII ст. згадують і інших осіб nomine 
Subislay, Zabazlaus, Zobuslaus, Zubuzlay, які потребують прискіпливішої уваги. Так, 
під 1208-1209 pp. надання, яке отримав магістр Себес у комітаті Нітра, межувало із 
землями синів Херча -  Стефана та Себеслава («[...] звідки простягається межа, зо
крема синів Херча -  Стефана та Себеслава, а звідти тягнеться за течіями річок 
Дудваґу та Бистриці»)1543 У датованому червнем 1236 р. акті особа з подібним 
іменем постає серед переліку комесів та співсуддів естергомського архієпископа: 
«Роберт, Божою милістю, архієпископ Естергома, Себус комес Нітри, комеси Анд
рій Рудий, Себеслав, Міка, Золт [,Zohyt? -  М. В.] та інші його співсудді [.. .]»1544.

Terminus post quem 1244 -  terminus ante quem 7 жовтня 1249 pp. нотується дер
жатель надань комітату Унґ, родич колишнього бана Апи -  Петро син Себеслава 
(Petrus filius Zobuslo, nepos condam Ара bani)1545 й інші дві особи з чеського роду

1541 CDS1. -  T. 1. -  S. 162-168, 171-172, 174; Ипатьевская летопись. -  Стб. 731-732.
* Безумовно, присутність Судислава при курії галицького короля Коломана й колишнього трансильванського 
воєводи Бенедикта допускає його періодичну появу в Угорщині для врегулювання земельних питань, набуття 
власності тощо.
1542 CDS1. -  T. 1. -  S. 297; Ипатьевская летопись. -  Стб. 771.
** Це зіставлення найрепрезентативніше, бо унеможливлює перебування біля короля іншої особи nomine Sebus, 
адже тут чітко вказано, що той був братом комеса Олександра. На основі порівняння літопису немає підстав 
вважати цього Себеса Судиславом, який, як відомо, весь час перебував при галицькому князеві Андрієві, вів 
переговори з ворожими Романовичам князями та ін.
1543 «[...] ubi eciam tenet metam cum filiis Herche, Stephano, videlicet et Zobozlou, et inde transit aquam Dudwag et 
aquam Bysturus», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 118, 163.

«Robertos, dei gracia Strigoniensis archiepiscopus, Sebus, comes Nitriensis, Andreas Ruphus || Zobozlaus, Myc- 
che, Zohyt, comites, et alii coniudices eorumdem [ ...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 10.
1545 Ibidem. -  S. 119,220-221,224-225,227-228,231-232.
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Лудан, -  Богомир і Вітк, сини Себеслава1546. Родинного зв’язку між цими Себе- 
славами, попри деякі несміливі спроби його реконструювати1547, все ж, мабуть, не 
було.

Поза сумнівом, усі названі особи, окрім Петра сина Себеслава, володіли 
наданнями й посадами в комітаті Нітра. Ми вважаємо, зокрема, за потрібне 
докладніше розглянути членів роду Лудан, до якого, як ми переконані, належав 
боярин Судислав. Причини цього такі.

1. Дивним збігом, на наш погляд, є майже повна «ігнорування» угорськими 
актами латинізованого імені Судислав і, натомість, широке його використання в 
Чехії.

2. Чеським за походженням, як засвідчують дослідження XX -  початку XXI ст., 
був рід Лудан.

3. Літописи неодноразово згадували в Галичі союзних Арпадам і не відомих 
за походженням чехів та мораван, чия поява досі незрозуміла.

4. Найактивніший період діяльності Судислава в Галицькій землі датується 
1210/1211-1234 pp. За ті ж роки в угорських актах Себеслава з роду Лудан не 
нотують. Натомість його синам Богомирові й Віткові документи приділили чимало 
уваги.

5. Подив викликає відсутність опису в джерелах будь-яких повноважень, обо
в’язків, доручень, заслуг вельможі перед королівською династією. За кількома 
десятками актів неможливо встановити й соціальний статус нобіля. Дослідник 
родини Я. Лукачка1548 не зміг віднести Себеслава до якогось із його численних 
відгалужень.

6. Згаданий у червні 1236 р. співсуддя естергомського архієпискрпа Роберта 
Себеслав не був батьком Богомира й Вітка1549. Немає підстав ототожнювати боярина 
Судислава і з відомим за актом капітули міста Орадеа 1217 р. приставом nomine Sidi- 
zlou. Втім на цій дрібній посаді згадували й представників роду Лудан (наприклад, 
Ярослав Стермер «pristaldus Iruzlao Stermer de Ludan existente»1 50). На думку Я. Лу- 
качки, в XIII ст. вони головно були знаттю найвищого суспільного ранґу, яку іден
тифікували barones1551.

Отже, окремі слов’янські імена, які активно використовували слов’яномовне 
населення Угорщини, нечасто давали мешканцям Русі чи Польщі, або вони й зовсім 
там не зустрічалися. Географія їхнього використання сягала Чехії. Тож, очевидно, 
одне ім’я через письмову нечіткість граматичного запису отримувало в іноземних 
пам’ятках іншу транслітерацію або ж пряму заміну на схоже й часто вживане тут 
ім’я. Відбувалося контамінування імені.

1546 CDS1. -  Т. 2. -  S. 318; CDAC. -  V. 9 : (1272-1290). -№  17.
1547 Див., наприклад: Rado J. і in. Op. cit. -  S. 10; Вологцук M. М. Судислав de genere ludan. -  С. 267, 272; Його 
ж. Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису / М. Вологцук II Карпати: людина, етнос, цивілізація. -  
Івано-Франківськ : Плай, 2010. -  Вип. 2. -  С. 21.
1548 Див., зокрема: Lukadka J. Ludanice 1242-1992. -  S. 105-108; Ejusdem. Majetky a postavenie Ludanickovcov na 
Slovensku do zadiatku 14. storodia. -  S. 3-14.
1549 Ejusdem. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do zadiatku 14. storodia. -  S. 7-9.
1550 HO.-Old. 9.
1551 Lukadka J. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do zadiatku 14. storodia. -  S. 14.
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Наведені акти відображають лише окремі аспекти діяльності дітей Себеслава
-  Богомира й Вітка1552. Два дипломи -  1246 р. (перед 16 жовтня) і 1283 р. 
окреслюють належність батька nomine Subislaus до genere/villa Ludan/Lodan15 
Родинні землі розташовувалися в комітаті Нітра1554. Можливо, terminus post quem 
1246 р. його вже не було серед живих, бо населений пункт тоді згадували серед 
власності онуків -  синів Вітка й Богомира.

Однойменні рід та поселення комітату Нітра (тепер -  село Луданіце, округ То
полчани Нітранського краю, Словаччина), за угорськими актами, в XIII ст. зустріча
ються нечасто. На відстані 80 км у північному напрямі від Луданець лежали згадані 
1230 р. Себеславці, генеза походження назви яких дискусійна1555 Важливо, що 
перша згадка про нього пов’язана з подіями галицької політики Арпадів. Це надання 
за участь в одній із кампаній Андрія II на Русь здобули йобаґіони Бут і Натк1556. Імо
вірно, вони брали участь в обороні Галича влітку 1221 р. від військ князя Мстислава 
Мстиславовича або ж у поході 1226 р. Знаковою подією тієї кампанії було надання 
боярином Судиславом Арпадам резиденції -  міста Звенигорода. Галич урешті-решт 
було передано принцові Андрієві. Знаково, що ім’я сервієнта Natk, за словами 
Б. Варшіка, чеського походження1557. Окремі представники роду Лудан у XIV ст. 
вживали й предикат dictus Bohemus1558.

Син Себеслава -  Bogomerius (Богомир -  у перекладі «той, хто дбає про світ») 
у 1235 р. обіймав посаду комеса секеїв (Comes et Ductor Siculorum1559) південно- 
східної Трансильванії -  на кордоні з Галицькою землею. У 1241 р. частину 
карпатського передгір’я, Коломийську волость і Пониззя контролював Доброслав 
Судцич -  син літописного Судислава1560. Назва Коломиї (тепер -  місто Коломия 
Коломийського району Івано-Франківської області, Україна), вперше згаданої в 
літописі 1241 p., співзвучна з поселенням Чаломія (Chalomia, тепер -  село Велька 
Чаломія та село Мала Чаломія, округ Вельки Кртіш, Банськобистрицький край, 
Словаччина), відомим за матеріалами від 40-х pp. XIII ст., яке належало спорідненій 
з Луданами родині Гонт-Пазнан. Вони ж від XII ст. періодично брали участь у 
кампаніях на Русь. На відстані кількох десятків кілометрів у південно-західному 
напрямі лежало село Нодьоросі (медьє Ноґрад, Угорщина).

На час урядування Богомира молодшим королем у Трансильванії був син 
Андрія II -  Бела1561, який улітку 1230 р. організував безуспішну кампанію до Галича

1552 CDAC. -  V. 2 : (1234-1260). -  № 162; CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 22, 343; CDS1. -  T. 2. -  S. 119, 157-158, 220- 
221,224-225,227-229, 231-232, 318,432.
1553 CD АС. -  V. 9 : (1272-1290). -  №259; CDS1. -  T. 2. -  S. 157-158.
1554 CDS1. -  T. 1. -  S. 117, 163-164, 191-192. Детальнішу інформацію про село Лудан див.: Gyorffy Gy. Az
Arpadkori Magyarorsz&g t6rt£neti fbldrajza. -  K. 4. -  Old. 420-421.
1555 «[• • •] terram Scebeslou nomine in territorio Turuch sitam», див.: CDS1. -  T. l . - S .  258.
1556 CDS1. -  T. 1. -  S. 258; CDH. -  T. 5. -  V. 1. -  S. 174: Див. також: Font M. Einige rSprazentanten... -  S. 237-250; 
Ejusdem. Przedstawicie drobnej szlachty. -  S. 427-439; Ejusdem. Arp4d-h£zi kirdlyok 6s Rurikida fejedelmek. -  
Old. 109,113.
1557 Varsik B. Op. cit. -  S. 55. Відомі й інші тлумачення імені сервієнта. А. Бороші вважав ім’я Natk 
видозміненим від Марк (див.: Borosy A. Hadi 6rdemek Magyarorszdgon а XIII sz&zadban. -  Old. 511).
1558 AKOkl. -  T. 14 : (1330). -  Old. 266.
1559 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 22; Sz6kely oklev61t&r. -  S. 7; На думку M. Вертнера, цю посаду той обіймав від
1228 р. (див.: Wertner М. Az Arp&dkori megyei tisztviseldk. -  Old. 77).
1560 Ипатьевская летопись. -  Стб. 789-790. Біографічний нарис про Доброслава Суддича див.: Волощук М. М. 
Доброслав Судцич. -  С. 20-31.
1361 Zsoldos A. Az Arpddok 6s allatval6ik... -  Old. 82 : 6/3. A duk£tust61 az ifjabb kir&lys&g
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та підтримав похід батька на Волинь у середині 1232 р.1562. Доведеною є участь 
Вітка з роду Лудан у посольствах саме до Чехії та на Русь (s/c!)1563

Відоме й українське село Ладанці Перемишлянського району Львівської 
області (Україна), перша згадка про яке датується 1317 p.* Воно розташоване в 
орбіті контролю колишнього князівського центру -  Звенигорода, сучасного Звениго- 
рода-на-Білці. Впродовж 1221-1227 pp. за рішенням галицького князя Мстислава 
Мстиславовича місто належало Судиславові.

На нашу думку, під особою nomine Subislaus, Zabaslaus, Zabazlaus, Zebeslaus, 
Zebezlaus, Zoboslaus, Zobozlaus, Zobuslaus, Zubuslaus, Zubuzlaus, чиїми синами 
названі Богомир та Вітк genere Ludan, можна розуміти літописного боярина Суди
слава. Різночитання імені в текстах XIII ст., безумовно, пов’язане з відсутністю в 
Угорщині (та й загалом у Європі) граматичних правил чіткого письмового 
нотування імен. Саме поняття «Русь» у західноєвропейській дипломатичній і 
наративній практиці мало близько дюжини різновидів (Rossica, Rozia, Ruscia, Russia, 
Russica, Rusia, Ruthenia, Rutenia, Ruzia)1564 Аналогічні казуси відомі й у випадку 
написання топоніма «Галичина», неодноразово помилково нотованого «Галація», 
«Галісія», «Галлія». Автори називали Галицьку землю відповідно до відомих їм 
асоціацій. Відбувалося контамінування терміна.

В Угорщині на рубежі ХП-ХІІІ ст. Судиславом дітей майже не називали. На
томість існував десяток різновидів імені Себеслав, які, на нашу думку, брали до 
уваги автори документів задля періодичної ідентифікації особи боярина terminus 
post quem весни 1234 p., коли той назавжди покинув Галич.

Висновок п’ятий. Можлива належність Судислава до роду Лудан залишає 
відкритим питання його батьківства. Досі в окремих наукових та науково- 
популярних роботах зустрічається погляд про те, що:

«Судислав Бернатович [...] був сином якогось Бернарда (угорця за походженням), 
який міг бути сином одного з угорських вельмож при матері князя Ярослава Осмомисла -  
Софії, дочці угорського короля Коломана»1565.

Ця версія спирається на літописне повідомлення про Судислава Бернатовича. 
Втім попри вичерпні контраргументи щодо цього шлюбу 566, вона все ще має 
прихильників1567

На наш погляд, пошук батька Судислава варто починати з аналізу літописного 
фрагмента 1241 p., де згадано, на наше переконання, сина вельможі -  боярина

1562 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760, 764.
1563 CDS1.-T. 2 .-S . 157.
* Лексична схожість назв сіл Луданіце та Ладанці не виглядає неймовірною. Наприклад, прибулі до Угорщини 
вихідці з Франції часто називали новозасновані поселення Парижем. Подібних випадків нотували чимало 
(див.: Marek М. Rom&nske obyvateFstvo па Slovensku v stredoveku (val6ni, francuzi, taliani, Spanieli) / M. Marek I I 
Historicky dasopis. -  2004. -  R. 52. -  C. 4. -  S. 612-613,617,625).
1564 Див., наприклад: Войтович Л. В. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації / Л. Войтович // 
УІЖ.-2 0 0 3 .-№ 4 .-С . 135-136.
1565 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 34.
1566 Юрасов М. К. «Бьіла ли жена Владимира Володаревича венгеркой?» / М. Юрасов II «Слово о полку Ігоре
вім» та його доба. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 р. -  Га
лич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2007. -  С. 136-140.
1567 Драбчук /. Назв, праця. -С . 140.
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Доброслава Суддича, якого автор означив «Соудьичь поповь вноукь»1568. Його 
дідом мав бути не обов’язково галицький священик. Руські джерела неодноразово 
називали католицьке духівництво «попами»1569 Ймовірний зв’язок із родиною 
Лудан дозволяє припустити слов’янське походження батька Судислава, хоча й неві
домої етнічності. Напевно, той нерідко бував за межами Угорщини, зокрема, в 
Галичі.

Принципи целібату в королівстві затвердив Коломан. Католицьким священно
служителям категорично забороняли мати сім’ї від часів Григорія VII (Gregori
us Р. Р. 1073-1085) 57°. Тому Судислав не міг народитися від шлюбу представника 
західного обряду. Щоправда, в Угорщині мешкало чимало адептів східних традицій. 
Наприкінці XII ст. їх усіляко підтримували Бела III і королева Єфросинія Мсти
славівна1571.

Втім, про таке духівництво у військах Арпадів під час неодноразових походів 
до Галича на рубежі ХІІ-ХІІІ ст. джерела «мовчать». Натомість до уваги літописця 
потрапляли несприйняття населенням церковних нововведень католиків, наруга над 
храмами й мешканцями. Рід Лудан був католицький, у Луданіцах від кінця XII ст. 
існував бенедиктинський монастир Св. Козьми та Дем’яна1572, де ховали членів ро- 
ДУ-

Потребує, зокрема, прискіпливішої уваги диплом Андрія II 1208-1209 pp. про 
надання магістрові Себесові села Вельке Коштоляни, серед чиїх сусідів згаду
вався filius Herche Zoboslou (син Герча -  Себеслав)1573 Можливо, йшлося про 
королівського пристава Герча сина Бертольда, відомого в 1213 р.1574. Однак чи був 
цей сусід родини Гонт-Пазнан genere Ludan, невідомо. Пристави часто виконували 
судові й адміністративні доручення серед найвищого духівництва, зокрема єпис
копів’ втім, не висвячувалися 575 Звісно, словосполучення «поповь вноукь» могло 
означати не лише діда Доброслава, а й прадіда1576. За джерелами XII -  початку XIII 
ст., жоден із занотованих Бертольдів (Bertoldus, Bertholdus, Pertoldus) не належав до 
Лудан і не доводився дідом Судиславові. Ім’я Герч (Herch) за актами XIII ст. зустрі
чається рідко1577, жоден із дослідників роду не вважав його членом родини1578.

1568 Ипатьевская летопись. -  Стб. 789. Ми розглядаємо боярина Доброслава сином Судислава (Волощук М. М. 
Доброслав Суддич. -  С. 20-31. Див.: Розділ 6. Disputatio. 6. 1. Судислав de genere Ludan. 6. 1.3. Спадкоємці 
Судислава: генерація перша. 6. 1. 3. 3. Доброслав «Соудьичь поповь вноукь».
1569 Див., зокрема: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцьі // ПСРЛ. -  М .: Наука, 
1978.-T . 34.-С . 82.
1570 Релігієзнавчий словник / [за ред. А. Колодного і Б. Лобовика]. -  К .: Четверта хвиля, 1996. -  С. 371.
1571 CDH. -  T. 2. -  V. 1. -  S. 283; Historia Regni Hungariae е probatissimis scriptoribus. Synoptice deducta. -  Poso
nii : Typis Georgii Aloysii Belnay, 1804. -  S. 201.
1572 MVS1.-T. l . - S .  47.
1573 CDS1.-T. l . - S .  118.
1574 CDAC.-V. 11.-№70.
1575 CDAC. -  V. 6. -  №90, №217, №219, №226, №325, №328; V. 9. -  №60, №219, №298; V. 11. -  №98, №110, 
№174, №186, №363. Див.: Rady C.M. Op. cit. -  P. 65-66; Zsoldos A. Vznik SFachty v stredovekom Uhorskom 
kiiFovstve. -  S. 4.
1576 Срезневский И. И. Словарь древнерусского язьпса. Репринтное издание: в 3 т. / И. Срезневский. -  М .: 
Книга, 1989. -Т . 2 . - 4 .  2 : (П). -Стб. 1370-1371.
1577 Див. аналіз іменослова цих осіб: Розділ III. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, 
представники курії та канцелярії. 3 .3 .8  Filius iobagionis Ruthen.
CDH. -  T. 5 .-V .3 .-S .  72-73.
1578 Karacsonyi J. A magyar nemzets£g£k a XIV. szazad koz£p£ig. -  Old. 813-819 : Lud&ny; Lukadka J. Ludanice 
1242-1992; Ejusdem. NajstarSie nitrianske §Fachtick£ rody. -  S. 106.
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На цьому тлі правдоподібною можна вважати лише версію надання Добросла- 
вові Суддичу конотації «поповь вноукь» через родичів матері, дружини Судислава. 
Хоча нам невідоме її ім’я, вона, мабуть, займала помітне становище в Галицькій 
землі. З літопису відомі приклади прихильного ставлення міської знаті до Суди
слава. Зокрема 1232 р. «[...] теща бо его [Давида Вьішатича з міста Ярослава. -  
М. В.] біше вірна Соудиславоу»1579.

Імовірність укладення шлюбу одного з найвпливовіших галицьких бояр та по
півни не виглядає мезальянсом. Це могло відбутися між 1188-1189 pp., коли угорці 
вперше на тривалий час осіли в Галичі1580 Можливість одруження батьків Добро
слава значно раніше допускає, наприклад, А. Юсупович. Автор датував народження 
Судислава між 1164 та 1186 pp.1581.

Перші згадки про дітей вельможі -  невідому на ім’я доньку, одружену з шоп- 
ронським урядовцем Філею, Богомира та Доброслава, відповідно, датуються 1221— 
1235 р.1582. За terminus ante quem -  terminus post quem одруження батька не викликає 
заперечень. Осіб 14-літнього віку за канонічним правом і фізіологічними можливос
тями вважали зрілими для матримоніальних зв’язків. Отже, дружині майбутнього 
угорського бана в 1221 р. виповнилося не менше 12-14 років, натомість Богомирові 
та Доброславові близько 1235 р. могло бути 30-31 рік. Активна діяльність Богомира 
при курії Андрія II від 1225 р.1583 дозволяє віднести його народження до 1204- 
1206 pp. Поява Судислава в житті Галичини припала на 1208/1210 p., тобто на вік 
близько 20-21 року.

Проблематично визначити й рік смерті боярина. За літописом після невдалої 
спроби принца Андрія під натиском військ Данила Романовича втримати Галич, 
імовірно, ранньою весною 1234 р. «[...] королевичь же . и Дьіанишь . и Соудиславь . 
изнемогахоу гладомь в граді [.. .1 малоу же времени миноувшю . королевичь оумре 
[...] а Соудиславь йде Оугрьі» 58 . Що трапилося з ним після виїзду до Угорщини -  
неясно. Ми не знаємо, чи згаданий серед співсудців естергомського архієпископа 
Роберта в червні 1236 p. Zobozlaus -  той самий Судислав. Не встановленою є й 
постать, зафіксована в наказі Бели IV в капітульному акті Нітри 6 жовтня 1247 р. 
про описання володінь госпітів Нітри, поряд з якими була «[...] частина землі 
комеса Себеслава [Zobuzlay. -  М. В.], названа Елеу [тепер -  невстановлений топонім 
в околицях міста Нітри, Словаччина]». Диплом згадував і володіння Лудан1585. Втім 
поселення Jeleu/Elew/Clew/Elo, відоме від першої половини XII ст. (згадки 1138, 
1156, 1211, 1214, 1233, 1247, 1326, 1344 pp.), за Д. Дьєрффі, цій родині не належало, 
а між 1247-1326 pp. його взагалі не згадують1586.

Очевидно, Судислав помер terminus post quem 1234, 1236 або 1247 pp. Тоді 
він був особою літнього віку (за А. Юсуповичем, його смерть настала не раніше 
1234 р.1587).

1579 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764-765.
1580 Там же. -  Стб. 664-665.
1581 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 232.
1582 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736, 774; CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 21-27.
1583 Див. дослідження: Wertner М. Az Arp&dkori megyei tisztviseldk. -  Old. 50.
1584 Ипатьевская летопись. -  Стб. 771.
1585 «[...] parte terrae comitis Zobuzlay Elew nuncupatae», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 191-192.
1586 Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorsz&g t6rt£neti fbldrajza. -  K. 4. -  Old. 381-382.
1587 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 232.



ЗОЇ

* * *

Отже, літописний Судислав, неодноразово згаданий серед лідерів галицького 
боярства, відомий за актами Угорщини як Себеслав, на наше переконання, міг 
належати до одного з найрозгалуженіших у XIII ст., чеського за походженням роду 
Лудан. Родина вживала чеські імена1588. Очевидно, знання про етнічне коріння дало 
змогу угорському хроністові Шимонові Кезаї наприкінці XIII ст. вперше серед 
інших ідентифікувати genere Ludan чехами. Його свідчення підтверджують, 
зокрема, акти капітули Нітри, за одним з яких 25 липня 1330 р. Лаврентія сина 
Лаврентія з роду Лудан нотують dictus Bohemus1589

Самоідентифікація Судислава невідома*. Збереження вельможею і його близь
ким оточенням етнічності родини може опосередковано підтверджувати літописне 
повідомлення, датоване весною 1214 р. У протистоянні з краківсько-сандомирським 
князем Лешеком Білим галицький боярин Володислав Кормильчич «[...] на рікоу 
Бобрькоу [...] вьіеде сь Оугрьі и Чехьі своими»1590, якими, ми вважаємо, були 
рицарі та їхні слуги з Лудан**. їх же, на наш погляд, використовував галицький ко
роль Коломан 1219 p., коли Галич зайняли війська Мстислава Мстиславовича. 
Проти князя в одній із битв «внидоша Галичане [...] и Чахові и Л а х о в є  и  Морава . и 
Оугри»1591

Ім’я та походження батька й матері Судислава дискусійні. Втім через при
хильність до нього мешканців північних і південно-східних околиць Галицької землі 
(в Городку [тепер -  місто Городок Городоцького району Львівської області, 
Україна], в Ярославі, можливо, Звенигороді)1592 його мати могла походити саме 
звідти. Ймовірно, вона належала до родини місцевого священика, тому за 
Доброславом Суддичем (читай -  сином Судислава та N дружини) закріпилося 
літописне ототожнення «поповь вноукь»1593. Приклади отримання прізвиськ, 
патронімів від матері відомі на Русі і в Європі1594. Дружиною боярина стала руська 
жінка, а її правнуки -  сини угорського бана Філі та N на ім’я доньки -  Стефан і 
Микола в одному з фальсифікатів 27 жовтня 1239 р. ідентифіковані similiter Oros1595 

Боярин володів землями не лише в Галицькій землі, а й Угорщині1596

1588 Типово чеським є ім’я Indrich (інший слов’янський відповідник -  Андрій), носій якого заснував одне з 
відгалужень роду Лудан (див., зокрема: CDAC. -  V. 7. -  №358).
1589 AKOkl. -  T. 14 : (1330). -  Old. 266.
* За словами М. Марека, етнічність осіб, народжених від змішаних шлюбів, складна (Marek М. Hospites Latini 
de Scepus Spi§ v 12. a 13. storodi / M. Marek [zostavovateF M. Stevik]. -  Start Eubovfta: Eubovnianske muzeum, 
2011. -  S. 226). Приклад родини Судислава, отже, промовистий, хоча таких прецедентів у середньовічній 
Угорщині не бракувало, особливо в поліетнічних землях, однією з яких був, наприклад, Спіш.
1590 Ипатьевская летопись. -  Стб. 730.
*Ф Детальний аналіз проблеми див.: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 1. «Руські» поселенці знатного 
походження. 3. 1.2. Ladislaus Ruthenus -  Володислав Кормильчичь.
1591 Лаврентьевская летопись. -  С. 502.
1592 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733, 758, 764-765, 789-790.
1593 Там же.-Стб. 789.
1594 Див., зокрема: Литвина А. Ф. Вьібор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь 
призму антропонимики / А. Литвина, Ф. Успенский. -  М .: Индрик, 2006. -  С. 69.
,595 CDH.-T. 4 .-V . l . - S .  158.
1596 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wfodzimierskiej... -  S. 227; Ejusdem. Wplyw k si^cego  na «wladz$» w pier- 
wszej potowie XIII wieku, na przykladzie Sudyslawa halickiego otoczenia. -  C. 156.
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6.1.2. Політична діяльність

Всебічні зв’язки Судислава в угорських землях, підтверджені багатьма дока
зами, загалом прояснюють його стосунки з руськими князівськими династіями, 
особливо -  Романовичами, які намагалися укріпитися в Галичі. Впродовж 25-ти 
років активної військової і політичної діяльності боярин продемонстрував неабиякі 
організаторські здібності, талант оратора, дипломата й воєначальника.

З тексту волинського літописця зрозумілою є належність вельможі до 
найвпливовішої галицької знаті з набуттям маєтностей в Угорському королівстві. 
Серед носіїв «руських» предикатів акти XIII-XIV ст. неодноразово нотують 
вочевидь не тільки слов’ян15 7 У Галичині також проживало чимало вельмож чужої 
етнічності й ідентичності (половці, торки, караїми, німці й ін.). Така практика була 
закономірна для всієї тогочасної Європи. Тож закономірним є закріплення завдяки 
матримоніальним зв’язкам батьків і власній активній діяльності, ймовірно, не- 
галичанина Судислава в нових землях. Він володів підтримкою різноманітних 
верств населення («людье Соудиславли»1598, «Соудислава посол»1599, «теща бо его 
[Давида Вишатича з міста Ярослава. -  М. В.] біше вірна Соудиславоу»1600). В 
першій третині XIII ст. його могли вважати представником місцевого нобілітету за 
жіночою лінією.

Зв’язок боярина з маєтностями в Угорщині підтверджують літописи. Якщо 
війська Арпадів зазнавали поразки від руських князів, він майже завжди (окрім 
1221 р.) покидав галицькі землі з ними (1209, 1212, 1217, 1232, 1234 pp.). Жоден 
інший вельможа так часто не вдавався до виїзду за кордон.

Упродовж 1210-1234 pp. Судислав цілеспрямовано підтримував Андрія II і 
його синів -  галицького короля Коломана (Colomannus, rex Galiciae illuster; Rex 
Ruthenorum) й галицького князя Андрія (Dux Galitiae). У літописі поруч із нобелем 
нотовані: «Бенедикть Льісьі [ . . . ]  [Waiawoda/Dux Benedictus, filius Korlatl60\  
упродовж 1208-1209 pp. намісник короля в Галичині, з 1214/1215 (?) -  1219 рр. -  
член курії Коломана в Галичі. -  М. В.] со Соуславомь»1602, « Ф и л а  [Fila/Phila de 
genere Miscoz, до 1221 p. -  дрібний урядовець комітату Шопронь1603, у 1221 р. -  при 
курії Коломана в Галичі. -  М. В.] [...] поима [...] Соудислава ц ь т а » 1604, «бі бо 
королевич [галицький князь Андрій. -  М.В.\ вь Галичі и Соудиславь с нимь»1605, 
«Соудиславоу же тогда боудоущю Оуїріхь Соудиславь же поимасл. 
прииде королеви Андріеви»1606, «Королеви4 же и Соудиславь вьіведе Дьіаниша 
[Діонісій, син трансильванського воєводи Діонісія, у 1232 р. -  член курії принца

1597 Див., зокрема: Розділ 3. Genere Rutheni. Біограми. 3. 3. Військовослужила знать, представники курії та кан
целярії. 3. 3. 5. Dominicus Ruthenus; 3. 3. 9. Procurator Benedictus Ruthenus; 3. 3. 14 Elias Orros (Nasutus). Роз
діл 4. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності. 4. 22. Magister Sebestianus dictus Orros de 
Kalazno; 4. 28. Iobagio Benedictus dictus Orrus.
1598 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733.
1599 Там же.-Стб. 771.
1600 Там же. -  Стб. 764-765.
1601 Див., зокрема: CDH. -  Т. 3. -  V. 1. -  S. 316-317; RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 77-78.
1602 Ипатьевская летопись. -  Стб. 732.
1603 Wertner М. Az Arpadkori bdnok. -  Old. 565.
1604 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
1605 Там же.-Стб. 753.
1606 Там же. -Стб. 764.
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Андрія в Галичі. -  М.В.] на Данила»1607, «королевичь же и Дьіанишь. и 
Соудиславь», «Соудиславь йде Оугрьі»1608 та ін.

Заможність боярина підтверджують події 1212 р. Через непорозуміння в Га
лицькій землі після повішення у вересні 1210/1211 р. князів Ігоревичів частину знаті 
«ятоу же бмвшю [королівськими слугами. -  М. В.] [...] и моученоу бмвшю». Втім 
«много иміниіа давь Соудислав же во злат пременисл . рекше много злата давь 
избавис Володислава [Кормильчича, Ladislaus Ruthenus -  за угорськими актами. -  
М. В.] ижовавше . ведоша и во Оугрьі»1609 Звідки було це золото, невідомо, але ми 
не відкидаємо його наявності серед майна матері (або ж дружини) Судислава*, хоча 
на початку XIII ст. він володів наданнями в комітаті Нітра 6 0

Наближені до Андрія II вельможі не потрапили до документів. Після викупу з 
ув’язнення 1212 р. він, мабуть, перебував в Угорщині. Це підтверджується «за 
замовчування» подіями осені 1213 р. В Галич на чолі королівського війська вступив 
Володислав Кормильчич, оточення становили бояри Мволодь, Арополкь, Глібь 
Потковичь, Иванко і Збьіславь Станиславичи та інші, нечасто нотовані наративом 
представники галицького нобілітету1611 Судислава, втім, не згадували. В 
літописанні його ім’я частіше з’являється під час посилення позицій Арпадів у Гали
чині 1214/1215-1221 pp., зокрема коронації Коломана 1215 р.1612. Серед угорського 
оточення галицького короля літописи його фіксують 1217 р.** Стати опікуном 
Андрієвого сина нобіль міг не раніше осені 1214 -  літа 1215 pp., коли для захисту 
спадкоємця й помазання його на правління король організував похід, в якому взяв 
участь навіть естергомський архієпископ Іоанн 613

Щоправда, перебування молодого короля в Галичі terminus post quem відобра
жає лише кілька угорських актів. Найбільшу цінність становлять надання 1234 та 
1240 pp. одному з найвірніших слуг -  наставникові й королівському стольникові Де- 
метрієві з роду Аба (<didascal et Dapiferorum Magister Demetrius de genere Aba). Серед 
найближчого оточення юного престолонаслідника згадувалися «alios Baronatus 
maiores», до яких, як ми припускаємо, належав Судислав.

Так, за актом 1240 p.:

«[...] Також вищеназваний найдорожчий наш батько Андрій, найсвітліший король 
Угорщини, під покровом славного апостольського престолу, увінчаного діадемою, нас

1607 Там же. -Стб. 770.
1608 Там же.-Стб. 771.
1609 Там же.-Стб. 728.
* Тут не беремо до уваги повідомлення літопису про пограбування воїнами князя Данила взимку 1230 р. Суди- 
славового двору (див.: Ипатьевская летопись. -  Стб. 758) -  неоднозначне свідчення його заможності.
1610 CDS1. -  T. 1 .-S . 118.
1611 Ипатьевская летопись. -  Стб. 728, 730.
16,2 CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 356; VMH. -  T. 1 : (1216-1352). -  S. 1; RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 96, 99. Див.: 
Волощук М. М Естергомський архієпископ... -  С. 109-114.
** Датування подане за «Хронікою Лівонії» Генріха Латвійського, де записано про наміри князя Мстислава 
Мстиславовича в 1217 р. розпочати війну з Андрієм II (див.: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Генрих 
Латвийский II Славянские хроники / [сост. А. И. Цепков]. -  СПб.: Глагол, 1996. -  С. 272). Короля було вигнано 
з Галича. В історіографії ця хронологія не підлягає сумніву (див.: Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  
С. 282; Його ж. Галицький період діяльності князя Мстислава Мстиславича Удатного. -  С. 76).
1613 Волощук М. М. Естергомський архієпископ... -  С. 109-110. «Коломан [...] же привів із собою двох папських 
єпископів, які почали вчити галичан папської віри», писав В. Татищев (див.: Татищев В. Н. Указ. соч. -  
С. 485).
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благополучно коронував на короля Галичини, призначивши нам наставником вірного і 
найдосвідченішого Деметрія, який виголошував вступне слово, й звеличуючи інших 
титулованих вельмож, до нас із приємністю рекомендував. Він же, коли невірні руси 
відповідно до злочинного інстинкту спільно роздумували над приниженням славетності 
найдорожчого нашого батька охопленням нас у полон або ж убивством і то не раз чи двічі, а 
багато разів безбожно й підступно здійснювали замахи -  згаданий магістр Д[еметрій. -  М. В.] 
сміливо й суворо, сильно та часто б’ючись і воюючи ііоміж своїх товаришів з невірними 
ворогами [...] У тій війні важко поранених, світлої пам’яті братів Миколу та Володислава 
русь взяла в полон, і вони довго перебували ув’язненими у Володимирі, зазнавши й інших 
важких покарань, їх утримували та жорстоко мучили протягом тривалого часу; також інший 
його брат Аба з родичами -  Фомою сином Януша та кревняком Іоанном по материнській лі
нії, а також Юдою сином Оттона, Матвієм сином Віда і Мойсеєм сином Пера загинули, як і

1614чимало інших»

Перед нами -  короткий опис перебування в Галичі Коломана, чиє оточення 
становили «різні барони», до яких, без сумніву, належав Судислав. За браком 
джерел нам важко встановити його обов’язки та впливовість при дворі короля, 
локалізованому в сучасному Старостинському замку (тепер -  місто Галич Галиць
кого району Івано-Франківської області, Україна) 61 При галицькому королеві 
поряд з Деметрієм у різні роки перебували його брати Микола (frater vterinus 
Micula) і Володислав (Jrater vterinus Ladislaus), Фома син Яна (Thoma filius lanus) і 
його родич Іоанн (Ioannus Consanguineus), Юда син Оттона (Iuda filius Othonim), Ма
твій син Віда (Matias filius Vid/Wyd), Мойсей син Пекса (Moys filius Pere/Pexa)1616, 
комес Фома зі Спішу1617, Філя (Fila), колишній воєвода Трансильванії Бенедикт 
Лисий (Benedictus filius Korlat)161 , літописний «Ивань Лекинь (на думку В. Шуша- 
ріна -  «Ivan Legeny», тобто «Іван Парубок», або «Іван Молодець»1619, не іденти
фікований, однак, джерелами) и Дмитрь»1620, а також неодноразово згаданий В. Та-w ті _ 1621 • и ♦ • 1622тищевим угорський воєвода Батур , відомии з актів королівства

1614 «[•••] Necnon etiam supradictus karissimus Pater noster A. illustrissimus Rex Hungariae, obtento ex indulgentia 
sedis Apostolicae diademate in regem Galiciae feliciter nos vnctum fecisset inclyte coronari, praefatum Demetrium 
magistrum, tanquam fidelem expertissimum, in Dapiferum nobis instituens, et in alios baronatus maiores extollens, 
nobis dulciter fecit adhaerere; qui etiam, postquam infidi Ruteni, vnanimiter ex instinctu scelerato in excellentiae 
karissimi Patris nostri depressionem et nostri captiuitatem, seu mortem communiter conspirassent, et haec non semel 
vel bis, sed multotiens nefandissime ac crudeliter attentarent, saepedictus magister D. contra infidelium acies inter suos 
sodales viriliter ac crudeliter, potentique manu frequenter dimicans, ac decertans [...]. In quodam conflictu a Rutenis 
tarn ipse, quam fratres sui Micula videlicet, bonae memoriae, et Ladislaus frater eiusdem captiuitati cum magnis 
vulneribus diu in Lodomeria inferrati, et aliis poenis difficilius anxiati, per plurima tempora sunt detenti, et atrociter 
cruciati; cuius etiam frater vterinus nomine Abba cum aliis suis consanguineis, Thoma, filio lanus, et Ioanne 
Consanguineo suo ex parte matris, et Iuda, filio Othonis, Mathia filio Vid, et Moys filio Pere, ibidem interiit; nec non 
et alii quam plures», див.: CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 406; T. 4. -  V. 1. -  S. 204-205; RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  
S .167-168.
1615 Висновки Ярослава Хмілевського й Лева Чачковського, висловлені в 1938 р. (див.: Чачковський Л. Княжий 
Галич / Л. Чачковський, Я. Хмілевський. -  Станиславів: «Союзна друкарня», 1938. -  С. 44), відкориґував 
Б. Томенчук (див.: Томенчук Б. П. Археологія некрополів... -  С. 201).
1616 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 205; CDAC. -  V. 6 : (890-1235). -  №345.
1617CDP.-T. 8 .-S . 85.
1618 Ипатьевская летопись. -  Стб. 732, 736-737.
1619 Шушарин В. П. «Венгерские» известия Галицко-Вольшской летописи. -  С. 144.
1620 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737.
1621 Татищев В. Н. Указ. соч. -  С. 518.
1622 CDH. -  Т. 4. -  V. 2. -  S. 162; Т. 7. -  V. 3. -  S. 39; Т. 8. -  V. 3. -  S. 404; Т. 8. -  V. 5. -  S. 159-160.
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Оточення молодого Коломана в Галичі складалося, очевидно, з осіб різної ет
нічності, де, крім угорців, були вихідці з північно-західних і східних комітатів 
Угорського королівства, Трансильванії й Галицької землі. Лаврентіївський літопис 
розширює список його союзників чехами, мораванами та поляками1623

На боці сина Андрія II боярин брав участь у різних військових сутичках і 
битвах із руськими князями. Зокрема, після перебування між 1217-1219 pp. в 
Угорщині восени 1219 р. він допомагав повернути Коломанові захоплений князем 
Мстиславом Галич. Цей похід знаковий, бо автор літопису вперше і водночас 
востаннє (див. таблицю №6) не назвав імені керівника військ, а лаконічно зазначив: 
«[...] король же посла вои многи»1624.

Зі значними неточностями й плутаниною відобразили ці події Ян Длуґош1625 і 
його продовжувачі XVI ст.1626. Нічого про похід не повідомив В. Татищев1 27, у чиїй 
праці правління Коломана, втім, подано ексклюзивно.

Таблиця №6*

№
п/п

Місяць, рік Імя воєначальника (або кількох) 
за джерелами

Посада

1. осінь 1205 р. МокьяIMogh королівський барон, 
комес Шопроня

Корочюн, Вьлпт, Витомир, Благиня N.
2. весна 1206 р. Андрій \УAndreas король
3. друга половина 

1207 р.
Роман Ігоревич/Romanus князь

4. осінь 1208 Бенедикгь/Benedictus трансільванський
воєвода

5. літо -  осінь 
1210/1211 р.

HoTb/Poth палатин

Петрь Тоуровичь/Petrus, filius Turoy комес Бачки і Чанаду
ЬгякоІВапк комес Біхару, двірсь

кий королеви
Мика Брадатьіи N.

Лотохароть N.
Мокьякь/Mogh королівський барон, 

пожонський комес
Тибрець/ТіЬогс комес Нітри

Мароцель/Marcellus комес судової курії, 
комес Бачки

1623 Лаврентьевская летопись. -  С. 502.
1624 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733.
1625 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 206-207; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша. -  С. 200, 354,447-448.
1626 Див., наприклад: Kronika Polska Marcina Kromera biskupa Warminskiego : w 3 t. -  S&nok : Naklad і druk Karola 
Pollaka, 1857. -  T. l . - S .  378; Maciej de Miechowita. Op. cit. -  S. 119.
1627 Татищев В. H. Указ. соч. -  С. 512.

До переліку не додано повідомлення про перебування Андрія II в Галичі 1212 p., бо для проведення 
переговорів із вдовою Романа Мстиславовича король не мусив організовувати похід (Ипатьевская летопись. -  
Стб. 727-728; Волощук М. М. «Вокняжение» галицьке... -  С. 40). Посадові обов’язки знаті встановив 
А. Жолдош (Zsoldos A. MagyarorszAg vildgi archontologi&ja 1000-1301. -  Old. 281-358).
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6. осінь 1213 р. Андрій II/Andreas король
Володислав (KopMiuib4U4)/Ladislaus 

Ruthenus
галицький боярин

7. осінь-зима 1214 р. Андрій IVAndreas король
8. осінь 1219 р. N. N.
9. зима 1226-1227 р. Андрій \УAndreas король

Андрій/Andreas галицький князь
10. літо 1230 р. Біла/2?е/а молодший король
11. перша половина 

1232 р.
Андрій II/Andreas король

БілаJBela молодший король
Андрій/Andreas галицький князь

12. липень -  серпень 
1245 р.

Ф илаJFila бан

Ростислав Михайлович князь

З Польщі на допомогу угорцям 1219 р. вирушив князь Лешек Білий («и 
Лестко и придоша к Перемишлю»1628). Можливо, після об’єднання загонів біля 
Перемишля він очолив кампанію, однак хто привів полки Арпадів -  невідомо1629. 
Коломан в 11-річному віці цього не міг зробити. На противагу М. Котлярові1630 
Філю, згаданого 1221 p., розглядати теж не можна, бо невідомою залишається його 
участь у поході від самого початку. Дрібний шопронський урядовець у 1219 р. не 
міг керувати королівськими силами і загалом певне прибув до Галича пізніше. 
Також джерела «мовчать» про підрозділи згаданого В. Татищевим воєводи Батура*.

Очевидно, відновлення галицького короля на престолі восени 1219 р. мав 
забезпечити Судислав, який, імовірно, очолював угорські війська до їх об’єднання з 
Лешеком Білим. Рицарі з роду Лудан, зокрема, неодноразово входили до важкої 
кавалерії -  найбоєздатнішого середньовічного підрозділу. Одразу після появи 
загонів союзників під Городком місто «бо б і Фл о ж и л ь с а  блхоутьв немь людье 
Соудиславли»1631. Початок кампанії був успішний. Літописець знав вельможу 
особисто**, втім не розповів про його військові успіхи радше через увагу до Коло-

1628 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733.
1629 Droba L. Op. cit. -  S. 411-412; Грушевський M. С. Історія України-Руси. -  T. 3. -  С. 38; Пашуто В. Т. Очер
ки по истории Галицко-Вольїнской Руси. -  С. 143; Wlodarski В. Polska і Rui. -  S. 76-77; Bartnicki М. Polityka 
zagraniczna... -  S. 44; Котляр М. Ф. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С. 131; Галицько-Волинський лі
топис. -  С. 186; Font М. Az Arpddok kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 212; Головко О. Б. Корона Данила Га
лицького. -  C. 287; Його ж. Галицький період діяльності князя Мстислава Мстиславовича Удалого. -  С. 80; 
Хорди Ті. Наследници Knjeea измеЬу крал»вске круне и татарског japMa. -  С. 143.
1630 Котляр М. Ф. Структура і жанр Галицько-Волинського літопису. -  С.140.
* Опис битви угорців з дружинами руських князів такий: «Угри стояли в броні, блискучі, як лід, з правого боку 
стояв князь польський Лешко зі своїми полками, король всередині з угорцями, а з лівого -  воєвода угорський 
Батур з галичанами [акцент наш. -  М. В.]» (див.: Татищев В. Н. Указ. соч. -  С. 518). За усіма можливими 
варіантами (зокрема й угорськими) побудови в XIII ст. бойового шикування біля малолітнього Коломана, на 
наше переконання, мусила бути дуже близька йому людина. Вихователь опікувався хлопцем під час бою і, 
очевидно, керував військами. Зрозуміло, це був не Батур. Втім повідомлення про участь Андрієвого сина в 
битві на підступах до Галича сумнівне через зафіксоване Я. Длуґошем його місцезнаходження в укріпленому 
соборі Успіння Богородиці (див.: Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 207).
1631 Ипатьевская летопись. -  Стб. 733.
** Дослідники цієї частини літопису, яку Л. Черепній назвав «Літописцем Данила Галицького» (див.: Череп
ний Л. В. Летописец Даниила Галицкого / Л. Черепнин II Исторические записки. -  М .: АН СССР, 1941. -  Т. 12.
-  С. 228-253), вважали її автором особу з найближчого оточення Мстислава Мстиславовича (див.: Пашу-
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мана й, особливо, зятя Мстислава Мстиславовича князя Данила Романовича. їхню 
діяльність висвітлено дуже докладно.

Боярин, попри труднощі встановлення за джерелами місцеперебування, брав 
участь і в не позбавленій дискусійності обороні столиці від князя Мстислава в 
серпні 1221 р. Події 1221 р. потребують прискіпливішої джерелознавчої роботи з 
текстом літопису, яким зазвичай послуговуються історики163 . Відчувається напи
сання фрагмента твору після 1245/1246 p., упорядник допустився чимало помилок і 
неточностей1633 Не надто допомагають й інші пам’ятки, зокрема «Історія» Яна 
Длуґоша.

Особливу увагу нараторів привернув угорський воєначальник Філя, якого 
польський автор помилково назвав палатином1634. Але Судиславів зять у 1221 p., за 
актами та спеціальними дослідженнями, що вперше здійснив М. Вертнер1635, у сус
пільній ієрархії країни займав посереднє місце* Прискіпливість літописцевих 
оцінок Філі, а згодом оцінок, які йому дали науковці, безумовно, з’явилася завдяки 
відомому висловові: «[...] единь камень много горньцевь избиваеть [...] агстрьіи 
мечю борзьіи коню многад Роуси»1636 Сказані слова не раз вивчали, проте жоден 
історик не назвав їхнього адресата. Припускали, ніби репліка прозвучала під час 
походу 1220/1221 р. угорських загонів на Волинь1637 Однак Судиславів зять «емоу 
рекшю»! Питання: кому і за яких обставин? (цікаво, що це словосполучення 
JI. Махновець переклав «він сказав»1638). Зрозуміло одне -  цей анонім був важливою 
фігурою, бо сказані йому слова ввійшли до літописного тексту.

На наш погляд, ішлося про Мстислава Мстиславовича чи Данила Романовича, 
але почути наведені слова хтось із них міг не до й не під час сутичок з угорцями, а, 
як ми переконані, після полонення Філі (sic!). Ми маємо справу з образою князя, яка 
добре запам’яталась йому, або інформатором укладача літопису, присутнім при 
розмові. Холмські книжники terminus post quern 1245/1246 р. мали завдання показати 
провіденціалізм долі вбитого після Ярославської битви 1245 р. бана Філі, почина

ло В. Т. Очерки по истории Галицко-Вольїнской Руси. -  С. 32; Войтович Л. До Волинського літописання / 
Л. Войтович II Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2004. -  Вип. 8. -  С. 72 та ін.). Судислав 
упродовж 1221-1227 pp. володів Звенигородом, підгримував із князем близькі стосунки, виконував його дору
чення, був знайомий з освіченими людьми курії, бо й сам володів грамотою (див.: Купчинський О. Акти та 
документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 223).
1632 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736-738.
1633 Див., наприклад: Котляр М. Ф. Структура і жанр Галицько-Волинського літопису. -  С. 138, 140.
1634 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 206-207; Kanyo G. Op. cit. -  Old. 264; Гарайда И. Назв, праця. -  
C. 156; Bartnicki M. Polityka zagraniczna... -  S. 47; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 119.
1635 Wertner M. Ungams Palatine und Bane im Zeitalter der Arpaden. -  S. 165-166; Ejusdem. Az Arpadkori banok. -  
Old. 565.
* Дослідники неодноразово відзначали те, що Ян Длуґош використовував не збережені досі літописні тексти, 
хроніки тощо. Одним із таких був літопис, написаний у Перемишлі (див.: Перфецький Е. Назв, праця. -  С. 1- 
54) та не відома в цілісному вигляді домініканська хроніка (див.: Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской 
истории» Яна Длугоша. -  С. 443, 451 та ін.). Втім аналізований уривок 1221 р. (в Я. Длуґоша -  1209 p.), який 
майже ідентично відтворив В. Татищев, досі критично не опрацьовано (див.: ТолочкоА. «История 
Российская»... -  С. 142, 472, 497). Тож важко встановити, чому польський автор допустив помилки у 
хронології, власних назвах і іменах (Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  
С. 447-448).
1636 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
1637 Див., зокрема: Droba L. Op. cit. -  S. 415; Kanyo G. Op. cit. -  Old. 264; Грушевський M. C. Хронольогія подїй 
Галицько-Волинської літописи. -  С. 17; Його ж. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 39; Wlodarski В. Polska і Ru£.
-  S. 78; Харди Ті. Наследници Кщева измеЬу крал>вске круне и татарског japMa. -  С. 142 та ін.
1638 Літопис Руський. -  С. 377.



308

ючи з 1221 р. Його ім’я потрапило до праці Яна Длуґоша з літописання, втім 
подробиці битви на околицях столиці та взяття Галича ґрунтовно поповнилися неві
домими тепер текстами. Окремі фрагменти після тривалої роботи деталізував В. Та
тищев. Російський історик латинської не знав1639, користуватися працею польського 
хроніста не міг, а тому не раз просив Академію наук про переклади. Реконструкцію 
падіння Галича 1221 р. й долю угорського вельможі вдалося завершити насамкінець 
за допомогою робіт Мартина Кромера, Матвія Стрийковського та Мартина Бєльсь- 
кого.

Нам важко запропонувати іншу версію такої прискіпливої уваги літописця до 
середнього за статусом у 1221 р. воєначальника. Попри дискусії навколо 
«татищевських повідомлень»1640, активну участь Філі в обороні міста, яку 
зафіксував польський хроніст, усе ж слід визнати. На відміну від зятя, до кінця не 
відомо, де перебував і чим займався при наступі князя Мстислава на столицю 
Судислав. Боярин з’являється при описі підготовки угрів до бою неподалік міста 
(«дондеже приде Мьстиславь с Половци изьіиде же Ф ила  со м но гим и  Оугрьі и 
Л а х ь і и з Галича поимабодре ГаличкьіА. и Соудислава ц ь т а » 1641), а також 
напередодні (чи після) захоплення Коломана в соборі Успіння Богородиці («потом 
же приведоша Соудислава . ко Мьстиславоу»1642).

Непросто ідентифікувати іншого воєначальника Коломана, якого згадує 
В. Татищев, воєводу Батура. За винятком конфірмаційного акта печського єпископа 
Ахілла орденові паулінів церкви Св. Якова 1252 p., текст якого занотував terra 
filiorum Batur у комітаті Баранья1643, про нього більше нічого не відомо. Періодично 
зустрічаються топоніми Beatur (комітат Чанад, 1212 p.), Batur (комітат Біхар, 
1230 р.)1644, які важко пов’язати з «татищевськими» згадками воєводи. Ймовірно, в
1221 р. він перебував разом з іншими угорцями, взятими «[...] руссю в полон, [які. -  
М. В.] довго перебували ув’язненими у Володимирі, зазнавши інших важких 
покарань»1645. Історичність Батура поза сумнівом, однак інших відомостей про його 
діяльність у Галичі немає.

Судислава, безумовно, схопили після перемоги Мстислава Мстиславовича в 
передмісті столиці, можливо, наприкінці битви, коли, за словами Яна Длуґоша, «[...] 
угорці й галичани занепали духом і були повністю знищені половцями, бо в них не 
було можливості ні битися, ні втікати, оскільки зі всіх боків були русь і половці»1646 
Втім його, мабуть, не відправили з королівською сім’єю до Торчеська (тепер -  село 
Торчиця Ставищенського району Київської області, Україна), він не загинув 
ув’язненим, а отримав у надання Звенигород, що не раз викликало засудження в

1639 Толочко О. П. «История Российская»... -  С. 222.
1640 Див., зокрема: Майоров А. В. рец.: Толочко А. «История Российская»... -  С. 387-391.
1641 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
1642 Там же.-Стб. 738.
1643 CDH. -  T. 4. -  V. 2. -  S. 162.
1644 CDP. -  T. 6. -  S. 25; T. 8. -  S. 13.
1645 «[•••] captiuitati cum magnis vulneribus diu in Lodomeria inferred, et aliis poenis difficilius anxiati, per plurima 
tempora sunt detenti, et atrociter cruciati», див.: CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 406; T. 4. -  V. l . - S .  204-205; RSA. -  T. 1: 
(1001-1270).-S . 167-168.
1646 «[••■] Hungari et Haliczienses animos remiserant passimque a Polowczis trucidabantur, quoniam neque fugiendi 
illis poterat esse facultas, Ruthenis et Polowczis undique circumfusis», див.: Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  
S. 207; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 355.
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науковців нового галицького володаря1647 Мотиви його вчинку достеменно 
невідомі. Історики пояснювали це загалом «слабкодухістю та політичною коротко
зорістю», але так і не пояснили, чому недавній полонений отримав не що інше, а 
саме одну з князівських резиденцій Галицької землі.

Мстислав сприймав вельможу не як представника угорської знаті. Його радше 
ідентифікували опозиційним Романовичам боярином. Вірогідно, в обороні Галича 
він активної ролі не зіграв, тому й не потрапив до джерел, у яких її описано. Пе
реможцеві ж, який мав досвід спілкування із впливовими новгородцями, потрібен 
був компроміс із галицьким нобілітетом, символом чого стало покаяння бранця.

Звенигород, який межував з волинськими володіннями, той отримав не без 
розрахунку князя. Потрапивши у вороже й не знайоме йому середовище, він не міг 
не шукати зближення з лідерами галицького боярства. Якби Судислава тлумачили 
пересічним угорським нобелем чи королівським службовцем, його мабуть, 
відправили б у Торчеськ разом з іншими в’язнями. Але отримати Звенигород і 
потрапити до близького оточення нового сюзерена він міг лише впливовим лідером 
галицького боярства.

* * *

Впродовж 1214/1217-1221 pp. Судислав de genere Ludan при галицькому 
дворі Коломана посідав чільне місце. Він володів навиками управління, здобув 
серед знаті авторитет і повагу, що, на наш погляд, позитивно відбилося на кар’єрі 
між 1217-1219 pp. Завдяки родинним зв’язкам у Галичині боярин не лише уникнув 
полону і тюремних поневірянь, як інші схоплені угорці, а й отримав від нового князя 
в управління Звенигород. Утім «Соудиславь [...] не хоташ є  бо пагоубьі королеви . 
имісаше бо в немь надежоу великоу»1648 зберігав, однак, з ним тісні стосунки.

За 1221-1228 pp. Судислав утвердився в оточенні Мстислава Мстиславовича, 
став одним з найближчих йому людей. Літописець неодноразово згадував про бесіди 
між ними та водночас terminus post quem підкреслював зрадливість Звениго
родського держателя:

«Данилови же пришедшоу ко Мьстиславоу с братомь Василкомь . ко Городькоу и 
ПгЬбь с нима . и м олващ им ь  и м ь  поиди  кнажє на королА . по Лохти ходить . Соудиславь же 
бранАшеть емоу»1649, «Соудиславоу льстащ ю  подо Мьстиславомь»1650, «сьіноу сгрішихь не 
давь тобі Галича но давь иноплеменьникоу . Соудислава . льстьца  с в іт о м ь  . шбольсти бо 
ма [тобто, Мстислава Мстиславовича. -  М Z?.]»1651.

1647 Див. історіографічний огляд теми: Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 437-441. Сучасні най
новіші оцінки: Котляр М. Ф. Данило Галицький. -  К., 2001. -  С. 39; Його ж. Данило Галицький. Біографічний 
нарис. -  С. 135; Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 291; Його ж. Галицький період діяльності князя 
Мстислава. -  С. 82; Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської дер
жави. -С . 186.
1648 Ипатьевская летопись. -  Стб. 749.
1649 Там же.-Стб. 749.
1650 Там же. -  Стб. 750.
1651 Там же. -Стб. 752.
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Вельможа володів грамотою, мабуть, мав канцелярію, вів листування, зокрема 
з руськими князями1652. Від імені молодого угорського князя Андрія боярин укладав 
договори з київським та чернігівським володарями, Володимиром Рюриковичем 
(київський князь, 1223-1235 pp.) і Михайлом Всеволодовичем (чернігівський князь, 
1223-1246 pp.) відповідно. Про це йдеться й у Яна Длуґоша1653 Красномовним є 
повідомлення літописця, датоване 1228 р. після подальшого встановлення в Галичі 
Арпадів: «Соудиславь [sic! -  М. В.\ с нимь . мирь бо и м і а ш є  с о  Володимеромь . и 
Михаиломь» 654.

Ми не відкидаємо участі боярина в переговорах галицького князя з Андрієм II 
наприкінці 1221 -  на початку 1222 pp., відомих з булли Гонорія III (Honorius, 1216- 
1227) 24 лютого 1222 p.:

«[...] твоєму [короля Андрія. -  М. В.] третьому синові [Андрієві. -  М. В.] згадане [Га
лицьке. -  М. В.] королівство перейде в спадок через одруження з донькою князя Мстисла
ва»1655

Текст документа, або його рефлексія в невідомому тепер джерелі, був 
знайомий Янові Длуґошу, який детально передав головні позиції угоди:

«Угорський король Андрій заради визволення з полону свого сина Коломана та його 
дружини Саломеї провів через своїх баронів та радників [курсив наш. -М . В.] численні пере
мовини та зустрічі з Мстиславом Мстиславовичем. І на останній з них, що відбулася на кор
доні Угорщини, між Угорщиною і Руссю було укладено вічний мир за умов, що другий син 
короля Бела [читай Андрій. -  М. В.] візьме за дружину доньку Мстислава Марію. Мстислав 
натомість за три роки віддасть Галицьке князівство Коломанові, як і самого Коломана та його 
дружину, а також усіх полонених, що перебували в його руках»1656.

Про ці ж перемовини під 1227 р. (датування М. Грушевського1657, яке 
підтримав наразі М. Котляр165̂ ) читаємо в літописі. Судислав у них брав без
посередню участь: «[...] речемоу к н а ж є  дай дщерьсвою шброученоуюза 
королевича и дай емоу Галичь не можешь бо держати самь а болре не хотлть 
тебе»1659

Наведений уривок тексту цікавий не тільки через присутність у ньому 
боярина. Маємо справу з алогічністю повідомлень про планування й укладення 
шлюбу між сином Андрія II і донькою галицького князя. Адже за фрагментом

1652 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 223,243-244.
1653 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 208.
1654 Ипатьевская летопись. -  Стб. 753.
1655 «filio tuo [короля Андрія. -  M. В.] tertio genito [Андрієві. -  М. В.] concesseris ipsi regnum praefatum [Га
лицьке. -M 2?.], filiam Nobilis viri Misozlau matrimonialiter copulares», див.: VMH. -  T. 1. -  №65.
1656 «Filium suum Colomannum et uxorem eius Andreas Hungarie rex de captivitate soluturus, plures cum Msczislao 
Msczislauicz per barones et consiliarios suos egit tractatus et conventus. In ultimo autem conventu in finibus Hungarie 
habito pax petpetua his condicionibus inter Hungarum et Ruthenum convenit, ut alter filiorum regis Hungarie Bela 
filiam Msczislai Mariam in consortem habeat, Msczislaus de Halicziensi ducatu Colomanno post triennium cedat, et 
tam ipsum Colomannum et uxorem suam omnesque sue potestatis captivos», див.: Dlugossii Joannes. Op. cit. -  
Lib. 5-6. -  S. 212; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 357.
1657 Грушевський М.С. Історія України-Руси. -  T. 3. -  С. 43.
1658 Галицько-Волинський літопис. -  С. 197.
1659 Ипатьевская летопись. -  Стб. 750.
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1224/1225 p.: «Мьстислав же по совітЬ льстивьіхь болрь Галичькихь вда 
дщерь свою меншоую за королевича Андріл. и дасть емоу Перемьішль»1660 
Виникає запитання, про якого королевича в 1227 р. йшлося, коли на початку 20-х pp. 
XIII ст. старші брати Андрія -  Бела (Марія Ласкаріс, 1220 р.) і Коломан (Саломея, 
1215 р.) були одружені166 . Інших синів короля Андрія II, фізіологічно й канонічно 
спроможних оженитися, не було. Останній спадкоємець Стефан (Stephanus 
Postumus, 1236-1271) народився після смерті батька1662.

Розташування цього запису, на наш погляд, як і багатьох, зміщене хронологіч
но. Судиславова рекомендація видати доньку Мстислава Мстиславовича заміж «за 
королевича» насправді мусила прозвучати під час складних кількаетапних 
переговорів осені 1221 -  квітня 1222 pp.*. За цей час галицький володар прийняв не 
менше чотирьох-п’яти посольських візитів, які добре описав Ян Длуґош1663 
Підсумком домовленостей стало одруження третього сина короля -  Андрія з Марією 
Мстиславівною.

Імовірно, Судислав брав участь у перемовинах 1222-1224 pp. ще до того, як 
досяг принц 14-річного віку, канонічно й фізіологічно придатного до одруження. 
Рішення князя відпустити полоненого Коломана підсилила поразка його військ на 
Калці. Він мусив погодитися на угоду з Андрієм II. Тому передання Перемишля 
близько 1224/1225 р. герцогові Андрієві «по совіті . льстивьіхь болрь Галичькихь»

г л  1664можна розглядати як наслідок тиску знаті, зокрема Судислава
Суттєво видозмінилися галицько-угорські відносини з появою 24 квітня 1222 р. 

«Золотої булли», яка 31-м артикулом чітко розмежовувала обов’язки Арпадів, світ
ської й духовної знаті, дуже ослаблюючи позиції династії1665 Декларувалися зміни 
не лише у внутрішній, а й зовнішній політиці. Сусідніх угорцям народів окремі 
позиції булли стосувалися безпосередньо1666

Постанови булли нотували запроваджену в Угорщині традицію надання чу
жинцям надань, зокрема земельних. Оскільки засилля вихідців з імперських

1660 Там же. -  Стб. 748.
1661 Див., наприклад: Werthner М. Az Arp&dok csaladi t6rt£nete. -  Old. 448-449,458-459.
1662 Ibidem.-Old. 414.
* Запропонований час є, мабуть, найлогічнішим, бо серпнем 1221 р. датується полонення Коломана й Саломеї, 
натомість 24 квітня 1222 р. Андрій II видав «Золоту буллу». Через складну ситуацію у країні, тиск на короля 
той погодився у квітні 1222 р. на перемовини зі знаттю. Для систематичних переговорів з галицьким князем, 
про які писав Ян Длуґош, втім, не було нагоди до травня -  червня 1222 р. Наведену хронологію підтверджує 
папська булла 24 лютого 1222 p., де про одруження (можливо, заручини) принца Андрія з донькою Мстислава 
Мстиславовича йшлося як про доконаний факт (див.: VMH. -  T. 1. -  №65). Тобто, принципових домов
леностей про відречення прав на Галич звільненого Коломана й описаний шлюб удалося досягти ще швидше, 
очевидно, на рубежі 1221/1222 pp. Генеалогічні студії Д. Домбровського доводять спроможність до заміжжя 
Марії Мстиславівни, бо вона, як і наречений, народилася напередодні 1210 р. (Dqbrowski D. Genealogia MScista- 
wowicz6w. -  S. 566). Імовірно, Андрій II і Мстислав чекали на досягнення молодим герцогом 14-річного віку, 
щоб легітимізувати шлюб усіма потрібними обрядами 1224 р.
1663 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 209, 212.
1664 Ипатьевская летопись. -  Стб. 748.
1665 Див.: Podhradczky J. II Endre kir&lynak 1222—ik 6vi aranybull&ja / J. Podhradczky II SzAzadok. -  1869. -  Evf. 30.
-  Old. 685-689; Павлушкова M. A. K вопросу о классовом характере и значений Золотой булльї венгерского 
короля Андрея П ІМ. Павлушкова // Из истории средневековой Европьі (X-XVTI вв.). Сборник статей / [под 
ред. С. Д. Сказкина]. -  М .: Наука, 1957. -  С. 64-86; Kristo Gy. Az Aranybull&k 6vsz&zada / Gy. Kristo. -  Budapest: 
Gondolat, 1981. -  263 1.; Майоров А. В. Практика договорньїх отношений князя и городской общини Юго- 
Западной Руси. -  С. 15-26.
1666 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33-34.
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володінь упродовж ХІІ-ХІІІ ст. ставало дедалі помітнішим1667, документ мав надати 
автохтонному нобілітетові суттєвіших переваг1668 Статус госпітів загалом за
кріплювався за вільними місцевими та іноземними (зокрема, з Русі) поселенцями,

• 1669які своєю діяльністю не створювали схожих неприємних прецедентів , а 
займалися внутрішньою колонізацією країни.

«Руські гості» селилися у східних, північно- та південно-східних комітатах від 
XI ст.167 Це дозволяло їм активно контактувати з прикордонними володіннями 
Рюриковичів. Цілком природними, отже, були не лише торговельні зв’язки, а й 
двосторонні шлюби, участь у політичному житті Угорщини, отримання тут 
земельних надань тощо. Такою нагодою у першій третині XIII ст. скористалося 
кілька галицьких бояр, як-от Володислав Кормильчич, Судислав і Жирослав. У XIV ст. 
традицію, безумовно, продовжили особи, прозвані Руськими {dictus Orrus).

Окрім наведених постанов «Золотої булли», десь третина з них торкалася змін 
становища сервієнтів у організації й проведенні закордонних військових кампаній. 
Так, артикул №7 нотував:

«Якщо король захоче вести військо за межі держави, сервієнти не зобов’язані з ним 
іти, якщо він не заплатить за це. Якщо ж на королівство нападе вороже військо, то всі вони 
зобов’язані виступити. Далі -  якщо ми захочемо здійснити закордонний похід і виступимо з 
військом, то всі комеси зобов’язані йти з нами за наш рахунок»161

Сервієнти в королівських силах займали чільне місце1672, а їхнє гіпотетичне 
небажання підтримувати галицьку політику Арпадів загрожувало звести нанівець 
майже півсторічну діяльність королів, зокрема. Важливий інший аспект. До кінця не 
ясним є тлумачення угорською знаттю королівського титулу Galitiae Lodomeriae- 
quae Rex. Невідомо, зокрема, чи кампанії Андрія II і молодшого короля Бели 1226—

1667 Найхарактерніші прецеденти, які передували вбивству у вересні 1213 р. королеви Ґертруди й вигнанню з 
комітату Барца 1225 р. Тевтонського ордену: Marek М. Saxones nostri de Scepus: K niektorym otazkam prichodu 
saskych hosti a ich iivota na Spi§i / M. Marek II Terra Scepusiensis. Stav badania o dejinach Spi§a / [vedecka redakcia 
R. Giadkiewicz a M. Homza]. -  Levo6a-Wroclaw : Kl&Storisko n. o., 2003. -  S. 353-365; Ejusdem. Cudzie etnikA na 
stredovekom Slovensku. -  S. 226-254 : 2. 1.3. Rusi, Rusini, Rumuni (Valasi).
1668 Див.: Семенов В. Ф. Венгерская Золотая булла 1222 года / В. Семенов II Средние века. -  М .: Изд-во АН 
СССР, 1955. -  Вьш. 6. -  С. 84; Kristo Gy. Az Aranybullak szAzada. -  Old. 59-60; Sroka St. Historia W^gier do 1526 
roku w zarysie / St. Sroka. -  Bydgoszcz : Homini, 2000. -  S. 42 : Zlota Bulla Andrzeja II z 1222 roku.
1669 Machek V. SI. gospodb, lat. hospes et lit. vieSpats / V. Machek II Annales Instituti philologiae slavicae Universita
tis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae / [redig. E. Igloi]. -  Debrecen, 1968. -  V. 8. -  S. 155-158; Javosova E. 
Hostia na Slovensku pred tat£rskym vp&dom roku 1241 IE. Javosova II Historicky £asopis. -  1998. -  R. 46. -  C. 1. -  
S. 3-11; Zimmermann H. Hospites Theutonici... -  S. 16-11.
1670 Кришто Д. Русские в Венгрии в зпоху династии Арпадов. -  С. 22-30; Его же. Русские в Венгрии в зпоху 
династии Арпадов. -  С. 19-40; Kristo Gy. Oroszok az Arp&d-kori Magyarorsz&gon. -  Old. 57-65; Marek M. Cudzie 
etnikd na stredovekom Slovensku. -  S. 226-254. Ми, втім, не відкидаємо таких переселень до XI ст., однак 
ідентифікація осіб у цей час незрозуміла. Носіями якої етнічності були ці поселенці, досі не з'ясовано. 
Швидше за все йдеться про хорватський gens.
1671 «Si autem rex extra regnum exercitum ducere voluerit, servientes cum ipso ire non teneantur, nisi pro pecunia ip- 
sius et post reversionem iudicium exercitus super eos non recipient. Si vero ex adversa parte exercitus venit super reg
num, omnes universaliter ire teneantur. Item -  si extra regnum cum exercitu iverimus -  omnes, qui comitatus habent 
vel pecuniam nostrum, nobiscum ire teneantur», див.: The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
1672 Див., зокрема: Zsoldos A. Az Arp4dok 6s allatval6ik. -  Old. 151-152.
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1233 pp.* (таких було чотири) розглядали, за буллою, extra Regnum, а відповідно -  не 
передбачали обов’язкової участі королівських сервієнтів власним коштом.

Літописна спадщина про «Золоту буллу» згадує «між рядками». Та, втім, 
О. Майоров слушно припустив значний інтерес до неї угорського й руського 
нобілітету. Галицька знать давно вимагала чіткого регламентування відносин з 
князями. Ті, проте, були носіями моделі візантійського абсолютизму. Роман Мсти
славович та Ігоревичі намагалися закріпити її насильницьким чином, але зазнали

1673поразки
Після 1227 р. впливи Арпадів у Галичі поглибилися. Серед прихильників було 

чимало нової знаті. Дехто з них, як-от Гліб Зеремієвич, раніше служив Романови
чам, але згодом змінив сюзерена. Неодноразово до Угорщини втікав Жирослав. 
Причини такого лояльного ставлення до короля криються у постановах булли
1222 р. Інформація про її появу мусила швидко потрапити й до Галицької землі. 
Період правління Коломана було забуто. Релігійні суперечності залагодилися. Арти
кул №20 навіть створив прецедент для загострення відносин світської й церковної 
влади в королівстві:

«Десятину не повинні стягувати сріблом [у сенсі грішми. -  М. В.], а належить платити 
тим, що вродить земля, -  вином або зерном; а якщо ж єпископи будуть заперечувати проти 
цього -  ми не підтримаємо їх»1674.

З’явилися передумови відтермінування розв’язання конфесійних питань до 
неблизького майбутнього. Через тиск боярства, зокрема Судислава, прискорилося 
укладення шлюбу дітей Мстислава Мстиславовича й Андрія II та надання молодому 
герцогові Перемишля. Нобілітет дедалі більше не хотів повернення Романовичів.

Отже, закріплення у першій половині 20-х pp. XIII ст. впливів у Галичі 
належало до найпріоритетніших завдань короля і його оточення. Широкі кола 
сервієнтів, за словами М. Фонт, зберігали в цьому зацікавлення через отримання 
титулів і нових земельних надань1675. Рішення та дії угорського нобілітету збігалися 
не лише з намірами Арпадів, а й планами боярства, яке вважало князя вимушеною 
тимчасовою потребою. Галицький володар не користувався підтримкою прийшлих 
із ним військ і обслуги, і здобути авторитету галичан йому теж не вдалося. Поразка 
князя в битві на Калці 1223 р. й невдалі заходи проти Данила Романовича впродовж 
1225 р. прискорили процес його обструкції.

Натомість Судислав та інші авторитетні бояри у взаємовідносинах з Арпада
ми займали чітку проугорську позицію, ускладнюючи перебування Мстислава в Га
личі. Це було видно при нав’язанні князеві мирної угоди з королем через наклепи, 
змови тощо1676 Фактично тривала боротьба проти авторитарності галицького

* Саме 20 серпня 1233 р. датується остання спроба Андрія II організувати військову кампанію до Галицької 
землі. Це ясно з акта, укладеного за присутності папського легата Якобо Пренестіно in silua, quae nominatur 
Bereg (CDS1. -  T. 1. -  S. 298). Проте чи похід дійсно відбувся, чи, можливо, король з невідомих причин 
повернувся до Угорщини, документи не повідомляють.
1673 Майоров А. В . Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 500; Его же. Практика договорньїх отношений князя и город- 
ской общини Юго-Западной Руси. -  С. 24.
1674 «Decimo argendo non redimandur, sed -  sicut terra protulerit -  vinum vel segetes persolvantur et si episcope 
contradixerint, non iuvabimus ipsos», див.: The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 34.
1675 Font M. Ungam, Polen und Galizien-Wolhynien im ersten Drittel des 13. Лі. -  S. 32-33.
1676 Ипатьевская летопись. -  Стб. 747, 749-750.
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волода-ря, небажання ділитися владою зі знаттю. За таких умов герцог Андрій 
виглядав для нобілітету бажанішим кандидатом на престол. Тому закономірною на 
тлі бойових дій Мстислава Мстиславовича проти королівських сил узимку 1226- 
1227 pp. виглядала допомога вельмож, зокрема Судислава саме Андрієві II. Ми 
володіємо кількома красномовними підтвердженнями.

Так, на початку походу «[...] королеви же ставшю во ЗвенигородЬ . и посла 
вои свои к Галичю»1677 Місто залишалося під його контролем впродовж усієї 
кампанії* Зокрема «приде [Андрій II. -  М. В.] коКремднцю и 6 и с а  подь 
Креміанцем и много Оугорь избиша [...] Фтоудоу же приде король 
ко Звенигородоу»1678. Хоча окремі історики схильні говорити про захоплення 
угорцями Звенигорода1679, джерела про це «мовчать».

Штурмували й захоплювали інші укріплення:

«Андрій [...] пріиде ко Перемьішьлю Юрьеви тогда тьіслщюу держащю . переда 
Перемьшиїь и біжа самь ко Мьстиславоу», «король ко Теребовлю . и вза  Теребовль . и поиде 
к Тихомлю и вза  Тихомль* V680

Контроль Звенигорода, який здійснювали Арпади, під час перебування 
Судислава поряд із князем Мстиславом не позбавлений загадок. Боярин, попри 
відсутність його рефлексії на перехід своєї резиденції Андрієві II, мусив бути 
поінформанований про це. Невипадково, коли

«Данилови же пришедшоу ко Мьстиславоу с братомь Василкомь 
коГородькоу и Глібь с нима и м о л в а іц и м ь  имь поиди к н а ж є  на королл по 
Лохти [очевидно, річка Болоховка, права притока Дністра, розташована на відстані 
близько 16 км в північно-західному напрямі від Галича. -  М. 5.1 ходить 
Соудиславь же бранлшеть емоу [...] не х о т а ш є  бо пагоубьі королеви»168 .

1677 Там же. -  Стб. 748.
* Деякі історики вважають, що король Андрій отаборився в околицях Звенигорода за добровільної згоди Суди
слава (Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русьі... -  С. 80; Бузескуль В. Указ. соч. -  С. 211; Гру
шевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 42; Гарайда И. Назв, праця. -  С. 166; Wlodarski В. Polska і Ru£.
-  S. 86; Font М. II Andr&s orosz politikaja 6s hadjaratai. -  Old. 130; Ejusdem. Az Arp&dok kir&lyok 6s Rurikida 
fejedelmek. -  Old. 216). Однак у такому випадку літописець мав би зазначити: «[...] королеви же ставшю оу 
[тобто, «біля» -  виправлення наше. -  М. В.] ЗвенигородЬ », а не «во ЗвенигородЬ».
1678 Ипатьевская летопись. -  Стб. 749.
1679 Зубрицкий Д. История... -  4. 2. -  С. 99; Майоров А.В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 450-451; Петрик А. 
Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 187; Droba L. Op. cit. -
S. 423.
** Перебіг походу дискусійний. Як слушно відзначив О. Майоров, він радше спрямовувався проти Рома
новичів, аніж проти князя Мстислава. Галицький володар атакував угорців після поразки під Крем’янцем і 
повернення до Звенигорода (Майоров А. В. Галицко-Вольшская Русь. -  С. 451-452). Дивним є й повідомлення 
літопису: «Юрьеви тогда тьіслщюу держащю . переда [підкреслення наше. -  М. В.\ Перемишль» [королю -  
М. В.] (Ипатьевская летопись. -  Стб. 748). Та й Тихомль, зокрема в 1232 p., відомий серед міст Романовичів: 
«Излславь же льсть створи . и в іл і воевати . землю Даниловоу . и взлша Тихомль » (Ипатьевская летопись. -  
Стб. 770). Імовірно, Мстислав за підтримки короля хотів завершити невдало проведену кампанію 1225 р. Отже, 
відносини з Андрієм II, принаймні на першому етапі військових дій, можна було б вважати союзницькими або 
ж нейтральними. Із Судислава, отже, знімаються підозри у зрадництві.
1680 Ипатьевская летопись. -  Стб. 748-749.
1681 Там же.-Ст€. 749.
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Поразка або загибель короля полегшила б відносини Мстислава Мсти
славовича з Угорщиною. Втім це суперечило інтересам боярства. Знать вимагала 
капітуляції князя за зразком «Золотої булли». Підсумки кампанії 1226/1227 pp. 
дозволяли йому суттєво зміцнити впливи, бо «король же с м а т є с а  оумомь* . и поиде 
и [Галицької. -  М. В.] земли борзо»1682. Але за незрозумілих причин «Мьстиславь 
дасть Галичь королевичю Андріеви а самь в з а  Понизье. штоудоу йде к Торьц- 
комоу»1683

Це рішення важко пояснити. Підпорядкування Пониззя галицьким володарям 
у першій половині XIII ст. дискусійне1684. Неясно, чи впродовж короткого часу в Га
лицькій землі існувало двовладдя, схоже за деякими ознаками з поділом впливів ко
роля й молодшого короля в Угорському королівстві. Як довго відбувалося 
одночасне урядування герцоґа Андрія у столиці, а Мстислава Мстиславовича на 
Пониззі, невідомо. Незрозумілою є й участь Андрія II. Описані події не схожі на 
надання сюзереном певних земель васалові, як указував Д. Гарді1685. Радше князь під 
тиском боярства на чолі із Судиславом сподівався пізніше повернути втрачені 
позиції за допомогою чорних клобуків Київської землі та військ Мономаховичів.

* * *

Боярська перемога й поява на князівському престолі юного представника 
династії Арпадів додатково зміцнили становище Судислава. Він заволодів реальною 
владою, впливав на внутрішньополітичне життя землі, яке, на відміну від 1214—
1221 pp. (з перервами), заспокоїлося. Очевидно, угорці продовжували збалансовану 
політику. Прямих спроб підпорядкувати край не було. Виникли підстави поширення 
«Золотої булли» на місцеву знать16 6, яка толерувала політику Андрія ЇЇ.

Лише впродовж 1227-1234 pp. Данило Романович тричі організовував 
військові кампанії, облоги, штурми Галича. Натомість угорці здобуту волинським 
князем столицю двічі повертали за допомогою дипломатії, головно підтримки 
боярства. Єдина силова спроба захопити місто відбулася влітку 1230 p., коли 
молодший король Бела «[...] Галицький замок три тижні турбував облогами та 
нападами»1687

* О. Майоров, на нашу думку, цілком слушно вважав, що король «сматєса оумомь» через віроломство князя 
Мстислава, який порушив угоду, досягнуту на початку кампанії: «Мьстиславь же вьііха противоу [короля, 
який стояв на лівому березі Дністра. -  М. В.] с полкьі шнЬм же позоровавшимь нас» (див.: Майоров А. Галицко- 
Вольїнская Русь. -  С. 451-452).
1682 Ипатьевская летопись. -  Стб. 749.
1683 Там же.-Стб. 750.
1684 Див., зокрема, дослідження історії Пониззя: Баженов О. Л. Давньоруське Пониззя середини XII -  середини 
ХПІ ст.: соціально-економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти / О. Баженов. -  
Автореферат дисертації ...кандидата історичних наук. 07.00.01. -  історія України / Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. -  Чернівці, 2005. -  С. 14-15; Історія та культура Середнього Подністров’я 
ІХ-ХІІІ ст. Монографія / О. Баженов. -  Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2009. -  С. 175; 
Винокур І. С. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя / І. Винокур, П. Горішній. -  Кам’янець-Подільський : 
Центр Поділлєзнавства, 1994. -  362 с.
1685Харди Ті. Наследници Кщева измеЬу крал>вске круне и татарског japMa. -  С. 149.
1686 Майоров А. В. Практика договорньїх отношений князя и городской общиньї Юго-Западной Руси. -  С. 24; 
Его же. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 499-500.
1687 «[•••] etsi Halicziense castrum tribus hebdomadis [sic! -  M.B.] obsidione et impugnacione vexavissent», див.: Dlu
gossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 234; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -
С .362.
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На боці Арпадів тоді з’явилися не лише нові маловідомі літописцеві бояри, 
як-от Володислав Юрійович, Климята з Голих гір «и по немь вси болре 
Галичькіи»1688, а й князі-суперники Романовичів -  Ізяслав (Володимирович чи 
Мстиславович?1689 -  М. В.) («а король Оугорьскьш йде во Оугрьі тогда же оугони 
ИзАславь [...] идоста с нимь Оугрьі» 690, 1227р., «Излславь же льсть створи, 
и в іл і воевати . землю Даниловоу . и взлша Тихомль»1691, 1233 p.), Олександр Все
володович та володарі Болоховської землі («бі бо с королевичемь . Млександрь . и 
Глібь Зеремиеви4 . инии к н а з и  Болоховьсции и Оугорь множество»1692, 1232 p.).

При курії герцога Андрія впродовж 1227-1234 pp. Судислав здобув найбільше 
визнання. Він користувався якнайширшими повноваженнями, очолював прихильну 
Андрієві II знать. Довіра короля до нього була висока. Навіть після повної втрати 
впливу в Галицькій землі боярин, не побоюючись розправи, переїхав до Угорщини.

Стосунки вельможі з руськими князями залежали від зовнішньополітичних 
орієнтирів Арпадів, яким традиційно були близькі чернігівські й київські династії, 
востаннє скріплені союзом за посередництва Судислава 1228 р. Втім відносини з 
Романовичами ніколи не були спокійні. Коли ті взимку -  навесні 1230 р. взяли 
Галич, Данило Романович «помАноувшю любовь . королА АндрІА . и поусти сна его 
[Андрія. -  М. В.] и проводи и до рікьі Дністра изииде же с нимь [до Угорщини. -  
М. В.] единь Соудиславь»1693 Боярин залишався послідовним у ставленні до 
волинських володарів і через кілька років. У листопаді -  грудні 1234 р. він за
прошував Данилового двоюрідного брата Олександра Всеволодовича посісти га
лицький престол: «Соудиславь же лестью . посла ко Александрови . река . дамь тобі 
Галичь поиди С5 брата [Данила Романовича. -  М 5.]»1694 Причиною відправлення 
листа була тривала облога міста, яка завершилася зі смертю герцога Андрія.

Белзький володар вважав угорців своїми союзниками проти Романовичів. Він 
не раз брав участь у змовах проти брата-конкурента, як-от у 1230 р. 
«Филипь безбожньїи зва к н а з а  Данила во Вишьню . дроугии світь створиша . на 
оубьенье его со Александромь братоучадомь его»1695 Однак через невдалий замах 
на вбивство «Шлександроу же вьібігьшоу в Перемьішль . ко світникомь своимь . а 
Василко [Романович. -  М. В.] приА Белзь [колишню резиденцію Олександра Всево
лодовича. -  М і?.]»1696. Логічним є питання належності Перемишля та його околиці 
1230-1231 pp. Чітко зрозуміло, що 1224/1225 p., за домовленостями Андрія II із 
Мстиславом Мстиславовичем, місто перейшло принцові Андрієві, одруженому з

1688 Ипатьевская летопись. -  Стб. 765.
1689 Останнім часом історики неодноразово намагалися ідентифікувати цього Ізяслава, втім не дійшли єдиного 
висновку (див.: Dimnik М. Russian Princes and their Identities in the First Half of the Thirteenth Century / M. Dimnik 
H Mediaeval Studies. -  1978. -  T. 40. -  S. 157-189; Котляр M. Історія України в особах: Давньоруська держава / 
М. Котляр. -  K .: Україна, 1996. -  С. 224-228; Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 543-544; Dqbrowski
D. Genealogia M£cistawowicz6w. -  S. 692-693). Генеалогії Рюриковичів Л. Войтовича та Д. Донського уточнень 
до теми не наводять.
1690 Ипатьевская летопись. -  Стб. 750.
1691 Там же. -С іб . 770.
1692 Там же.-Стб. 767.
1693 Там же.-Стб. 759.
1694 Там же.-Стб. 771.
1695 Там же.-Стб. 762.
1696 Там же.-Стб. 763.
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донькою тогочасного галицького князя1697 Упродовж 1224/1225-1230 pp. серед 
інших управителів джерела під 1226 р. називають лише тисяцького Юрія. Втім кому 
той підпорядковувався -  невідомо. Ймовірно, Перемишль тоді перебував в угорській 
сфері впливу за посередництва когось із бояр або й особисто Судислава, який з вес
ни 1230 р. був в Угорщині. Це підтверджують повідомлення літопису від вересня 
1231р.*:

«[...] приіхавшоу Данилоу Перемьішлю . не стерпівь Олександрі» побіже [...] Шлек- 
сандроу иютавивьшоу все имение своє [в Перемишлі. -  М. В.] и тако прииде Оугрьі и 
приде к Соудиславоу» 698

Чому ж Олександр Всеволодович після втрати Перемишля відправився до Су
дислава, а не принца Андрія чи Андрія II, жоден історик не пояснює! Хоч боярин на 
околицях міста не володів жодними наданнями, його вплив тут міг зберігатися, 
мабуть, через якісь прикордонні володіння. Такими могли бути, наприклад, на
прикінці 20 -  на початку 30-х pp. XIII ст. землі родичів комітату Унґ, зокрема онуків 
за лінією N на ім’я доньки -  дружини майбутнього угорського бана Філі Отже, 
Олександр Всеволодович управляв Перемишлем упродовж 1230-1233 pp.1699 
Становище князівського центру залишалося доволі нестабільним. Місто часто пере
ходило з рук в руки. Зокрема, восени 1237 р. «Данилови же в томь же л іт 
пошедьшоу на Михаила на Галичь шнемже мира прослщим даша емоу 
Перемьшіль»1700 У 40-х pp. XIII ст. прикордонні землі належали також Левові 
Даниловичу та рязанському князеві Костянтинові1701

У військових кампаніях короля Арпадів 1227-1234 pp. Судислава згадували 
неодноразово.

Вперше він відомий серед керівників війська взимку -  на початку весни 1230 p., 
спрямованого, на наш погляд, угорським принцом через Пониззя до угорсько- 
болгарського кордону біля Відина. Метою боярина було підтримати молодшого 
короля Белу під час війни з царем Іваном Асенем II (loan Asan, 1218-1241). Під 
командуванням Судислава брали участь головно піші загони***

1697 Там же. -  Стб. 748. Про належність Перемишля Арпадам упродовж 1227-1233 pp. див.: Волощук М. М. 
Terra Praemizliensi in Regnum Hungariae в ХПІ веке. -  S. 107.

Цю подію, на наш погляд, влучно датував Л. Махновець. Шляхом вивчення християнського календаря 
східного обряду (святкування Михайлового чуда -  6 вересня та Різдва Пресвятої Богородиці -  8 вересня) 
літописну цитату 1231 р. про те, що Данило «помолившоу же с а  емоу и стЬи прчстЬи Бци. Михаилоу 
архангл^Бжию . оустремисА изиити. со малом ратникь», історик датував вереснем 1231 р. (див.: Літопис 
Руський. -  С. 388).
1698 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764.
"  Детальніше див.: Розділ 6. Disputatio. 6.1. Судислав de genere Ludan. 6. 1.3. Спадкоємці Судислава: генерація 
перша. 6. 1.3. 1. N донька.
1699 Волощук М. М. Terra Praemizliensi in Regnum Hungariae в XIII веке. -  S. 107. Генеалогічні студії, втім, 
замовчують цей факт (див., зокрема: Войтович Л. В. Княжа доба на Русі. -  С. 495; Dqbrowski D. Genealogia 
MScisiawowicz6w. -  S. 320-327).
1700 Ипатьевская летопись. -  Стб. 776.
1701 Волощук М. М. Terra Praemizliensi in Regnum Hungariae в XIII веке. -  S. 108.

Детальніше див.: Розділ 6. Disputatio. 6. 1. Судислав de genere Ludan. 6 .1 .3 . Спадкоємці Судислава: 
генерація перша. 6. 1.3. 2. Bogomerius filius Subislai.
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Вдруге вельможа спровокував конфлікт з Романовичами наприкінці весни -  
на початку літа 1232 p.* У травні 1232 р. «Соудиславь же поимасл. при- 
иде королеви Андріеви и возведе король Оугорьского . Андріл»1702. Датування 
подій проблематичне, хоча похід добре занотували літописи й тексти актів. Утім 
більшість дипломів, які володар видав того року, не містять точної дати, крім одного 
- 1 6  травня1703 Оскільки кампанія була численна і масштабна за фронтом дій 
королівських військ у Галичині й на Волині, ми переконані в проблематичності її 
проведення між вереснем 1231 -  травнем 1232 pp. Лише обложеними й здобутими 
джерела згадали Ярослав, Володимир, Белз, Червен, Галич1704. Імовірно, постраждав 
Луцьк (тепер -  місто Луцьк, районний центр Волинської області, Україна) та Кре
менець, відомі Luchuchku і Kuzmench за адресованим синові королівського ко
нюшого Діонісія -  Діонісієві актом Бели IV 1235 р.1705

До складу військ входили загони угорського володаря, управителя Тран
сильванії -  молодшого короля Бели й принца Андрія: «[...] приде же король Андрій 
и соснмь Білою и со дроугимьснмь Андріемь ко Арославоу»17 . Матеріали 
1233-1249 pp. підтверджують участь комесів і членів курії короля, відзначених 
згодом за звитяги в боях, облогах міст і т. п. За артикулом №7 «Золотої булли»
1222 р. (артикул №8 оновлення 3 березня 1231 р. їхніх військових зобов’язань не 
змінив) вони мусили коштом сюзерена підтримати його extra Regnum1707

Королівська армія була значна. Підтримку Андрієві II надало й галицьке бояр
ство: «Климлта же с Гольїхь горь оубіжа . w к н а з а  Данила ко королеви и по 
немь вси болре Галичькіи предашасл» 708, «[...] королеви же посадившоу сна своего 
Андріл в Галичи . світомь невірьньїхь Галичань»1709. Віддані Романовичам посад
ники, держателі Ярослава й Володимира, бояри Давид Вишатич, Василь і Мирослав 
«[...] смоутисА оумомь створи мирь с королемь бе світа к н а з а  Данила . и брата 
его Василка». Вони реалістично оцінювали військові можливості, коли бачили перед 
собою сили короля. Це були досвідчені полководці, а тому угода з Арпадами, попри 
осуд літописця («порокь же емоу [Мирославові. -  М 5.] имоуще великь»17 ), 
виглядала виправданою.

* Дискусію датування походу підсумував М. Котляр (Галицько-Волинський літопис. -  С. 209-210), загалом 
підтримавши думку М. Фонт, ніби він відбувся у другій половині 1231 р. (див.: Фонт М. Венгрьі на Руси. -  
С. 97). Та ж, мабуть, скористалася не надто аргументованими висновками «Угорської історичної хронології» за 
редакції Калмана Бенди (див.: Magyarorszag tort^neti kronol6gi£ja. -  К. 1. -  Old. 141). Важливі інші 
спостереження. Кількість актів 1231 р. в рази більша порівняно з 1232 р. Опосередковано це можна пояснити 
відсутність короля в країні, проведення військового походу та ін. Тривалість правління в Галичі принца Андрія 
після повернення міста («[...] син короля Угорщини Андрія три роки просидів у Галичі», див.: Dlugossii Joan
nes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 243; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 362) 
суперечить датуванню М. Фонт і М. Котляра. Після відвоювати Галицької землі він дійсно перебував тут три 
роки поспіль -  від другої половини 1232 р. до початку 1234 р.
1702 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764.
1703 CDS1.-T. l . - S .  275.
1704 Ипатьевская летопись. -  Стб. 765-766.
1705 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 23. RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 186.
1706 Ипатьевская летопись. -  Стб. 764.
1707 Дискусійним залишається кваліфікування походу Андрія II (Galitiae Lodomeriaequae Rex) в Галицьку 
землю: extra Regnum чи in Regno (див.: The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33,37).
1708 Ипатьевская летопись. -  Стб. 765.
1709 Там же. -  Стб. 766.
17,0 Там же.
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Судиславова роль у поході вагома. Саме він на прохання колишнього 
белзького й перемишльського князя Олександра Всеволодовича та боярина Володи
слава Юрієвича «поимасА . прииде королеви Андріеви»1711 Очевидно, під час бойо
вих дій на Волині вельможа був під стінами Ярослава. Інакше незрозуміло, чому 
про його прихильників у місті згадав літописець. До твору ж ця інформація 
могла потрапити через шопронського комеса Чака (Chak Comes Soproniensis)1112, 
«приехавшоу изо Оугорьскм полковь»1713, мабуть, для участі в перемовинах з 
містянами. Угорець мусив знати Судислава не лише через участь того в поході. 
Зятем нобеля terminus ante quem 1220/1221 р. був колишній шопронський урядовець 
Філя.

Наприкінці літа 1232 р. «[...] приимь король Мрославль и поиде к Галичю . 
[...] посадившоу сна своего АндрІА в Галичи світомь невірьньїхь Галичань»1714 
При облозі Володимира боярина, мабуть, уже не було. Ймовірно, він повернувся до 
Галича.

Втретє вельможа брав участь у поході галицького князя Андрія проти Романо
вичів на рубежі 1232/1233 р. Угорці відчували свою перевагу. Данило Романович до 
травня 1232 р. перебував у Київській землі, куди вирушив на прохання Володимира 
Рюриковича («идеть на м а  Михаиль [Всеволодович. -  М. В.] а помози ми 
брате»1715). Натомість після перемог Арпадів 1232 р. Белз і Червен за рішенням 
Мирослава здобув князь Олександр1716 Посадники короля мусили опинитися і в 
інших галицьких та волинських містах. З’явилася нагода закріпити успіх.

Під час кампанії Судислав очолив військо галицького князя в битві під 
Шумськом (тепер -  місто Шумськ Шумського району Тернопільської області, 
Україна), яку М. Грушевський датував березнем 1233 р.1717 Зрозумілою є участь 
боярина й у бою, адже:

«[...] б і бо с королевичемь . Ц л̂ександрь . и Глібь Зеремиеви4 . инии кнази Б о л о х о в ь -  
сции и Оугорь множество [лише одного разу коротко констатувавши. -  М. В. \ Дьмьюнови 
[боярин князя Данила Романовича. -М . В.\ же сразишоусл со Соудиславомь»1718

Перебіг битви літописець подає красномовно:

«Василкови ж е  идоущоу противоу. Оугромь а Дьмлноу тьіслцькомоу ид#щю и 
инімь полкомь многимь w шоуюю [ліворуч. -  М. В. ] . Даниль ж е  идлше полкомь своимь 
посрід великоу ж е  полкоу бьівппо его оустроець бо б і храбрьіми людми и світльїмь 
ш р о у ж ь е м ь  . шнімь ж е  ВИДАЩИМЬ не х о т л х о у т ь  . СраЗИТИСА С НИМЬ HO КЛОНАХОуТЬСА на 
ДьмьАна»1719

1711 Там же. -  Стб. 764.
1712 Про шопронського комеса Чака відомо з актів 30-50-х pp. XIII ст. Див.: CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 98-99,111, 
149, 457; CDAC. -  V. 2. -  №175. Див. також: Zsoldos A. Magyarorszag vildgi archontologi&ja 1000-1301. -  
Old. 198.
1713 Ипатьевская летопись. -  Стб. 765.
1714 Там же.-Стб. 765-766.
1715 Там же.
1716 Там же. -  Стб. 766.
1717 Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 24.
1718 Ипатьевская летопись. -  Стб. 767-768.
1719 Там же. -  Стб. 767.
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Втім, яку ділянку захищав Судислав, де перебували Андрій, Олександр Всево
лодович, болоховські князі й боярські загони на полі бою, встановити складно. 
Точно відомо, що угорськими підрозділами командував Гліб Зеремієвич. Він, 
зокрема, «собравь Оугрьі приЬха на с т а г ь  Василковь [Романовича. -  М 5.]»1720. 
Нічого в тексті немає, однак про «Галичань чи болрь Галицкихь»:

«Василкови же идоущоу противоу Оугромь», «Оугрьі гонлщоу шбнаживь мічь 
свои», «Оугре сбираютьсА и ехаста на ні», «Оугрьі приіха на стагь Василковь», 
«Василковь полкь гнаше Оугри до становь», «мнози Оугре біжаща», «иніи же Оугрі 
біжаша», «тіхь бо падшихь . много Оугорь»1721.

Про їхню присутність можна здогадуватися «за замовчування». Битва прохо
дила зі змінним успіхом, хоча вирішальною в поразці галицького володаря стала 
зрада белзького князя: «[...] присла Млександрь . ко братоу Данилоу и Василкоу 
не ліпо ми єсть бьіти кромі ваю»1722. Війська не зазнали розгромної поразки, тому 
Судислав і «королевичь, же шбратисл в Галичь»1723 Перманентні конфлікти з 
Романовичами тривали.

Вчетверте боярин Судислав відправився на війну з волинськими князями на 
початку літа 1233 р. Датування, яке встановив М. Грушевський1724, підтверджує 
угода. Її уклав король Андрій II з папським легатом Якобо Пренестіно 20 серпня 
1233 р. «в лісі, названому Береґ». За нею угорський володар зобов’язувався надати 
«[...] соляні прибутки кожній церкві через двадцять п’ять днів після повернення з 
Русі»1725 3 джерела зрозуміло намір батька підтримати сина в боротьбі з Рома
новичами, на що історики вже звертали увагу172 Серйозність підготовки короля 
підкреслюється залученням військових підрозділів Бели, який terminus ante quern 22 
серпня 1233 р. у стані бойової готовності вже перебував «неподалік лісу Береґ»1727, 
чекаючи на загони батька.

З датування дипломів молодшого короля 22 серпня 1233 р. помітне пере
бування об’єднаних сил на кордоні з Галицькою землею щонайменше кілька

1728днів Перелік свідків укладених актів дозволяє назвати організовану угорцями 
армію однією з найчисленніших за всю першу половину XIII ст. Серед присутніх в 
оточенні Андрія II названо:

«[...] вельмишановних архієпископів Клета Еґерського, Варфоломія Веспремського, 
згаданих заприсяглих йобагіонів; а також препозита Михайла Ytubiens [не ідентифікується. -  
М. В.], архідиякона Шашвара [тепер -  місто Шаштін-Страже, округ Сеніца, Трнавський край,

1720 Там же.-Стб. 768.
1721 Там же.-Стб. 767-769.
1722 Там же.-Стб. 770.
1723 Там же.-Стб. 769.
1724 Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 24. Див. також: Галицько- 
Волинський літопис. -  С. 213.
1723 «[...] singulis ecclesiis sales habentibus infra viginti quinque dies, postquam redierimus de Rusciae [...]», див.: 
CDS1.-T. l . - S .  297.
1726 Галицько-Волинський літопис. -  C. 214; Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 51; Кот
ляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий. Документальнеє повествование. -  С. 206.
,727 CDS1.-T. l . - S .  298.
1728 Ibidem.-S. 297.
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Словаччина] Вінцентія, Якобіна з [монастиря. -  М. В. 1 Св. Бенедикта, каноніка Чанада та 
інших багатьох знатних, присутніх на тих зборах [.. .]»17 9.

Тут також були:

«[...] комес Микола син Барчі, комес Мойсей, Микола брат Мойсея, комес Бенедикт, 
комес Олександр, [його. -  М. В.] брат Себес, комес Філя, комес Петро брат Марцелла, коро
лівський управитель двору Микола, королівський конюший Михайло, королівський стольник 
Маврикій, королівський підчаший Багон»1730

Приводом відновлення бойових дій, як ми вважаємо, стало захоплення Рома
новичами Пліснеська (квітень -  травень 1233 р.*), який: «Даниль же [...] со братом и 
со Млександромь [...] в з а  и  . подь Арьбоузовичи . и великь . плі11 прил»1731. Місто у 
XIII ст. було посереднім центром порівнянно з ІХ-Х ст. Воно займало площу не 
більше 3 га1732, але залишалося важливим стратегічним пунктом, прикриваючи 
дорогу на Звенигород1733 Контролювати його галицькі й волинські володарі праг
нули від кінця XII ст. Угорці, наприклад, володіли містом впродовж 1188-1189 pp.: 
«Оугре же и Галичане заехаша и оу Преснескь»1734.

Належність поселення до надань Арбузовичів датується 1228-1230 pp. або 
після 1232 р. Бояри могли його отримати від попередніх князів чи галицького князя 
Андрія. Той, мабуть, зберігав право роздавати землі на зразок старшого брата Бели в 
Трансильванії і Коломана в Хорватії та Славонії1735 На захоплення Романовичами 
Пліснеська Арпади відреаґували миттєво. Невдовзі під Перемилем (тепер -  село 
Перемиль Горохівського району Волинської області, Україна) сталася битва, в якій 
«Андрій королевичь . Дьіанишь [син трансильванського воєводи. -  М. В.] и Оугре 
бишасл w мость со Володиміромь [Рюриковичем, київським князем. -  М. В.] и 
Даниломь [Романовичем. -  М. Я.]»1736

Участь Судислава в поході не доведено, бо літописець серед подробиць 
облоги волинського міста жодного разу про нього не згадав. Можливо, боярин 
залишався в Галичі: «Королеви4 же и Соудиславь вьіведе Дьіаниша. на 
Данила»1737 Втім проти Романовичів у кампанії брали (або ж мали намір узяти)

1729 «[•••] venerabilibus Cleto Agriensi, Bartholomeo Wesprimiensi episcopis et dictis iobagionibus tunc iurantibus et 
Michaele preposito Ytubiens, Vincecio archidiacono Sasvariensi Iacobino de sancto Benedicto, canonico Canadiensi et 
aliis nobilibus quamplurimus existentibus in eodem consistorio [...]», див.: CDS1. -  T. l . - S .  298.
1730 «[•••] comes Nicolaus, filius Barch, Moys comes, Nicolaus, frater Moys, comes Benedictus, Alexander comes, 
frater Sebus, Fyla comes, Petrus comes, frater Marcelli, Nicolaus magister tawamicorum, Michael magister agasonum, 
Mauritius magister dapiferorum, Bagon magister pincemarum», див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 297.
* Датування встановлено на підставі повідомлення літопису про перебування Данила в Торчеську «в соуботоу 
великоую», тобто 3 квітня 1233 р. (див.: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. 
-С . 256).
1731 Ипатьевская летопись. -  Стб. 770.
1732 Про результати археологічних досліджень на городищі див.: Кучера М. П. Древній Пліснеськ / М. Кучера II 
Археологічні пам'ятки УРСР / [відп. ред. С. М. Бібіков]. -  К .: Вид-во АН УРСР, 1962. -  T. 12 : Дослідження 
пам'яток Древньої Русі. -  С. 3-56.
1733 Крип якевич І. Назв, праця. -  С. 65.
1734 Ипатьевская летопись. -  Стб. 662.
1735 CDH. -  T. 3. -  V. 1. -  S. 445-448, 465-469; Т. 3. -  V. 2. -  S. 87-92, 99^-100, 103-104, 117, 194-198, 231-238, 
253-254,286-287, 356-357,412-413; Т. 4. -  V. 1. -  S. 83, 203-206.
1736 Ипатьевская летопись. -  Стб. 770.
1737 Там ж е.-Стб. 770-771.
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участь члени родини Судислава. Серед присутніх при укладенні 20 серпня 1233 р. 
угоди Андрія II з папським легатом відомий Comes Fylaim . На наш погляд, ідеться 
про зятя боярина. Обов’язки Судиславового сина Богомира на посаді секейського 
комеса 1233 р. мали б передбачати підтримку військами під Перемилем сина 
воєводи -  Діонісія.

Проте похід угорських загонів завершився невдало: «Оугре же воротишасл к 
Галичю и порокьі пометаша»1739 Ця поразка мала, мабуть, локальний характер, 
хоча точної кількості втрат джерела не нотують. Галицький князь ще майже півроку 
(від кінця літа -  початку осені 1233 р. до весни 1234 p., «Соудиславь йде Оугрьі 
вісні же бьівши») захищав столицю від Романовичів («стоіаше же . 0 . неділь воюіа 
жда ледоу») й міг вести переговори з потенційними союзниками («Соудиславь же 
лестью посла ко Александрови. река. дамь тобі Галичь поиди w брата»). Він 
закономірно розраховував на успіх. Однак тривалість блокади й відсутність 
підтримки з Угорщини спричинили те, що «[...] королевичь же и Дьіанишь. и 
Соудиславь изнемогахоу гладомь в граді [...1 малоу же времени миноувшю. 
королевичь оумре [...] а Соудиславь йде Оугрьі»1 40

Андрій II не надав синові допомогу, і це по-різному оцінювали науковці1741 
Зокрема, О. Майоров пов’язував невдачі походу на Галич зі смертю короля на 
початку 1234 р.172, втім датуючи її за угорським істориком XIX ст. Ласло 
Салаєм1743 Проте чітко відомо, що володар помер 21 вересня 1235 p., а впродовж 
1233-1234 pp. ще брав активну участь у житті королівства 744

Очевидно, частково мають рацію В. Шушарін, В. Нагірний та інші дослідни
ки, за чиїми словами, похід до Галича було зірвано військовою активністю герцога 
Фрідріха II Бабенберґа на західних рубежах володінь Арпадів наприкінці осені
1233 р.1745 Австрійсько-угорські стосунки першої половини XIII ст. залишалися 
напруженими* Причетність до дій Фрідріха Данила Романовича не встановлено, 
хоча опосередковано натякають на це «австрійські повідомлення» волинського 
літописання 1230-1250-х pp.1746

1738 CDS1.-T. l . - S .  297.
1739 Ипатьевская летопись. -  Стб. 770-771.
1740 Там же. -  Стб. 771.
1741 Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 24; Його ж. Історія України- 
Руси. -  Т. 3. -  С. 51; Галицько-Волинський літопис. -  С. 214; Котляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий. Доку
ментальнеє повествование. -  С. 206; Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  
С .258.
1742 Майоров А. В. Галицко-Вольшская Русь. -  С. 547.
1743 Szalay L. Geschichte Ungams : in 2 bd J L . Szalay. -  Pest: Verlag von Wihelm Lauffer, 1866. -  T. l . - S .  32-33.
1744 CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 402-403, 405-410, 418-439; T. 7. -  V. 1. -  S. 239; CDAC. -  V. 1. -  №207; V. 6. -  
№345-347, №355-357; V. 11. -  №180-182; HO. -  №2.
1745 Див., зокрема: История Венгрии. -  С. 510; Magyarorszag torteneti kronologiaja. -  K. 1. -  Old. 143; Almosi T. A 
beregi egyezmeny megkdtet£s£nek diplom&ciai mozzanatai / T. Almosi II Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
Jozsef nominatae. Acta historica. -  Szeged, 1986. -  T. 83. -  Old. 36; Torn S. Adalekok az 1236-evi magyar-osztrak 
kapcsolattdrt6net£hez / S. Тоги II Acta Universitatis Szegediensis de Attila J6zsef nominatae. Acta historica. -  Szeged : 
Hungariae, 1990. -  T. 90. -  Old. 64; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 139.
* Австрійський герцог неодноразово конфліктував з Андрієм II, а особливо Белою IV, час від часу приєднуючи 
або грабуючи окремі західні комітати Угорщини, зокрема Пожонський. Схожі випадки відомі 1236, 1241/1242 
та 1246 pp. (Rogeriova Zalostnd piesefi. -  S. 85, 87; Torn S. Adal6kok az 1236-6vi magyar-osztr&k kapcsolattor- 
t6netehez. -  Old. 63-72).
1746 Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Європа. -  С. 654—666 Часть седьмая. Между Римом и Никеей: 
русские князья и зкуменические процессьі середини XIII в. Глава сорок третья. Даниил Галицкий и Фридрих
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Щоправда, ми не вважаємо запропоновану версію ключовою. Перманентний 
конфлікт Андрія II з угорськими найвищими ієрархами ще від початку XIII ст. в
1233 р. увінчався проголошенням естерґомським архієпископом інтердикту над 
усіма володіннями Арпадів і членами королівської родини за винятком галицького 
короля Коломана з дружиною Саломеєю. Папський леґат Якобо Пренестіно, 
довіреною особою якого був Роґерій (майбутній автор «Нещасливої пісні» -  
описання татарського спустошення Угорщини 1241-1242 pp.), мав залагодити 
непорозуміння 747 Це, на наш погляд, не дозволило визволити з облоги принца 
Андрія. Між серпнем -  листопадом 1233 р. для успішного завершення походу до 
Галицької землі було вдосталь часу. Частину війська можна було негайно 
відправити назад для відсічі Фрідріхові. Зрештою, кампанію міг продовжити Бела, 
який у 1230-1232 pp. здобув досвід самостійних військових дій проти Романовичів. 
Втім про будь-які бої під Галичем упродовж другої половини 1233 -  початку
1234 pp. джерела не повідомляють.

Князь Данило за той час нарощував сили: «Василко же [Романович. -  М. В.] и 
Олександрі» [Всеволодович. -  М. В.] приде ко братоу и снлшасл в Боужьска». 
Перемовини Судислава («Соудиславь же лестью посла ко Александрови. река. 
дамь тобі Галичь поиди w брата»1748), датовані не пізніше кінця листопада -  
середини грудня 1233 р.1749, не дали результатів. Через нездатність тримати облогу, 
смерть принца Андрія й перехід до волинських князів значної частини галицького 
нобілітету обложені капітулювали, а «Соудиславь йде Оугрьі». Відтоді літописи про 
його долю «мовчать». Боярин після 1234 р. перестав брати активну участь у житті 
королівства. Можливо, умовою його безперешкодного від’їзду стала згода передати 
Галич Романовичам. Неясно, втім, чи не супроводжував він до Угорщини тіла 
померлого Андрія.

Служба Судислава при дворі галицького князя впродовж 1227-1234 pp. (з пе
рервами), мабуть, нагадувала обов’язки опікунів Бели й Коломана у Трансильванії, 
Хорватії, Славонії, Боснії й на Спішу і, як ми переконані, не обмежувалася лише 
військовою сферою. Відомо, що у трансильванських володіннях існувала посада 
воєводи. У Хорватії, де до 1241 р. правив Коломан, місцевим урядником залишався 
бан. Теоретично в управлінні цими землями зберігався дуалізм1750 Повноваження 
боярина в Галичі нагадували повноваження інших високопосадовців королівства з 
широкими самостійними правами.

* * *

Загалом упродовж 1214-1234 pp., пов’язаний матримоніальними зв’язками з 
галицькою й угорською знаттю, Судислав залишався в руслі галицької політики 
Арпадів, успішно використовував суперечки між Мстиславом Мстиславовичем і 
Данилом Романовичем на свою користь, вміло скеровував діяльність місцевого 
боярства на отримання привілеїв угорського нобілітету. Він перетворився на

Воинственньїй, С. 674-677 : Часть седьмая. Между Римом и Никеей: русские князья и зкуменические процес- 
сьі середини XIII в. Глава сорок четвертая. Борьба за «австрийское наследство».
1747 Rogeriova Zalostnd pieseft. -  S. 58.
1748 Ипатьевская летопись. -  Стб. 771.
1749 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 257.
1750 Див., наприклад: BudakN. Op. cit. -  S. 208.
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впливового лідера зі збереженням ролі першої особи при Коломані, Андрієві й 
князеві Мстиславові.

Всебічна активність вельможі сприяла тривалому порозумінню між угорським 
князем Андрієм та місцевою знаттю. Втім складними були відносини з волинськими 
князями -  адептами монархічної форми правління «візантійського» типу. Невдачі у 
протистояннях з ними змусила Судислава навесні 1234 р. виїхати до Угорщини. 
Літописи відтоді про нього не нотують жодного повідомлення. Інформація коро
лівських актів носить суперечливий характер. Таке post factum «забуття» боярина 
пов’язане, без сумніву, з неспроможністю утриматися в Галичі та захистити життя 
князя Андрія.

6.1.3. Спадкоємці Судислава: генерація перша
6.1.3.1. N. донька

Сімейні стосунки Судислава, імена нащадків, їхні соціальний статус і 
діяльність не були предметом належної уваги науковців. Вони висували лише кілька 
припущень. За літописним фрагментом 1221 р. відомі родинні зв’язки боярина з 
угорцями: « Ф и ла  со многими Оугрьі и Л а х ь і [ . . .] поима болре ГаличкьіА . и Соуди
слава ц ьта  [тобто, тестя. -  М 5.1» 751. Його сином називали й держателя Коломиї та 
Пониззя Доброслава Судцича175 .

Втім актовий матеріал наводить цікаві подробиці з життя родини вельможі. 
Ми припускаємо, що він міг мати щонайменше четверо дітей. На жаль, імені 
дружини не наводить жоден з відомих документів. Лише за актом-фальсифікатом 27 
жовтня 1239 р. можна припустити її руську етнічність. За текстом онуків боярина, 
синів Філі, названо Stephanus et Nicolaus similiter Oros (буквально -  «однаково ру
ські»)1753

Точних дат появи на світ нащадків боярина не встановлено. Вони відомі вже 
дорослими. Доньку (N), заміжню за шопронським урядовцем, а згодом баном, упер
ше згадано 1221 р.17 4, Богомира (Bogomerius) -  1225/1235 р.1755, Доброслава -  
1240/1241 р.1756 і Вітка (With) -  1246 р. 57. Можна хіба припускати їх імовірний вік 
при появі у джерелі.

Існування доньки Судислава підтверджує цитата: « Ф и л а  [...] поима болре 
Галичкьіл . и Соудислава ц ь т а » 1758. Не знаючи нічого про час весілля, ми розуміємо, 
що дружина королівського урядовця на той час досягла 12-річного віку. Отже, її 
появу на світ можна датувати terminus ante quem 1208-1209 pp. Оскільки боярина 
вперше згадано напередодні 1209 р. серед галицьких утікачів до Угорщини, можна

1751 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
1752 Див., наприклад: Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі. -  С. 111; Його 
ж. До питання становлення боярських родів у період княжіння династії Романовичів. -  С. 138-139; Його ж. 
До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37.
1753 CDH.-T. 4 .-V . 1 .-S . 158.
1754 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
1755 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 21; RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 186. За М. Вертнером, це 1225 p., коли Богомир у 
юному віці прислуговував підчашим при дворі молодшого короля Бели (Wertner М. Az Arpddkori megyei 
tisztviseldk. -  Old. 53).
1756 Ипатьевская летопись. -  Стб. 774.
1757 CDS1.-T. 2 .-S . 157-158.
1758 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736.
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припускати, що N. донька народилася ще до початку описаних літописом убивств і 
переслідувань Ігоревичів. Ми не відкидаємо, що це сталося у володіннях Арпадів.

Деталізувати питання не дозволяють і дипломи зі згадками синів бана -  Сте
фана й Миколи similiter Oros. їхню появу джерела датують на 18 років пізніше від 
першого повідомлення про шлюб батьків (27 жовтня 1239 p.). В акті читаємо:

«Андрій, син Сигізмунда з Чічера [тепер -  уже згадане раніше село Чічаровце. -  М. В.] 
та Іоанн Руський з Миколою і Бенедиктом синами того ж Сигізмунда, а також Володиславом, 
Михайлом, Стефаном і Миколою, однаково руськими, з того ж Чічера, братами тих осіб, які 
надали нашим судцям [тобто, королівським. -  М. В.] для перегляду два листи»1759

Ґ. Вензель і І. Сентпетері вважали документ фальсифікатом через відсутність 
оригіналу. Копію Ґ. Феєр датував 1481 р.1760. Занотовані актом особи ніколи між со
бою не зустрічалися, бо навіть час їхнього проживання в селі чи по сусідству 
охоплював тривалий період XIII-XV ст. Зокрема, за П. Енґелем, Андрій син 
Сигізмунда належав до місцевої знаті 1459-1482 pp., Іоанн Руський -  впродовж 
1367-1418 pp., Миколи й Бенедикта серед синів названого Сигізмунда взагалі немає. 
Натомість синам бана Філі similiter Oros Стефанові й Миколі належала Стретава (те
пер -  село Стретава, округ Міхаловце Кошицького краю, Словаччина)1761.

Причини їхньої появи в акті не відомі. Це могло пов’язуватися з імовірними 
суперечностями держателів обох сіл у XIV ст. Підстав звинувачувати переписувача 
XV ст. у свідомому викривленні біографічних і родових даних цих осіб немає. Для 
Угорщини часів Матяша Гуньяді проблеми ідентифікації онуків Судислава не 
існувало.

За документами 1239 p., 29 грудня 1250 р.1762 та 1266 р.1763 Стефана завжди 
згадували раніше від Миколи. Мабуть, він був старшим. Час народження відповідно 
до згадки про шлюб батьків ми умовно датуємо terminus ante quem 1221-1222 pp.

Зять Судислава Філя, можливо, з роду Мишка (Fila/Phila de genere Miscoz*), за 
словами М. Вертнера, на початку 20-х pp. XIII ст. обіймав посаду дрібного урядовця 
комітату Шопронь1764. Одруження з боярською донькою, на нашу думку, не 
передбачало особистого чи політичного розрахунку, а тим більше не «посилювало

1759 «Andreas, filius Sigismundi de Chychyr et Ioannes Oros, in Nicolai ac Benedicti, filiorum eiusdem Sigismundi, 
nec non Ladislai, Michaelis, Stephani, et Nicolai similiter Oros de eadem Chichir, fratrum ipsorum nominibus et in 
personis quasdam duas litteras nostrum Iudiciarium produxerunt in conspectum», див.: CDH. -  T. 4. -  V. l . - S .  158, 
RSA. -  T. 1 : (1001-1270). -  S. 202-203.
1760 Див.: RSA. -  T. 1 : (1001-1270) -  S. 202-203.
1761 Engel P. A nemesi tirsadalom a koz^pkori Ung megyeben. -  Old. 59,143,169.
1742 CDS1. -  T. 2. -  S. 247-248.
1763 CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 380.
* Жоден історик не пов'язує Філю з родом Мишка (див.: Wertner М. Ungams Palatine und Bane im Zeitalter der 
Arp&den. Archontologische Studie. -  S. 165-166; Ejusdem. Az Arp&dkori bdnok. -  Old. 565; Engel P. A nemesi 
t&rsadalom a k6z£pkori Ung megyeben. -  Old. 59). Втім ми вважаємо це можливим. Зокрема за дипломом 
Еґерського архієпископства 1233 р. Міка син Миколи з роду Мишка за дев’ять марок заставляв землю nomine 
Малий (не ідентифіковано, можливо, невстановлений топонім медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина) 
магістрові Філі з роду того ж Мишка та комесові Потоку Фаркашу (див.: CDAC. -  V. 11. -  №179; див. також 
регесту: CDS1. -  Т. 1. -  S. 319). Під юрисдикцією Еґерської капітули перебували східні комітати королівства. 
Кілька актів 1214 р. згадували комеса Мишка (comes Mysca), ймовірно, родича Філі (див.: CDS1. -  S. 143, 150, 
155).
1764 Wertner М. Az Arp&dkori b&nok. -  Old. 565.
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економічної і політичної міцності боярина Судислава»1765. Кар’єрний ріст нобеля не 
був надто стрімкий1766. Між 1231-1233 pp. він виконував обов’язки королівського 
стольника (magister Dapiferorum)1161, а від 1234 р. став комесом Шопроня1768. Схоже, 
цю посаду він обіймав terminus ante quem серпня 1233 p. Comes Fyla засвідчив дого
вір Андрія II з Якобо Пренестіно1769. Збіг імен навряд чи випадковий. Після 1241 р. 
Філя здобув уряд бана, згаданий фальсифікатом 1095—1114 pp.1770 та актами 1250 й 
1266 рр.1 7 .

Літописець 11 разів говорить про нього в подіях 1221 і 1245 pp. Ідеться голов
но про характер: «древле прегордьіи», «загорді бо с а  бі», «величавми», «гор
дий» 772. Які посади той займав у королівстві, автор не каже. Втім діяльність 
вельможі закріпила за ним в історіографії образ «досвідченого воєводи», «жорстоко
го гнобителя Галичини»1773 Про військові здібності й особисту мужність свідчить, 
наприклад, те, що він 1221 р. обороняв Галич. Опинитися в епіцентрі подій дрібний 
угорський посадовець міг завдяки екстремальним умовам у столиці. Ян Длуґош при 
докладному описі цих подій помилково назвав Філю палатином Аттілою (pallatinus 
Hungarie Attilia Filnya)*:

«Отже, на час, про який домовилися король Андрій та князь Лешек, як угорське, так і 
польське війська зійшлися біля Галича; угорське вів угорський палатин Аттіла Фільня»1774.

Попри очевидні неточності, твір пізньосередньовічного історика суттєво 
деталізує біографію Судиславового зятя між 1221-1222/1223 pp. Зокрема після 
1221р. Філя якийсь час залишався ув’язненим: «[...] угорський палатин Філя 
захоплений у полон»1775 Це підтверджує літопис: «іать бьіс величавьіи Ф и л а  

паробкомь . Добрьіниномь»1776. Полонення багатьох угорців зафіксував один з актів 
канцелярії Коломана 1240 р. У ньому описано долю родичів Коломанового

1765 Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 185.
1766 Життєпис Філі досі обмежувався кількома абзацами в працях М. Вертнера (Wertner М. Ungams Palatine und 
Bane im Zeitalter der Arp&den. -  S. 165-166; Ejusdem. Az Arp&dkori b&nok. -  Old. 565) й кількома рядками в 
статті Ґ. Каньо (Kanyo G. Op. cit. -  Old. 264).
1767 CDAC. -  V. 9 : (1272-1290). -  №162; V. 11. -  №179.
1768 CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 325,405; CDP. -  T. 8. -  S. 30-31; Wertner M. Az Arpddkori bdnok. -  Old. 565.
1769 CDS1. -  T. 1. -  S. 297. У присутності Судиславового зятя серед учасників походу до Галича був переко
наний, наприклад, П. Енгел (Engel P. A nemesi t&sadalom a ktiz£pkori Ung megylben. -  Old. 59).
1770 CDAC.-V. 6. -№ 31.
1771 Wertner M. Az Arp&dkori banok. -  Old. 565. У літературі, втім, Філю помилково називали баном вже 1220- 
1221 pp. (див.: Харди Ті. Наследници ОДева измеЬу крал>вске круне и татарског japMa. -  С. 142-143).
1772 Ипатьевская летопись. -  Стб. 736-737, 739, 803-804.
1773 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 38-39; Крип’якевич І. Назв, праця. -  С. 117, 126, 205; 
Галицько-Волинський літопис. -  С. 21, 36, 255; Котляр М. Ф. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С. 132, 
265; Харди Ті. Наследници Юцева измеЬу крал»вске круне и татарског japMa. -  С. 168, Головко О. Б. Корона Да
нила Галицького. -  С. 288-289,325; Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 232.
* Насправді цю посаду обіймав шопронський комес Микола син Борса роду Сак (див.: Zsoldos A. Magyarorsz&g 
vilagi archontologidja 1000-1301.-O ld. 18).
1774 «In tempore itaque, quo inter Andream regem et Lesthkonem ducem convenerat, et Hungaricus et Polonicus exer- 
citus ad Halicz convenit, Hungaricum palltunis Hungarie Attilia Filnya [ducebat. -  M. 2?.]», див.: Dlugossii Joannes. 
Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S.206-207; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  С. 200, 
354.
1775 «[•■■] palatinum Hungarie Tylam capiunt», див.: Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 206.
1776 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737.
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наставника з роду Аба -  магістра Деметрія1777. Оскільки серед відведених на Волинь 
полонених нобеля не названо, вірогідно, він залишився серед полонених Мстислава 
Мстиславовича в Галичі, про що йдеться в «Історії Польщі»: «Відтак захопленого 
угорського палатина Аттілу князь Мстислав провадить до Галицького замку»1778. 
Галицький володар утримував бранців у столиці. Але невідомо, скільки часу він тут 
перебував, бо «Єгже лживьш Жирославь [галицький боярин, союзник угорського 
короля. -  М. В.] оукраль бі»1779

Очевидно, до Угорщини Філя повернувся раніше від миру, який Мстислав 
уклав з Андрієм II. За домовленостями, як писав Ян Длуґош, галицький володар мав 
звільнити не лише Коломана з дружиною, а й усіх захоплених вельмож1780 Серед 
них, як ми переконані, Судиславового зятя вже не було. Той точно повернувся 
додому до 1223 р. Ймовірно, у справі укладення з Арпадами угоди та звільнення 
угорської знаті вирішальну роль відіграв Судислав, який, згідно з літописом, 
«л ь с т а щ ю  подо Мьстиславомь»1781

Земельні статки родини Філі локалізовано в різних комітатах королівства. 
Зокрема в реноваційному акті 29 грудня 1250 р. король Бела IV вказував, що

«[...] серед інших наших благодіянь, до потреби надань котрих ми прагнемо, доро
гому ж та вірному нашому банові Філі, який після відходу татар своїми вщент спустошеними 
наданнями не користувався, а невдовзі загинув; у землях, названих Битча [тепер -  місто 
Битча округ Битча Жілінського краю, Словаччина*. -  М. В.] і Гвоздніца [тепер -  село Гвозд- 
ніца, округ Битча Жілінського краю, Словаччина** -  М. В.\ Тренчинського комітату та ви
тятих з-під юрисдикції цієї фортеці [...] з нашої ласки наново даємо в довічне користу
вання»1782.

Філя міг здобути ці території після приходу до влади Бели IV в 1235 р. Втім в 
Угорщині існувала традиція надання васалам земель за заслуги батьків1783 Як 
бачимо, сини успадкували володіння після смерті бана. Акт окреслив і обставини 
загибелі бана, добре відомої за літописним сюжетом 1245 р. Бела вказував, що «[...]

1777 CDH.-T. 4 .-V . 1 .-S . 205.
1778 «Assumpto deinde Msczislaus dux pallatino Hungarie Attilia, ad castrum Halicziense accessit», див.: Dlugossii 
Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 207; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. -  
С. 356.
1779 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737.
1780 Dlugossii Joannes. Op. cit. -  Lib. 5-6. -  S. 208; Щавелева H. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна 
Длугоша. -  С. 357.
1781 Ипатьевская летопись. -  Стб. 750.
* Про поселення й фортецю Битча див.: KoSik J. Bytfiansky zamok / J. Kosik. -  Martin : Osveta, 1974. -  185 s.; 
Byt£a v listinnich prameAoch do roku 1526 // Byt6a 1378-1978 / [zostavovatef J. Ko6iSy S. Chury]. -  Martin : Osveta, 
1978 -  341 s.; Chury S. Bytda / S. Chury ; [zostavil B. Kortmari], -  Filina : Kniine centrum, 2005. -  27 s.
** Див.: JakubikJ. і in. Hvozdnica 1250-20001 J. Jakubik і in. -  Bratislava : Lud, 2000. -  189 s.
1782 «[• ■•] inter alia beneficiorum nostrorum solacia, que necessitatem habentibus studuimus impertire, dilecto eciam et 
fideli nostro Fyle bano, qui post exitum Tartarorum possessionibus suis funditus devastatis non habebat, ubi caput 
reclinaret, in terris nomine Byucha et Hoznucha in comitatu Trinchiniensi sitis et ab eodem castro exemtis, recolentes 
virtutum suarum insignia, que sibi penes maiestatem regiam merita cumularet, ex nostra gracia providentes iure 
perpetuo duximus conferendas», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 247.
1783 Borosy A. Hadi Irdemek Magyarorsz&gon a XIII szdzadban. -  Old. 507-540.
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того в колишньому конфлікті нашому на Русі схопили вороги і мордували 
різноманітними тортурами, а з часом він помер жахливою смертю»1784.

Terminus post quern 1242 р. Філя придбав нерухомість у комітаті Унґ. Зокрема 
в одному з актів Еґерської капітули 1266 р. повідомлялося:

«[...] отож-бо єдинодушно йобагіони замку [Унґ. -  М. В.] нам повідомляли, що колись 
їхню спадщину Стретаву з усіма її добрами після татарського погрому через важке 
становище було повністю продано й передано банові Філі та його нащадкам у довічне 
користування за 16 марок»178

Час отримання надання збігається з періодом підготовки кампанії проти 
Романовичів у першій половині 40-х pp. XIII ст., яка завершилася поразкою під 
Ярославом 17 серпня 1245 р. Зрозуміло, що сам Філя займатися господарством 
отриманих земель не встиг, однак його сини заснували тут відгалуження роду 786.

* * *

Діяльність онуків Судислава -  Стефана й Миколи не така резонансна. Про 
них довідуємося з актів 1250, 1266, 1281, 1282 pp. Після смерті Філі за рішенням 
Бели IV 29 грудня 1250 р. сини успадкували Битчу і Гвоздніцу 787, в 1266 р. -  Стре
таву1788. За П. Енґелом, Стефан, імовірно, помер після 1281 p., а Микола -  після 
1266 р.1789. Втім дипломи, видані на початку 80-х pp. XIII ст., дозволяють засумні
ватися у висновках науковця.

В одному з недатованих актів Еґерської капітули, виданому за Володисла
ва IV, йшлося про збитки, які завдав Стефан син Філі de villa Zyritua, тобто зі 
Стретави, Миколі синові Бунчула. Стефана документ ідентифікував homo regis.

«[...] сервієнти Стефан, Фулк син Харача, Андрій та люди згаданого Стефана сина 
Філі зі Стретави допровадили чотирьох биків [можливо, корів або волів. -  М. В.] комеса 
Миколи сина Бунчула до його зерносховища на млині понад річкою Лаборцем, дуже 
обібравши. Тоді Філя, син згаданого Стефана, захопив на державному шляху одного його 
йобаґіона Домаслава й утримував полоненого у в’язниці, поки він тим Стефанові та Філі не

1790виплатив викуп»

1784 «[•••] quod idem in quodam exercitu nostro in Ruscya ab hostibus captus et diversis cruciatibus interemtus diem 
miserabiliter clausit extremum», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 247. Пор.: « [ . . . ]  мнози ити бьіша тогда же и Ф ила  
гордьіи ить бьіс сь Андріемь дворьскимь . и приведень бьіс к Данилоу и оубьень бьіс Даниломь» 
(Ипатьевская летопись. -  Стб. 804). Див. також про битву під Ярославом: MOL, DL 559.
1785 «[...] iidem Iobbagyones Castri nobis concorditer recitauerunt: quod quamdam terram ipsorum haereditariam, 
Zyrwthva vocatam, cum vniuersis vtilitatibus suis post plagam Tartarorum, in tempore necessitatis vendidissent, et 
tradidissent praedicto Phyle Bano pro decem et sex marcis sibi et suis haeredibus pleno iure pacifice possidendam», 
див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 380.
1786 Engel P. A nemesi tdrsadalom a k3z£pkori Ung megy^ben. -  Old. 169.
1787 CDS1.-T. 2 .-S . 247.
1788 «[•••] terrae Zyrwthva, in tempore necessitatis vendidissent, et tradidissent praedicto Phyle Bano pro decem et sex 
marcis sibi et suis haeredibus pleno iure pacifice possidendam», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 381-382.
1789 Engel P. A nemesi t&rsadalom a k6z£pkori Ung megy^ben. -  Old. 169.
1790 «[...] servientes, Stephanus videlicet, Fulkos filius Harach, Andreas et populi de villa Zyritua Stephani filii Fyle 
predicti, quatuor boves comitis Nicolai filii Bunchul, super quibus segetes ad molendium suum super aquam Loborch 
existens deportaverunt, potencialiter recepissent, et unum iobagionem suum nomine Domozlou, Phyle filius predicti
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Еґерська капітула повідомляла короля про намір обох сторін у визначений, 
однак не відомий за актом, час у присутності володаря залагодити конфлікт. 
Щоправда, про розв’язання суперечки документів не збереглося.

Terminus post quem 1281 р. Стефан володів землями у Трансильванії. В акті 
королівського віце-судді Олівера йдеться про те, що

«Комес Стефан син бана Філі проти шанованого отця, єпископа Трансильванії Іоанна 
на восьмий день по святові народження Пресвятої Богородиці за присутності короля мав 
провести піший поєдинок, бо той незаслужено хотів захопити частину його землі площею 
два плуги, відповідно переділену та приєднану до спадкової землі Сібо [тепер -  місто 
Жибоу, повіт Селаж, Румунія. -  М. В.]. Окрім того, що всі мешканці Тоснада [тепер -  місто 
Тешнад, повіт Сату-Маре, Румунія. -  М. В.]9 зокрема Михайло Чотон та Фалдур, прагнучи 
знелюднити село Сібо, його сплюндрували і всіх йобагіонів з їхніми помешканнями разом із 
тридцятьма мансами землі перевели до села Тоснада»1791.

Час отримання цього надання невідомий, а залагодження конфлікту з єписко
пом тривало, за дипломом капітули Орадеа, щонайменше до 1282 р.1792. Можливо, 
до початку 1309 р. Стефан або його нащадки через незрозумілі причини втратили 
Жибоу, бо серед його власників відомий якийсь Іоанн17 3 На посаді комеса і homo 
regis, відомих за джерелами 1281-1282 pp., Стефан син Філі посідав в ієрархії коро
лівства чільне місце. Він належав до стану баронів1794.

Натомість нічого після 1266 р. не відомо про Миколу. Про його долю «мов
чить» П. Енґел1795 За М. Вертнером, спадкоємців залишив лише Стефан. Він мав 
двох синів -  Філю і Фому1796

* * *

Отже, N. донька Судислава, заміжня з королівським урядовцем Філею 
terminus ante quem 1221 p., на наш погляд, могла бути першою дитиною в шлюбі 
батька. Рік народження ми умовно датуємо terminus ante quem 1208/1209 р. Втім на 
час смерті в документах немає жодного натяку. Матримоніальний зв’язок увінчався 
появою на світ двох синів Стефана й Миколи similiter Oros за фальсифікатом 27 
жовтня 1239 р. Тож руська ідентичність у родині Судислава (чи свідомості 
укладачів того акта) лише за материнською лінією зберігалася у четвертому

Stephani captivasset in via publica, et captivatum in sua detinuisset captivitate donee se de ipso Stephano et Phyle 
pecunia sua propria liberasset, lite pendent inter ipsos [...]», CDP. -  T. 8. -  S. 274.
1791 «Comes Stephanus filius Fyle Bani contra venerabilem patrem Joannem Episcopum Transylvanum in octavis nati- 
vitatis В. V. Marie coram Domino Rege duellum pedestre per pugiles congressos habuisset super eo, quod particulam 
terre sue ad usum duorum aratrorum, et dimidii sufficientis, spectantem ad terram suam Syod hereditariam idem Epis
copus occupare fecit indebite. Item super eo, quod universi populi de Tasnad, et specialiter Michael Choton et Faldur 
de eadem, villam suam Syou vocatam destruxissent, et omnes jobagiones suos cum edificiis eorundem, videlicet 
triginta mansionibus, in ipsam villam Tasnad transtulissent, eandem villam Syou desolari facientes [...]», див.: CDH. 
-T . 7 .-V .4 .-S .  183.
1792 CDH.-T. 5 .-V .3 .-S .  141.
1793 AkOkl. -  T. 2 : (1306-1310). -  Old. 239.
1794 Zsoldos A. Az Arpddok 6s allatval6ik... -  Old. 120-121.
1795 Engel P. A nemesi t&rsadalom a koz^pkori Ung megy^ben. -  Old. 59,169.
1796 Wertner M. Ungams Palatine und Bane im Zeitalter der Arp&den. -  S. 166.
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поколінні спадкоємців (якщо брати за одиницю відліку 1188/1189 р. -  імовірний час 
статевого зв’язку між батьками боярина). Через угорського посадовця Судислав не 
міг розраховувати на преференції при курії Арпадів, як переконані деякі 
науковці1797. До 1241 р. для цього не існувало достатніх підстав. Схоже, що шлюб 
укладали не з політичних мотивів.

Зять Судислава брав активну участь у галицьких подіях 1221 і 1245 pp. У літо
писанні й актах чітко «читається» його антропологічний портрет. 17 серпня 1245 p., 
після поразки угорських військ у битві під Ярославом, Філя потрапив до полону, і 
згодом (17 або 18 серпня) його вбив особисто князь Данило Романович.

Онуків Судислава, за актами кінця XIII ст., до руської політики Арпадів не 
залучали, хоча вони й володіли землями на кордоні з володіннями Романовичів. 
Доля їхніх надань під час походів Лева Даниловича до Угорщини 80-90-х pp. XIII ст. 
невідома.

6.1.3.2. Bogomerius filius Subislai

Першим сином Судислава, на наш погляд, міг бути Богомир (у перекладі -  
«той, що дбає про світ»). Походження імені з коренем «Бог»*, можливо, 
пов’язувалося з особливим очікуванням сина, чию появу в сім’ї сприйняли як 
Господній дар. Наприкінці XIII ст. Богомирів у роді Лудан побільшало 798. Кар’єра 
вельможі, за даними канцелярії молодшого короля, почалася з 1225 р. при Белі на 
посаді підчашого**. З 1228/1230 р. він став секейським урядовцем1799, брав участь у 
поході сюзерена в Болгарію1800 і ін. Імовірний час його появи на світ terminus ante 
quem 1209-1210 pp.

Призначення Богомира комесом секеїв 1228/1230 pp. сталося за тоядування 
впродовж 1226-1235 pp. старшого сина Андрія II у Трансильванії180 , північно- 
східне прикордоння якої залюднювали ці gentes. Цікаво, зокрема південно-східні 
пригірські межі Карпат у 1234/1235 р. (за А. Петриком) здобув Доброслав 
Судцич1802.

Про Судиславового сина ми знаємо з кількох актів, датованих terminus post 
quem 1225 -  terminus ante quem 1283 pp., більшість з яких згадує комеса опосе
редковано, в контексті інших подій. Важливість цієї інформації все ж поза сумнівом.

Уперше участь Богомира в кампанії Бели проти брата болгарського царя Івана 
Асеня II -  Александра наприкінці 20-х -  на початку 30-х pp. XIII ст. нотує

1797 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 232.
* Висновки ґрунтуються лише на порівняно пізнішій появі в джерелах повідомлень про Доброслава Суддича 
(1234/1241 р.)
1798 CDP. -  T. 6. -  S. 378-379; T. 8. -  S. 315-316; Kardcsonyi J. A magyar nemzets^gek а XIV. szazad koz^peig. -  
Old. 815.
** Посада Богомира, згадана дипломом Бели 1225 p., для такої молодої людини не неймовірна. Хоча родову 
належність нобеля джерело не вказує, М. Вертнер зарахував його до роду Лудан. Бела одружився в 14-річному, 
а отримав Трансильванію у 20-річному віці, тому зрозумілі юні оточення й прислуга молодшого короля.
1799 Див., зокрема: Pal-Antal S. Sz^kely onkormanyzat tortenet / S. Pal-Antal. -  Marosv&sarhely: Mentar Kiad6,
2002. -  Old. 61; Sdfalvi A. Sovid6k a kozfykorban. Fejezetek a szekelys^g kdzfykori ttjrtenelembftl / A. Sofalvi. -  
Sz^kelyudvarhely : Haiz Rezso Muzeum, 2005. -  Old. 45.
1800 CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 482; T. 4. -  V. 1. -  S. 22; Wertner M. Az Aipddkori megyei tisztviseldk. -  Old. 50; Toru S. 
Bela kiralyfi bolgdr, halicsi 6s osztrak hadj&rataihoz / S. Тоги II SzAzadok. -  1988. -  Evf. 122. -  Sz. 1-2. -  Old. 44.
1801 Zsoldos A. Az Arpadok 6s allatval6ik... -  Old. 82.
1802 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37.
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королівський акт 1235 p., адресований синові Діонісія Діонісієві. Серед переліку 
заслуг його повідомляється:

«[...] уже згаданий Діонісій, першим серед інших почавши з ними [братом болгарсь
кого царя та його військами. -  М. В.] бій, примусив відступити до фортеці [Відин. -  М. В.], 
без жодної нашої підтримки. Серед іншого ми, залишаючись у тому поході з деякими 
нашими баронами проти війська Александра -  брата болгарського царя, який численними 
нападами і таємними засідками знелюднив та спустошив землі, часто маючи намір напасти, 
аж Богомира сина Себеслава, комеса секеїв захопив у полон»1803

Полонення Богомира зафіксував і королівський диплом 11 грудня 1244 p., 
виданий у Зволені (літописний Изволинь, тепер -  місто Зволен, округ Зволен, 
Банськобистрицький край, Словаччина). Бела IV підкреслював, що той

«[...] захищав нас особисто в поході проти болгар, поранив багато ворогів при штурмі 
Відинської фортеці під час різних сутичок і не без пролиття крові був схоплений і довго 
перебував у полоні»1804.

Обставини полонення Богомира незрозумілі, втім бранцем він залишався не
довго. Вже в 30-40-х pp. XIII ст. комес відомий в інших військових подіях.

Під Відином поряд з ним перебував член королівської ради, головний коню
ший Діонісій. Особа з таким іменем (Дьіанишь) в літописанні зустрічається двічі при 
описанні захисту Галича. Його обороняв угорський принц Андрій від князя Данила 
1233-1234 pp.18 5. Однак чи йшлося про колишнього учасника походів до Болгарії і в 
німецькі землі -  сказати важко, бо nomen Dionysius в Угорщині було поширене. 
Зокрема, лише впродовж 1227-1248 pp. посаду королівського палатина обіймало 
щонайменше троє осіб nomine Dionysius 806. Питання потребує детальнішого аналізу.

Угорський історик Шенґо Тору виступав проти ототожнення згаданого дипло
мом Діонісія з літописним Дьіанишем, оскільки перший, за актом 1235 p., в одному з 
боїв під Галичем (очевидно, 1231 або 1232 р.1807) зазнав смертельного поранення1 08 
Про це залишився відповідний запис1809. Втім Д. Гарді довів неодноразове вживання 
в актах повідомлень про «смертельне поранення» («letaliter vulneratum») задля під
креслення військових заслуг пораненого1810 Отже, на наше переконання, йдеться 
про комеса Сольнока й Біхару, палатина Діонісія сина Діонісія з роду Томай (1235—

1803 «[•••] iam dictus Dionysius primus inter alios conflictum miens cum eisdem, ipsos in Castrum redire compulit, 
absque vlla nostrorum lesione. Insuper dum adhuc in eadem expeditione persisteremus, eundem cum quibusdam 
Baronibus nostris contra exercitum Alexandri, fratris ipsius Imperatoris Bulgarorum, qui per multas acies, et latentes 
insidias nostros homines ad depopulandam et spoliandam terram dispersos, frequenter inuadere consueuerat, qui etiam 
Bogomerium, filium Zubuslay, Comitem et Ductorem Siculorum captiuarat», див.: CDH. -  T. 4. -  V. l . - S .  22; RSA. 
-T . 1 : (1001-1270).-S . 186;CDS1.-T. 2 .-S .3 ^ .
1804 «[•• •] nos personaliter in expeditione contra Bulgaros defendit; ipse in expugnatione castri Budin per conflictus 
varios percussit ingentem partis adversae stragem, non utique absque sui cruoris effiisione, captus extitit per hostes et 
per dies plurimos est captivatus», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 111.
1805 Ипатьевская летопись. -  Стб. 770-771.
1806 Див., зокрема: Zsoldos A. Magyarorszag vil&gi archontologi&ja 1000-1301. -  Old. 18-19.
1807 CDH. -  T. 4. -  V. 1. -  S. 23; Підсумки дискусії див.: Галицько-Волинський літопис. -  С. 209-210.
1808 Тоги S. В6\а kMlyfi bolg&r, halicsi 6s osztrdk hadjdrataihoz. -  Old. 49, 51.
1809 CDH .-T. 4 .-V . l . - S .  23.
1810 Hardi £>. Drugeti. -  S. 101-102.
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1240 рр.)1811. Його землі межували з володіннями секеїв Богомира. Обидва 
перебували на військовій службі короля, брали участь у зовнішній політиці Арпадів. 
Очевидно, саме про нього йшлося в літописному пасажі на рубежі 1233-1234 pp.: 
«[...] королевичь же . и Дьіанишь . и Соудиславь . изнемогахоу гладомь в граді» 2. 
Після повернення до Угорщини він отримав уряд палатина. Судислав натомість 
«зник» із життя королівства.

Відома за актом 1235 р. болгарська кампанія, датована terminus post quem 1228
-  terminus ante quem 1232 p., та військові походи до Галичини 1230-1232 pp. тісно 
пов’язані, бо стосуються як Судислава, так і Богомира.

Висновок перший. У літописному фрагменті, датованому кінцем 1229 -  по
чатком 1230 pp., читаємо: «Соудиславь шель єсть во Понизье»1813 Порозуміння 
Мстислава Мстиславовича з королем Андрієм II у першій половині XIII ст. 
завершилося тим, що 1227 р. Арпади здобули Галич. Втім частина містян не 
виявляла їм лояльності. На престол було запрошено волинського князя. Зменшення 
у місті військ через участь у поході Судислава дозволило Данилові Романовичу на 
рубежі лютого -  березня 1230 р. почати облогу столиці1814

Щоправда, куди і навіщо відправився боярин, невідомо. Ми не знайшли в 
літописі згадок про придушення «якихось заворушень проти центральної галицької 
влади»1815 чи протидію половецькій загрозі1816. Немає там теж переконливих доказів 
того, що він захопив Пониззя1817 Важко сказати, чи хотів той посили тут галицькі 
впливи, ослаблені після смерті князя Мстислава1818

Висновок другий. Імовірно, болгарсько-угорський конфлікт під Відином 
вплинув на рішення Судислава підтримати короля. З’ясувати це можна, 
встановивши спершу чітку хронологію облоги фортеці, яку науковці широко 
датують 1228-1233 pp.1819. Проблеми з її визначенням пов’язані з текстом згаданого

1811 Zsoldos A. Magyarorszag vildgi archontologidja 1000-1301. -  Old. 19.
1812 Ипатьевская летопись. -  Стб. 771.
1813 Там же. -  Стб. 758.
1814 Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Руси... -  С. 82; Wlodarski В. Polska і Rus. -  S. 105; 
Magyarorszag ttirtenete el6zm£nyek es magyar t6rt6net 1242-ig: 10 k-ben / [f5szerkeszt5 Gy. Szekely ; szerkesztd 
A. Bartha]. -  Budapest: Akademiai kiad6, 1984. -  K. 2. -  Old. 1368; Bartnicki M. Polityka zagraniczna... -  S. 72; 
Котляр M. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С. 206; Майоров А. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 502- 
503; Font М. II. Andrds kiraly politikdja 6s hadjdratai. -  Old. 131; Ejusdem. Arpdd-hdzi kirdlyok 6s Rurikida 
fejedelmek. -  Old. 219; Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  
С. 36; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 135.
1815 Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 236; Баженов О. Л. Давньоруське Пониззя середини XII -  се
редини XIII ст. -  С. 11; Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 301; Його ж. Пониззя і Болохівщина у 
політичному розвитку Південно-Східної Європи (ХІІ-ХІІІ ст.) / О. Головко II Матеріали XIII Подільської 
історико-краезнавчої конференції 2010 року. -  Кам’янець-Подільський, 2010. -  С. 40.
1816 Пашуто В. Очерки по истории Галицко-Вольїнской Руси. -  С. 211.
1817 Баженов О. Л. Історія та культура Середнього Подністров’я ІХ-ХІІІ ст. -  С. 166.
1818 Jusupowic A. Wpfyw halickego otoczenia ksiq£$cego na «wtadz?» w pierwszej potowie XIII wieku, na przykladzie 
Sudyslawa. -  C. 155.
1819 Дискусію про це після появи офіційної академічної хронології середньовічної Угорщини (Magyarorszag 
tfrtlneti kronol6gidja. -  К. 1. -  Old. 139) намагався розв’язати Ш. Тору (Тоги S. B61a kirdlyfi bolgdr, halicsi 6s 
osztrdk hadjarataihoz. -  Old. 44, 51). Існують, втім, інші авторитетні думки (див.: Erd61y t6rt6nete : 3 k-ban / [szer. 
L. Makkai 6s A. Mocsy]. -  Budapest: Akad&niai kiad6, 1988. -  K. 1 : a kezdetektdl 1606-ig. -  Old. 306; Божилов И. 
Асеневци (1186-1460): генеалогия и просопография / И. Божилов. -  София : Изд-во На Бьлгарската Академия 
на науките, 1985. -  С. 83; Панайотов П. История на Бьлгария. Бьлгарско средневековие. Извори. Факти. Мне- 
ния / П  Панайотов. -  Велико Тьрново : Абагар, 1995. -  С. 360-361; Чорній В. Історія Болгарії / В. Чорній. -  
Львів: ПАІС, 2007. -  С. 90). Останнє скорочене видання угорської хронології датує штурм Відина 1228 р. 
(див.: A magyar tdrt6nelem kronol6gidja 830-2000 / [sorozatszerkeszto Gy. Szvak]. -  Budapest: Pannonica Kiad6,
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акта Бели IV 1235 р. Серед учасників битви, нагадаймо, був син королівського 
конюшого Діонісія -  Діонісій.

Аналіз літописання не дозволяє датувати болгарську кампанію літом 1230 -  
початком 1231 pp. та весною -  літом 1232 pp., бо тоді молодший король перебував у 
Галичині й на Волині1820 Складно було організувати похід між 1231-1232 pp., 
оскільки він зазнав важких втрат при відступі до Угорщини:

«Бь попасти на ніраноу фарашновоу градже кріпллшесА а Біла изнемогаше и 
поиде w града [Галича. -  М. В.] . шставившю же емоу люди за собою . шроужники многи . и 
фаревникьі. нападшимь же на ні гражаномь мнозимь впадахоу в рікоу инии же 
избьени бьіша . инии лзвени бьіша инии же изоимани бьіша . їдко инде глть . Скьірть ріка 
злоу игроу сьігра. гражаномь . тако и Дністрь . злоу игроу смгра Оугромь»1821.

Тож імовірним часом болгарської кампанії залишається період між 1228- 
1230 рр. Тоді ж, наприкінці 1229 -  на початку 1230 pp., на нашу думку, тривала 
підготовка походу Судислава «во Понизье»* Ми допускаємо намір Андрія надати 
старшому братові Белі підтримку в бойових діях під Відином. Це відбувалося на тлі 
війни Івана Асеня II з епірським деспотом Федором Ангелом (0єодсород АууєАод, 
1215-1230), що назрівала в 1230 p., яка увінчалась розгромом останнього 9 березня у 
битві біля Клокотниці (тепер -  село Клокотниця Хасковської області, Болгарія).

Угорський король вирішив узяти активну участь в балканській політиці. Через 
другий шлюб, який Андрій II уклав 1215 р. з представницею романського роду 
Куртене -  Йолантою, за підтримки Гонорія III він прагнув посісти констан
тинопольський престол Латинської імперії. Такий шанс з’явився після смерті 
імператора Роберта де Куртене (Robert de Courtenay, 1219-1228), однак активно 
право регентства над малолітнім сином останнього Балдуїном (Baudouin de 
Courtenay, 1228-1261) намагався здобути болгарський цар. Оскільки Арпадам, за 
«Хронікою» Фоми зі Спліта, родинні стосунки з Асенями Іван II нав’язав

2001. -  Old. 34). За болгарськими студіями, це відбулося terminus ante quem 1232 р. (Димитров X. Op. cit. -
C. 136).
1820 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760-761, 764-765.
1821 Там же.-Стб. 761.
* Не можна, на наш погляд, вважати згадку літописця про Пониззя як імовірний пункт призначення Судислава. 
Генеза цього фрагмента літопису не розв'язана. Він міг, за О. Купчинським, з'явитися через включення до 
тексту окремого листа галицької громади, адресованого Данилові (Купчинський О. Акти та документи 
Галицько-Волинського князівства. -  С. 250-251). Не відкидаємо й можливість того, що інформатор учасника 
або керівника війська, яке дало загонам Судислава бій на Пониззі пізніше сформував пасаж. Саме він пові
домив літописця, ніби «Соудиславь шель єсть во Понизье». Похід до Трансильванії не виглядає неймовірним і 
складним, бо галицькі загони від кінця XII ст. брали участь у бойових сутичках на угорсько-болгарському 
кордоні (див., зокрема: Акрополит Г. Летопись логофета Георгия Акрополита / Г. Акрополит [под ред. 
бакалавра И. Трощкого]. -  СПб.: В типографии департаменте уделов, 1863. -  С. 37; Слово о полку Ігоревім / 
[упоряд. та примітки О. Мшианича]. -  K .: Радянська школа, 1989. -  С. 30). Зрозуміло лише, що посла до князя 
Данила в Угровськ відправляли поспіхом. Волинський володар відгукнувся «воборзі»: «[...] а самь йде в малі 
дроужині к Галичю . изо Оугровьска . во третин днь бьівшоу емоу на ночь во Галичь» (Ипатьевская летопись.
-  Стб. 758). Між початком кампанії Судислава до часу появи старшого Романовича під Галичем минуло не 
менше п'яти -  шести днів, можливо, близько тижня. Піше військо натомість долало за день у середньому 
близько 30 км, а отже ймовірно, зіткнення із загонами Дем'яна відбулися на відстані 180-200 км від Галича, 
тобто в літописному Пониззі (детальніше визначити місце через брак інформації нереально). Швидкий відступ 
боярина прикривали війська, які згодом розбив тисяцький Данила Романовича (Ипатьевская летопись. -  
Стб. 758-759).
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силоміць1822, військові дії угорців під Відином саме на початку 1230 р. виглядають 
закономірними*. Дивним є й те, що свідок битви під Клокотницею грецький історик 
Георгій Акрополіт нічого не повідомляв про участь у ній брата Івана Асеня II -  
Александра1823. Натомість із королівського акта 1235 р. ми знаємо про його перебу
вання саме у Відині.

До Трансильванії загони Судислава могли потрапити через кілька перевалів у 
Коломийській волості і з Пониззя. Те, що Бела використав мобільні кінні загони 
секеїв і половців («а оу королл біахоу Половци Біговарьсови»1824), дозволило 
бояринові мобілізувати головно підрозділи піхоти. Коли їх наздогнали волинські 
вершники, «Соудиславь не стерпі передь. [тисяцьким князя Данила. -  М. В.] 
ДЬмьіаномь». Той міг блокувати повернення галицьких сил, лише рухаючись 
порівняно швидше (тобто, кінно), і напасти несподівано. Точно відомо, що Дем’ян 
керував більшими військами, бо старший Романович відправився «в малі дроужині 
кГаличю»1825

Військова підтримка галичан за призначенням не прибула. Про них не знаємо 
з жодного джерела. Натомість Арпади, як відомо, втратили Галич. Андрій із Суди- 
славом покинули місто й відправилися до Угорщини.

Проте за кілька місяців навесні (згідно з М. Грушевським, М. Котляром1826) 
або влітку (як правильно, на нашу думку, встановила М. Фонт1827) 1230 р. молодший 
король спробував повернути Галицьку землю. Участь у цьому поході Богомира на
віть за повного літописного «мовчання» ми, втім, не відкидаємо. Бела для нього 
залишався сюзереном, тож зберігав право мобілізувати його військові ресурси. 
Судиславів син на посаді комеса мусив супроводжувати його в походах. 
Можливість королівських сервієнтів за артикулом №7 «Золотої булли» 1222 р. нес * • • * 1828 • •брати участі в зовнішньополітичних кампаніях застосовували не для всіх етносів, 
часто її порушували через несформованість контролю положень булли та ін. 
Зокрема це добре помітно від кінця 1227 -  початку 1228 рр. щодо лише частково 
християнізованих новопідданих половців1829 Акти першої половини XIII ст. не 
окреслюють соціальної диференціації секейських груп, укорінених у Трансильванії, 
за останніми дослідженнями, не раніше кінця ХІ-ХІІ ст. 830

1822 Фома Сплитский. Указ. соч. -  С. 74.
* Відносини Романовичів з нікейськими імператорами 30-50-х pp. XIII ст. ґрунтовно дослідив О. Майоров. На 
тлі стосунків з волинськими князями в боротьбі проти Латинської імперії, за словами автора, Ласкариси мали 
потребу в сильнішому союзникові на Балканах. У 30-х pp. XIII ст. ним став болгарський цар Іван Асень II 
(див.: Майоров А. В. Апостольский престол и Никейская империя во внешней политике Даниила Галицкого 
/ А. Майоров II Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского универси
тета, 2011. -  Вьш. 1. -  С. 65). Тому похід Судислава «во Понизье», кампанія князя Данила під Галич й облога 
Відина молодшого короля Бели цілком віддзеркалювали міждинастичні союзи на Балканах і в Центральній 
Європі.
1823 Акрополит Г. Указ. соч. -  С. 48-49.
1824 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760-761.
1825 Там же.-Стб. 758.
1826 Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. -  С. 23; Галицько-Волинський 
літопис. -  С. 206.
1827 Font М. Arp4d-h£zi kir&lyok 6s Rurikida fejedelmek. -  Old. 225.
1828 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
1829 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760-761.
1830 Szekely oklev£ltar. -  Old. 3-15; див. також: A nemes Sz6kely nemzet tortenete / [szer. I. Kiss Rugonfalvi]. -  
Debrecen : Lehotai Pdl kiadfca, 1939. -  K. 1. -  Old. 178-183; Pal-Antal S. Op. cit. -  Old. 48-49, 59, 61-62; SofalviA. 
Op. cit. -  Old. 43-47.
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Угорські історики не звернули належної уваги на заплутану архітектоніку 
акта 1235 р.1831. Тому присутність Богомира в оточенні Бели під час походу 1230 р. 
залишилася непоміченою1 32. Участь секейського комеса в щонайменше кількох 
походах старшого сина Андрія II до Галицької землі не викликає сумнівів. Натякнув 
на це літописець: «[...] изииде же Біла риксь рекьмьіи король Оугорьскьіи . в силі 
т а ж ь ц і» 1833 У складі його військ була важка кавалерія -  «сила тлжка», яку угорці 
використовували в попередніх походах 1206 і 1210/1211 pp. Подекуди навіть 
наводили імена головних воєначальників. Ширшим за результатами кампаній 
першої половини 30-х pp. XIII ст. є й список осіб1834, яких опривілеював король 
Андрій II (чи згодом Бела). Тож молодший король навесні/влітку 1230 р. мусив 
використовувати загони секеїв, чиєму очільникові, на відміну від Діонісія (за актом
1235 p.), відзначитися під Галичем не вдалося.

Останнім підтвердженням присутності Богомира у війську Бели під Галичем є 
королівський акт 23 травня 1244 p., за яким той отримав село Пруске (тепер -  село 
Пруске, округ Ілава Тренчинського краю, Словаччина). В документі читаємо:

«[...] наш вірний та любий комес Богомир чудово виконував як державні, так і прива
тні доручення короля [Бели IV. -  М. В.] в Польщі, Болгарії та в землях інших королівств, 
найбільше прислуговуючи нам і королівству під час татарського нападу»1835

Згаданим «іншим королівством» (ceterisque Regnorum) могло бути Галицьке, 
відоме під такою назвою в офіційній дипломатиці Арпадів від 1215 р.

Звитяги Богомира під час приходу кочівників до Угорщини 1241-1242 pp. за
служили в короля особливого вшанування дипломами 23 травня й 11 грудня 1244 p.:

«А як минув час, наше королівство, з Господньої волі, піддалося потужному дикому 
нападові Татар, а ми ж [король Бела IV. -  М. В.] разом із нашими мужами виходимо проти 
[ворога. -  М. В.] на поле бою, розпочинаючи з ним битву. Згаданий комес Богомир, сміливо 
тримаючи списа, проникав у ворожий клин [,..]»1836.

1831 Оригінал документа зберігається в колекції дипломів Національного угорського архіву Будапешта (див.: 
MOL, DL 58382).
1832 Malyusz Е. Kir&lyi k&ncell&ria 6s kr6nikair&s a kOz^pkori MagyarorszAgon / E. Malyusz. -  Budapest: Akademiae 
kiad6, 1973. -  Old. 18; Borosy A. Hadi Irdemek Magyarorszagon a XIII szazadban. -  Old. 525; Toru S. Bela kirdlyfi 
bolgar, halicsi £s osztrik hadj&rataihoz. -  Old. 44,49.
1833 Ипатьевская летопись. -  Стб. 760.
1834 Див.: CDH. -  T. 4 . -  V. 1. -  S. 2 1 - 2 8 ,  RSA. -  T. 1 : (1 0 0 1 -1 2 7 0 ) .  -  S. 186  : 1235  p .,  Діонісій син королівського 
конюшого Діонісія; CDH. -  T. 4 . -  V. 2 . -  S. 3 1 - 3 5 ,  RSA. -  T. 1 : (1 0 0 1 -1 2 7 0 ) .  -  S. 2 6 5  1 травня 1 248  p ., комес 
Герборт син Осла; CDH. -  Т. 7 . -  V. 5. -  S. 2 7 3 - 2 7 4  : фальсифікат 1 травня 1248  p .,  комес Бенедикт; CDAC. -  
V. 7 (1 2 3 5 -1 2 6 0 ) .  -  №  6 4  комес Гемеру Микола син Ґурга (?) -  в його участі в поході влітку 1 2 3 0  р. ми 
цілковито не впевнені; RSA. -  Т. 1 : (1 0 0 1 -1 2 7 0 ) .  -  S. 271 : королівський судця та комес Зали Павло; CDAC. -  
V. 11. -  № 176, RSA. -  Т. 1 : ( 1 0 0 1 -1 2 7 0 ) .  -  S. 160 : суддя й управитель конюшнями Нана.
1835 «[•••] noster fidelis et dilectus Bogomerius comes tarn in publicis quam priuatis Regni nostri negocijs in Polonia, 
Bulgaria ceterisque Regnorum climatibus excellentissime claruisset et maxime quia nobis et corone in impetu 
Tartarorum servi cia grata exhibuit», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 103-104.
1836 «[...] processu denique temporis, in saeuitia gentis Tartarorum, quum regnum nostrum permittente Domino, po- 
tenter et patenter est ingressa, nosque collatis viribus nostris ipsis in campestri praelio obuiam exiuissemus, conflictum 
cum eisdem ineuntes, saepedictus Comes Bogomirus vibrata viriliter lancea, hostium cuneos viriliter penetrauit [...]», 
див.: CDS1.-T. 2 .-S . 111.
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Йдеться про участь Богомира в битві на Шайо (11 квітня 1241 p.), де 
королівські загони зазнали поразки від хана Бату. Аналогічні за змістом по
відомлення читаємо й у «Хроніці» Фоми зі Спліта 837. Відступ Бели IV дозволив 
комесові уникнути полону. Про його подальшу діяльність відомо з диплома 11 груд
ня 1244 p., зокрема:

«[...] багато наших [воїнів. -  М. В.] втекли від [татарського. -  М. В.] переслідування до 
чужих земель, натомість стільки разів уже згадуваний вірний нам Богомир, відбудувавши 
занедбані укріплення, врятував від ворожого нападу чимало нашого люду»183 .

Під час сутичок із кочівниками 1241-1242 pp. вельможу було поранено1839. 
Щонайменше до травня 1242 р. він переховувався з королем поза Угорщиною1840. 
Згадка про те, що він відбудував занедбані укріплення, очевидно, пов’язана з пере
буванням між травнем -  листопадом 1242 p.* на посаді комеса Нітри і Тренчина1841. 
Про це читаємо в дипломі короля 1259 р. йобаґіонам Тренчинської фортеці -  
Премислові та Носку:

«Отже, як присутнім, так і наступникам заповідаємо, що коли, через Боже покарання, 
татари напали на наше королівство, йобагіони фортеці Тренчин і сильні воїни Премисл із 
братом Носком, з вірним нам комесом того ж замку Богомиром, чимало слугували нам у 
збереженні названої фортеці та обороні кордону з боку Моравії від наших ворогів»1842.

За посередництва братів-йобаґіонів, яким Богомир протегував перед королем, 
він міг підтримувати зв’язки з князем Ростиславом Михайловичем. Під його 
керівництвом Премисл і Натк, напевно, 1252-1253 pp. воювали проти чеського 
короля в Моравії, про що згадує акт 1259 p.:

1837 Див. деталі битви 11 квітня 1241 p., побудови угорських шеренг, зіткнення з татарами (Фома Сплитский. 
Указ. соч. -С . 108).
1838 «[...] multi de nostris in terras alienas aufiugissent, ante faciem persequentis, iam toties dictus Bagomirus fidelis 
noster quasdam munitiones per labores subitos faciens, maximam nostrorum multitudinem, ab hostili impetu dispen- 
sauit», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 111.
1839 Ibidem.-S. 104.
1840 Andreae Danduli. Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 / Andrea Danduli [a euro di E. Pastorello] I I Ra- 
colta degli storici italiani / [ordinata da L. A. Muratori]. -  Bologna : Nicola Zanichelli, 1938. -  T. 12. -  P. 1. -  Fasc. 4.
-  S. 299-300; Rogeriova 2alostn& pieseft. -  S. 103.
* Перебування Богомира на посаді тренчинського комеса в 40-х pp. XIII ст. досі залишалося дискусійним. За 
браком джерел важко було сказати, чи Bogomerius filius Subislai de genere Ludan та Bogomerius comes 
Trinchiensis -  одна й та сама особа. В обох зафіксованих актами випадках Bogumerius comes Trinchyniensis не 
мав родового предиката (див.: Dvofak P. Stopy davnej minulosti: v 5 d . I P.  Dvorak. -  Tmava-Banskd Bystrica : 
RAK Budmerice, 2009. -  D. 5 Slovensko vstredoveku. Druh6 krarovstvo ajeho koniec. -  S. 174; LukadkaJ. 
Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do za6iatku 14. storodia. -  S. 10; VarsikB. Op. cit. -  S. 100). Втім 
важко уявити іншу посаду, на якій Богомир тож відзначився б відбудовою укріплень. А. Жолдош вважає 
Богомира з роду Лудан комесом Нітри і Тренчина (див.: Zsoldos A. Magyarorszdg vildgi archontologi&ja 1000— 
1301.-O ld. 175).
1841 CDS1. -  T. 2. -  S. 78, 81-82,445. Див. також: MOL, DL 257; MOL, DL 105339; MOL, DL 105397.
1842 «Proinde tam presentibus quam || posteris intimamus, quod cum per divinam ulcionem Tartari regnum nostrum 
fuissent ingressi, Premysl cum fratre suo nomine Nosk, iobagiones castri Trinchyniensis, milites strenui, cum fideli 
nostro Bo||gumerio, comite eiusdem castri, in conservando castro nominato et confinio ex parte Morauie contra 
inimic[os] nostros dimicando nobis gratum exhibuerunt servicium», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 445. Див. також: MOL, 
DL 71835.
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«[...] названих Премисла й Носка з найдорожчим нашим родичем князем Ростисла
вом, [яких. -  М. В.] ми звільняємо за збереження фортеці [Тренчин. -  М. В.] та порубіжжя в 
цьому комітаті; вони ж за нас разом з тим Ростиславом славно провадили битву. Один з них, 
а саме Носк, загинув, натомість інший разом зі згаданим нашим родичем прибув важко 
пораненим»1843

Чи брав участь у кампанії проти Пшемисла II Оттокара Богомир -  невідомо, 
хоча за урядом -  мав би брати. Натомість terminus ante quem 23 травня 1244 р. на 
посаді комеса Нітри він підтримував краківського князя Болеслава Сором’язливого 
проти брата Конрада (Conradus, 1187-1247). У дипломі 23 травня 1244 р. король від
значав: «[...] ми відсилаємо на допомогу славному нашому родичеві, світлому 
польському князеві [Болеславові. -  М. В.] проти князя Конрада [Богомира. -  М. В.]9 
проявляючи в такий спосіб свою доброчинність [...]»1844.

Очевидно, за успіхи в Польщі 11 грудня 1244 р. комес отримав прикордонні 
землі Кісуца (тепер -  топонім в околицях Кисуцкого Нового Места, округ Кисуцке 
Нове Место, Жілінський край, Словаччина) та Суча (тепер -  село Сучани, округ 
Мартін, Жілінський край, Словаччина)*:

«Ми ж, належним чином докладно пригадуючи виняткову його вірність, серед іншого 
даруємо як компенсацію усіх добр землю, що від певного часу лежить на кордоні з Польщею, 
запустілу та недостатньо заселену, яку тепер через нього та його нащадків надаємо в корис
тування із правом довічного успадкування. Іншу ж землю, звану Суча, розташовану на 
кордоні з Моравією, аналогічно погано заселену, передаємо цьому ж комесові Богомирові в 
спільне користування [...]»1845

Богомирову підтримку Болеслава Сором’язливого «за замовчування» підтвер
джують польські джерела. Одним із них є диплом князя 1252 p., за яким винагоро
джували краківського воєводу, комеса Клемента з Рущи (comes Klementis de 
Ruszczy). Між 1241-1243 pp. він перебував в Угорщині. В документі читаємо:

«[...] цей Клемент, скликавши до себе товаришів та наших рицарів, а також вірних му
жів, як вірний рицар і підприємливий вояк атакував князів [Конрада та інших чотирьох, не 
названих поіменно. -  М В.] та полі, прозваному Суходол [25 травня 1243 p. -  М В.], і, з

1843 «[...] dictos Premysl et Nosk cum karissimo genero nostro domino duce Rozyslao pro observacione castri predicti 
et confrni in eodem comitatu dimisissemus, ipsi pro nobis coram oculis ipsius Rocizlay prelium [gjesserunt gloriosum 
et unus eorum, scilicet Nosk ibidem fuit interemptus, Premysl vera cum predicto nostro genero ad nos rediit graviter 
vulneratus», див.: CDS1. -  T. 2 . -  S. 445. Про йобагіонів Тренчина див.: Font М. Einige r&prazentanten... -  S. 245- 
246,250.
1844 «[...] in succursum karissimi generi nostri, illustris ducis Polonie, contra Conradum ducem misissemus, ibi taliter 
sue probitatis exercuit opera [...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 104; MOL, DL 266.
* Це надання за Богомира перетворилося на невелику фортецю (див.: Ріабек М. Encyklop6dia slovenskych hradov 
/ М. Ріабек, М. Bona. -  Bratislava : SLOVART, 2007. -  S. 281; Див. також: BelaSikP. і in. Sutany. Pam&tnica k 35. 
vyrodiu SNP / P. Веіаіік і in. -  Martin : Osveta, 1979. -  295 s.; Lukadka J. і in. Nitrianske Sudany 750 rokov. 1249-
1999 /J. Lukadka і in. -  Prievidza : OFSETKA, 1999. -  173 s.).
1845 «Nos igitur eximia fidelitatis suae merita memoriter revolventes, inter caetera, quae eidem ob recompensationem 
tot bonorum tribuimus, terram quandam in confinio Poloniae existentem, desertam et habitatoribus omnino carentem 
ex nunc sibi et suis per ipsum haeredibus duximus conferendam iure perpetuo possidendam. Aliam quoque terram 
Sudczan vocatam, in terminis Moraviae sitam, similiter penitus inhabitatam, ipsi comiti Bogomerio in communionem 
committimus [...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 112.
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Божою поміччю, наших супротивників переміг, а інших змусив утікати. Нас же встановивши1 ОДАна князівство, всі кордони земель захищав своїм мечем та енерпєю серця»

Ми можемо припустити походження частини «товаришів» («amid sui»)m i 
Клемента з угорських земель. Серед них, мабуть, були Богомир та інші члени роду 
Лудан, зокрема Ґабріель син Ґабріеля (Gabriel filius Gabrielis gener eiusdem)184 
Комплектування цього війська, втім, незрозуміле, оскільки Угорське королівство 
впродовж 1242-1243 pp. лише відроджувалося після татарських нападів 1241— 
1242 pp. Комітатські загони були потрібні всередині країни для відсічі ймовірної 
другої атаки кочівників. Польський комес міг хіба найняти рицарів. За артикулом 
№7 «Золотої булли» 1222 р. королеві аборонялося змушувати знать вирушати в

^ ^ . 1849закордонний віиськовии похід
Подібні випадки траплялися не раз. У 1245 р. під час організації кампанії 

проти Романовичів зять короля Ростислав Михайлович для мобілізації військ «оумо- 
лив Оугорь много просисА оу т ь с т а » ,  «Ростиславь м о л и с а  тьстеви своемоу 
королеви . да пошлеть емоу . воина Данила»1850. Відомо, однак, що пішов він усе ж у 
похід «з іншими магнатами королівства нашого» («cum ceteris regni nostri magnati- 
bus»1851), маючи, звісно, вагому військову підтримку.

Боротьбу за краківський престол відображає багато джерел1852. Цілком імовір
но, іншими князями на боці Конрада, яких згадує акт Болеслава Сором’язливого 
1252 p., були Романовичі1853 Тож намір Богомира відправитися до Польщі міг мати 
сімейні підстави, вмотивовні тривалою ненавистю до волинських володарів. Бела IV 
від 1241 р. з князем Данилом перебував у складних стосунках1854. У 1239 р. його

1846 «[...] idem Clemens accitis ad se amicis suis et militibus nostris, sicut fidelis miles et bellator strenuus, ipsos duces 
in campo, qui dicitur Suchodol, inuasit et cum Dei auxilio multos de aduersarijs nostris prostrauit et alios in fugam 
conuertit, nos in ducatu nostro constituens, omnes rines terrarum nostrarum in gladio suo et strenuitate cordis sui 
protexit», див.: KDP. -  T. 2. -  S. 85-86.
1847 Ibidem.-S. 86.
1848 CDS1. -  T. 2. -  S. 105. Поняття «gener» мало кілька значень. Серед найуживаніших -  «зять», «шваґер» -  чо
ловік сестри та брат дружини або ж «заручений» з донькою чи онукою. У випадку Ґабріеля можна викорис
товувати будь-який варіант, за винятком хіба заручин з онукою Богомира. Ймовірно, в середині 1244 р. той 
мав доньку, готову до заміжжя. Це й зафіксував диплом. Родинний зв'язок Богомира й Ґабріеля підтверджує 
судовий акт 122(9) p., де згадується pristaldus Gabriele, filio Gabrieli de villa Lodan (див.: CDS1. -  T. 1. -  S. 254). 
Див. також: MOL, DL 86824.
1849 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 33.
1850 Ипатьевская летопись. -  Стб. 797, 800.
1851 CDH. -  T. 4 .-V . l . - S .  396; T. 4 .-V .3 .- S .  197; RSA.-T. 1 : (1001-1270). -  S. 428.
1852 Ипатьевская летопись. -  Стб. 7 9 5 -7 9 6 ; Rocznik Traski // MPH : in 5 t  / [ed. A. Bielowsld]. -  Lw6w : Nakladem wla- 
snym, 1872. -  T. 2. -  S. 838; KDP. -  T. 2  -  S. 8 5 -8 6 ; Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae : in 10 
libres I Joannes Dlugosii [komit. red. Z Kozlowska-Budkowa і in]. -  Warszawa: PWN, 1975. -  Lib. 7 -8 . -  S. 4 1 -4 2 .
1853 Labuda G. Op. cit. -  S. 144; Bartnicki M. Polityka zagraniczna... -  S. 79; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 153-154. 
Щодо участі Данила й Василька Романовичів у битві під Суходолом 25 травня 1243 р. існує інший погляд. За 
анналами Краківської капітули та Яном Длуґошем, Д. Домбровський висловив міркування про підтримку в 
конфлікті мазовецького володаря Конрада сином Казимиром, опольським князем Мешком та великопольським 
князем Пшемислом (див.: Dqbrowski D. Stosunki polityczne... -  С. 170). Це питання надалі залишається диску
сійним.
1854 Див.: Волощук М. М. Вассальная зависимость Даниила Романовича от Бели IV (1235-1245 гг.). -  S. 83-113; 
Його ж. Васальна підлеглість Данила Романовича від Бели IV (1235-1245 гг.): джерела, історіографія та 
коротка постановка проблеми / М. Волощук // Україна -  Угорщина: спільне минуле та сьогодення. Матеріали 
міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / [відп. ред. В. А. Смолій]. -  K .: Інститут історії 
України НАН України, 2006. -  С. 86-95; Его же. Даниил Галицкий и Бела IV: к реконструкцій русско- 
венгерских отношений 30-х годов XIII в. / М. Волощук II Rossica antiqua. Исследования и материальї. -  СПб.: 
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. -  С. 331-341.
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донька Куніґунда (Cunegunda, 1224-1292) заручилася з князем Болеславом. Це 
додавало подіям 1243 р. «родинного» контексту.

Останнім прижиттєвим документом зі згадкою комеса є надання Бели IV 
синам комеса Миколи і Фоми 12 грудня 1245 р. Серед свідків диплома згадано 
Богомира із Зали (Bogomerius de Zala). Дискусійність викликає відсутність родинної 
ідентифікації його в усіх відомих копіях акта1855 Науковці ж беззастережно 
записали його до урядовців Зали1856. Датувати перехід на службу до іншого комітату 
terminus post quern 11 грудня 1244 p., коли представник роду Лудан отримав останні 
з відомих земельні наділи, логічно. Втім ми не відкидаємо того, що очолював цей 
уряд якийсь інший Богомир, менш відомий за актами королівства.

Очевидно, terminus post quem 11 грудня 1244 / початку 1245 p. -  terminus ante 
quem 24 жовтня 1254 р. Богомир помер. Звістку про це помістили в королівській 
дарчій комесам Михайлові зі Зволена та Детрікові зі Спішу 24 жовтня 1254 p.:

«Маємо намір донести до відома всіх присутніх та до прийдешніх, що ми нашим 
вірним комесам Михайлові зі Зволена та Детрікові зі Спішу за гідну службу землю, колись 
названу Єсенін [тепер -  місцевість в околицях Кісуцкого Нового Места, округ Кісуцке Нове 
Место, Жілінський край, Словаччина. -  М 5.], що належить фортеці Тренчин, поблизу землі 
Варна [тепер -  село Варін, округ Жіліна, Жілінський край, Словаччина. -  М. В.], яку контро
лював Богомир син Себеслава аж до смерті [...] згаданим нашим вірним Михайлові та Дет
рікові, а відтак -  їхнім нащадкам і спадкоємцям встановлюємо з усіма добрами задля

1857довічного користування»

Імовірно після 11 грудня 1244 р. Богомир отримав у користування Варну, втім 
тривалість утримування надання невідома, як і причина смерті комеса. Теоретично 
він міг загинути в якійсь із війн Бели IV: в битві під Ярославом 17 серпня 1245 р. з 
Данилом Романовичем, на річці Лейті 15 червня 1246 р. з австрійським герцогом 
Фрідріхом Бабенберґом або в конфліктах з Пшемислом II Оттокаром упродовж 40- 
50-х pp. XIII ст. За статусом нобіль мусив підтримувати свого сюзерена в кампаніях 
extra Regnum.

Вельможа залишив спадкоємця nomine Zobozlaus, відомого за актом, який він 
особисто уклав 8 квітня 1283 p., про передачу «частини своїх земель Лудан, Баня 
[тепер -  село Банка, округ Пештяни Трнавського краю, Словаччина. -  М. В.] і Тере- 
меш [колишнє село Тормош, тепер -  південно-східна частина міста Нітри, округ 
Нітра, Нітранський край, Словаччина. -  М Д.1858] [...] родичеві та кревнякові, знат-

1855 CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 388; CDCDS1. -  Т. 4. -  S. 284; RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 248.
1856 Див.: Wertner М. Az Arp&dkori megyei tisztviseldk. -  Old. 100; Zsoldos A. MagyarorszAg vil&gi archontologiaja 
1000-1301.-O ld. 231.
1857 «Hinc est, quod ad universorum presentium et futurorum harum serie volumus notitiam pervenire, quod nos 
fidelium nostromm Michaelis de Zoulum et Detrici de Scepus comitum servitiorum merita tota benignitate pensantes, 
quandam terram Yesesin nomine, spectantem ad castrum de Trinchen, intra terram eorundem de Wama constitutam, 
quam Bogomerius, filius Zubuzlouc, usque ad mortis sue tempora possederat [...] prenominatis nostris fidelibus 
Michaeli et Detrico comitibus et per eos suis heredibus heredumque suorum successoribus contulimus cum omnibus 
suis utilitatibus iure perpetuo possidendam», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 318. Див. також: MOL, DL 65697.
1838 Поселення Баня, за Д. Дьєрффі, належало родові Лудан щонайменше від 1264 р (Gydrffy Gy. Az Arpadkori 
Magyarorszdg t6rt6neti foldrajza. -  K. 4. -  Old. 349-350). В сучасній словацькій історіографії таку належність не 
визнають (Marek М. Hrad Bana v syst^me spravy ranostredovek6ho Uhorska / M. Marek II Studia Historia 
Tymaviensia. -  Krakov, 2011. -  T. 11-12. -  S. 73, 75). Натомість причетність родини до поселення Теремеш 
дискусійна (Gydrffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszdg tort^neti foldrajza. -  K. 4. -  Old. 476).
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йому мужеві Віткові синові Вітка з того ж роду Лудан»1859 Документ оформила 
Нітранська капітула, в юрисдикції якої перебували названі населені пункти. На 
жаль, долю землі Суча, яку Богомир отримав 11 грудня 1244 p., не встановлено. 
Мабуть, terminus ante quem 1271 р. її набула церква Св. Іполіта із Зобора, про що 
згадує акт короля Стефана V1860.

Вірогідно, Богомир мав щонайменше одну не відому на ім’я доньку, видану 
заміж (або заручену) за представника роду Лудан, пристава Ґабріеля сина Ґабріеля, 
згаданого джерелами 122(9) та 1259 pp.1861.

* * *

Отже, комес Bogomerius de genere Lodan був знатним вельможею. З 
юнацького віку він прислуговував молодшому королеві Белі, брав участь, на наш 
погляд, у його військових походах до Болгарії в 1230 р. та двічі до Галицької землі й 
на Волинь упродовж 1230-1232 pp. Під час татарського спустошення Угорщини 
Богомир за звитяги посів уряд комеса Нітри й Тренчина, активно виконував 
доручення короля. Серед останніх -  участь у конфлікті польських князів Болеслава 
Сором’язливого та Конрада в боротьбі за Краків. На боці мазовецького володаря, 
ймовірно, воювали Романовичі -  давні вороги Судислава. Комес володів багатьма 
наданнями в різних частинах королівства, головно на півночі країни по сусідству з 
Польщею та Моравією.

Нам, однак, залишається невідомою причетність до діяльності Богомира га
лицького боярина-вигнанця, який після весни 1234 р. переселився до Угорщини. 
Неясно, чи брали участь в руській політиці Богомирові діти, зокрема, син Себеслав.

6.1.3.3. Доброслав «Соудьичь поповь вноукь»

Іншим сином Судислава був, на наш погляд, Доброслав «Соудьичь поповь 
вноукь»1862 (у перекладі «розсудливий», «той, котрий славить добро»). Джерельних 
повідомлень про нього небагато. За літописом відомо лише кілька осіб із таким іменем. 
Не завжди можна, втім, зрозуміти, чи Доброславь -  учасник подій 1234/1235 р. та 
«Доброславь Соудьичь поповь вноукь», який 1239/1240 р. «вьше во Бакотоу [тепер -  
затоплене село Бакота Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, Україна] 

все Понизье приА» -  одна й та сама людина1 63, хоча науковці схиляються до такої 
думки1864.

Фрагменти тексту 1234/1235 і 1241 pp., за М. Котляром, відтворював оче
видець усього побаченого. Таким автором міг бути тисяцький Данила Романовича -  
Дем’ян 865 Найактивніше він себе проявив у 20-30-ті pp. XIII ст., коли Галич

1859 «particulas suarum terrarum Lodan, Bana et Teremes uocatarum [...] nobili uiro Witk filio Witk cognato et consan- 
guinao sno, similiter de genere Lodan», див.: CDAC. -  V. 9 : (1272-1290). -  № 259.
1860 CDP.-T. 7 .-S . 130.
1861 CDS1. -  T. 1. -  S. 254; T. 2. -  S. 105.
1862 Ипатьевская летопись. -  Стб. 789.
1863 Там же. -  С. XIV, XXIX.
1864 Майоров А. В. Галицко-Вольтская Русь. -  С. 5 4 6 - 5 4 7 ;  5 5 1 ; Петрик А. До історії боярських родів Кормиль- 
чичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 3 7 ; Харди Ті. Наследници Кщева измейу крал>вске круне и татарског 
j a p M a . - C .  153.
1865 Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. -  С. 4 4 .



341

перебував у руках Арпадів. Волинський вельможа неодноразово брав участь у вій
ськових кампаніях проти них, добре знав (навіть поіменно) супротивників (див. 
таблицю №7), адже неодноразово розбивав їхні загони та брав бранців1866.

Таблиця №7
№ п/п Дата Суперник Місце зіткнення

1 1219/1221 р. шопронський урядовець Філя (Fila\ 
галицький король Коломан (Rex 

Galitiae), галицька королева Саломея 
(Regina Galitiae), Судислав

Галич

2 Початок 1230 р. принц Андрій (dux Galitiae), Судислав Галич
3 Літо 1230 р. молодший король Бела (Rex iuuenus), 

Судислав
Пониззя, 

околиці Галича
4 Березень 1233 р. принц Андрій (dux Galitiae), Судислав околиці Шумська
5 1233/1234 р. принц Андрій (dux Galitiae), Судислав, 

Діонісій, син Діонісія з роду Томай
околиці Галича

Боярин знав Доброслава, згаданого 1234/1235 й 1239/1240 pp. Здається 
дивним, чому літописець не назвав патроніма такої одіозної особи при першій згад
ці, не занотував його походження, хоча й користувався архівом князя1 67 Однак, 
мабуть, остаточний варіант тексту на рубежі XIII-XIV ст. редагував не знайомий із 
дрібними деталями родоводів галицького нобілітету упорядник, а тому потрібної 
правки внесено не було. Тому лінеаж галицької знаті досі залишається дискусійним.

Загалом ми не переконані, що 1234/1235 й 1239/1240 pp. йшлося про одного й 
того ж Доброслава. «Попівського онука» Доброслава Суддича, на наш погляд, до 
40-х pp. XIII ст. літописання не згадувало. Тому окремих студій його біографії навіть 
при вивченні історії Коломиї і Пониззя немає. Вичерпують історіографію проблеми 
кілька коротких оцінок М. Грушевського1868, короткі ремарки В. Грабовецького1869 й
О. Майорова1870, лаконічні фрагменти А. Петрика1871, І. Мицька18 , О. Баженова1873, 
кількасторінкова біограма А. Юсуповича1874, а також наші попередні спостере
ження187

Чимало питань діяльності Доброслава не з’ясовано. Серед них -  генеалогічне 
походження. Досі існувало кілька версій його соціального статусу та родового 
коріння із найпріоритетнішою про належність до сім’ї невідомого судді, сина свяще

1866 Ипатьевская летопись. -  Стб. 737-738, 758-759, 760-761, 767-768, 771.
1867 Купчинський О. Неавтентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII -  першої половини 
XIV ст. / О. Купчинський II Архіви України. -  2005. -  № 5-6. -  С. 12-23.
1868 Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  T. 3. -  С. 50, 57-58; Його ж. Галицьке боярство. -  С. 5-7.
1869 Грабовецький В. В. Історія Коломиї / В. Грабовецький. -  Коломия : ВІК, 1996. -  С. 17-20.
1870 Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 236,411,512, 546-547; 551-552, 571.
1871 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37-38,
1872 Мицько І. Назв, праця. -  С. 56-57.
1873 Баженов О. Л. Історія та культура Середнього Подністров’я IX-XIII ст. -  С. 107, 177-178.
1874 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 52, 61, 76, 113-118.
1875 Волощук M. М. Докладно про угорський слід у версії походження назви міста Коломиї / М. Волощук II Ко
ломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі / Матеріали регіональної науково-теоретичної 
конференції, присвяченої 600-річчю надання Коломиї магдебурзького права. Коломия, 27 жовтня 2005 р. / [за 
ред. /. Монолатія]. -  Коломия : ВІК, 2005. -  С. 41-42; Його ж. Доброслав Судцич. -  С. 20-31.
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ника1876. Отже, як зауважив А. Юсупович, знатність Судислава і Доброслава 
сумнівна1877 Відома й погано аргументована гіпотеза про Доброслава -  зведеного 
брата позашлюбних синів останнього галицького князя династії Ростиславовичів -  
Володимира Ярославовича (1187-1198/1199, з перервами)1878 Також А. Петрик 
припускав, що Доброслав був сином Судислава1879 Базовий аргумент автор пов’я
зував із патронімом -  «Соудьичь». Загалом погоджуючись, втім хотілося б 
розширити висновки автора. Літописна спадщина дозволяє це зробити.

1. Галицьке боярство, добре відоме за різними джерелами, рідко іденти
фікували предикатами професійної належності батьків чи дідів, зокрема: Василько 
Гаврилович, Гліб Зеремієвич, Гліб Поткович, Гліб Судилович, Держикрай Воло- 
диславович, Івор Молибожич, Лазар Домажирич, Семюнко Чермний, Судислав 
Ілліч* Також праслов’янське закінчення -itj (наприклад, «Соудь|ичь»), ужите 
зазвичай для чоловіків, означає патронім1880 Серед аргументів філологічний аспект 
А. Юсупович не врахував1881.

2. У Коломийській волості Доброслав прийняв «Черниговьски боїарь»1882. По
яснити появу чужого Галицькій землі нобілітету можна літописними повідомленнями 
1228, 1235, 1239, 1242 pp. У другій половині 1235 р. після короткочасного перебуван
ня в Галичі Данила Романовича за сприяння місцевого боярства престол здобув син 
Всеволода Чермного -  Михайло, а з часом -  Ростислав Михайлович. Той правив до 
1238 р.1883 В описі втечі Михайла Всеволодовича (1179-1246) 1239 р. від татар 
читаємо: «Даниль же и Василко [...] и даста емоу [чернігівському князеві. -  М. В.] 
пшениці много . и медоу и го в а д ь  и швіць доволі»18 4.

Цю місцевість через наявність у князя «швіць доволі» локалізувати можна 
по-різному. Втім ми не відкидаємо, що він набув перелічені добра в Коломийській

1876 Грушевський М. С. Галицьке боярство. -  С. 7; Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис / А. Ген- 
сьорський. -  К .: Наук, думка, 1961. -  С. 53; Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 52, 61,113.
1877 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 118.
1878 Драбчук І. Назв, праця. -C . 146.
1879 Петрик А. Військова організація та дружини галицького і волинського боярства / А. Петрик II Дрого
бицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2006. -  Вип. 10. -  С. 114; Його ж. До історії боярських родів 
Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37; Його ж. Ідеологія галицького боярства. -  С. 48; Його 
ж. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 188; Його ж. До 
питання становлення боярських родів у період княжіння династії Романовичів. -  С. 138-139.
* Випадків маємо небагато. Це «Гліб Соудилович», про якого виявлено одне лаконічне повідомлення 
(Ипатьевская летопись. -  Стб. 735). Важко, втім, установити -  наведений патронім «професійного» чи 
«іменного» походження, бо, окрім імені Судислав (чиїм сином міг бути Гліб), відоме й ім'я Судило (див.: 
Лозко Г. Назв, праця. -  (С) Судило). Соціальної чи службової генези патронім Володислава Кормильчича? 
Лише «КоснАтина рекомаго Положишила», за висновками А. Юсуповича, можна вважати вихідцем із 
середовища ремісників (.Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 175). Втім він, мабуть, належав 
до «нової» неродової знаті Галицької землі.
1880 Див.: Мазур О. Осмомисл, Ярославна, Чагрівна, Настасич, Берладник, Берладничич: прізвищеві назви двох 
галицьких княжих родин / О. Мазур, М. Демчук II «Слово о полку Ігоревім» та його доба. Матеріали Міжна
родної науково-теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 р. -  Галич : Інформаційно-видавничий відділ 
Національного заповідника «Давній Галич», 2007. -  С. 72-73.
1881 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 113,118.
1882 Ипатьевская летопись. -  Стб. 789. Наприкінці 30 -  на початку 40-х pp. ХПІ ст. мусили добре пам’ятати про 
повішення князів Ігоревичів.
1883 Ипатьевская летопись. -  Стб. 774, 776.
1884 Там же. -  Стб. 783.
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волості, де вівчарство вважалося дуже популярним Тож зрозуміло, чому після 
того, як «Михаиль же оувідЬвь приіатье Киевьское. и біжа со снмь своимь 
во Л а х ь і Кондратови», у володіннях Доброслава залишались «Черниговьски 
боїарь». Ті ж могли тут перебувати, очевидно, й від осені -  зими 1235 р.

Від 1228 р. «бі бо королевичь [Андрій. -  М. В.] вь Галичі и Соудиславь с 
нимь . мирь бо и м і а ш є  со Володимеромь [Рюриковичем, князем київським. -  М. В.] 

и Михаиломь [Всеволодовичем]»1 86. Це пояснює вчинок Доброслава стосовно 
чернігівської знаті близько 1240 р. З відходом 1242 р. частин татарських загонів з 
Угорщини у причорноморські степи «Ростиславь [Михайлович. -  М. В.] собра 
к н а з і  Болоховьские . и шстанокь Галичань . приде ко БакотЬ»1887 (донедавна -  рези
денції Судиславового сина). Князь хотів повернути місто, яке контролював печатник 
Данила Романовича -  Кирило.

Чернігівські бояри -  держателі земель Коломийської волості у протистоянні з 
Романовичами, мабуть, пов’язували Доброслава з Михайлом Всеволодовичем, 
Ростиславом Михайловичем (які 1239 й 1242/1243 pp. намагалися породичатися з 
Белою IV) і угорцями, з одного боку, та болохівськими князями -  з другого. Ті ж, 
зокрема, у військовій кампанії принца Андрія проти Романовичів ще 1232 р. 
підтримували Арпадів: «[...] б і бо с королевичемь Млександрь. и ГлЬбь 
Зеремиеви4 инии к н а з и  Болоховьсции и Оугорь множество»1888. Не змінили 
пріоритетів « к н а з и  Болоховьсции» і 1235 p.: «Придоша Галичане на Каменець и 
вси Болоховьсции к н а з и  с  н и м и  . и повоеваша по Хомороу . и поидоша ко Каменцю

1889. вземши полонь великь»
3. У повідомленні, датованому другою половиною 1241 p., читаємо: «[...] 

приіхаша[до Данила. -  М. В.\ с великою гордьінею едоучю Доброславоу 
во шдинои сорочьці . гордлщоу ни на землю смотрлщю . Галичаном же текоущимь 
оу стремени его». Це до певної міри нагадувало маршальську службу (<qfficium 
stratoris) галичан. У церемонії коронації Бели IV 14 жовтня 1235 р. старший 
Романович її ж і виконував1890

Провокаційність жесту, недотримання норм у зовнішньому вигляді, 
зверхність, виклик (во шдинои сорочьці)1891 волинському володареві підкреслювали 
сюзеренітет Доброслава над, очевидно, більшою частиною Галицької землі. Князь 
образився й дуже розгнівався: «Данилови же видлщоу и Василкови гордость его 
болшоую враждоу на нь воздвигноуста»1892. Дотримання «протокольності» в одязі, 
його кольорі, манерах поведінки учасників зустрічі чи переговорів були важливим 
потрібним атрибутом середньовічного світу. Невідповідність найдрібніших деталей 
сприймали щонайменше зі здивуванням, а могли розцінити відвертий виклик.

1885 ^

1885 Тиводар М. П. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини XIX -  першої половини XX ст. 
/ М. Тиводар. -  Автореферат дисертації... доктора історичних наук. 07.00.07 -  етнологія (етнографія) / Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського АН України. -  K., 1994. -  С. 1-3.
1886 Ипатьевская летопись. -  Стб. 753.
1887 Там же. -С іб . 791.
1888 Там же.-Стб. 767.
1889 Там же.-Стб. 774.
1890 Волощук М. М. Вассальная зависимость Даниила Романовича. -  С. 104, 112.
1891 Вейс Г. История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв / Г. Вейс. -  М .: Зксмо-Пресс, 2000. -  Т. 3. -  С. 10.
1892 Ипатьевская летопись. -  Стб. 790.
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Принциповість виконання умов показав, зокрема, опис зустрічі Бели IV й Данила 
Романовича у Братиславі 1248 (1249) р.1893.

4. Такі запозичення і навички, як ми припускаємо, «Доброславь» набув 
завдяки тісним контактам з Арпадами, коли ті з перервами обіймали галицький 
престол упродовж 1214—1233/1234 pp. Єдина сусідня руським князівствам королів
ська династія, чиї володіння періодично простягалися по обидва боки Карпат, була 
носієм феодальних традицій «каролінзького» типу. Це неодноразово підтверджува
ли й літописи1894. Класичним прикладом, на який звернув увагу Петро Сте- 
фанович1895 -  клятва вірності, яку галичани висловили Данилові Романовичу: «[...] 
вірни есмм Боу и тобі гсноу нашемоу»1896 За змістом це типовий німецький 
аналог.

5. Оригінальними на цьому тлі є повідомлення угорських актів, датованих 
terminus post quem 22 квітня 1244 p. -  terminus ante quem 24 листопада 1295 p. про 
села KoarzeglKuarlKuarzeg (тепер -  село Коларе, округ Вельки Кртіш, Бансько- 
бистрицький край, Словаччина) і Chalamia/Cholomia. Так, Коларе 22 квітня 1244 р. 
передавали Миколі синові Обіха (Nicolaus filius Obichk), бо він, мабуть, між 1242- 
1244 pp. відвідав «[...] найсвітлішого князя Данила, котрий, повернувшись після 
відвідин татарського хана, всю міць татар бачив та визнав Г...1»1897. Обставини цього

• і  . . 1898посольства і його хронологію досі вивчають , а достовірність документа доведено. 
Під час роботи в Угорському Державному архіві (місто Будапешт) 22 січня 2013 р. 
серед колекції оцифрованих середньовічних актів ми виявили його фото1899

Важливість повідомлення диплома стосується не лише проблеми кількості ві
зитів князя Данила Романовича до татарських вельмож упродовж 40-х pp. XIII ст., а 
й перегляду його відносин з кочівниками загалом. Землі Коларе, які отримав 
Микола син Обіха, були сусідніми селові Чаломії (Chalamia), наданню, пов’язаному 
із сімейством Лудан родини Пазнан, чи Гонт-Пазнан (Paznan, Hont-Paznan)190°, які 
брали участь у кампаніях угорських королів до Галицької землі й на Волинь з
XII ст., були послами Арпадів і ін.*

Власників Коларе й Чаломії регулярно згадували акти 40-90-х pp. XIII ст. 
Хоча важко пов’язати надання Миколі синові Обіха 22 квітня 1244 р. земель поряд 
із володіннями Гонт-Пазнан, втім назви сучасної словацької Чаломії та української 
Коломиї (порівняй латинькі варіанти: Chalamia/Cholomia та Соїотеа/Соїотіа), яка 
належала Доброславові Суддичу, можуть мати спільну генезу1901.

1893 Там же. -  Стб. 814; Дослідження на цю тему див.: Майоров А. Русь, Византия и Западная Европа. -  С. 549- 
561.
1894 Ипатьевская летопись. -  Стб. 801.
1895 Стефанович П. С. «Верность» в отношениях князя и дружини на Руси ХІІ-ХІІІ вв. -  С. 79.
1896 Ипатьевская летопись. -  Стб. 763.
1897 «[...] Illustrissimo Duce Danela qui Tartarorum principe uisitato ad propria rediens, Vnivuersum statum Tar- 
tarorum prout uiderat et cognouerat [...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 101.
1898 Див.: Волощук M. M. Проблема кількості візитів. -  С. 19-21; Майоров А. В. Даниил Галицкий и «принц 
тартар» накануне нашествия Батня на Южную Русь. -  С. 63-67.
1899 MOL, DL 72302 (fenytep).
1900 Див.: CDP. -  Т. 1. -  S. 43-44 1271 p.; Т. 4. -  S. 62-63 1281 p., S. 77 між 1290-1294 pp., S. 90 24
листопада 1295 p., S. 91 1296 p.; CDS1. -  Т. 2. -  S. 135 : 7 вересня 1245 p., S. 398 : 13 липня 1257 p.
* Див., зокрема: Розділ IV. Dictus Orrus. «Прозваний руським». Проблема ідентичності 4. 3. Thoma filius Ders 
dictus Orrus (Hunthpaznan).
1901 Див. версії походження назви міста: Грабовецький В. Назв, праця. -  С. 20-22; Монолатій І. Коломиє- 
знавство. Нариси історії Коломиї у контексті взаємовідносин слов’янських народів / 1. Монолатій. -  Коломия :
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На наш погляд, наближення Доброслава до курії принца Андрія, нала
годження тісних контактів з угорською знаттю відбулися за підтримки Судислава.

Аргументи ж А. Юсуповича про незнатне походження Доброслава неперекон
ливі.

1. Одруження угорського урядовця Філі із сестрою Доброслава і, відповідно, 
донькою Судислава не підтверджується дивним і на перший погляд незрозумілим 
рішенням взяти собі за дружину жінку низького соціального походження. Філя на 
час шлюбу не належав до високої знаті. Його мотивація породичатися із Судиславом 
могла мати цілком зрозумілі, але не політичні пояснення19 .

2. Конотація «Соудьичь поповь вноукь» при імені Доброслава могла з’яви
тися не від батька, а від матері з родини священика. Шлюб Судислава з донькою 
представника духівництва, на наш погляд, не виглядав мезальянсом.

Через скупість джерельних повідомлень (сім згадок) проблематично вста
новити вік боярина. На думку А. Юсуповича, він народився terminus post quem 1171 p.
-  terminus ante quem 1208 p.1903

Біографічні відомості Доброслава зведено до управління Пониззям і Коло
мийською волостю. Боярин міг заволодіти ними за «повеленьем» князя Данила 
1234 р.1904 або terminus post quem 1238 р. Втім розширив повноваження у відведених 
землях він уже «бес повелениіа кнлжа». Це трапилося за перебування старшого 
Романовича в Угорщині впродовж вересня/жовтня 1240 -  квітня 1241 pp.1905 
Війська Чингізидів спустошили Галицьку землю, можливо взяли Галич* Частина 
мешканців могла приєднатися до походу на захід1906. Для контролю над Коломиєю 
це був найсприятливіший час. Людина, яка здійснила такий крок, мусила мати 
потрібний досвід управління. Місто мало стратегічне значення -  «іако 
величин к н а зи  держать». Сюди звозили видобуту в околицях сіль.

Важко встановити й час смерті боярина. Літопис повідомляє:

Музей історії міста Коломиї, 1996. -  С. 41; Волощук М. М. Докладно про угорський слід у версії походження 
назви міста Коломиї. -  С. 38-39.
1902 Волощук М. М. «Филя древле прегордьіи» / Fila Supruniensis. -  С. 189-196.
1903 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wtodzimierskiej... -  S. 113,117.
1904 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 37.
1905 Волощук М. М. Вассальная зависимость Даниила Романовича. -  С. 101.
* Про захоплення кочівниками Галича в лютому (?) 1241 р. маємо одну лаконічну цитату: «Батьпо же вземшю 
градКьіевь [...] и приде к Володимроу и в з а  и копьемь. и изби и не щадА тако же и градГаличь
иньш град многьі имже н іс числа» (Ипатьевская летопись. -  Стб. 786). Втім археологічні дослідження не
підтверджують літописного тексту (див., наприклад: Томенчук Б. П. Дерев’яне церковне будівництво в 
Галицькій землі ХИ-ХІПст.: з історії археологічних досліджень / Б. Томенчук II Галичина науковий і 
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. -  2005. -  №10. -  С. 7-16; Його ж. Археологія некрополів... -
С. 92-113; Його ж. Дерев’яна монументальна архітектура княжого Галича в новітніх археологічних
дослідженнях / Б. Томенчук II Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної Академії наук 
України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. -  K .: Корвінспрес, 2008. -  С. 181-190; Його ж. 
Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття. -  С. 494—535). Зрештою, про це не 
написано жодного комплексного дослідження (див., зокрема: Иваськив И. Бнл ли взят Галич монголами в 
1241 г. І И. Иваськив II Colloquia Russica / [pod red. V. Nagimego]. -  Krak6w : Uniwersytet Jagiettonski, 2013. -  
Series I. -  V. 3 Rus’ during the epoch of Mongol invasions (1223-1480). Publication after 3rd International 
Conference, Warsaw, 15-17th November 2012. -  S. 70-76).
1906 Фома зі Спліта згадував невідомого русина, який у переддень битви на річці Шайо 11 квітня 1241 р. пові
домляв угорців про загрозу нападу кочівників (див.: Фома Сплитский. Указ. соч. -  С. 339).
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«Доброславоу же и Григорю шбоимь ло ва щ и м ь  . на са . сльїшав же Даниль річи ихь 
ИкКО полньї соуть льсти . и не ХОТАТЬ по воли его ходити . и власть его иномоу предати СОМЬІ- 
слив же се братомь . поноужи же вида  безаконие ихь . и повелі его изоимати»1 1.

Зрозуміло, Судиславового сина ув’язнили за загадкових обставин, та чи 
стратили -  не вказувалося. Оскільки в наступному фрагменті йшлося: «Коури- 
лови же соущю печатникоу тогда вь [колишній резиденції Доброслава. -  М. В.] 
Бакоті»1908, полонення Доброслава припадає десь на рубіж 1241-1242 pp.1909
А. Юсупович датував його смерть 1241 р.1910.

Стосунки «держателя» Коломийської волості з населенням, угорською знаттю 
залишаються нез’ясованими. Неясними є і його відносини з Романовичами й 
татарами, яким сусіди Доброслава -  болохівці «шрють пшеницю и проса [...] їдко w 
Тотарь болшоую надежоу иміахоу»1911. Літописець говорив про « м а т є ж ь  великь в 
землі и грабежь».

Основою добробуту підконтрольних бояринові володінь залишали видобуток 
і переробка ропи. Топонімійні, топографічні дослідження в Івано-Франківській об
ласті, особливо -  передгірської частини, підтверджують існування багатьох соляних 
копалень колишньої Коломийської волості (districtus Colomiensis). Промисли тут 
відомі з XIII ст. Коломия стояла на річці Пруті, сюди звозили сіль і транспортували 
швидше за все у Степ, до інших земель Русі, можливо, до Болгарії.

Продаж мінералу до Угорщини навряд чи відбувався, бо там було чимало по
кладів у Трансильванії, східних і північно-східних комітатах, долинах Дунаю. Королі 
організували роботу соляної палати, а сіль, за 25-м артикулом «Золотої булли» 
1222 p., дозволялося зберігати лише в Салачі (тепер -  місто Селача, повіт Біхор, 
Румунія), Сеґеді (тепер -  місто Сеґед, медьє Чонград, Угорщина) і прикордонних 
районах1912. У серпні 1233 р. за сприяння Якобо Пренестіно Адцрій II надав привілеї в 
торгівлі сіллю угорському духівництву1913 Втім Арпади мали намір приєднати й 
родовища у східних Карпатах. Це у пригірських районах засвідчено великою 
кількістю «бань». В перекладі з угорської Ьапуа -  «шахта». Під 1238 р. про втечу 
князя Ростислава Михайловича в літописі читаємо: «[...] и д а ш є  . на Борьсоуко® діль . 
и прииде к бани . рекоміи Родна . и йггоуда йде Оугрьі» 914. Досі існують села, в назві 
яких міститься це слово (Баня-Березів і Баня-Свірська (від 1892 р. -  присілок села 
Текучої Косівського, Княждвір-Баня Коломийського районів Івано-Франківської 
області, Україна та інші). Чимало є й присілків з цим топонімом, гідронімів тощо1915

1907 Ипатьевская летопись. -  Стб. 790-791.
1908 Там же. -  Стб. 791.
1909 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 264-265.
1910 Jusupovic A. Elity ziemi halickiej і wlodzimierskiej... -  S. 117.
1911 Ипатьевская летопись. -  Стб. 792.
1912 The Laws of the medieval kingdom of Hungary. -  P. 34.
1913 CDS1. -  T. l . - S .  295-298; див. також: Almosi T. Op. cit. -  Old. 31-41.
1914 Ипатьевская летопись. -  Стб. 778.
1915 Репрезентативними є дослідження Карпатської історико-археологічної експедиції Інституту історії, 
етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано- 
Франківськ) 2007-2011 pp. Результатом численних польових археологічних та історичних студій стало 
написання колективної праці (Старожитності Гуцульщини: Джерела з етнічної історії населення Українських 
Карпат. Каталог пам’яток історії та культури : у 2 т. / ред. кол. М. Волощук, І. Кочкін, М. Кугутяк (голов. ред., 
кер. авт. кол.) [та ін.]. -  Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011. -  Т. 2 : Городища, замки, осередки соле
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Походження назви Коломиї, яке досі точно не встановлено, не відкидає й 
угорського варіанта1916. Також, на думку І. Мицька, розташоване за 15 км від район
ного центру в південно-східному напрямі село Дебеславці (Коломийського району 
Івано-Франківської області, Україна) в 1419 р. називалося Доброславці (Dobresla- 
wycze). Історик переконаний, у XIII ст. воно належало Доброславові Суддичу1917. Це 
логічно з огляду на прикордонне розташування населеного пункту щодо володінь 
Арпадів. Наявність тут соляних джерел підтверджено археологічно.

Поступове проникнення в галицькі землі з прикордонних комітатів для 
обробки соляної ропи угорських, слов’янських чи німецьких поселенців могло 
відбуватися на тлі того, що старший син Судислава Богомир наприкінці 20-30-х pp.
XIII ст. управляв сусідніми з Пониззям і околицями Галицької землі секейськими 
територіями. Тож поява в Коломийській волості Доброслава впродовж 1235-1238 pp. 
цілком імовірна.

Збут солі 1240-1242 pp. для боярина залишався не менш важливим, ніж видо
буток. Більшість князівств Русі перебували в занепаді через татарські напади. Ми не 
відкидаємо тісних торговельних зв’язків із залежною від кочівників Болоховською 
землею, а можливо, й татарами. Вони монополізували степову зону, маючи, природ
но, потребу в солі. За складних стосунків Данила Романовича з болоховськими 
князями 1242-1243 pp.1918 така співпраця виглядала закономірною і виправданою.

Археологічно і писемно не доведено, що наприкінці 1240 -  на початку 
1241 pp.1919 кочівники спалили Коломию. Тому невідомо, чи лише торговельними 
операціями з ними обмежувалися контакти Судиславового сина. Ймовірно, 
літописна цитата про « м а т є ж ь  великь и грабежь» показувала не лише ослаблення 
князівського впливу на користь Доброслава, а й натякала на його співпрацю з 
номадами, про яку інформатор не мав достовірних даних. Схожі припущення 
знаходимо і в окремих історичних дослідженнях1920. Версію підтверджує, 
наприклад, повідомлення про розпач старшого Романовича після повернення посла 
Якова Марковича з Бакоти та звіту про переговори з Доброславом «Даниль же 
скорблше и м о л а ш є с а  Боу w шчині своеи іако нечствьімь симь [підкреслення 
наше. -  М. В.] держати ю и юбладати ею»1921.

Управління боярина Коломийською волостю й Пониззям могло зазнати 
впливу татар. Деякі логічно не пов’язані між собою фрагменти літопису натякають 
на це з різною емоційністю та змістом. Зокрема показовою є відповідь на питання 
Данилового стольника Якова до Судиславового сина: «[...] како можеши бес 
повелениіа кнАжа С&дати ю [Коломию двом беззаконникам і смердам Лазареві

видобутку, давні транскарпатські шляхи / М. Волощук, /. Кочкін, М. Кугутяк [та ін.]. -  С. 88, 155, 158, 178-179, 
191, 199-200, 230, 233,235,248.
1916 WajgiL. Rys miasta Koiomyi / L. Wajgi. -  Kotomyja : Drukiem H. Zadembskiego і sp61ki, 1877. -  S. 1-2; Воло
щук M. M. Докладно про угорський слід у версії походження назви міста Коломиї. -  С. 38-50.
1917 Мицько І. Назв, праця. -  С. 56,60.
1918 Ипатьевская летопись. -  Стб. 792.
1919 Грабовецький В. В. Назв, праця. -  С. 13.
1920 Див.: Головко О. Б. Корона Данила Галицького. -  С. 321-322; Його ж. Половецький фактор у політичному 
розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII -  перша половина XIII ст.) / О. Головко II Східний світ. -  
K .: Національна Академія наук України, Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського, 2004. -  №1. -  
С. 69; Егоров В. Л. Историческая география Золотой Ордьі в XIII-XIV вв. / В. Егоров. -  М .: Наука, 1985. -  
С. 36.
1921 Ипатьевская летопись. -  Стб. 790.
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Домажиричу та Івореві Молибожичу. -  М. В.] [...] шн же оусміїавьсл реч 
то что могоу же глати»1922. Як можна оцінювати слово «оусміїавьсл», коли кількома 
реченнями раніше Доброслав погоджувався «дати волости [боярам. -  М. В.\ 
Галичкимь»? Якою ж іронічною чи вимушеною була ця гра, автор не деталізує. 
Невідомо нічого і про мотиви надання. М. Грушевський зазначав: «[...] згадані вище 
“беззаконники од племени смердья” [...] одержали [винятково. -  М. В.] від боярсь
кої олїґархиї Коломию»1923. Історик не розумів, чому при зустрічі з Доброславом 
«Лазорь Домажирецьи Иворь Молибожичь два безаконьника Ф племени 
смердьА. и поклонистасл емоу до землі». Втім ми допускаємо вплив на рішення 
боярина татарських воєначальників під час переходу з Галицької землі до Угор
щини.

Романовичі добре розуміли загрозливість таких зв’язків. Полонення Суди- 
славового сина, війни з болоховськими князями 1242-1243 pp., захоплення 
впродовж 1242 р. кількох ключових міст знищили систему постачання військ 
Чинґізидів сіллю, пшеницею й просом, створену у 1240 -  на початку 1241 pp. Це 
викликало наприкінці 1243 р. загострення стосунків з кочівниками на Волині, які 
мали «возискати» Данила1 24. Воєначальники «Маньман і Балаа», за словами
В. Нагірного, спершу встановили контроль над Волинською землею1925 Галичина, 
очевидно, тоді цікавила їх менше, бо лише після перемоги Романовичів під 
Ярославом 17 серпня 1245 р. протекція над нею стала доконаним фактом. Водночас 
у Бату з’явилися підстави для вимоги «да и Галичь»1926

Щоправда, попри певну, чітко не визначену підлеглість «держателя» Коло
мийської волості від татар у кінці 1240-1242 pp., боярин не мав бажання «по воли 
его [Данила Романовича. -  М В.] ходити . и власть его иномоу предати»1927. До 1241 
р. волинські князі не мали сил приборкати Доброслава, спробувавши розв’язати 
казус іншим, до кінця не зрозумілим з літопису чином. Наприкінці 1241-го -  на 
початку 1242 р. він відправився на зустріч з обома Романовичами, місце й причини 
якої невідомі. Відверто провокаційна і зверхня поведінка сина Судислава, як ми 
вважаємо, унеможливлює його поїздку до Холма (тепер -  місто Хелм, Люблінське 
воєводство, Польща) -  тогочасної нової столиці князів1 28 або й Володимира -  рези
денції Василька. Немає підтверджень про зустріч у Галичі, як вважав О. Куп-

«1929чинськии
Це могло статися на нейтральній території -  можливо, в Галицькій землі, бо 

під час приїзду боярина «Галичаном же текоущимь оу стремени его [Доброслава. -  
М 5.]». Присутність обох братів-князів підкреслювала серйозність ситуації. Імовір
но, йшлося про розмежування повноважень нових «держателів» -  Доброслава 
Суддича/Судиславовича та Григорія Васильковича, який «собі горноую страноу

1923 Грушевський М. С. Галицьке боярство. -  С. 7.
1924 Ипатьевская летопись. -  Стб. 794.
1925 Nagimyj W. Op. cit. -  S. 161.
1926 Ипатьевская летопись. -  Стб. 805.
1927 Там же. -  Стб. 790-791.
1928 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 263.
1929 Там ж е.-С . 264-265.
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Перемьішльскоую м ь іш л а ш є  одержати»1930 Текст приховав подробиці розмови. 
Знаємо лише про ув’язнення нобелів1931.

Подальша доля боярина невідома. Втім, за непідтвердженою джерелами 
версією І. Мицька, той залишив нащадків, які започаткували рід, відомий з кінця
у п /  __ 1932XIV ст.

* * *

Отже, Доброслав, якого літописець назвав Судцичем, був, на наш погляд, 
другим сином Судислава з роду Лудан. На становлення його політичних поглядів, 
формування поведінки здійснювався угорський вплив, можливо, в оточенні 
угорського принца Андрія. Молодий герцог за підтримки Судислава обіймав 
галицький престол до весни 1234 р. Держання Коломийської волості й Пониззя 
майже збіглося в часі з тим, як старший брат Богомир управляв секейськими 
землями Трансильванії. Доброслав зберіг стосунки з Ольговичами, союзними його 
батькові від 1228 р. Чернігівських бояр з волі боярина було наділено в передгірських 
районах земельними наданнями та промислами.

Контроль над соледобувними районами Коломийської волості Доброслав 
установив на тлі «вакууму влади» в Галицькій землі на початку 40-х pp. XIII ст. Він 
не хотів залишатися васалом Данила Романовича, і дав це зрозуміти князівському 
послові Яковові Марковичу. Втім волинський князь зумів схопити й ув’язнити 
боярина, де той, мабуть, і помер.

6.1.3 4. With filius Zabazlai

Актовий матеріал Угорського королівства середини -  другої половини XIII ст. 
молодшим братом Богомира називає особу nomine With (Віт/Вітк), чиє ім’я походить 
від «витязя» або св. Віта, шанованого в чеських землях. Диплом 8 квітня 1283 p., 
коли Себеслав син комеса Богомира з роду Лудан (Zobozlaus filius Comitis Bogomorij 
de genere Lodari) передав «[...] частину своїх земель Лудан, Баня і Теремеш [...] 
родичеві та кревнякові, знатному мужеві Віткові синові Вітка з того ж роду 
Лудан»1933, зафіксував їхні кровноспоріднені зв’язки. Оскільки Богомир відомий з 
документів 1225/1235 p., а перша звіста про Вітка датується лише 1246 р.1934, цілком 
слушною, на наш погляд, є думка науковців про те, що він народився пізніше1935

Вперше про нього ми дізнаємося з надання Бели IV 13 жовтня 1246 p., в якому 
сказано:

1930 Ипатьевская летопись. -  Стб. 790.
1931 Див., зокрема: Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. -  С. 78; Купчинський О. Акти та доку
менти Галицько-Волинського князівства. -  С. 263-265; Харди Ті. Наследници Кщева измеЬу крал>вске круне и 
татарског japMa. -  С. 170.
1932 Мицько І. Назв, праця. -  С. 57.
1933 «[•••] particulas suarum terrarum Lodan, Bana et Teremes uocatarum [...] nobili uiro Witk filio Witk cognato et 
consanguinao suo, similiter de genere Lodan», див.: CDAC. -  V. 9 : (1272-1290). -  №259.
1934 CDSl.-T. 2 .-S . 157-158.
1935 Karacsonyi J. A magyar nemzets6g6k a XIV. sz£zad kdz6p£ig. -  Old. 814; Lukadka J. Ludanice 1242-1992. -
S. 22-23; Ejusdem. NajstarSie nitrianske SFachticke rody. -  S. 106.
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«А отже маємо намір усім присутнім донести до відома, що коли комес Вітк син Себе
слава з роду Лудан прихильний нам завжди охоче за нашої та своєї молодості, а також усією 
повагою достойної вірності, старанною працею докладав чимало зусиль до щоденного 
поліпшення численних проявів гідності, врешті слуга, запалений великою гарячою любов’ю 
вірності, неустанно нам допомагаючи між ворогами і союзниками під час війни та миру, уч- 
тиво відправлявся до земель Богемії й Русі для виконання наших посольських місій [...] Нам 
же, відповідно до королівського обов’язку, слід винагородити за всі та кожну заслуги, як 
було вже сказано, тож за таку сталу вірність [...] передаємо йому та всім нащадкам і спадко
ємцям у постійну власність землю, колись прозвану Чатар [тепер -  село Горне Штітаре, 
округ Тополчани Нітранського краю, Словаччина. -  М £.], виведену з-під юрисдикції 
Нітранського замку, прилеглих до нього 18 плугів землі з усіма добрами» 936

Про його належність до роду Лудан відомо з акта купівлі-продажу двору в 
селі Луданіце 29 березня 1253 p., укладеного за присутності представника капітули 
Нітри. В документі читаємо:

«Ми ж вам зазначаємо, що Яків син Гена, означений за нашої присутності, місце влас
ного двору в селі Лудан і прилеглого з другого боку до двору Вітка, а з іншого -  до двору 
Індриха, за присутності братів, а саме -  Бенедикта й Аґка за спільної згоди продав Віткові в 
довічне користування за три марки срібла. І за нашої присутності в повній мірі отримав 
указані гроші від того Вітка»1937

Дипломи засвідчують перебування Вітка на службі молодшого короля Бели 
та, що найцікавіше, виконання дипломатичних доручень у чеських і руських землях. 
Такий «географічний» збіг, на наш погляд, не випадковий. Очевидно, участь чеської 
родини Лудан у галицькій політиці Андрія II часів Судислава відобразилася на 
діяльності Вітка при дворі Бели IV. За заслуги той отримав ряд земель, серед яких, 
як видно, не останнє місце займали сімейні володіння в селі Луданіце.

Участь вельможі в посольствах на Русь може тісно пов’язуватися з наданням 
7 червня 1253 р. (включно з копією 16 березня 1282 p.), де йшлося:

«Бела, Божою милістю король Угорщини, Далмації, Хорватії, Рами, Сербії, Галичини, 
Володимири та Куманії [...] за нашою волею та на прохання князя Русі, нашого милого роди
ча Лева, запустілий колись ліс у Спішському окрузі, що розташований по той бік Горнаду 
біля села Kurtueles, надати за службу в довічне користування Віткові та його нащадкам і 
спадкоємцям. Межі ж цього лісу такі: перша починається із заходу при витоку річки Custresi 
та через неї проходить і доходить Горнаду, через неї сходить до долини, через яку

1936 «Proinde ad universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, quod cum Wytk comes, filius Zabazlai 
de genere Ludan, a nostre ac sue puericie temporibus nobis adherens grata semper et omni accepcione dignissima 
fidelitatis opera studiosius inpendisset multiplicibus virtutum insigniis per dies singulos accrescendo, tandem maioris 
zelo fidelitatis accensus inter prospera et adversa pacis ac belli tempore inmobiliter nobis assistens sedulus extitit ad 
partes Boemie ac Ruthenie in nostris legacionibus deferendis [...] Nos igitur, quibus ex officio regie dignitatis incum- 
bit metiri merita singulorum et singulis pro meritis respondere, volentes, ut decebat, tante fidelitatis constanciam [...] 
quandam terram nomine Chatar a castro Nitriensi exemptam decem et octo aratrorum usui subiacentem cum omnibus 
utilitatibus suis sibi ac per eum suis heredibus heredumve successoribus duximus perpetuo conferendam», див.: CDS1. 
-T . 2 .-S . 158.
1937 «Significamus vobis, quod Iacobus, filius Hena, in nostri presencia constitutus, locum curie sue in Ludan exis- 
tentem et adiacentem ab una parte loco curie Witkonis, ab altera vera loco curie comiti Indrih, presentibus fratribus 
suis, Benedicto scilicet et Aghka ipsisque consencientibus vendidit ipsi Vitkoni pro tribus marcis argenti iure perpetua 
possidendam; et hanc pecuniam ab eodem Witkone percepit plenarie coram nobis», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 296.
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підноситься аж до вершини гори -  в тому місці сходяться дві межі. Третя ж розділяє 
володіння села Куртуелеш -  межі згаданого Вітка і від тієї гори сходить до річки Logina, де 
колись стояв млин Віткового батька, прозваний Muntahas [...]»1938.

Подібність текстів актів Бели IV 1246 і 1253 pp., де показано зв’язок Вітка з 
Романовичами, здобуття прихильності князів -  поза сумнівом. Але чи тотожні Вітк 
із роду Лудан та Вітк зі Спішу, якщо локалізацію в документі млина, який надав 
король, можна тлумачити двояко. Фраґмент «де колись був млин Віткового батька, 
прозваного Muntahas» («ubi quoddam molendinum fuit patris Witk dicti Muntahas») не 
дозволяє чітко зрозуміти про що чи про кого йдеться -  людину чи топонім. Автор 
акта міг вказати замість dicti Muntahas -  nomine Muntahas. Для ідентифікації людини 
таке означення виглядало б переконливіше.

Найповніше біографію Вітка зі Спішу дослідила М. Фонт (одна сторінка 
тексту)1939, однак вона не пов’язувала його з родом Лудан. Батька цієї особи авторка 
назвала Munkach1940 (за актом 7 червня 1253 p. -  Muntahas). Останній із видавців 
диплома Р. Марсіна вважав Muntahas-ь батьком Вітка1941. Версію колеги розвинув 
М. Гомза, читаючи nomen Muntahas як Мунташ. Вітка зі Спішу автор не ототожнює з 
родом Лудан чи синами йобагіонів, відомих за актами 1255-1256 pp.1942. Втім з 
багатьох прикладів відомі й назви млинів, імовірно -  від імен засновників або перших 
власників1 43 Тому, наприклад, у цитаті «ubi quoddam molendinum fuit patris Witk dicti 
Muntahas» Ф. Жіфчак бачив назву млина Віткового батька в селі Вітковце (sic!)1944.

Загалом зіставлення актів 13 жовтня 1246 р. й 7 червня 1253 р. не відкидає 
імовірності ототожнення згаданих Вітків. Надання Чатар вельможа набув 1246 p., бо 
«учтиво відправлявся до земель Богемії та Русі для виконання наших [Бели IV. -  
М. В.] посольських місій»1945. Натомість у 1253 р. король передавав нобелеві ділянку 
лісу на Спішу «за нашою волею та на прохання князя Русі, нашого милого родича 
Лева»1946

Попри те, що дипломи королівства не часто згадують ім’я Вітк*, літописам 
Русі відомі його носії: «Юрьи11 Витановичь», «Витовичь Володиславь», зокрема1947

1938 Bela dei gracia hungarie Dalmacie Croacie Rame Seuie Gallicie Lodomerie Cumaieque Rex [...] uolumus ad 
preces et instanciam peticionum Leonis ducis Rusie dilecti cognate nostri quamdam Siluam uacuam et indensam in 
ambitu Scipsiensi Witkoni pro seruicia suia ab utraque fluuy Homad prope uillam Kurtues existentem sibi ac heredibus 
heredumque suorum successoribus contulimus perpetuo possedendam cuius silue mete taliter dictinguntur, prima meta 
incipit in capite fluuy medii Custresi a parte occidental et per eundem fluuium descendit et cadit in fluuium Homad et 
sic per eundem fluuium Homad descendit usque ad uallem et per eandem uallem ascendit usque ad uerticem montis et 
ibi sunt due mete terree ibi diuidit metas uille kurtueles metas predicti Witk et de illo monte descendit ad fluuium 
Logina ubi quoddam molendinum fuit patris Witk dicti Muntahas [...]», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 299.
1939 Font M. Einige r&prazentanten... -  S. 242-243; Ejusdem. Przedstawicie drobnej szlachty. -  S. 432-433.
1940 Ejusdem. Einige raprazentanten... -  S. 249.
1941 CDS1.-T. 2 .-S . 548.
1942 Historia Scepusii. -  S. 198. Версію словацького вченого підгримує Л. Войтович (Войтович Л. Князь Лев 
Данилович. -  С.168). Див. також: Розділ V. Гіпотетичні особи з іменами руського/галицького походження. 
Personae nomine RuthlRus/Ruz. 5. 1. Імовірні. 5. 1.4. Filius iobagionis Vitk filius Prosemer. 5. 1.5. Filius iobagionis 
Hosce filius Rus. 5. 1.6. Filius iobagionis Dobez filius Leton.
1943 Див.: CDH. -  T. 3. -  V. 2. -  S. 61, 63, 226, 333; T. 4. -  V. 1. -  S. 26; T. 4. -  V. 2. -  S. 52, 336; A NagymMlyi 6s 
SztAraigr6fSztiraycsalddoklev£lt£ra.- K. l . - S .  137.
1944 ZifiakF, Zmdtlo P. Op. cit. -  S. 9.
1945 CDS1.-T. 2 .-S . 158.
1946 Ibidem.-S. 299.
* Вказівник імен, за Г. Феєром, Ґ. Вензелем, Р. Марсіною, засвідчує нечасте вживання імені. Див. також роботи 
М. Фонт (Font М. Einige raprazentanten... -  S. 243) та М. Гомзи (Historia Scepusii. -  S. 660).
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Ці факти підтверджують неодноразово висловлену в історіографії думку про існу-
. . „ . 1948вання між галицьким боярством та угорською знаттю тісних сімеиних стосунків

Точний вік Вітка з роду Лудан, час народження і смерті встановити важко. З 
акта 13 жовтня 1246 р. відомо про початок служби при юному Белі в молодому віці 
(<a nostre ас sue puericie temporibus)1949 При курії молодшого короля він, мабуть, 
з’явився terminus post quem 1214 p.* в 10- або 14-річному віці -  «puericie temporibus». 
Від 1226 р. старший син Андрія II здобув Трансильванію, користуючись потрібними 
для правління символами влади1950 Поряд зі старшимм братом, підчашим і 
секейським комесом Богомиром придворні доручення тут міг викону-вати й Вітк. 
Тож поява на світ нобеля, на наш погляд, датується початком XIII ст.

Непросто з’ясувати й час смерті Вітка. Ймовірно, це сталося terminus post 
quem останнього занотованого повідомлення про нього 1282 р. Отже, загальний вік 
вельможі становив близько 70-75 років.

Про його службові обов’язки відомо з акта 13 жовтня 1246 р. Король, зокрема, 
дякував слузі за допомогу під час втечі Арпадів від татар до Адріатичного 
узбережжя. Володар також відзначив посольську діяльність у Чехії і на Русі, що, на 
наш погляд, підкреслювало належність Вітка до роду Лудан, імовірні зв’язки в 
землях Пшемисла II Оттокара, володіння мовою. Безумовно, цих знань вистачало і 
для поїздок на Русь.

Обидві місії мали, як ми вважаємо, схожий характер. Після поразки угорців 
під Ярославом 17 серпня 1245 р. та повернення Галича династії Романовичів Бела IV

1951хотів поліпшення відносин з князем Данилом. Той, на наші переконання , 
можливо, двічі впродовж 1244 (?)-1246 pp. відвідував татарських ханів, визнав їхнє 
підданство, засвідчене літописною фразою «пороучена бн земля его емоу»1952. 
Страх в Угорщині перед черговою загрозою кочівників і залучення руських князів 
до військових кампаній проти західноєвропейських країн був цілком виправданий.

Через переляк Арпадів на рубежі літа -  осені 1246 р. «[...] присла король Оу- 
горьскьіи вицькаго река поими дщерь ми за сна своего Лва»1953 Перед послом 
стояли серйозні завдання, але незрозумілим залишається занотування його «виць- 
кий», адже літописець зазвичай називав дипломатів «послами». Зокрема влітку 
1214 р. Лешек Білий «посла [до Андрія II. -  М. В.] посла своег Лісьтичаи

1947 Ипатьевская летопись. -  Стб. 723, 734.
1948 Див.: Майоров А. В. Галицко-Вольїнская Русь. -  С. 362; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. -  
С. 244; Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави. -  С. 184; 
Klaty М. Uhri, Uhorsko a Spi§ v hali£skej kronikdrskej tradicii. -  S. 257.
1949 CDS1.-T. 2 .-S .  158.
* Андрій 111214 p. на вимогу знаті призначив старшого сина Белу молодшим королем і спадкоємцем престолу.
1950 Атрибутом влади молодшого короля до 1235 р. була печатка з написом «BELA DEI GRACIA ET 
VOLVNTATE SVI PATRIS REX HUNGARIE» (див.: Sigilla Regum -  Reges sigillorum. Kiralyportrgk a Magyar 
Orsz&gos Lev£lt£r pecs£tgjyujtem£ny£b61 / [szer. G. Erszegi]. -  Budapest: A Magyar Orszagos Lev£lt£r Kiad6, 2001.
-  Old. 50; Takdcs I. Az Arp£d-h£zi kiralyok pecsetjei / I. Takdcs. -  Budapest: Magyar Orsz&gos Levdltdr, 2012. -  
Old. 119).
1951 Див.: Волощук M. M. Проблема кількості візитів Данила Романовича in Tartaria. -  С. 18-36.
1952 Ипатьевская летопись. -  Стб. 808.
1953 Там же. -  Стб. 809.
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Пакослава»1954. На думку М. Котляра, «вицьким» слід вважати угорського придвор
ного урядовця1955 О. Майоров слідом за Паволом Маліняком утворює «вислів 
“вицький”, від латинського vice, говорячи про заступника угорського короля»1956 
Втім другу за значенням посаду королівства обіймав палатин, і приклади їх 
відправляння з посольськими дорученнями невідомі.

На наш погляд, ідеться про перекручення імені Вітка. Подібні прецеденти для 
середньовічних канцеляристів були типові. Не позбавлена рації й думка П. Ма- 
ліняка, ніби «вицький» означає «витязь», «звитяжний»1957, тобто -  ім’я Вітка. Він 
володів мовами, потрібними знаннями про країну, мав родинні зв’язки в Галицькій 
землі. Тому відправлення до Романовичів виглядало для Арпадів виправданим 
кроком.

Матримоніальний союз, який пропонував король, за літописцем, найближчим 
часом укласти не вдалося. Данило «[...] глоу его не оуіа вірьі древле бо того . 
изміниль 64 [Бела. -  М. В.] шбіщавь дати дщерь свою [Констанцію. -  М А]»1958 
Шлюб між Левом і донькою Бели все ж відбувся, але його датування тривалий час

• • 1959залишалося предметом ретельних студій і тривалих наукових дискусій Усклад
нювала проблему відсутність річної дати королівської епістоли 11 листопада (Ґ. Феєр
-  1254 p., І. Сентпетері -  1253 р.1960), де вперше йшлося про цю подію*. За останніми 
висновками окремих істориків, Арпади породичалися з Романовичами до кінця 1246 
р. (можливо, після 2 червня 1247 р.)1961. Ми володіємо й іншими опосередкованими 
підтвердженнями цієї версії. За актом квітня 1247 р. угорського вельможу Беледа 
(можливо, Веледа -  Beled, Bheledt*) було викуплено з руського полону:

«[...] ці ж Фабіан та Побор вказану частину з тієї ж землі [Воха -  тепер невстановле- 
ний топонім, очевидно, в середньовічному комітаті Баранья. -  М. 2?.], яку в Семруза, батька

1954 Там же.-Стб. 730-731.
1955 Галицько-Волинський літопис. -  С. 262.
1956 MaliniakP. К sobaSnej politike Bela IV. Dynasticki svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii / P. Maliniak 
II Historicky 6asopis. -  2008. -  R. 56. -  £. 1. -  S. 129; Майоров А. В. «Король Руси» в битве на Лейте / А. Майоров 
І/ Русин. -  Кишинев, 2012. -  №3 (29). -  С. 75.
1957 MaliniakP. Op. cit. -  S. 129.
1958 Ипатьевская летопись. -  Стб. 809.
1959 Тоги S. IV. Bela kiilpolitikaja 6s IV. Ince papahoz int£zett «tatar-levele» / S. Тоги II SzAzadok. -  1987. -  Evf. 121. 
-S z .4 .-O ld. 584-612.
1960 CDH.-T. 4 .-V . 1.-S . 220-221; RSA.-T. 1 : (1001-1270). -  S. 310.
* У посланні до папи Інокентія IV (Innocentius PP. IV, 1243-1254) король Бела актуалізував татарську загрозу 
(Tartaris in regno nostro dimicantibus contra nos) й потребу породичатися з руськими князями (йшлося про 
Ростислава Михайловича і Лева Даниловича) для отримання інформації про плани кочівників, їхні маневри на 
східних кордонах та інше: див.: CDH. -  Т. 4. -  V. 1. -  S. 221; RSA. -  Т. 1 (1001-1270). -  S. 310. Про це ж
читаємо в акті Бели IV 2 квітня 1264 р. (див.: CDP. -  Т. 8. -  S. 96-97).
1961 Домбровський Д. Матримоніальна політика князя Лева Даниловича ІД. Домбровський II Записки НТШ. -  
Львів, 2000. -  Т. 240 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. -  С. 196; Ejusdem. Genea
logia M6cislawowicz6w. -  S. 356; Войтович JI. В. Князь Лев Данилович. -  С. 35.
** Можливо, йдеться про сина комеса Осла Беледа (Belud filius Comitis Oslw), який у 1222 р. служив королю 
«tarn in Regno, quam extra Regnum [ймовірно і в Галичині. -  М. 5.]» (CDH. -  Т. 7. -  V. l . - S .  293). Дехто з його 
родичів, наприклад, комес Герборт син Осла (comes Herbort, filius Ost/Osl), відзначився під час невдалого 
походу молодшого короля до Галича влітку 1230 р. Про це читаємо в дипломі 1 травня 1248 p. (CDH. -  Т. 4. -  
V. 2. -  S. 32; RSA. -  Т. 1 : (1001-1270). -  S. 265). Белед на посаді підчашого станом на 1233 р. належав до курії 
Бели (див.: CDP. -  Т. 5. -  S. 16). Саме його, мабуть, нотували комесом 1236 p. (CDP. -  Т. 6. -  S. 32). Вельможа 
належав до нобілітету королівства. Його викуп мав бути значний.
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того Фінтура і його родичів, придбали за двадцять марок срібла задля викупу з руського 
полону їхнього родича Беледа, довічно вільно та мирно користуватимуться [землею. -  М. В.], 
наче за спадком, а також для всіх їхніх наступників» 962.

Це повідомлення підтверджує літопис. Після укладення у Зволені домовле
ності про шлюб між князем Левом та донькою Бели IV Констанцією Данило Рома
нович «Сидасть емоу [Белі. -  М. В.] іатьпа болрьі. еже Бь вдасть в роуці ег 
шдолЬвшоу емоу с братом Мрославлл» 17 серпня 1245 р.1963 Які були умови 
повернення в’язнів -  не відомо. Згаданого Беледа викупили з полону terminus post 
quem осені 1245 p. -  terminus ante quem початком 1247 pp. Тож горішньою хроноло
гічною межею «сватьства» Романовичів і Арпадів можна вважати лютий -  березень 
1247 p.*. Очевидно укладення миру пов’язувалося з посольством Вітка, за що той 13 
жовтня 1246 р. у винагороду отримав землі Чатар.

Непросто натомість визначити, коли Вітк terminus ante quem 1246 р. від
правився з дипломатичною місією до чеських земель. На наш погляд, тут ще не 
йшлося про претензії Арпадів на австрійський престол після загибелі Фрідріха 
Бабенберґа в битві на Лейті 15 червня 1246 р. Завдання посла мали бути інші. 
Представник роду Лудан продовжив службу на Русі і в Чехії між 40-50-ми pp. XIII ст., 
тому «на прохання князя Лева» 7 червня 1253 р. він отримав на Спішу ділянку 
лісу1964 Зокрема напередодні військової кампанії проти Оттокара II, яку впродовж 
1252-1253 pp., організовував і проводив Данило Романович, «посла [Бела IV. -  
М. В.] к Данилови рекми оужика [родич. -  М. В.] ми и свать еси помози ми на 
Чехьі». Цим послом міг бути саме Вітк. До походу галицько-волинського князя 
приєдналися підрозділи «сна своего . Лва . и помочь Ф брата Василка»1965. Результа
тивність діяльності королівського нобеля між 1245-1247 pp., участь у залученні Ро
мановичів до бойових дій проти чехів, прихильність князівської родини увінчалися 
наданням на кордоні з Галицькою землею. Зрозуміло, що Бела IV від початку війни

1962 «[•••] ipsi Fabianus et Pobor illam partem de terra ilia, quam de Semruz, patre ipsius Phintur, et generatione ipsius 
XX. marcis emerunt de argento, praedicto Beled eorum cognato de captivitate Ruthenorum redimendo, libere et 
pacifice in perpetuum possidebunt, tamquam haereditariam, nec non et omnes ab eis descendentes», див.: CDH. -  T. 7. 
-V . l . - S .  293-294.
1963 Ипатьевская летопись. -  Стб. 809.
* Цікавою є версія О. Майорова, ніби Данило Романович примирився з Белою IV уже в першій половині 1246 p., а 
тому зміг взяти участь у битві з австрійським герцогом Фрідріхом на Лейті 15 червня 1246 р. (див.: Майоров А. 
Русь, Византия и Западная Европа. -  С. 671; Его же. «Король Руси» в битве на Лейте. -  С. 54-77). Науковець 
полемізує з Д. Домбровським, Л. Войтовичем і В. Нагірним, які під rege Ruscie, згаданого періодично 
австрійськими джерелами, розуміли Ростислава Михайловича (див.: Dqbrowski D. Stosunki polityczne... -  
С. 177; Ejusdem. IV Вбіа Magyar kiraly 6s bizonyos lengyel fejedelmek 6s Romdnovicsok kftzotti politikai viszonyok 
1242-1250 k6zdtt (kolflntisena hAzossdgi probl&ndk figyelembev6tel6vel) / D. Dqbrowski II Українсько-угорські 
етюди / [відп. ред. JI. Войтович]. -  Львів, 2012. -  Вип. 2. -  С. 149-150; Войтович Л. Князь Лев Данилович. -  
С. 58; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 227-228). Втім ми володіємо й угорськими джерелами про битву. Зокрема в од
ному з актів Бели IV 3 квітня 1264 р. смерть австрійського герцога описано узагальнено: «[...] той володар 
[тобто, Фрідріх Бабенберг. -  М. В.], збитий додолу нашими військами [тобто, угорськими. -  М А), загинув» 
(«[...] idem Dux, nostrorum prostratus armis, interiit», див.: CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 198; RSA. -  T. 1 : (1001-1270).
-  S. 428). Імені руського володаря тут не названо. 
хш CDS1. -  Т. 2. -  S. 299.
1965 Ипатьевская летопись. -  Стб. 821.
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з Пшемислідами не легковажив стосунками з Романовичами1966. Винагородження 
посла за успішне завершення переговорів -  свого роду прокламація добрих намірів 
щодо галицько-волинських союзників не лише під час походу до Чехії, а й у 
стратегічній перспективі.

Отримані Вітком землі вважалися багатими. Тут колись стояв млин, до якого, 
як ми припускаємо, мав причетність Судислав. Боярин міг опинитися на Спіщі 
внаслідок неодноразових відвідин королівства 1210/1211-1234 pp. Вітк перебував у 
комітаті тривалий час. Серед спішської знаті його згадують 1279 р.1967. По сусідству 
з ним мешкали й інші посли, зокрема комес Кунч, родич Йордана зі Спішу*, який за 
участь «у наших посольствах в королівстві та за його межами» 1255 р. набув землю 
Мілей (тепер -  частина села Спішський Грушов, округ Спішська Нова Веш, Ко
шицький край, Словаччина)1968.

Остання згадка про Вітка датується 16 березня 1282 р. Королева Єлизавета 
підтвердила надання, яке він отримав від Бели IV 7 червня 1253 р. У документі 
йдеться:

«Ми, Божою милістю, Єлизавета, королева, княгиня/герцоґиня Мачви і Боснії [...] ба
жаємо всім оголосити, що Вітк зі Спішу, який прибув до нас і надав привілей наймилішого 
нашого тестя, славної пам’яті володаря, короля Бели про намір обробітку відповідного лісу 
на іншому боці річки Горнад поблизу села Kurtueles, прагнучи нашого гідного підтвердження 
привілею [7 червня 1253 р. -М. і?.]»1969

У акті 8 квітня 1283 р. обговорювали купівлю-продаж сімейної власності в 
селі Луданіце між сином Вітка -  Вітком і Себеславом сином Богомира. Тому,

1966 Про це часто читаємо в науковій літературі (див.: Котляр М. Ф. Історія дипломатії Південно-Західної Русі.
-  С. 114; Його ж. Данило Галицький. Біографічний нарис. -  С. 291; Його ж. Дипломатія Данила Романовича в 
контексті європейської політики середини XIII ст. / М. Котляр II Дрогичинь 1253. Матеріали Міжнародної 
наукової конференції з нагоди 755—ї річниці коронації Данила Романовича / [упорядники О. С. Жерноклеєв, 
М. М Волощук, І. Ф. Гурак]. -  Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. -  С. 102; Ліхтей І. Боротьба Данила Романовича й 
Пршемисла Отакара II за австрійську спадщину / /. Ліхтей II Король Данило Романович і його місце в 
українські" історії / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівське відділення інституту 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Громадський комітет для 
відзначення 800-літнього ювілею короля Данила [редколегія Я. Дашкевич та ін.]. -  Львів : BMC, 2003. -  С. 82- 
83; Nagimyj W. Op. cit. -  S. 197-198).
1967 CDH. -  T. 5. -  V. 2. -  S. 584.
* Загалом активні переговори Бели IV з Романовичами в середині XIII ст. сприяли залюдненню Спішу. Частина 
госпітів була німецького походження (комес Йордан син Арнольда зі Спішу -  див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 382-383; 
MOL, DL 63604), володіла отриманими землями до XIV ст. (див.: Chalupecky I. Osidlenie Spi§a Nemcami 
vzrkadle zachovanych pramefiov / I. Chalupecky II SpiS v 12. a 13. storodi / [zostavovatel* M. Stevik]. -  Stard 
Eubovfta : Eubovnianske muzeum, 2011. -  S. 108; Zsoldos A. Sl’achtici, spiSski SFachtici, platcovia zlata (Pr&vny status 
a majetkove pr&vo ako moZnost’ a prostriedok na Spi§i v 13.-14. Storodi) / A. Zsoldos II SpiS v 12. a 13. storodi / 
[zostavovateF M. Stevik]. -  Stara Eubovfta : Eubovnianske muzeum, 2011. -  S. 153; Historia Scepusii. -  S. 155, 198)
1968 «[• • •] in legacionibus nostris in regno et extra regnum», див.: CDS1. -  T. 2. -  S. 343.
1969 «Elisabeth dei gracia maior Regina ducissa de Machou et de Bozna [...] Ad universorum notitiam tarn presencium 
quam futurorum harum serie fiery uolumus manifestum. Quod accedens ad nostrum presenciam Witk de Scepes 
exhibuit nobis priuilegium domini Bele serenissimi Regis clare memorie soceri nostri predilecti super collatione 
ciuisdam Silue ab utraque parte fluuy Homad prope Kurtueles existentis petens cum instancia ut ipsum ratum habere et 
nostro dignaremur priuilegio confirmare [...]», див.: CDP. -  T. 6. -  S. 272-273.
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ймовірно, старший Вітк помер terminus post quem 16 березня 1282 p. -  terminus ante 
quem 8 квітня 1283 p. в літньому віці.

Ймовірний родовід боярина Судислава з роду Лудан

Соціальний статус і службові обов’язки вельможі загалом зрозумілі. Terminus 
ante quem 1246 р. Вітк став комесом*, між 1246-1253 pp., а можливо, і до

* М. Марек висловив думку, що впродовж 1267-1268 pp. Вітк із роду Лудан був комесом фортеці Бана (див.: 
Marek М. Hrad Bana v syst&ne spravy ranostredoveklho Uhorska. -  S. 73, 75). Втім джерело, на яке посилається 
історик, не наводить його родової ідентифікації, а це ставить припущення автора під сумнів (див.: CDP. -  T. 8.
-  S. 125). Незрозумілими, зокрема, є й висновки Д. Дьєрффі про належність фортеці Бана (тепер -  село Банка, 
округ Пештяни Трнавського краю, Словаччина) родові Лудан ще від 1264 p. (Gydrffy Gy. Alz Arpadkori Magyar- 
orsz&g t6rt£neti fbldrajza. -  K. 4. -  Old. 349-350).
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1278/1279 р. він виконував дипломатичні доручення короля в Чехії і на Русі під час 
конфлікту за спадщину династії Бабенбергів.

Точно відомо, що Вітк мав сина, якого назвав на свою честь. Про це відомо з 
акта 8 квітня 1283 р. та королівського диплома, виданого до 24 червня 1283 р. Саме 
Вітк син Вітка брав участь у завершальній стадії боротьби Володислава IV з 
Пшемислом II Оттокаром, відзначився в битві на Моравському полі 26 серпня 
1278 p., за що й отримав чотири плуги землі Будак (тепер -  села Горне та Долне 
Обдоковце, округ Тополчани, Нітранський край, Словаччина) в комітаті Нітра1970.

Отже, комес Вітк із роду Лудан, на нашу думку, був сином Судислава. 
Близький до найстаршого сина угорського короля Андрія II -  Бели, він від дитячого 
віку брав участь у придворному житті. Свої перші уряди, мабуть, отримав у 
Трансильванії. Його найуспішніша діяльність -  участь в дипломатичних місіях на 
Русь та до чеських земель. За це посол отримав надання, зокрема на кордоні з 
володіннями Романовичів. Такі збіги, ми переконані, не випадкові. Відправлення 
Вітка саме на Русь і до Чехії мусили мати вагомі підстави. Такими причинами, на 
наш погляд, були належність до чеського роду Лудан, добре знання мов, тісні 
стосунки з галицькою знаттю, налагоджені ще самим Судиславом.

Успіхи Вітка на королівській службі і, як наслідок, тісне зближення угорської 
й волинської династій увінчалися наданням вельможі маєтностей на Спішу. Це 
виглядало закономірним через наявність схожих дарувань та пізніших неоднора
зових підтверджень іншим синам і внукам Судислава впродовж 30-80-х pp. XIII ст.

* * *

Судислав -  одна з центральних осіб Галицької землі першої третини XIII ст. В 
науковій літературі біографія боярина не становила предмета належної уваги. 
Переосмислення вимагало не лише його етнічне й соціальне походження. Невідо
мими були генеалогічні зв’язки, майновий статус вельможі в Галичі й поза його 
межами, зокрема в Угорщині. З Арпадами нобіль підтримував тісні стосунки.

В актах Угорського королівства XII-XIV ст. відсутня єдина система 
топонімійної та патронімійної номенклатури. В різний спосіб ідентифіковано 
мешканців країни. Відомі неодноразові приклади співзвучності імен осіб, які в 
одному випадку можна ототожнити, а в іншому -  стосуються різних людей. Це 
часто призводить до суперечливих висновків.

Загалом ми вважаємо згаданого між 1208/1209-1234 pp. літописного Судисла
ва представником чеського роду Лудан, відомого в Угорщині від XI ст. До Андрія II 
ця родина залишалася однією з найрозгалуженіших, набула маєтності в різних 
комітатах країни. Свій предикат рід отримав від однойменного села поблизу Нітри. 
Про належність Судислава до цієї родини ми володіємо непрямими свідченнями. 
Нижче наводимо їх.

1970 RSA. -  Т. 2 : (1270-1292) . -  V. 2-3. -  S. 313. Див. також: Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tdrt&ieti 
fbldrajza.- K .4 .-O ld. 537.
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1. Співзвучність імені літописного Судислава зі згаданою актами першої 
половини XIII ст. особою nomine Subislaus, Zobuslaus, Zubuslaus (Себеслав). Така 
варіативність могла скластися через різне записаня назвиська Судислава на Волині, 
де впорядковували майбутній Галицько-Волинський літопис, і в канцелярії угор
ських королів. Схожі прецеденти відомі не раз, коли імена знатних й незнатних 
вельмож по-різному звучали, хоча насправді йшлося про одну й ту саму людину. 
Відбувалося контамінування імені. Характерний випадок, коли учасника походу до 
Галича 1210/1211 pp. сандомирського каштеляна Суліслава наратор назвав 
Судиславом Бернатовичем.

2. Асинхронність спогадів про боярина. В часі, поки про Судислава згадував 
літописець, ми не володіємо жодними згадками королівських дипломів. Дивним є й 
повне джерельне «мовчання» після його переїзду навесні 1234 р. до Угорщини. 
Очевидно, смерть галицького князя Андрія, першою особою при якому був 
Судислав, зумовила таке «забуття». Схожа ситуація відома, наприклад, під час 
урядування в Галицькій землі колишнього воєводи Трансильванії Бенедикта. Про 
його перебування поза володіннями Арпадів актовий матеріал не повідомляв нічого.

3. Багато надань дітям і онукам Судислава зосереджено головно у при
кордонних комітатах, зокрема на східних рубежах королівства, по сусідству з Га
лицькою землею й Польщею. Королі покладалися на рід Лудан у східній політиці. 
Тим більше, родина мала потрібний досвід, здобутий упродовж першої половини
XIII ст.

4. В угорсько-галицьких відносинах 1213 і 1221 pp. літописи згадували за
гони союзних Арпадам чехів, на наш погляд, представників роду Лудан зі слугами. 
Членів сімейства угорські королі використовували в дипломатичних місіях на Русь 
та до Богемії, як бачимо на прикладі Вітка. Тому тотожність літописного Судислава 
й відомого з угорських дипломів -  Себеслава de genere Ludan ми вважаємо 
допустимою.

Судислав належав до галицької знаті іноземного походження. Його батьки, 
без сумніву, були слов’янами, причому мати (а з часом і дружина) швидше за все -  з 
Галичини. Він став лідером боярства (яке, заохочене «Золотою буллою», боролося 
проти спроб Романовичів утвердити авторитарне правління) і відігравав головну 
роль при курії короля Коломана й принца Андрія з династії Арпадів. В Угорщині 
Судислава, мабуть, вважали знатним комесом. У нього народилося щонайменше 
четверо дітей, з яких відомі лише імена синів: Богомир, Доброслав і Вітк. Невідома 
на ймення донька вийшла заміж за королівського урядовця Філю, мала двоє синів 
Стефана й Миколу similiter Oros.

Діти й близькі родичі Судислава боролися проти Романовичів у Галичині та 
служили Арпадам, інтегрувалися у середовище угорської знаті. Невідомі за 
проживанням «Чехи» згадуються поряд із боярством уже від 1213 р. Зять боярина -  
майбутній бан Філя брав участь у військових кампаніях 1221 та 1245 pp., літописи 
його згадували щонайменше десять разів. Комес Богомир управляв прикордонними 
секейськими територіями й за посадою зобов’язувався підтримувати молодшого 
короля Белу у військових кампаніях проти Романовичів у 1230-1232 pp. У 1243 р.



359

під час боротьби за краківський престол він підтримав польського князя Болеслава 
Сором’язливого, чиїм суперником виступав мазовецький князь Конрад, вірогідно, зі 
своїми волинськими союзниками -  Данилом і Васильком Романовичами.

Невипадковими виглядали й прояви непокори галицьких бояр, зокрема спроба 
Доброслава утвердитися сюзереном Коломийської волості. Літописний пасаж 
зустрічі з князем Данилом на початку 40-х pp. XIII ст. підтверджує те, що він 
використовував поведінкову атрибутику західноєвропейського феодалізованого 
суспільства. Набути цього досвіду він міг, на наш погляд, при курії угорських 
володарів. Обурені Романовичі наказали ув’язнити вельможу. Надання Доброслава 
розташовувалися майже на кордоні з територіями розселення Богомирових секеїв 
Трансильванії. їхні держання були синхронними в часі.

Загалом ми мало знаємо про перебування Судислава в Угорщині, нам невідо
мі його маєтності та діяльність у володіннях Арпадів.
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6.2. PETRUS FILIUS PETENE (DICTUS OROS?)

Приклад суперечливої етнічної ідентифікації імовірних руських поселенців 
Угорщини -  persona nomine Petrus filius Petene. На початку XTV ст. він перетворився 
з прихильника на суперника Карла Роберта Анжу в його боротьбі за угорський 
престол. Поза сумнівом, Петро син Петене -  вельможа слов’янського походження, 
яке, втім, історики тлумачили по-різному. Одна з популярних -  «русинська» 
версія1971. Часто науковці не наводять етнічності Петра19 або не вважають його 
вихідцем із Русі1973

На відміну від інших відомих угорських супротивників Анжуйської династії 
(Матвій Чак Тренчанський, наприклад1 4), біографи ним цікавилися не часто1975 
Вперше його життєпис на початку XIX ст. на сторінках «Повідомлень історії 
Земплінського комітату» проаналізував Антоній Сірмай1976 Привернула авторову 
увагу кампанія проти Карла Роберта синів колишнього палатина Аби Амадея, яку 
підтримав Петро син Петра, прозваний Петене (Petrus filius Petri dictus Petench), 
запропонувавши королівську корону невідомому руському князеві1977

До середини XX ст., попри чимало матеріалів про магістра Петра з північно- 
східних комітатів Угорського королівства та, частково, Трансильванії, датованих 
terminus post quem 1263/1283* -  terminus ante quem 1351 pp.1978, він залишався на 
марґінесі наукових студій. У 1957 р. його діяльність частково окреслив М. Леле
кач1979, а на початку 1990-х pp. -  М. Попович1980 Обидві роботи виконано з відпо
відним суб’єктивізмом, притаманним радянській і русинській історіографії середини
-  другої половини XX ст. До біографії вельможі час від часу поверталися словацькі 
й угорські науковці. Зокрема І. Петровіч, дослідив замахи Петра Петене на Карла 
Роберта в Шарошпатаці й Темешварі 981

Реконструкція біографії нобеля, проте, ускладнюється кількома факторами, 
головно частою вживаністю в Угорському королівстві наприкінці XIII -  на початку

1971 Стрипській Я. Назв, праця. -  С. 16; Конечні С. Назв, праця. -  С. 36; Нариси історії Закарпаття. -  T. 1. -  
С. 72; Поп И. И. Знциклопедия Подкарпатской Руси. -  С. 302.
1972 Див.: Лелекач М. М. Процес закріпачення закарпатського селянства в XIV-XV ст. -  С. 6-10; СоваП. Назв, 
праця. -  С. 50-51; Marek М. Cudzie etnikA па stredovekom Slovensku. -  S. 230.
1973 Див.: Бенедек Ш. А. Назв, праця. -  С. 26; Por A. Magyar-rot£nek 6rintkez6sek a XTV-ik szAzadban. -  Old. 939; 
Мицюк О. Назв, праця. -  С. 50.
1974 Див.: Por A. Trencs6nyi Csak 1260-1321. -  170 1.; Karacsonyi J. Trencs&ii Csak nadors&ga / J. 
Karacsonyi II Szaz&dok. -  1893. -  Evf. 27. -  Old. 398-401; Kristo Gy. Csik / Gy. Kristo. -  Budapest: Gondolat, 
1973.-2071.
1975 Див. також: Волощук M. М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні. -  С. 21-35. Уже 
після виходу цієї статті, дискусію про діяльність вельможі продовжив сербський історик Дюра Гарді (див.: 
Hardi D. Drugeti.-S. 110-118,125,144,155, 157, 197-198,208).
1976 Szirmay A. Notitia historica comitatvs Zempleniensis / A. Szirmaly. -  Budae : Typis Regiae Vniversitatis Pestanae, 
1804.-S . 12-14.
1977 Ibidem. -  S. 13.
* Дата 1263 p., яку навів Ґ. Феєр, вочевидь помилкова. У критичному виданні регест угорських актів періоду 
Арпадів уперше на це звернули увагу І. Сентпетері та І. Борша (див.: RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  
S. 323), думку яких пізніше підтримав також І. Петровіч (див.: Petrovics I. Op. cit. -  Old. 424).
1978 AKOkl. -  Т. 26 : (1342). -  Old. 343; CDS1. -  T. 2. -  S. 132; CDH. -  T. 4. -  V. 3. -  S. 155-156; T. 6. -  V. 2. -  
S. 342; CDAC. -  V. 5. -  №37; V. 10. -  №7, №180; CDHA. -  K. 4 : (1340-1346). -  S. 263-265; RDSl. -  T. 1. -  
S. 200,420-421,436,448,452, 536; T. 2. -  S. 84, 89, 137,284, 371,422,452; CDH. -  T. 9. -  V. 2. -  S. 75.
1979 Лелекач M. M. Процес закріпачення закарпатського селянства в XIV-XV ст. -  С. 6-10.
1980 Попович М. Назв, праця. -  С. 30-34.
1981 Petrovics I. Op. cit. -  Old. 421-434.
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XIV ст. імен Петро й Петен (Петуня, Петене)1982. По сусідству з маєтностями 
магістра мешкало чимало його тезок знатного походження. Поза східними комба
тами Угорщини акти не раз нотували Petene, Pethene, Petho, Pethew, Pethe* 
Відомості про рухому й нерухому власність вельможі носять несистемний характер. 
Не розроблено й генеалогію роду. За таких обставин встановити всіх або хоч 
більшість представників родини важко. Тож його руська етнічність залишається 
дискусійною.

Документи нобеля ідентифікують по-різному: Петро син Петене -  Petrus filius 
Pethene (або ж Petrus filius Pechinye), Петро, прозваний Петене -  Petrus dictus Pethe
ne та Петро син Петра з Петене -  Petrus filius Petri de Pethune. Патронім магістра -  
Petene/Pethene синонімічний (можливо, зменшувальний) імені та співзвучний назві 
поселення Pethend/Peten/Petene (тепер -  села Алшопетейнь та Фелшьопетейнь, 
медьє Ноґрад, Угорщина) Новоградського комітату, відомого з 1273 р.1983, та селові 
Pethen (тепер -  село Падань, округ Дунайська Стреда Трнавського краю, Сло
ваччина) Пожонського комітату, згаданого 1298 р.19 4 За актом Еґерської капітули 
1297 р. (датування Г. Вензеля), магістр Петро син Петене походив з Pethune 985 
Архієрейські повноваження місцевого архієпископа стосувалися сусіднього з Ге- 
вешем (центром якого був Еґер) Новоградського комітату, тому Петро син Петра з 
Петене міг походити з місцевого села Петен**. Безумовно, формула de Pethune могла 
означати й родову належність.

На думку істориків, підтвердженням зв’язків вельможі з Руссю була мадя
ризована форма патроніма Peto-Петуня1986 й розташування більшості його маєтків у 
прикордонних із Галицькою землею комітатах Земплін, Шариш, Унґ і ін. Неабияка 
заможність магістра підкреслюється обліком нерухомості. Серед власності нобеля 
відомі зокрема:

«[...] а саме згадані Сцеч [тепер -  місто Сечовце, округ Требішов Кошицького краю, 
Словаччина*** -  М. В.]9 по обидва боки Бочков [тепер -  село Бачков, округ Требішов 
Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.], Кереп’є [тепер -  село Кравани, округ Требішов Ко-

1982 RDS1. -  T. 2. -  S. 594—595 etc.; Nemeth P. Op. cit. -  Old. 482.
* Зокрема королівський фаміліарій Pethew castellanus de Cheureugh filius Petri magni de genere Chor, згаданий 
актами 1326, 1329, 1333 pp. (A Nagymihalyi 6s Sztirai gr6f Sztiray csaldd oklev&tara. -  K. 1. -  S. 49-52, 60-61, 
70-71, 173, 258-260, 264, 266, 268-269, 274) є іншою особою. Таких прикладів не бракує. На підставі 
документів XII-XIV ст. з Хорватії, Далмації Славонії та, частково, Трансильванії можна стверджувати 
популярність топонімів і патронімів Petche, Pete, Petchon, Pethe, Peteu, Pethewy Pethk, Petinay Petk> Petke, 
Pet[h]ko, Petku, Petnica, Pet the he, Petus, Petyn особливо у приморських володіннях Арпадів. Ідеться не лише 
про географічну номенклатуру, а й імена місцевої знаті (див.: CDRCDS1. -  Т. 2 : (1101-1200). -  S. 353; V. З 
(1201-1235). -  S. 92-93, 232, 246, 253, 358, 373; V. 4 (1236-1255). -  S. 121, 170, 230, 242, 537; V. 5 (1256- 
1272). -  S. 562-564; V. 6 : (1272-1290). -  S. 10, 61, 98, 348, 398, 473, 594, 596, 681; V. 7 : (1290-1300). -  S. 74, 
131, 242, 286; V. 8 : (1301-1320). -  S. 353-354,455; V. 9 : (1321-1331). -  S. 66; V. 11 : (1343-1350). -  S. 147, 304.
19,3 CDAC. -  V. 9. -  №67, №199, №200; CDH. -  Т. 5. -  V. 2. -  S. 122; Т. 9. -  V. 7 : (1343-1382). -  S. 142-143.
1,84 CDH. -  Т. 7. -  V. 5. -  S. 541-542, 547-548; Т. 8. -  V. 7. -  S. 130,241-246; Т. 9. -  V. 7 : (1343-1382). -  S. 142- 
143; RDS1. -  Т. 2. -  S. 256.
19,5 CDAC. -  V. 10 : (1290-1300). -№180.
** Я. Станіслав навів частоту вживання топонімії з коренем Pete- або Pethe- в середньовічній Словаччині (див.: 
Stanislav J. Slovensky juh v stredoveku. -  D. 2. -  S. 349-350). Тому локалізація населеного пункту, від якого 
Петро Петене міг отримати патронім, носить гіпотетичний характер.
1986 Див.: Стрипский Я. Назв, праця. -  С. 16; Нариси історії Закарпаття. -  Т. 1. -  С. 72; Поп И. И. Знциклопедия 
Подкарпатской Руси. -  С. 302.
*** Див.: Kordmaros S. Sedovske obrAzky / S. KordmaroS. -  Sedovce : Pastel Sedovce, 2010. -  79 s.
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шицького краю, Словаччина*. -  М. В.], третя частина Вишні [тепер -  село Вішньов, округ 
Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.], Полянки [тепер -  село Блатна Полянка, 
округ Собранце Кошицького краю, Словаччина або село Сечовська Полянка, округ Вранов- 
над-Топльов, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.\, Чени [тепер -  село Дворянки, округ 
Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.], Петрусфалви [тепер -  село Петровце-над- 
Лаборцем, округ Міхаловце Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.] і Перноу [тепер -  село 
Парчовани, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.]; а також Кокан [тепер -  
можливо, село Кохановце, округ Гуменне, Пряшівський край, Словаччина** -  М. В.\, 
Ґуеренда [тепер -  село Ґрядки, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  ЛІ. В.], 
Зебеґнеу [тепер -  село Збеґньов, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.] і 
Кенчешандрашфалва [тепер -  місцевість на околиці Парчован, округ Требішов Кошицького 
краю, Словаччина. -  М. В.\ у комітаті Земплін1987; «дві частини нашого надання Руска [тепер 
-  село Русковце, округ Собранце Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.] і третя частина 
[землі. -М . В.] Кисте [тепер -  місцевість в околицях села Земплінське Яструб’є, округ Требі
шов Кошицького краю, Словаччина. -  М. В.]», «два надання [...] Базза [тепер -  місцевість 
Божчіце, частина села Парчовани, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  ЛІ. В.]», 
«надання Пигуге [тепер -  село Піхне, округ Сніна, Пряшівський край, Словаччина. -  М 5.]», 
«надання Радванзеґ [тепер -  місцевість біля Божчіце, частина села Парчовани, округ 
Требішов Кошицького краю, Словаччина. -  ЛІ. Я ]»1988, «землі, названі Гуздоу [тепер -  
місцевість біля села Вінного, округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина. -  М. ВЛ і 
Зубудья [тепер -  село Збудза, округ Міхаловце, Кошицький краю, Словаччина. -  А/. і?.]»1 89, 
«володіння [...] Страчина [тепер -  село Строчин, округ Свидник, Пряшівський край, 
Словаччина. -  ЛІ. В.], Кеекмезей [тепер -  місцевість в околицях сіл Мала й Велька Домаша, 
округ Вранов-над-Топльов, Пряшівський край, Словаччина. -  ЛІ. В.], Ноґдамаша [тепер -  
село Велька Домаша, округ Вранов-над-Топльов, Пряшівський край, Словаччина. -  М. В.] і 
Герегинне [тепер -  село Оґрадзане, округ Гуменне, Пряшівський край, Словаччина. -  ЛІ. В.] в 
комітаті Земплін», «[...] фортеця Земплін [тепер -  Земплінський град, округ Требішов, 
Кошицький край, Словаччина. -  М. В.] з прилеглими [селами. -  М. В.] Єсеньо [тепер -  село 
Ясеньов, округ Собранце, Кошицький край, Словаччина. - М 5 .] ,  Петітше [тепер -  село Пті- 
ч’є, округ Гуменне, Пряшівський край, Словаччина. -  ЛІ. В.], Кементце [тепер -  села Вельки і 
Малий Каменець, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.], Сінна [тепер -  
село Свініце, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина***. -  М. В.]9 Торна [тепер -  село 
Мала Трня, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  ЛІ. В.], Зактсон [не локалізо
вано. -  М. В.], Зубна [тепер -  село Зубне, округ Гуменне, Пряшівський край, Словаччина. -  
М. В.], Вадна [можливо -  місцевість в околицях Земплінського града, округ Требішов, Коши
цький край, Словаччина. -  ЛЛ. В.], Папфалва [не локалізовано. -  ЛІ. В.], Тамкафалва [не лока
лізовано. -M 2?.], Янкофалва [тепер -  село Янковце, округ Гуменне, Пряшівський край, Сло
ваччина. -  М. В.]9 Ганкфалва [тепер -  село Ганковце, округ Гуменне, Пряшівський край, Сло

* Див.: Ноіопід J. Kravany. Hist6ria a su£asnosf (1321-2009) IJ. Ноіопіб. -  Kravany : IRIS, 2009. -  70 s. 
м Див.: Guzej J. Humenn6 / J. Guzej, J. Francuz. -  PreSov : Vydal Mestsky urad v Humennom, 1993. -  72 s.; Petrovce 
nad Laborcom. -  [Б. M .]: Excel enterprise, 2009. -  10 s.; iadansky J. Parchovany / J. ladansky. -  [Б. M .]: Excel 
enterprise, 2009. -  10 s.
1987 «[•••] videlicet Sceech, vtrisque Bocskow, Kereplye, tribus Vysnou, Polyanka, Chena, Petrusfalua et Pemou; item 
Kokan, Cuerenda, Zebegneu, Albun, Toma, et Kenchesandrasfalua, vocatis in comitatu de Zemlynio existentibus», 
див.: CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 293-294; RDS1. -  T. 1. -  S. 200; AKOkl. -  T. 2 : (1306-1310). -  Old. 41; T. 6 : (1321- 
1322). -  Old. 22; T. 7 : (1323). -  Old. 115.
1988 «duas possessiones suas, Ruzka vocatas, et tertiam Kyste vocatas», «possessions [...] duos Bazza vocatas», «pos
sessionem Pyhuhe», «possessions Raduanzege vocatam», див.: RDS1. -  T. 1. -  S. 254,421,452,494; AKOkl. -  T. 2 : 
(1306-1310).-O ld. 155-156; T. 3 : (1311-1314).-O ld. 94,123,188,294.
1989 «possessiones Huzdou et Zubugya vocatas», див.: A NagymMlyi 6s Szt&rai gr6f Sztiray csatod okleveltira. -  
K. 1.-S . 41; AKO kl.-T.3 : (1311-1314).-O ld. 386.
*** Див.: Ciderova M. Svinica vo svetle 730. rodnej hist6rie / M. Ciderova. -  KoSice : PONT, 2006. -  183 s.
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ваччина*. -  М. В.], Лачафалва [тепер -  село Лачковце, округ Гуменне, Пряшівський край, 
Словаччина. -  М. В.]9 Газіна [тепер -  село Гажін, округ Міхаловце, Кошицький край, Словач
чина**. -  М. В.]9 Гомонна [тепер -  місто Гуменне, округ Гуменне, Пряшівський край, Словач
чина. -  М. В.], Препкефалва [можливо -  місцевість в околицях Земплінського града, округ 
Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.], Племпнафалва [можливо -  місцевість в 
околицях Земплінського града, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.], Ґере- 
гинне, Кайнафалва [тепер -  село Словенска Кайня, округ Вранов-над-Топльов, Пряшівський 
край, Словаччина або село Руска Кайня, округ Гуменне, Пряшівський край, Словаччина. -  
М. В.], Кепла [можливо -  місцевість в околицях Земплінського града, округ Требішов, Коши
цький край, Словаччина. -  М. В.]9 Лука [можливо -  місцевість в околицях Земплінського гра
да, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  М. В.] і Галатшкафалва [можливо -  міс
цевість в околицях Земплінського града, округ Требішов, Кошицький край, Словаччина. -  
М. В.] з їх межами й належностями»1990, «землю Колчія [тепер -  село Кулчу Мік, комуна 
Кулчу, повіт Сату-Маре, Румунія. -  М. і?.]»1991, «наші землі Загонь [тепер -  село Захонь, 
Саболч-Сотмар-Береґ медьє, Угорщина. -  М. В.] та Соломон [не локалізовано. -  М. В.]»***

Більшість надань Петра Петене мали слов’янські назви (Роїуапка -  від 
поляни, Strachynna**** -  страти, втрати, збитки, Vysnou -  вишні тощо), і, цілком 
очевидно, тут мешкало здебільшого слов’яномовне населення. Топонімія й 
мікротопонімія Земплінського, Унґського, Шаришського комітатів зазвичай була 
слов’янська, засвідчена, зокрема, такими прикладами: rivulus Rebnicha (струмок 
Рибниця), locus Criuaribnicha (місцевість Крива Рибниця), arbor Zuhadubina (дерево 
Суха Дубина), campus Igrischtya (поле Ігрища), possessio Ribche (надання Рибче), 
fluvius Zuchogo (річка Суха), nemus Mocharoschberek (гай Болотяний Берег), aqua 
Mocharos vocatum (водойма, прозвана Болотяною), mons Dolha vocatum (гора, 
прозвана Довгою), possessio Ztara (надання Старе), possessio Thopolya (надання 
Тополя)1992. У цих населених пунктах та поряд мешкали ідентифіковані актами ru
theni199 Тому на тлі активної зовнішньої політики князя Лева Даниловича в східній

* Див.: Lojan A. Hankovce / A. Lojan. -  Hankovce : Excel plus, 2010. -  10 s.
** Див.: Rufus M. Haim / M. Rufus. -  Haiin : Excel enterprise, 2009. -  10 s.
1990 «possessiones [...] Strachynna, Keekmezey, Nogdamasa et Geregynne vocatas in comitatu Zemplyn existentibus»; 
«castrum Zempleny cum adpertinentiis Ieszeno, Pethitse, Kementze, Szinna, Toma, Zatkson, Zubna, Vadna, Papfalva, 
Tamkafalva, lankofalva, Hankfalva, Laczafalva, Hazina, Homonna, Prepkefalva, Plempnafalva, Garagina, Kajnafalva, 
Kepla, Luka et Halatskafalva cum illis limitibus et pertinentiis», див.: RDSl. -  T. 2. -  S. 84, 137; AKOkl. -  T. 4 
(1315-1317). -  Old. 257. Див. також: MOL, DL 57360. Надання Строчин і Кеекмезей серед володінь магістра 
Петра згадує диплом славонського бана Міка до Людовіка І на кордоні з руськими й польськими землями 
terminus post quem 23 вересня 1342 р. (див.: AKOkl. -  Т. 26 : (1342). -  Old. 343).
1991 «terram Kolchia», див.: AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 139.
*** «possessiones suas Zahun et Salamon». Про це відомо із двох копій «Списків маєтностей Гуменне, Требішов, 
Свініца, Токай, Ужгород, Невицьке за 1268-1702 pp.», упорядкованих у середині XVIII ст. Повідомлення 
вважалося сфальшованим (див.: §t£tny archiv v PreSove (§АР), Drugeth Нитеппб, Elench pisomnosti z r. 1268— 
1702 panstiev Нитеппб, TrebiSov, Svinica, Uihorod, Nevick6 (§k. 14), 149, S. 1; §AP, Drugeth Humenne, Elench 
pisomnosti panstiev Нитеппб, TrebiSov, Svinica, Uihorod, Nevick£ z r. 1268-1702 (§k. 14), 150, S. 2), про що, втім, 
на наш погляд, говорити передчасно.
**** Поселення Strachynna (тепер -  село Строчин, округ Свидник, Пряшівський край, Словаччина) Ф. Улічний 
відносив до найдавніших слов'янських поселень XI ст., названих так у XIV ст. Тут, за словами історика, на 
початку XIV ст. існував ринок, частина прибутків з якого осідала в скарбниці Петра Петене (див.: Ulidny F. 
Dejiny osidlenia SariSa. -  S. 296).
1992 Див. на прикладі видання дипломів родини графів Старай (A Nagymih&lyi 6s Szt&rai gr6f Sztiray csal&d 
oklev£lt£ra. -  K. l . - S .  124-131, 134,136). Дослідження до теми: Стрипскій Н. Я. Указ. соч. -  66 с.
1993 Серед надань Петра Петене згадано село Руска (villa Ruzka). В довколишніх селах мешкали руські госпіти 
(див.: A NagymiMlyi 6s SztArai gr6f Sztiray csaldd oklev61t£ra. -  K. 1. -  S. 132; RDSl. -  T. 1. -  S. 254).
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Угорщині наприкінці XIII ст. землі Петра Петене розташовувалися безпосередньо на 
кордоні королівства.

* * *

Родинні зв’язки вельможі конкретизувати вдається не завжди. Батьком Петра 
Петуні був також Петро -  Petrus*, згаданий, як ми вважаємо, актами 31 серпня 1245 р. 
і 1297 р. " 4. Встановити його етнічність непросто. Походження й соціальний статус 
матері за браком джерел теж невідомі.

З диплома Карла Роберта 10 квітня 1312 р. знаємо, що Петро Петене був одру
жений. У джерелі згадано «цього ж магістра Петра пані дружину» («ipsius magistri 
Petri domina consors»), а також, мабуть, її брата -  «Петра -  родича магістра Петра» 
(«cognatum dicti magistri Petri, Petrus nomine»), вбитого при нападі на помістя 
Сечовце1995 Хоча «cognatus» у латинській мові має кілька значень («кревняк», 
«родич»), мабуть, ідеться про шваґра магістра Петра, Петра, або іншого його роди- 
ча-тезку. За згаданим актом 1312 р. Петро не міг бути сином Петра Петене (деталь
ніше далі), бо з диплома 1314 р. той відомий серед живих1996

За документом королівського судді й комеса Павла 10 грудня 1346 р. відомо 
про кількох нащадків вельможі. Разом із синами Аби Амадея вони взяли участь в 
антикоролівському виступі1997. Втім їхніх імен не наводять.

* Ф. Улічний погоджується з належністю обидвох Петрів до одного й того ж роду. Історик називає Петра -  
фігуранта акта 1245 р. по-різному, вважаючи його предком Петра Петене або вказуючи, що це був батько чи 
дід. Етнічної належності обох автор не наводив (див.: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 34-35, 
457).
1994 CDS1.-T. 2 .-S . 132; CDAC.-V. 10 : (1290-1300).-№ 180.
1995 RDS1.-T. l . - S .  420.
1996 Ibidem.-S. 536.
1997 A Nagymihalyi 6s Szt&rai gr6f Sztdray csal&d oklevelt&ra. -  K. 1. -  S. 194.
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Сином Петра Петене точно був Petrus filius Petri dicti Petene, згаданий
1OQft 1QOQ1314 p. , 12 листопада 1321 p. та 8 грудня 1335 p. Він володів родовим 

володінням Бреков, відчуженим 1317 р. королівському фіскові «[...] разом із 
фортецею за половину земель, названих Ріуче [тепер -  село Блатне Ревінггя, округ 
Собранце Кошицького краю, Словаччина. -  М В.]»2

Імовірно, Петра сина Петра Петене занотував і диплом капітули Орадеа 12 
листопада 1321 р. у справі розподілу земель монастиря Odun (тепер -  місто Ньїра- 
донь, медьє Хайду-Біхар, Угорщина)2001. Дискусійною залишається належність до 
родини магістра автора виданих між 13-20 липня 1326 р. актів сотмарського комеса 
Pethew2002. Однак стовідсоткової певності в ототожненні наведених осіб із сином 
Петра Петене -  Петром немає. В жодному фрагменті не йшлося про участь батька 
того чи того Петра у виступі проти Карла Роберта. Відсутні й їхні «прив’язки» до 
сімейної власності вельможі в комітатах Унґ, Земплін та інших.

* * *

Служба Петра Петене відома за актами кінця XIII -  початку XIV ст. Так, в 
одному з фальсифікатів молодшого короля Стефана (майбутній -  Стефан V) 
1263/1283 р. уперше зустрічається згадка про те, що він обіймав посаду магістра й 
отримав «[...] землі Зомотор [можливо, мали на увазі місто Сату-Маре, повіт Сату- 
Маре, Румунія. -  М А], Геу, Томпа [не локалізовані. -  М. В.] і Матей [тепер -  
імовірно, село Матейовце, округ Спішска Нова Веш, Кошицький край*, Словаччина 
або село Матейовце-над-Горнадом -  тепер частина міста Попрад, округ Попрад, 
Пряшівський край, Словаччина. -  М. В.] в окрузі Земплін»2003 Виявили відверту 
невідповідність тексту документа географічній номенклатурі другої половини 
XIII ст., а отже піддали сумніву автентичність акта І. Сентпетері та І. Борша, а з

Т тт • 2004часом - 1. Петровіч
Серед опривілейованої королем знаті Петро Петене відомий terminus post 

quem 3 вересня 1283 p.: «[...] названий господар, король Володислав [Володи
слав IV. -  М. В.] як компенсацію за вірну службу в різні періоди та в різних місцях» 
надав йому землі Gyepuel vocatam de Wekercapva, локалізувати які не вдалося2005

1998 RDSl.-T. 1 .-S . 536.
1999 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 116.
2000 «[...] simul cum castro pro medietate possessions sue Ryuche nominate», див.: A Nagymihalyi 6s Sztarai gr6f 
Sztiray csalad okleveltara. -  K. 1. -  S. 103.
2001 AKOkl. -  T. 6. (1321-1322). -  Old. 116. Див. також: MOL, DL 50702.
2002 AKOkl.-T. 10. (1326).-O ld. 185, 189.
* Kasicki J. і in. Matejovce 1251-19961 J. Kasicki і in. -  Poprad-Matejovce : SLZA, 1996. -  26 s.
2003 «[•■•] in districtu territorrii de Zemlyn, terram quamdam fore Zomothor, Gew, Tompa et Mathey», див.: CDH. -  
T .4 .-V .3 .-S . 155-156.
2004 RSA. -  T. 2 : (1255) 1270-1301). -  V. 1 : (1255-1272). -  S. 18; T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 323; Petrovics 
/.Op. cit.-O ld. 424.
2005 «[•• ■] dictus dominus Ladislaus rex in recompensationem fidelium servitiorum magistri Petri filii Petenye in variis 
locis et temporibus», див.: RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 323. Можливо, terminus Gyepuel з угорської 
означав необроблену землю -  дерен. Втім і володіння Wekercapva, яке, на думку, 1. Сентпетері та І. Борші, 
розташовувалося в комітаті Земплін, локалізувати не вдалося (RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 521). В 
новітній історіографії досі побутує твердження про неосвоєність високогірних схилів Карпат. Щодо них, як це 
показав П. Енґел на прикладі комітату Унґ, застосовували поняття gyepulve, тобто, від «gyep» -  «дерен», «дер
нина» (див.: Engel P. A nemesi tirsadalom a kdzlpkori Ung megy£ben. -  Old. 174). Однак дослідження Карпат
ської історико-археологічної експедиції Інституту історії, етнології і археології Карпат Інституту історії і
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Заслуги, згадані актом, конкретизувати також складно. Ймовірною є участь Петра 
поряд з іншими майбутніми опозиціонерами Анжу (наприклад, Матвієм Чаком) у 
протистоянні останніх Арпадів із Пшемислом II Оттокаром, зокрема в битві на Мо
равському полі 26 серпня 1278 р. Вік і статус цьому цілком сприяли. Магістром та 
суддею Земплінського комітату Petrus dictus Pethene нотують документи після 1289 р. 
та близько 1291 р.2006

Однак розвиток його кар’єри між 90-ми pp. XIII ст. і початком XIV ст. за 
браком джерел реконструювати важко. Документація початку XIV ст. засвідчує 
належність Петра terminus ante quem 1312 р. до угорської знаті високого ранґу, 
узагальненої поняттям magister. Імовірно, за певні заслуги король надав вельможі 
посаду бана, що, на наш погляд, сталося 1312-1315 pp. Саме так його згадує диплом 
Людовіка 123 вересня 1342 p. -  banus Petrus filius Petenye2007

З диплома 10 квітня 1312 р. точно відомо про те, що магістр Петро підтримав 
неаполітанського претендента на угорський престол між 1308-1312 pp.2008 Петро 
Петене належав до оточення короля під час його протистояння з опозицією баронів 
під керівництвом Матвія Чака Тренчанського та колишнього палатина Аби Амадея. 
Через свої переконання Петро зазнав збитків у Сечовцах:

«[...] сини палатина Амадея магістри Іоанн і Миколай, Давид і Володислав разом із 
синами Ярослава Діонісієм та Миколаєм, синами Миколая Володиславом і Яковом, вже зга
даними синами Уте Лукашем і Домініком виступили проти Його королівської Величності та 
сплюндрували території госпітів біля Шарошпотока. Тоді ж сини Амадея разом з магістром 
Миколаєм спалили і сплюндрували колишнє поселення магістра Петра, назване Сцеч [Сечов- 
це. - М. В.], [...]»2009

Згідно із заслугами Карл Роберт у 1312 р.

«[...] постановив за вірну службу магістра Петра сина Петене, яку той неодноразово 
виконував у різних королівських походах і при облозі фортеці Шариш, та в інших землях, 
надати згаданому Петрові синові Петене та його нащадкам [...] дві частини [села. -  М. В.\ 
Базза в комітаті Земплін з усіма їхніми добрами та прилеглостями»2010.

політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), 
проведені під керівництвом Миколи Кугутяка впродовж 2006-2011 pp., лише на прикладі Галицької 
Гуцульщини показали, якими суперечливими є висновки угорських колег (див.: Старожитності Гуцульщини: 
Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам'яток історії та культури : у 2 т. / ред. 
кол. М. Волощук, 7. Кочкін, М. Кугутяк (голов. ред., кер. авт. кол.) [та ін.]. -  Івано-Франківськ : Манускрипт- 
Львів, 2011. -  T. 1 : Кугутяк М. В. Сакральна спадщина Гуцульщини / М. Кугутяк. -  С. 12 : Карта скельних 
святилищ і ритуальних каменів, локалізованих Карпатською археологічною експедицією у 2006-2011 роках на 
території Галицької Гуцульщини).
2006 CD АС. -  V. 5. -  № 37; CDH. -  T. 6. -  V. 2. -  S. 342; Zsoldos A. Magyarorszag vilagi archontologiaja 1000-1301. 
-O ld. 235.
2007 CDHA. -  K. 4. -  S. 264; AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 343.
2008 RDS1.-T. l . - S . 420.
2009 «[...] magistri Iohannes et Nicolaus, Dauid et Ladizlauz, filii Omodei palatine unacum Dyonisio et Nicolao, filis 
Irozlou, Ladislao et Iacobo, filiis Nikolai iam dicti Lukach et Dominico, filiis Vte, contra regiam maiestatem 
procedebant et ad devastandum hospites regios de Potok, dicti filii Omodei accessissent, necnon tunc, cum magister 
Nicolaus predictus quondam possessionem ipsius magistri Petri, Zeech vocatam, combussisset et destruxisset [...]», 
див.: RDS1.-T. l . - S . 420-421.
2010 «[...] consideratis fidelibus meritis serviciorum magistri Petri, filii Petunye, qui in diversis regni expedicionibus et 
in expugnacione castri Sarus vocati ac in aliis loci, ibidem expressis, frequenter exhibuisset eidem magistro Petro, filio
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Облога Шариша добре відома з королівських дипломів та «Композиції 
угорських хронік» XIV ст. Вона тривала 9-16 травня (можливо, раніше) 1312 р.20 
Ми не відкидаємо участі Петра Петене й у Розгоньській битві 15 червня 1312 p., яка 
завершила один з етапів протистояння представників нової династії з угорською 
знаттю. Втім документи про його присутність в оточенні короля не говорять нічого*. 
Загалом деталі утвердження Анжу в Угорщині на початку XIV ст. за участі магістра 
Петра нез’ясовані. Ми не знайшли, зокрема, його в курії володаря до 10 квітня 1312 p., 
хоча й «за замовчування» службу Карлові Роберту документи занотували.

Ймовірно, 10 жовтня 1307 р. серед «інших баронів, присутніх на королівських 
зборах» у Ракоші (тепер -  поселення Нодьракош, медьє Ваш, Угорщина) був й Пет
ро. Поряд з ним відомі палатини Аба Амадей та Копос Борса -  активні учасники 
майбутнього антикоролівського виступу2012.

Між 1312-1314/1315 pp. родину Петене ще вважали лояльною до Анжуйців. 
Про це йдеться в акті церковної капітули міста Орадеа та дипломах 1312 p., де 
магістра Петра ще не нотували infidelis -  невірний20 3. Він займався повсякденними 
справами, зокрема 1313 р. обдарував своїх сервієнтів синів Коча Бода та Мока 
частиною надання Базза, відомого як Raduanzege (тепер -  землі Божчіце, що нале
жать до села Парчовани, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина)2014. Мож
ливо, саме тоді вельможу вшанували урядом бана**, про що відомо за актом короля 
Людовіка І 23 вересня 1342 р.20 5. Втім за короткий час ситуація кардинально зміни
лася й нобіль долучився до королівської опозиції. Причини цього є предметом 
дискусій науковців.

За А. Сірмаєм, до такого кроку його підштовхнули сини Аби Амадея2016. 
Опосередковано думки дослідника підтверджує документ 10 грудня 1346 р.2017. 
Однак із диплома 10 квітня 1312 р. відомо про збитки в Сечовцах, які завдали родині 
Петене саме сини колишнього палатина2 18 Тому підтримати висновки автора 
важко.

Pethenye et suius successoribus possessions [...] duo Bazza vocatas, in comitatu de Zemplen existents, cum omnibus 
suis utilitatibus et pertinenciis [...] donat», див.: RDSl. -  T. l . - S .  452.
2011 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. -  S. 487-488; RDSl. -  T. 1. -  S. 424-425. (див. також: Hardi D. 
Zu£astnil sa Filip Druget bitky pri Rozhanovciach? / D. Hardi II Zbomik prispevkov z medzinarodnej vedeckej 
konferencie, ktoru v dAoch 22-23 marca 2012 zorganizovali v KoSiciach Katedra hist6rie FF UPJ§, Kultume centrum 
Abova, Historicky ustav SAV a Slovenski historicka spolodnosf pri SAV pri prileiitosti 700. vyroCia bitky pri 
Rozhanovciach / [ed. F. Ulidny, D. MagdoSko]. -  KoSice : Univerzita Pavla Jozefa Saf&rika v KoSiciach, Filozoficki 
fakulta, 2012. -  S. 143-154). Див. також про битву: Elias S. Bitka Кг&Га Karola 15. 6. 1312 / S. Elias II Z minulosti 
Spi§a. Rodenka SpiSskeho spolku v LevoSi / [zostavil I. Chalupecky]. -  Levoda, 2007. -  R. 15. -  S. 39-48.
* Ми склали itinerarium майбутнього союзника Петра Петене -  палатина Копоса Борси за 1312 p., особливо в 
околицях Шариша, де Карл Роберт видав чимало актів. Утім, чи був магістр Петро при курії володаря, за 
винятком акта 10 квітня 1312 p., не встановлено (див.: AKOkl. -  T. З : (1311-1314). -  Old. 133, 138, 152, 156, 
186-187).
2012«[...] ceterisque Barones in praesenti regni congregation praesentes», див.: RDSl. -  T. l . - S .  235.
20,3 Ibidem.-T. l . - S .  436,448.
2014 Ibidem.-S. 494.

Баном Петра Петене називає лише раз документ пізнього походження, тому ми не відкидаємо помилки 
канцеляриста. У всіх інших актах Petrus filius (dictus) Pethene постає магістром, часто без конкретної посадової 
ідентифікації.
20,5 CDHA. -  K. 4. -  S. 264; AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 343.
2016 Szirmay A. Notitia historica comitatvs Zempleniensis. -  S. 13.
2017 A NagymiMlyi 6s Sztirai gr6f Sztaray csal&d oklev£lt£ra. -  K. 1. -  S. 194.
2018 RDSl.-T. l . - S .  420-421.
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В угорській історіографії на рубежі ХІХ-ХХ ст. переорієнтацію Петра Петене 
пов’язували зі шкодою, якої новий король завдавав місцевій знаті2019 Але й ця 
думка потребує додаткових аргументів, бо лише на прикладі магістра Петра відомі 
випадки опривілеювання його родини новими наданнями2020. При цьому вельможа 
розпоряджався маєтностями довільно, наділяв ними слуг, що загалом практикували 
нечасто2021. Напередодні виступу магістр не раз здійснював купівлю, продаж та 
обмін земель, якими володів від кінця XIII ст.20 2.

Авторський колектив «Історії Спішу» пов’язував опір угорському володареві 
з небажанням того підтвердити частині знаті надання, отримані до 1301 р.2023 Цю 
думку важко підтвердити чи спростувати, бо документи не нотують того, що Карл 
Роберт конфірмував угіддя родини Петене, які той набув за останніх Арпадів.

У полеміці науковців, на наш погляд, має рацію Д. Гарді. Автор припустив 
порушення господарських інтересів Петра Петене щедрими даруваннями короля у 
східних комітатах новій італійській знаті, зокрема Друґетам2024. Угорський палатин 
Філіпп Друґет від 1315 р. став каштеляном Спішського замку і комесом, а шляхом 
придушення опору місцевої знаті міг розширювати домен уздовж східного кордону

2025королівства
Виступ, у якому взяв участь магістр Петро, почався не раніше кінця листопада

-  грудня 1314 р. Помітне місце в цих подіях займав палатин Копос з роду Борси, 
який розв’язав наступний етап антикоролівської змови. На це вказує диплом Карла 
Роберта 2 січня 1317 р. Король обурено писав: «Петро син Петене, звернувши з до
роги вірності [королеві, тобто, зрадив присязі, очевидно. -  М А], приєднався до 
віроломних, а особливо -  до колишнього палатина Копоса»2026. Резиденцією того й 
центральним пунктом опору була фортеця Адріан комітату Саболч (тепер -  село Ад- 
ріан, адміністративно підпорядковане містові Лівада, повіт Сату-Маре, Румунія)*.

2019 Див., зокрема: A magyar nemzet tdrt&iete. -  К. З : Az Anjou h£z 6s Orflkosei 1301-1439. -  Old. 66.
2020 RDS1.-T. l . - S .  421,452.
2021 Ibidem.-S. 200,494.
2022 Ibidem. -  S. 254,406. Відомі й інші випадки, коли король скасовував рішення конфіскації землі і повертав її 
власникові на прохання палатина Копоса Борси. Так було, наприклад, із наданням Сценне (тепер -  село Сенне, 
округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина), поверненим 22 червня 1313 р. Яковові з роду Панк (AKOkl. -  
T. З : (1311-1314).-O ld. 245).
2023 Див., наприклад: Historia Scepusii. -  S. 521.
2024 Hardi £). Drugeti. -  S. 110-112, 162.
2025 Ibidem.-S. 135, 137.
2026 «Petrus filius Pethena a via fidelitatis divertens, infidelibus et emulis et specialiter Kopoz quondam palatino 
adiungens [...]», див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 84-85. Див. також: MOL, DL 1882.
* Королівський палатин, половецький суддя та комес Сотмару син Фоми з роду Борси магістр Копос (Kopoz, 
Kopas, Kopaz, Chopoz -  Palatinus, Iudex Cumanorum et Comes de Zothmar filius Thome de genere Borsa), 
держатель надань у комітатах Сотмар і Уґочі 1282-1288 pp. (див.: CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 121,408; T. 8. -  V. 1.
-  S. 252-253, а також див.: Nemeth P. Op. cit. -  Old. 444; Toth N. С. Ugocsa megye hatos£g£nak oklevelei (1290- 
1526) / N. Thot. -  Budapest: MTA Tamogatott Kutatohelyek Irodaja, 2006. -  Old. 17; Piti F. Szatm&r megye 
hatosaganak oklevelei (1284-1524) / F. Piti, N. Toth, T. Neumann. -  Nyiregyhdza : Szabolcs-Szatm&r-Bereg M. Muz. 
Ig., 2010. -  Old. 27). В оточенні трансильванського воєводи Копос постає до початку XIV ст. (див.: RDS1. -  T. 1.
-  S. 59). Упродовж 1306-1314 pp. він обіймав посаду палатина, отриману від Карла Роберта. У протистоянні 
того з чеським кандидатом на угорський престол Володиславом (Володислав V, Ladislaus, 1301-1305) підгри
мував першого претендента. Про це йдеться, зокрема, в акті 3 серпня 1307 р. (див.: RDS1. -  T. 1. -  S. 232-233). 
З Петром Петене палатин був знайомий щонайменше з весни 1312 p., коли обидва перебували в курії короля 
при облозі Шариша (див.: RDS1. -  T. 1. -  S. 420, 424). Також 1312 роком датовано два дипломи Копоса, в яких 
занотовано й Петра Петене (див.: CDH. -  T. 8. -  V. 5. -  S. 84-85). За статусом в ієрархії країни палатин стояв на 
щабель вище від магістра Петра. В історіографії побутує думка «русинської» етнічності Копоса Борси (див.: 
Войтович Л. Границьі Галицко-Вольїнского государства / Л. Войтович II Русин. -  Кишинев, 2011. -  №4 (25). -
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Втім за актовим матеріалом виступ можна датувати terminus post quem кінця
1314 р. Маємо кілька наступних аргументів. Станом на 1 квітня того ж року палатин 
ще знаходився поряд із королем20 . До 22 листопада 1314 р. його ідентифікували без 
формули infidelis. Він займався звичними для статусу й посади справами2 28 Отже, 
долучення Петра Петене до опору припало не раніше кінця 1314 -  початку 1315 pp.*

Події антикоролівського виступу занотовані різноплановим матеріалом. 
Найзнаковішою подією стало запрошення на угорський престол когось із галицьких 
володарів: «колишній палатин Копос, просячи допомоги та підтримки сусіднього 
володаря, прагнув привести до королівства [Угорщини. -  М. В.] іноземні вій
ська»2 9. Про це знаємо із диплома Карла Роберта, який датують історики головно
1315 р. (за П. Енґелем 1316 р.2030). Посольство викликало резонанс у курії володаря. 
Наведена цитата не конкретизує, про якого чи яких extranei principis і alieni domini 
йшлося. За іншими актами відомо лише про делегацію in regnum Ruthenorum за 
участі, на наш погляд, особисто Петра Петене2031. Ініціатива заклику на трон 
Романовичів могла належати Копосові Борсі** Втім поняття «extraneus» в 
латиномовному середовищі означало і поган, з якими в Європі часто асоціювали й 
Русь.

Участь магістра Петра в поїздці до галицько-волинського володаря під
тверджують свідчення короля. Опосередковано належність роду вельможі до 
руських поселенців підкреслює володіння мовою й потрібними для перемовин із 
Романовичами знаннями генеалогії династії (адже слід було аргументовано пропо
нувати комусь із них корону Арпадів). Ті ж, безумовно, знали про своє право на 
угорський престол «за кужелем».

На наш погляд, посольство завершилося успіхом, який з різних причин не 
вдалося закріпити навіть попри сприятливе розташування на угорсько-польсько- 
галицькому порубіжжі окремих володінь магістра, де руські війська могли 
закріпитися для подальшого вторгнення в країну. За актом Людовіка І 23 вересня 
1342 p., під час бойових дій з Карлом Робертом опозиційна знать часто грабувала 
його маєтності, завдавала шкоди сільським угіддям. Центром опору було обрано

С. 25), яка, втім, не має документального підтвердження. Відомий єдиний нарис його біографії (див.: Випуі- 
tay V. Kopasz nador (Hetrajza a XIII-XIV. sz£zadb61 / V. Bunyitay II Szdzadok. -  1888. -  Evf. 22. -  Old. 15-32, 129- 
155). Див. також Fiigedi E. Castle and society in medieval Hungary. -  P. 65-69, 75-79, 91.
2027 CDRCDSl -  V. 8 : (1301-1320). -  S. 355.
2028 RDS1. -  T. 2. -  S. 518; AKOkl. -T . 3 : (1311-1314). -  Old. 374.
* Відомі різні погляди на точну дату виступу Петра Петене. Зокрема, згаданий дипломом Карла Роберта 15 
грудня 1316 p. comes Petrus de Regach (див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 82), за Д. Гарді, тотожний магістрові Петрові. 
Тож обурливий пасаж угорського володаря 2 січня 1317 p., де він уперше згадав про відступництво колись 
вірного Петра, за словами сербського науковця, цілком уписується в хронологію подій (див.: Hardi £>. Drugeti. 
-S . 112). Однак жодних доказів такої схожості немає.
2029 «Kopoz quondam palatino extranei principis et alieni domini auxilium et subsidium invocans, potenciam 
extraneam in regnum ipsius [Hungariae. -  M. B.] introducere voluit», див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 84.
2030 Engel P. Az orszag ujraegyesitese. I. Kiroly ktizdelmei az oligarchic ellen (1310-1323) / P. Engel II SzAzadok. -  
1988. -  Evf. 122. -  Sz. 1-2. -  Old. 134.
203lRDSl.-T. 2 .-S . 284.
** Словосполучення extranei principis та alieni domini, які вжив автор акта, не дозволяють встановити, до кого ж 
по допомогу зверталися вельможі. Важко допустити, щоб це був претендент із чеських земель. За дипломом 
Карла Роберта, 3 вересня 1307 р. палатин Копос і його родичі брали участь у поході на Чехію через збитки, 
яких колись завдав Володислав V (див.: RDS1. -  Т. 1. -  S. 233). Не могли це, як ми вважаємо, бути й німецькі 
володарі, бо Оттон III Баварський, відомий під іменем угорського короля Бели V (Bela, 1305-1307), помер 9 
вересня 1312 р.
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Шариш (тепер Шаришський град, округ Пряшів, Пряшівський край, Словаччи
на) °32, під стінами якого ще в травні 1312 р. Петро підтримував короля у війні з 
Матвієм Чаком. Знать готувала й убивство короля. На околицях Шарошпатака 
(penes Patak, Blatny Potok -  тепер місто Шарошпатак, медьє Боршод-Абауй-Земплін, 
Угорщина) і в Темешварі (in Temesvar -  тепер місто Тімішоара, повіт Тіміш, 
Румунія) з використанням найманців Петро Петене намагався застрелити волода
ря20 3. За І. Петровічем, остання спроба замаху могла статися 24 лютого, 31 травня 
або між 27 листопада -  20 грудня 1317 р., коли він перебував у Темешварі. Постріл з 
лука не приніс результату, й Петра схопили. Найпарадоксальнішим стало негайне 
звільнення нобеля, що дозволило йому надалі чинити опір2034.

Основні зіткнення відбувалися довкола фортець опозиційної знаті, зокрема 
Невицького замку (in expugnatione castri Neuichke -  тепер Невицький замок у селі 
Невицькому Ужгородського району Закарпатської області, Україна)2035 і Шариша 
(rex castrum suum Sarus vocatum expugnaret)2036. Очевидно, війська Карла Роберта 
захопили й інші опорні пункти. Це підтверджують археологічні розкопки 
словацьких науковців20 Бойові дії вели і в інших східних та південно-східних 
землях королівства, де Петро Петене і Копос Борса користувалися підтримкою міс
цевої знаті. Наприклад, у комітаті Сотмар та окремих твердинях Трансильванії їм 
допомагав Микола син Еміха -  каштелян замку Чіхе (тепер -  село Чичеу-Корабія, 
повіт Бістріца-Несеуд, Румунія)2038. Залучення допомоги галицько-волинських 
володарів не виглядало екстраординарним не лише через право тих «за кужелем» на 
корону Арпадів, а й через розгортання протистояння «[...] поблизу кордонів 
королівств Польщі й Русі» 039

Частина територій на захід від Карпат ще з 80-х pp. XIII ст. могла перебувати 
у сфері впливу Романовичів. Серія військових походів князя Лева (як самостійно, 
так і з монголами улус-бека Ногая та хана Телебуги) увінчалася спустошенням 
комітатів Уґочі, Берегу, Унґу, можливо, частково Марамарошу. Ці події, занотовані 
документами2040, тривалий час вивчали2041, хоча вони й не позбавлені багатьох ще не 
з’ясованих питань.

2032 CDHA.-K. 4 .-S . 264.
2033 RDSl. -  T. 2. -  S. 137. Див також: AKOkl. -  Т. 4 : (1315-1317). -  Old. 257. Розширену версію документа з 
архіву Левочі на Спіші див.: Petrovics I. Op. cit. -  Old. 431.
2034 Petrovics I. Op. cit. -  Old. 434.
2035 Ibidem.-S. 371.
2036 Ibidem. -  S. 444.
2037 Див., наприклад: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 73-74.
2038 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 139-140. Повідомлення про збитки, яких завдали учасники виступу, пе
ріодично нотували акти до 30-40-х pp. XIV ст. (див.: AKOkl. -  Т. 19 : (1335). -  Old. 94).
2039 «[• • •] circa confinium dictorum regnorum Polonie et Ruthenie», див.: CDHA. -  K. 4. -  S. 263,265.
2040 Ипатьевская летопись. -  Стб. 888; Хроники: Литовская и Жмойская, и Бьіховца // ПСРЛ. -  М .: Наука, 1975.
-  Т. 32. -  С. 26; CDH. -  Т. 5. -  V. 3. -  S. 87; RSA. -  Т. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 280; CDH. -  Т. 6. -  V. 2. -  
S. 216-217,239-240; Т. 8. -  V. 6. -  S. 60.
2041 Див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 3. -  С. 98-100. Роботи опубліковані на початку XXI ст.: 
Бабенко Р. В. Спільні воєнні кампанії князів Південно-Західної Русі та золотоординських ханів в останній 
чверті XIII ст. / Р. Бабенко II Воєнна історія. -  2003. -  № 1 (7). -  С. 77-83; Войтович Л. Кордони Галицько-Во- 
линської держави... -  С. 203-204; Його ж. Улус Ногая і Галицько-Волинське князівство / J1. Войтович II 
Україна -  Монголія: 800 років у контексті історії. Збірник наукових праць / [за ред. О. С. Онищенка і ін.]. -  K .: 
НАН України, Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, 2008. -  С. 21-26. Короткі підсумки досліджень 
до теми див.: Волощук ■ М. М. Вплив Золотої Орди на еволюцію русько-угорських військово-політичних 
взаємин останньої чверті XIII ст. / М. Волощук II Вісник Київського національного лінгвістичного уні
верситету. Серія «Історія, економіка, філософія». -  K., 2007. -  Вип. 13. -  С. 23-30. Останніми роками з’явилося
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Невідомо, наприклад, з якими наслідками напередодні 1281 р. «[...] руси кня
зя Лева вороже спустошили Уґочанський комітат», а саме «[...] село та землю Віск 
[...]», які сини комеса Марталея магістр Міка та Чепан (Magister Муко, et Chepanus, 
filii Comitis Martaleus) отримали за вірну службу проти Пшемисла II Оттокара 2.

Під 1282 р. в Іпатіївському літописі повідомлялося:

«Пришедшоу шканьномоу и безаконьномоу Ногаеви . и Телебоузі с нимь на Оугрн в 
силі т а ж ь ц і  во бещисленомь множьстві. в іліш а же с собою поити. Роускимь кназємь 
Лвови Мьстиславоу. Володиміроу. Юрьи Лвовичь»2043

Очевидно, ці ж події відтворила «Композиція угорських хронік XIV ст.»
л _ _ . 20441285 p., де описано чергове спустошення кочівниками угорських земель , підтвер
джене й іншим літописним фрагментом: «[...] бо блхоуть . к н а з и  Роусции . в воли 
Татарьскои»2045. Якою ж успішною була участь у цій кампанії князя Романовичів, у 
жодному з документів не йдеться. Фактично спектр повідомлень про політику 
Романовичів за Карпатами обмежується наведеними згадками 80-х pp. XIII ст.

Ймовірно, за результатами нападів terminus ante quem 1299 р. комеса Берега 
(тепер -  місто Берегове Берегівського району Закарпатської області, Україна) 
Георгія визнавали слугою Лева Даниловича («Nos Georgius Comes de Beregh, offici
ate Leu Ducis Ruthenorum»2046). Встановити плинність впливів та реальної влади 
князя в завойованих землях, втім, проблематично. Періодизацію належності частини 
східних комітатів до його володінь реконструювати складно. Не йдеться про це і в 
угорському анонімному «Описанні Східної Європи» початку XIV ст.2 7 Якісь 
територіальні втрати Анжу засвідчують лише лаконічні витяги угорських актів 
terminus post quem першої чверті XIV ст. Зокрема в 1322 р. королю Карлові вдалося 
повернути Маковицький замок («castrum Machk», тепер -  Зборовський град, або

кілька нових публікацій Л. Войтовича (див.: Войтович Л. Границьі Галицко-Вольїнского государства. -  С. 23- 
25; Его же. О времени включення Закарпатья в состав Галицко-Вольїнского государства / Л. Войтович II Ру
син. -  Кишинев, 2011. -  №4 (26). -  С. 5-6, 16-17; Його ж. Штрихи до портрета князя Лева Даниловича / 
Л. Войтович II Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / [за ред.
В. Смолія та ін.]. -  К .: Інститут історії України НАН України, 2005. -  Вип. 5. -  С. 143-156; Його ж. Угорська 
політика князя Лева Даниловича / Л. Войтович II Українсько-угорські етюди / [відп. ред. Л. Войтович]. -  
Львів, 2012. -  Вип. 2. -  С. 72-73).
2042 «[•••] villam et terram Visk vocatam in Comitatu Vgocha existentem, simul cum tributo et aliis vtilitatibus suis et 
pertinentiis vniuersis eisdem contulerat [магістрові Мікові та Чепанові -  синам комеса Марталея. -  М. В.], suo 
priuilegio mediante; sed ipsum priuilegium receptum fuisset per Ruthenos Ducis Leonis, qui tunc comitatum de 
Vgocha hostiliter deuastanmt», див.: CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 87; RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 280. Див. 
також: MOL, DL 38131. Дослідження мікротопонімії комітату Угочі натомість, за Белою Коцаном, про ці події 
цілковито «мовчать» (див.: Косап В. Ugocsa megye korai 6magyar kori szliv eredetQ helyn6vei / В. Kocan II 
Helyn6vt6rt6neti tanulmknyok / [szer. I. Hoffmann, V. Toth]. -  Debrecen, 2006. -  №2. -  Old. 107-128).
2043 Ипатьевская летопись. -  Стб. 888.
2044 «Насамкінець після цього деякі з урятованих Половців утекли до Татар; і за їхньою намовою року 
Господнього 1285 Татари вдруге наблизилися до Угорщини, проникли в країну й нещодавно спалили все аж до 
Пешта» («Tandem postea pauci de ipsis Cumanis, qui evaserant, ad Tartaros fugientes, quorum instinctu Tartan anno 
Domini M-o CC-o LXXX-o V-o secunda vice in Hungariam advenerunt intraverunt in Hungariam et usque Pesth 
universa miserabiliter combusserunt»), див.: Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. // SRH. -  Vol. l . - S .  472.
2045 Ипатьевская летопись. -  Стб. 888.
2046 CDH. -  T. 6. -  V. 2. -  S. 216,239.
2047 Anonymi Descriptio Europae Orientalis. -  S. 43-55 : Vngaria.
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Маковіца, округ Бардейов, Пряшівський край, Словаччина*), «[...] захоплений у на
ших праотців [тобто, від кінця XIII ст. -  MB.] королем галицьким, і з цього замку 
невтомно, жорстоко та вороже проводили спустошення нашого королівства»204 . 
Фортеця розташовувалася на шляху до Польщі й Галичини, який угорці часто 
використовували як транзитний пункт, місце збору армій.

Коли і як довго здійснювали з неї напади на володіння Анжу (про що йдеться 
в документі) та чи супроводжувалося це втручанням у боротьбу за королівську 
корону, встановити важко. Втім в історіографії такий зв’язок не відкидається204 . 
Неподалік Маковицького замку розташовувалися деякі володіння Петра Петене2050 
Однак у першій чверті XIV ст., за П. Енґелем, усі закарпатські комітати повернули 
Угорщині20 1 Отже, швидкі контрзаходи Карла Роберта, наявність широкої 
підтримки прийшлої неаполітанської та французької знаті й частини угорського 
нобілітету звели нанівець плани суперників, чий опір до 1321 р. було придушено. 
Кордони країни відновилися.

При реконструкції біографії і встановленні етнічності магістра Петра важливо 
встановити його вік. Вперше про нього ми дізнаємося 1263/1283 p., тому на початок 
60-х pp. XIII ст. вельможі було, на наш погляд, близько 20-25 років** Отже, 
ймовірний час його народження -  terminus post quem кінець 30-х -  terminus ante 
quem початок 40-х та не пізніше 1249 pp. XIII ст. Тож посольство in regnum Rute- 
norum, очевидно, до галицького князя Андрія Юрійовича, 1289-1323 pp.2052, да
товане приблизно 1315 р.2053, Петро Петене провів у поважному віці.

Коли Карл Роберт упродовж 2 січня 1317-29 травня 1323 pp.2054 методично 
забирав земплінські маєтності власника, той, можливо, вже й не жив. Зрештою, 
конфіскаційні дипломи короля про це не містять інформації. Серед перелічених 
актом 8 травня 1317 р. бунтівників, розбитих при Бачкові силами Філіппа Дру- 
ґета2055, Петра Петене не згадано2056 За заслуги перед володарем родина Друґетів 
отримала частину його втрачених володінь205 . На думку Д. Гарді, італійська родина 
лише на кордоні з Галичиною набула двадцять фортець2058, що, очевидно, не всі 
раніше належали Петрові.

* У нарисі про середньовічний Бардейов цей сюжет, на жаль, відсутній (див.: Sroka St. Sredniowieczny Bardi6w і 
jego kontakty z Malopolsk^ / St. Sroka. -  Krak6w: Societas Vistulana, 2010. -  328 s.). Жодного слова про 
належність фортеці на початку XIV ст. руським володарям не написав П. Енґел (див.: Engel P. Magyarorszag 
vildgi archontologiaja 1301-1457. -  V. Vamagyok 6s varbirtokosok. -  Makovica, szlk. Zborov (S&ros m., ma SL)).
2048 «[■••] occupatum a progenitoribus nostris per regem Galliciae, de quo castro in regnum nostrum tyrannicae et hosti- 
les incessanter fiebant vastitates», див.: CDH. -  T. 8. -  V. 6. -  S. 60.
2049 Див.: Лелекач M. M. Процес закріпачення закарпатського селянства в XIV-XV ст. -  С. 8; Рдг A. Magyar- 
rut6nek erintkez6sek a XIV-ik sz&zadban. -  Old. 939.
2050 Див., зокрема: Ulidny F. Dejiny osidlenia Sari§a. -  S. 295-297; Pladek M. Op. cit. -  S. 99.
2051 Engel P. Az orszdg ujraegyesit6se. -  Old. 138.
** Фальсифікат 1263 p. міг з'явитися завдяки королівській службі Петра Петене, яка тривала вже певний час. 
Його не встановлено за браком документів.
2052 Войтович Л. В. Княжа доба на Русі. -  С. 511.
2053 CDH. -  Т. 8. -  V. 2. -  S. 293.
2054 CDH. -  Т. 8. -  V. 2. -  S. 292-295; RDS1. -  Т. 2. -  S. 84,284,422;
2055 Historia Scepusii. -  S. 521.
2056 RDS1.-T. 2 .-S . 99.
2057 Engel P. A nemesi t&rsadalom a kdzlpkori Ung megySben. -  Old. 43; Hardi D. Drugeti. -  S. 116, 118, 144, 157— 
158,162.
2058 Щиро вдячний авторові за наданий матеріал. Див.: Гарди Д. О хронологиї перших контактох фамилиї 
Другет з русинами у Угорскей. Рукопис статті.
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Подальша доля нобеля мало відома. П. Енґел висловив припущення про 
втечу магістра Петра після 1317 р. до Трансильванії2059. В актах комітату Сотмар 
20-30-х pp. XIV ст. періодично згадували суддю магістра Пете сина Петра (іmagister 
Petheu f  Petri uidex civitatis Nempty) 060. Імовірно, йдеться про родича Петра Петене, 
можливо, сина. Маємо справу зі схожим патронімом і статусом. Після поразки 
батька він разом з ним міг відправитися у вигнання. Магістр Петро ж помер десь на 
рубежі першого -  другого десятиліть XIV ст.

* * *

Етнічність Петра Петене дозволяють, на наш погляд, установити надання, 
набуті за Арпадів та, частково, Анжу. За переданням землі у спадок можна визна
чити родичів, попередніх власників поселень, з’ясувати можливі кровноспоріднені 
зв’язки тощо.

Мабуть, найраніше Петрів батько отримав Албун і Текну («duas terras Albun 
videlicet Текла», тепер -  село Альбінов, округ Требішов Кошицького краю, 
Словаччина та село Дворянки, округ Требішов, Кошицького краю, Словаччина). 
Вони перейшли «нашому вірному комесові Петрові синові Петра» («fideli nostro 
Petro comiti, filio Petri») за угодою 31 серпня 1245 p.*, укладеною в Шаришській 
фортеці з родичем, слугою Іоанном сином Андроніка (Ioannes filius Andomuk), 
наближеним до Бели rv2061. Домовленості досягнули за 14 днів після поразки угор
ських військ від Романовичів під Ярославом. Втім незрозумілою залишається 
належність Петра до руського оточення князя Ростислава Михайловича, за чиєї 
присутності (in litteris eiusdem generi nostri Ratislay ducis intelleximus) нотували 
умови згаданої угоди. Невідомою є й участь Петра сина Петра у битві.

Альбінов межував із володіннями, які родина Петра Петене отримала згодом, 
зокрема: Сечовцами, Бачковом, Парчованами, Вішньовом та ін.2062. Очевидно, після 
смерті батька -  комеса Петра -  син успадкував це село з іншими, набутими за 
Арпадів поселеннями, які до 10 лютого 1321 р. конфіскував Карл Роберт2 3 Серед 
маєтностей магістра Петра станом на 1317-1321 pp. надання Текпа не згадувалося,

w u • • _ * гтт 2064хоча и вважалося найстарішим в околиці, датуючись VII ст.
За Ф. Улічним2065, разом з Альбіновом і Дворянками в серпні 1245 р. родині 

Петене мало перейти сусіднє надання Бачков (Bachka, Bochfolua, Bagcha, Bachkow, 
Bochkow, Bechgwd)2066 Наступне повідомлення про нього датується 13 грудня

2059 Engel P. Az orszdg ujraegyesit6se. -  Old. 128, 134.
2060 AKOkl. -  T. 13 : (1329). -  Old. 606, 608; Nemeth P. Op. cit. -  Old. 157, 199, 299, 347.
* За джерелами допускається належність вельможі до слов’янської знаті північно-східних комітатів Угорщини, 
чия родина мусила тут володіти наданнями віддавна. Однак за вірогідної присутності комеса Петра сина Петра 
при курії Ростислава Михайловича ще до його остаточного переселення у володіння Арпадів і одруження з 
донькою Бели IV -  Анною (близько 1242-1243 р.) отримання Альбінова виглядає по-іншому. Натомість 
галицький князь набув землі в комітатах Абауйвар, Саболч і Земплін (CDH. -  Т. 5. -  V. 1. -  S. 55), займався 
унормуванням приватновласницьких справ підлеглих, зокрема датованої 31 серпня 1245 р.
2061 «[•••] prefatus Ioannes dictas terras suas in presencia cognatorum suorum Petro comiti vendidisset», див.: CDS1. -  
T. 2 .-S . 132.
2062 Ibidem.
2063 RDSl.-T. 2 .-S . 284.
2064 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej 2upy. -  S. 133.
2065 Ibidem. -  S. 40.
2066 RDSl.-T. 2 .-S . 123.
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1316 р.2067, коли при королівському дворі вже, мабуть, готували розпорядження з 
позбавлення вельможі майна. Оскільки в актах 1 і 29 травня 1319 p., 1320 p., 10 
лютого 1321 р. та 1322 р.2068 немає свідчень про те, що він втратив перелічену влас
ність, очевидно, село магістрові вже не належало. Про це читаємо й у документі 
1320 p., за яким possessio Bagcha набули сини Радвана Дмитро й Микола2069 Однак 
коли ті отримали поселення, неясно, ймовірно terminus ante quem 1317 -  terminus 
post quem 1320 pp.

Інше, зафіксоване джерелами, possessio Gyepuel vocata2070, мабуть, Земп- 
лінського комітату, конфісковане 1317 р.2071, нобіль набув до 3 вересня 1283 р. від 
Володислава IV. Отже, загальний час користування землею становив 34 роки.

Очевидно, саме до 1290 pp. Петро Петене отримав «[...] фортецю Поростьян 
[тепер -  фортеця Боростьян околиці села Бачков, округ Требішов Кошицького краю, 
Словаччина. -М . В.) і особливо три надання Вишня в комітаті Земплін»2072. Фортеця 
Porostian у військово-господарській діяльності Петра Петене займала чільне місце. 
За археологічними дослідженнями, в 1316 р. тут збудували твердиню, а згодом її 
брали штурмом під час антикоролівських виступів20 3 Станом на 23 жовтня 1317 р. 
в одному з актів Карла Роберта власником замку названо його васала магістра Петра
з роду Балоґ2074, який отримав укріплення вже після вигнання Петра Петене.

Terminus post quem 1297 р. до підпорядкування магістра Петра належали землі 
Земплінської фортеці Розвадовце та Збеґньов (hereditarijs Rozwad et Zebegunew voca- 
tis -  тепер частина села Збеґньов, округ Требішов Кошицького краю, Словач
чина)2075

Крім них, серед власності вельможі на рубежі XIII-XIV ст. нотувалися:

«[...] а саме Сцеч, по обидва боки Бочков, Кереп’є, третя частина Вишні, Полянки, 
Чени, Петрусфалви і Перноу; а також Кокан, Ґуеренда, Зебеґнеу і Кенчешандрашфалва в 
комітаті Земплін»2076.

До 24 квітня 1308 р. в розпорядженні Петра Петене, поки той обміняв їх у 
комесів Матвія і Фоми на маєтності Збегньов і Торна, перебували «дві частини 
земель, прозваних Руска, і третя частина землі Кисте» («duas possessiones suas Ruzka 
vocatas et terciam Kyste vocatam»)2077 Час набуття Руски 1295-1308 pp., оскільки акт 
дружини Андрія III -  королеви Аґнеси (Agnes, 1281-1364) 1295 р. власником 
поселення називає магістрів Георгія, Петра й Стефана2078.

2067 Ibidem.-S. 82.
2068 Ibidem. -  S. 213, 217, 273-274, 386. Див. також: MOL, DL 1947.
2069 RDS1.-T. 2 .-S .  274.
2070 RSA. -  T. 2 : (1270-1292). -  V. 2-3. -  S. 323.
2071 RDS1.-T. 2 .-S .  137.
2072 «[...] castro suo Porostian et spesialiter tribus possessionibis Vyssnyo vocatis in comitatu de Zemplen exis- 
tentibus», див.: RDS1. -  T. 2. -  S. 422. Див. також: Engel P. Magyarorszag viligi archontol6gi4ja 1301-1457. -  
Vimagyok 6s v&rbirtokosok. -  Borostydn, szlk, PuruSfan (Zemplen m, ma SL.).
2073 Plaiek M.. Op. cit. -  S. 245-246.
20M RDS1. -  T. 2. -  S. 123; AKOkl. -T . 4 : (1315-1317). -O ld. 228.
2075 CDAC. -  V. 10 : (1290-1300). - №  180.
207‘ RDS1. -  T. 1. -  S. 200. Див. також: MOL, DL 1788.
2077 RDS1.-T. l . - S . 254.
2078 CDAC. -  V. 10 : (1290-1300). -№  120.
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У 1312 р. «з огляду на вірну службу магістра Петра сина Петене» («consi- 
deratis fidelibus meritis serviciorum magistri Petri filii Petunye») Карл Роберт надав 
йому дві частини Bazzd1019, попередніми господарями яких були син Володислава 
Панґратій та син Чепана Микола (Pangracius filius Ladizlai та Nicolaus filius 
Chepani). Вони під керівництвом Матвія Тренчанського брали участь у виступі про
ти короля, тому й втратили володіння. З часом новий власник виокремив «[...] із 
угіддя Базза, за службу своїм сервієнтам, синам Коха Бодові й Мокові частину на
дання, названу Радванзеґ»2080.

За королівським рішенням 9 лютого 1321 p., обидві ділянки землі конфіскову- 
вали в сервієнтів Петра й передавали синам Фоми, магістрам Володиславові й Дон- 
чеві з роду Бота2081. 18 липня 1323 р. угорський володар підтвердив надання2082. До 
1355 р. серед їхньої власності було не менше шести попередніх маєтностей Петра 
Петене, зокрема possessio Bazza 83.

Під час протистояння Карла Роберта із синами Аби Амадея Петро Петене 10 
квітня 1312 р. отримав від короля «[...] надання синів Ярослава і його найближчих 
[родичів. -  М. В.\ [...] Пигуге [тепер -  село Піхне. -  М 5.]»2084. Можливо, за рівнем 
статків конфіскована у ворогів Анжу маєтність прирівнювалася до Сечовец, 
розгромлених нападом військ синів Аби Амадея. Доля Пигуге (Pyhuhe, Pichne, 
Pichnye) після 1314-1315 pp. невідома. У списках конфіскованого 1317-1321 pp. 
майна possessio не занотовано.

Земплінську фортецю Петро Петене набув із:

«[...] прилеглими [селами. -  М. В.] Єсеньо, Петітше, Кементце, Сінна, Торна, Затксон, 
Зубна, Вадна, Папфалва, Тамкафалва, Янкофалва, Ганкфалва, Лачафалва, Газіна, Гомонна, 
Препкефалва, Племпнафалва, Ґараґіна, Кайнафалва, Кепла, Лука і Галатшкафалва, їхніми 
межами та належностями»2085

Точний час отримання цих поселень невідомий* Документи й не називають 
імен власників. Так, фортеці і навколишні землі Брекова (Barkou, Barca, Вогко, 
Borkou, Barcha -  тепер околиці міста Гуменного, округ Гуменне Кошицького краю, 
Словаччина) та Ясеньова (leszeno, Yesenin, Jezenew -  тепер Ясеньовський град на 
околиці міста Гуменного, округ Гуменне Кошицького краю, Словаччина**), конфіс
ковані у вельможі напередодні 1317 р.2086, серед власності Віллерма Друґета***

2079 RDS1. -  Т. 1. -  S. 452; Див. також: MOL, DL 76744.
2080 «[...] porcine cuiusdam possessions sue, Raduanzege vocatam, de possessio Bazza vocata servientibus suis Bod et 
Mok vocatis, filys Koch pro servicys eorundem», див.: RDS1. -  T. l . - S .  494. Див. також: MOL, DL 76655.
2081 RDS1. -  T. 2. -  S. 283-284.
2082 Ibidem. -  S. 444.
2083 CDH. -  T. 9. -  V. 2. -  S. 465.
2084 possessionem filiorum Iruzlou et proximorum suorum [...] Pyhuhe vocatam», див.: RDS1. -  T. 1. -  S. 421.
2085 RDS1.-T. 2 .-S . 137.
* За Ф. Улічним, частина поселень існувала від IX-XIU ст. (див.: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  
S. 152, 157, 175, 179, 230, 250-251, 268, 383, 397, 549-550, 649 Hankovce, Haiin nad Cirochou, Hriadky, 
Humenn£, Kochanovce, Kravany, Lackovce, Papovce, Petrusfalva, Turany nad Ondavou, Zubne та ін.).
** Див.: Konya P. Jaseftov v stredoveku / P. Konya II Jaseiiov / [zostavovateF M. Molnar]. -  Bratislava : [Б. BJ, 2009.
-  S. 37-42; Stofej P. Brekov / P. Slofej, K. Stofejova, A. Banik. -  PreSov : Vyd-vo Michala VaSka, 1997. -  26 s.
2086 RDS1.-T. 2 .-S .  137.
*** На думку Ф. Улічного, Ясеньов існував задовго до 1314 p., і, можливо, магістр Петро вирішив збудувати тут 
фортецю, додатково укріпивши навколишні надання, отримані 1284 р. від короля Володислава IV (див.: Ulidny F.
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згадані лише з першої третини XIV ст.2087 Terminus ante quem Брековський замок 
перейшов Петрові Петене 1314 р.2088, втім, відомі й інші дати2089. Родина отримала ці 
маєтності від сина Андрія -  Лаврентія через обмін на Гуздов і Збудза (possessiones 
Huzdou et Zubugya vocatas -  тепер, відповідно, місцевість в околицях села Вінного, 
округ Міхаловце, Кошицький край, Словаччина та село Збудза, округ Міхаловце, 
Кошицький край, Словаччина) 0 Тож між 1314-1317 pp. було укріплено мури 
фортеці, яку під час повстання Філіпп Друґет брав штурмом2091.

Отже, Гуздов і Збудза мали належати Петрові terminus post quem 1301 р. До 
того possessio Zubugya перебувало у власності сина Бодислава Володислава2092.

На відміну від Брекова, точний час, коли родина Петене отримала 
Ясеньовський замок, невідомий, імовірно, після 1278 р 2

Очевидно, тоді ж в околицях Брековського замку магістр здобув Блатне 
Ревіштя (possessionum Riwche, Rywche, Rychee, Ryuche, Ryche -  тепер село Блатне 
Ревіштя, округ Собранце Кошицького краю, Словаччина)2094. У 40-х pp. XIII ст. 
поселення належало синові Себеслава Петрові, якого науковці не раз називали русь
ким поселенцем східних комітатів країни 095 Однак, очевидно, за відсутності пря
мих нащадків та, можливо, з інших причин 1314 р. село перейшло Петрові Петене і 
його синові Петрові, а 1317 р. було конфісковано2096 Далі власником села став 
магістр Лаврентій, який особливо відзначився в боротьбі із загонами опозиційної 
Карлові Роберту знаті2097

Важко встановити час набуття вельможею поселення й фортеці Борша (Borsy, 
Borsa, Warscha -  тепер село Борша, округ Требішов Кошицького краю, Словаччина), 
відомих terminus post quem 1244 -  terminus ante quem 16 жовтня 1323 pp. (1245 p., 23 
січня 1317 p., 11 лютого 1318 p., 14 травня 1323 p.)2098. Акт 16 жовтня 1323 p. серед 
мешканців нотує сина Пете Теодора (Tyuodor filius Pethew)2099, чию належність до 
родини Петра Петене, втім, не встановлено. Ті ж до 1323 р. втратили свої землі після 
поразки від короля. Незрозумілі й обставини, за яких Теодор отримав надання2100

Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 194-195). Ясеньовський замок, як і твердиню Барка, за М. Плачеком та 
М. Боною, найінтенсивніше розбудувала родина Петене (див.: Ріабек М.. Op. cit. -  S. 79, 144). Населення око
лиць Ясеньова, за словами В. Рабіка, могло належати до вільних госпітів (див.: Rabik V. Nemeck6 osidlenie па 
uzeml vychodneho Slovenska v stredoveku (SariSska iupa a slovenskl 6asti 2up Abovskej, Zemplinskej a U2skej) / V. 
Rabik. -  Bratislava: Karpatskonemecky spolok na Slovensku, 2006. -  S. 322).
2087 CDH. -  T. 8 .-V .3 .-S .5 1 0 .
2088 RDSl.- T. l . - S .  536.
2089 Упорядники енциклопедії словацьких фортець висловили припущення про те, що магістр Петро купив за
мок 1307 р. (див.: Ріасек М. Op. cit. -  S. 79). Аналогічної думки дотримується П. Енґел (див.: Engel P. Magyar- 
orszAg vildgi archontol6gidja 1301-1457. -  Vdmagyok 6s varbirtokosok. -  B&rk6, szlk. Brekov (Zempl£n m., ma SL). 
Хоча посилання на диплом № 522 у реґестах за редакції В. Седляка не наводить переходу твердині до рук 
Петра Петене (див.: RDSl. -  T. 1. -  S. 241).
2090 A Nagymihalyi 6s Sztarai gr6f Sztaray csaldd oklev&tara. -  K. 1. -  S. 41.
2091 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 73-74.
2092 Конкретна дата в документі відсутня (див.: AKOkl. -  T. 1 : (1301-1305). -  Old. 103).
2093 EOkm.-К . 1. —Old. 246.
2094 Див., зокрема: A Nagymihalyi 6s SztArai grof Szt&ray csal£d oklev£lt£ra. -  K. l . - S .  126-127, 142, 144-145, 302, 
435.
2095 Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 2. -  C. 501; Гаджега В. Назв, праця. -  С. 47.
2096 A NagymiMlyi 6s Sztarai gr6f Szt&ray csaldd oklevlltira. -  K. l . - S .  103.
2097 Ibidem. -S . 126.
2098 CDS1. -  T. 2. -  S. 115, 142; RDSl. -  T. 2. -  S. 105, 147,415,462.
2099 RDSl.-T. 2 .-S .  462.
2100 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 64-65.
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Кулчу Мік у Сотмарському комітаті (.Kolch, Kulch, Olchua, Keulch in Comitatu 
Zathmar), який Петрові Петене приписує А. Сірмай, уперше відомий 1267 р. 
Збудований млин додавав поселенню знаковості21 . Поганий стан наступної згадки 
1322 р. не дозволяє встановити попередньої належності села2102. Точно відомо, що 
terminus ante quem 2 березня 1325 р. селом урядував Міка Чаланус, а відтак воно 
відійшло Андрієві, прозваному Чортом (Andreas dictus Vrdug), та його синам2103

Парчовани (villa Ретои) відомі з 1233 р.2104. За актом 31 серпня 1245 р. їх на
звано сусідніми Альбінова та Дворянок, які придбав батько Петра Петене -  комес 
Петро син Петра2105 На думку Ф. Улічного, тоді населений пункт перейшов родові 
Петене2106. Конфіскація відбулася до початку 1321 р.2107

Села Ґрядки (Gerenda/Cuerenda), Кравани (Kereple/Kereplye), Кохановце 
(Kohan/Kokan, пізніша згадка 1374 р.21 ) і Петрове-над-Лаборцем (Petrus- 
faluatPetrouych, пізніша згадка 22 травня 1323 р.21 ) відомі 10 вересня 1321 й
1322 pp.2110 Занотовані Оґрадзани (Garagina/Geregenne), Галатшкафалва (Halatska- 

falva), Ганковце (Hankfalva), Гажін (Hazina), Гуменне (Нотоппа), Янковце (Ianko- 
falva), Словенска Кайна або Руська Кайна (Kajnafalva), Мала і Велька Домаша 
(Keekmezey), Малий і Велький Каменец (Kementze/Kwesd), Кепла (Керіа), Лачковце 
(Laczkafalva), Лука (Luka), Попфалва (Papfalva), Птіч’є (Pethitse), Племпнафалва 
(Plempnafalva), Препкефалва (Prepkefalva), Свініце (Szinna, Szenna, Seiner, Scyner, 
Zenna*), Тамкафалва (Tamkafalva), Вадна (Vadna), Зактсон (Zaktson) і Зубне (Zubna) 
конфісковано в магістра Петра 1317 р.2111.

Престижність Строчина (Strachynna), Велької й Малої Домаші (Keykmezew), 
розташованих на кордоні з володіннями Романовичів та краківських П’ястів, за 
І. Драшкочи, підкреслювали збори мит, зокрема -  з Русі211 , і цього права після 
родини Петене набули славонський бан Міка із синами -  магістрами Стефаном, 
Володиславом й Акошем2113

Пізнього походження згадки про прикордонне поселення нобеля Полянка (Ро- 
lyanka, Paulan, Palyanka, Polyank, Palanka -  тепер село Блатна Полянка, округ 
Собранце Кошицького краю, Словаччина або село Сечовська Полянка, округ

2,01 CDH .-T. 7 .-V .3 .-S .  54.
2102 AKOkl. -  T. 6 : (1321-1322). -  Old. 183.
2103 AKOkl. -  Т. 9 : (1325). -  Old. 55; T. 11 : (1327). -  Old. 232.
2104 CDAC.-V . 6. -№ 330.
2.05 CDS1.-T. 2 .-S . 132.
2.06 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej 2upy. -  S. 384.
2107 RDS1. -  T. 2. -  S. 284.
2108 CDH. -  T. 9. -  V. 6. -  № 222.
2,09RDS1.-T. 2 .-S . 284.
2110 CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 263; RDS1. -  T. 2. -  S. 284, 386.
* Перше повідомлення про Свініце в комітаті Унґ, за актом еґерського єпископа Мартона, датується 10 квітня 
1319 р. Втім його приватновласницька належність не відома (див.: AKOkl. -  Т. 5 : (1318-1320). -  Old. 168-169). 
Під 1325 р. та 1337 р. в селі згадано йобагіонів (AKOkl. -  Т. 9 : (1325). -  Old. 15-16; Т. 21 : (1337). -  Old. 242), 
але чи брали вони участь у виступі Петра Петене проти короля 1315-1321 pp., неясно. Нащадкам вельможі 
поселення не повернули (див.: AKOkl. -  Т. 9 : (1325). -  Old. 15; Т. 25 : (1341). -  Old. 185-186; Т. 31 : (1347). -  
Old. 91-92).
2111 RDS1. -Т . 2. -S . 137.
2112 Draskoczy I. Saros megye vamhelyei а 14. szazadban / 1. Draskoczy // TanulmAnyok Borsa Ivin tiszteletere / [szer. 
E. Csukovits]. -  Budapest: Magyar orszigos Leveltar, 1998. -  Old. 47,56.
2113 AKOkl. -  T. 26 : (1342). -  Old. 343.
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Вранов-над-Топльов, Кошицький край, Словаччина)*. Перша згадка села датована 
18 жовтня 1306 p.: «Петро, син магістра Петра [...] особисто присутньому сервієнто- 
ві Абране, синові Куча, та через нього всім нащадкам і спадкоємцям [...] за вірну 
службу дарує в постійне користування власне залюднене надання Полянка» . 
Наступна згадка 10 лютого 1321 р. засвідчує конфіскацію поселення2115

Родову маєтність Петра Петене Сечовце (Sceech, Zech, Zeech, Szech, Zwgch), 
постраждалу від нападу синів Аби Амадея та їхніх людей 1312 p., від 1321/1322 р. 
нотують серед конфіскованого майна вельможі2116. За Ф. Улічним, до середини
XIII ст. населений пункт належав королеві2117 Дослідження В. Рабіка доводять 
проживання в його околицях вихідців з Русі, очевидно, добре знайомих Петрові. їх 
масова поява на південних та південно-західних межах поселення, за словами 
автора, датується 1321-1355 pp.2118.

Збеґньов (Zebegneu, Zebehne, Zhebene, Zebwgnew, Zebugneu, Zebeguneu) 
відомий із джерел від вересня 1245 р.2119, хоча, на думку Ф. Улічного, до XII ст.2120 
Разом із Розвадовцами село належало магістрові Петрові вже 1297 р. Із по
шкодженого тексту диплома зрозумілою є належність надань батькові Петра Петене
-  Петрові2121. Terminus ante quem 1322 р. нерухомість конфіскували2122.

Найориґінальнішими залишаються повідомлення про Вішньов (Vyssnyo, 
Vysnou, Wysnyo, Wysnou, Wysnow, Wysnowd, Wysno, Wisna) та Соломон. Зокрема 
серед власності Мишка з роду Мишка (Miscouc, de genere Miscouc) село Вішньов 
відоме з 1239 р.2123. До цієї родини, як ми припускаємо, належав бан Філя -  зять бо
ярина Судислава. Між 1242-1247 pp. (а ймовірно, до 1270 р.) поселення належало 
Ростиславові Михайловичу. В дипломі Стефана V 1270 р. серед його земель 
згадували:

«[...] колишнє надання Чичву [тепер -  град Чічава, округ Вранов-над-Топльов, 
Пряшівський край, Словаччина. -  М. 5.**] в комітаті Земплін на кордоні з Польщею, із 
прилеглими до нього селами Довгополе [тепер -  мабуть, село Длге Клчово, округ Вранов над 
Топльов, Пряшівський край, Словаччина. -  М. В.] та Вишню з усіма добрами та належ- 
ностями [...]»2124.

* Попри пізню появу поселення в джерелах, філологічний аналіз його назви та зіставлення свідчень про сусідні 
села підтверджують його виникнення до XI ст. (тепер -  село Сечовська Полянка, округ Вранов-над-Топльов, 
Пряшівський край, Словаччина). Див.: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej 2upy. -  S. 460.
2114 «Petrus filius magistri Petune [...] possessionem suam populosam, Palanka vocatam [...] Abrane, filio Kuch servi- 
enti suo, presencialiter astanti, et per eum suis heredibus ac successoribus pro serviciis suis fidelibus in meritoriis [...] 
dedisse,donasseetperpetuocontulisseestconfessus», див.: RDS1.- T. l . - S .  200. Див.також: MOL,DL 1699.
2.15 CDH. -  T. 8. -  V. 5. -  S. 117; RDS1. -  T. 2. -  S. 284.
2.16 CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 293; RDS1. -  T. 2. -  S. 386,406,447.
2117 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej 2upy. -  S. 457.
2118 Rabik V. Nemeck6 osidlenie na uzemi vyvhodneho Slovenska v stredoveku. -  S. 280.
2,19CDS1.-T. 2 .-S . 138.
2120 Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 628.
2121 CDAC. -  V. 10.-№180.
2122RDS1.-T. 2 .-S . 386.
2123CDS1.-T. 2 .-S . 44.
** Фортеця Чічава стояла на стратегічно важливому шляху до польських земель. У 1316 р. вона стала осеред
ком протистояння військ Петра Петене та лояльної до короля замкової залоги, яка успішно вистояла облогу 
(див.: Pladek М. Op. cit. -  S. 99).
2124 «[...] item quondam possessionem Chychywa vocatam in Comitatu Zemlen sitam in confinio Polonie, cum villis
ad ipsam pertinentibus, Hussceumezen et Wysno vocatis, simulcum utilitatibus et pertinencijs earundem [...]», див.:
CDAC. -  V. 12 : (1274-1300). -  №5; див. також: Ulidny F. Dejiny osidlenia Zemplinskej iupy. -  S. 595.
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Рішенням короля поселення в довічне користування набув головний коню
ший, магістр Рейнольд2125 Невстановленим, утім, залишається власник Вішньова 
між 1247-1270 pp. Імовірно, воно й надалі належало руському князеві, про якого 
після 1264 р. ми не володіємо інформацією. Мабуть, смерть Белиного зятя 
дозволила Стефанові V передати село новим господарям.

На рубежі XIII-XIV ст. поселення Вішньов перейшло Петрові Петене, але в 
1306р. власник розподілив його між слугами: «[...] магістр Петро син Петра, 
прозваний Петене, колись залюднене поселення, назване Fuluisno [буквально -  Пів- 
Вишні. -  М Я.], в комітаті Земплін, і належить лише нам, передає сервієнтам 
Маркульфові й Кучу»2126 Підтвердження переділу знаходимо в згадках про насе
лений пункт 1321/1322 p., до 29 травня 1323 p., 29 травня 1323 р. і після 29 травня
1323 р. На початку 20-х pp. XIV ст. конфісковане село надалі складалося з трьох 
частин (іtribus Vysnouf127

Натомість село Соломон, яке ми не локалізували, вперше відоме з епістоли 
папи Yp6aHaIV (Urbanus Р. Р. 1261-1264) до молодшого короля Стефана серед 
власності вдови Ростислава Михайловича -  Анни із синами Михайлом та Белою, 
надане їм terminus ante quem 1264 р.2128. Очевидно, поселення належало фортеці 
Фюзер (тепер -  медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), вперше відомій з того ж 
документа. Від 1285 р. замок перейшов палатинові Абі Амадеєві2129, натомість 
Соломон, за «Списком документів маєтностей Гуменне, Требішов, Свініца, Ужго
род, Невицьке за 1268-1702» -  Петрові Петене2 30 Хоча подальша доля надання 
невідома, маємо черговий приклад того, як магістр Петро набув колишні землі князя 
Ростислава. Обставини цього залишаються дискусійними.

Отже, аналіз нерухомої власності Петра Петене сина Петене не дав 
однозначної відповіді на запитання про етнічність його роду. Однак утримання 
родиною поселень Альбінов і Вішньов дозволяє припустити належність батька 
Петра до чернігівського або галицького оточення князя Ростислава, переселеного з 
сюзереном у 40-х pp. XIII ст. до Угорщини, участь у поході проти Романовичів й 
битві під Ярославом, втечу, а з часом належну винагороду земельними наданнями, 
які пізніше успадкував його син. Родина при цьому володіла маєтностями, в яких 
мешкали госпіти з Русі.

Тож посольство магістра Петра до якогось з руських володарів 1315 (1316) р. 
виглядає обґрунтованим і закономірним.

2125 CDAC. -  V. 12 : (1274-1300). -  №9.
2126 «[...] magister Petrus, filius Petri, dicti Petune, quondam possessionem suam populosam, Fuluisno vocatam, sibi 
soli pertinentem, in comitatu de Zemlen existentem Morkolfo, filio Kuch, servienti suo dedit», див.: RDSl. -  T. 1. -  
S. 200.
2127 CDH. -  T. 8. -  V. 2. -  S. 293; RDSl. -  T. 2. -  S. 422,424.
2128 CDA. -  T. 3. -  № 70.
2129 Feld I. Fiiz6r v*r / /. Feld, J. Cabello. -  Miskolc : Herman Ott6 Muzeum, 1980. -  Old. 23.
2130 §AP, Drugeth Humennl, Elench pisomnosti panstiev Humenn6, TrebiSov, Svinica, Uihorod, Nevick6 z r. 1268- 
1702 (§k. 14), 150, S. 2.
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* * *

Імовірно, Петро син Петене за лінією батька Петра зберігав належність до 
знаті, яка впродовж кінця 30-40-х pp. XIII ст. підтримувала на галицькому престолі 
князя Ростислава Михайловича з династії Ольговичів. Набуття й успадкувавня сіл 
Альбінов та Вішньов, оволодіння руським, мабуть, за походженням Земпліном2131, 
укріпленнями на кордоні з Галицькою землею (зокрема тими, які заснували й 
заселили іноземні госпіти), залучення Романовичів до боротьби за корону Арпадів 
підсилюють запропоновану версію.

Доведеними можна вважати зв’язки нобеля з князями, які на початку XIV ст. в 
не до кінця зрозумілий спосіб контролювали частину закарпатських територій. 
Однак на тлі внутрішньополітичного конфлікту в Угорщині й прямої, очевидно, 
участі в ньому галицько-волинських володарів ті втратили здобуті раніше землі, а 
рід Петене -  свої надання. Втім родина, мабуть, пізніше повернула частину 
колишніх володінь. Підкреслюючи його давність і славність, про рід Петене (Peto) 
згадував угорський автор XVII ст. Матей Бел2132.

Загалом досліджуване питання потребує подальшого ретельнішого вивчення 
із залученням досі не опублікованих документів Угорського Державного архіву 
(MOL) та документосховищ інших держав. Зважаючи на поширення імені Пете 
(Petheu, Petew, Peteu), слід обережно ставитися до пошуку додаткових аргументів 
щодо етнічності магістра Петра. Патроніми Пете, Петене часто зустрічалися при 
ідентифікації інших відомих угорських родин2133

Отже, для канцеляристів першої половини -  середини XIV ст. родина 
Пете/Петене terminus post quem антикоролівського виступу могла асоціюватися з 
етнонімом «русь». Пояснити відсутність такої асоціації в джерелах попереднього 
періоду важко. Ймовірно, ця нова ідентичність родини з’явилась після посольства 
Петра Петене до Галицької землі. У 20-50-х pp. XIV ст. носіїв родового предикату 
Пете називали Руськими, але при цьому встановити їхній генеалогічний зв’язок із 
держателем Сечовець непросто.

2131 Stanislav J. Odkryte mend slovenskych miest a dedin. -  S. 73.
2132 Bel M. Zemplinska stolica / M. Bel. -  Bratislava: Zemplinsky valal, 2000. -  S. 59-60. Зацікавлення M. Бела 
(1684-1749) історією угорських земель відоме за працею Яна Тібенського (див.: Tibensky J. Matej Bel a jeho 
vzfah k slov&kom / J. Tibensky II Historicky dasopis. -  1984. -  R. 32. -  £. 2. -  S. 193-218).
2133 Див., зокрема, на прикладі родин Балоґ і Дренчен: AKOkl. -  Т. 28 : (1344). -  Old. 114; MOL, DL 56858а; 
MOL, DL 108022 та ін.
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6.3. ДМИТРИЙ ДАДЬКО 
(COMES DECHK, CAPITANEUS RUTHENORUM)

Серед боярства, пов’язаного стосунками з угорськими королями XIV ст., 
дискусійною залишається постать Дмитра Детька21 4. Досі немає чіткої думки про 
його ймовірну васальну залежність від Людовіка І, зафіксовану актом 20 травня 
1344 р. Анжуйський володар звертався до вельможі як «вірного свого мужа, 
шляхетного комеса Дечка, капітана [старости землі Руської. -М . В.] Русі».

«Людовік, Божою милістю король Угорщини, своєму вірному мужеві, шляхетному 
комесові Дечкові, капітанові русі посилає вітання та ласку. Вірні громадяни та госпіти 
наших міст згаданого королівства Угорщини, а особливо мешканці Кошиць, жаліються нам, 
бо, маючи зазвичай намір відправлятися в торговельних справах на Русь та прибуваючи до 
місць збору податків, ваші митники у кожному випадку стягують цілком несправедливо 
завеликий податок. Також, коли від людей або торгівців Польського королівства або ж з 
інших королівств виїжджають, їх несправедливо й незаслужено визискують. З огляду на 
вірність Вашої Превелебності [акцент і курсив наш. -  М. В.]9 знану нам належно від 
присутніх, доручаємо, щоб стосовно випадків навколо деяких наших мешканців та госпітів, а 
особливо жителів нашого міста Кошице, на місцях збору митниками Ваших податків, а також 
за умов виїзду мешканців і госпітів Польського королівства та інших королівств надмірних 
податків і зловживань не чинити. Через інших цього також не чинити [.. .]»2135

Науковці по-різному тлумачили вжите до галицького боярина invocatio. 
Зокрема, у М. Грушевського читаємо:

«[...] титулатуру Людовикового листу до Детька треба пояснити тим, що признаючи 
за собою традиційні королівські права на Галичину, Людовик з того становища називав Дедь- 
ка своїм васалом»2136.

Самостійним високопосадовцем Галицької землі вважав нобеля Павло 
Іванов2137

Оригінально зміст акта 1344 р. оцінював В. Гарданов. Автор зазначав:

2134 Див. наприклад: Волощук М. М. Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля 
Людовика І / М. Волощук II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2012. -  Вип. 6. -  С. 269-279.
2135 «Ludouicus, Dei gratia Rex Hungariae, fideli suo viro Magnifico, Comiti Dechk, Capitaneo Ruthenorum, salutem 
et gratiam. Conqueruntur Nobis fideles ciues ac hospites ciuitatum nostrarum regni Hungariae praedicti, et specialiter 
ciues ciuitatis nostrae Cassa vocatae, cum rebus scilicet mercimonialibus ad Rutheniam, procedere consueti, quod cum 
ipsi, cum eorum rebus mercimonialibus ad loca tributorum vestrorum peruenirent, Tributarii Vestri super ipsos 
tributum superfluum, imo omnino iniustum, et plus quam a populis, seu Mercatoribus regni Poloniae, ac aliorum 
regnorum, ab ipsis exigerent, et extorquerent indebite, et iniuste; quare fidelitatem Vestrae Magnificentiae de 
praesentibus requirimus diligenter, nihilominus damus in mandatis, quatenus super factos ciues et hospites quarumlibet 
ciuitatum nostrarum, et specialiter praedictae ciuitatis nostrae Cassa, in locis tributorum Vestrorum per vestros 
tributarios superfluum tributum, ac plus, quam a populis et hospitibus regni Poloniae, et aliorum regnorum exigi facere 
non velitis, et non debeatis; aliud propter eaque non facturi [...]», див.: CDH. -  T. 9. -  V. l . - S .  209-210; AKOkl. -  
T. 28: (1344).-O ld. 232-233.
2,36 Грушевський M. C. Історія України-Руси. -  T. 4. -  C. 29.
2137 Ивановь П. А. Историческія судьбьі Вольїнской земли сь древнійшихь времень до конца XIV віка / 
П. Ивановь. -  Одесса : Зкономическая типографія, 1895. -  С. 236.
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«[...] грамоту Людовіка складено з таким розрахунком, щоб не принижувати Дмитра і, 
висловлюючи йому зовнішні знаки королівського благовоління, дати відчути в той же час, 
що він не рівня “божій милості” королю Угорщини [...] в особі Дмитра-“дядьки” угорський 
король має справу не зі своїм васалом, а з таким же суверенним володарем, як і він сам»2138.

І. Крип’якевич дійшов думки, що станом на середину XX ст. «[...] зали
шається нез’ясованим, чи Дмитро Детько керував самостійно, чи залежав від 
Любарта, або був васалом угорського або польського королів»2139 Схожими 
сумнівами статусу Дмитра Детька і підконтрольних йому земель до 1344 р. 
переймався О. Купчинський2140 Підсумував на початку XXI ст. вивчення біографії 
вельможі О. Мазур*. Наведений сюжет історик інтерпретував так:

«Неоднозначність цих формулювань [у дипломі короля Людовіка І 1344 p. -  М. В.] не 
тільки переконливо свідчить, що угорський монарх звертається до володаря сусідньої неза
лежної держави, але й виступає цікавою ілюстрацією важкого пошуку придворним канцеля
ристом угорського короля відповідних формул до особи, чию владу за середньовічними кано
нами аж ніяк не можна визнати легітимною» 141.

Однак у європейській історіографії від кінця XIX ст. домінував інший підхід. 
Науковці вважали Дмитра Детька здебільшого прямим васалом Анжуйської 
династії. Серед найпослідовніших -  польські дослідники2142, чиє завдання на 
початку XX ст. полягало в історичному обґрунтуванні неповноцінності 
державницьких прагнень українців, а отже -  демонстрації їхньої нездатності 
суверенного правління. Ця традиція майже без змін проіснувала до початку 
XXI ст.2143

Найповнішою є аргументація Генріха Пашкевича2144. В основу відповідей на 
запитання ймовірності васальної залежності від угорського короля історик поклав 
згадане invocatio акта 20 травня 1344 р. Дослідник переконаний у тому, що боярин 
після спільної угорсько-польської військової кампанії весни 1340 р. набув від Карла 
Роберта й Людовіка І посаду старости, яка, безумовно, символізувала залежність. 
Систему доказів історик вибудував через порівняльний аналіз уживання офіційним 
угорським і польським діловодством формул «славний муж» («vir magnificus»), 
«Ваша Превелебність» («vestra Magnificentia»). Приклади, які навів Г. Пашкевич, 
засвідчують неодноразове вживання таких звертань володарів до підданих. Тож не

2138 Гарданов В. К. Указ. соч. -  С. 248.
2139 Крип ’якевич /. Назв, праця. -  С. 146.
2140 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 194-195.
* Цей фрагмент, на жаль, А. Петрик не вивчав (див., наприклад: Петрик А. Боярські політичні угрупування та 
їх роль у процесі становлення Галицько-Волинської держави. -  С. 62-63; Його ж. До історії боярських родів 
Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 40; Його ж. Еліти Белзької землі XIII-XIV ст. / А. Петрик І І 
Белз і Белзька земля. -  Белз, 2006. -  Вип. 2. -  С. 21; Його ж. Великий галицький боярин Дмитро Детко та його 
рід / А. Петрик II Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич : Коло, 2009. -  Вип. 13. -  С. 33-44).
2141 Мазур О. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae Russiae». -  C. 19-20.
2142 Див., наприклад: Abraham W. Powstanie organizacji ko£ciola lacinskiego na Rusi / W. Abracham. -  Lw6w : Na- 
kladem Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, 1904. -  T. 1. -  S. 218; Dqbrowski J. Kazimierz Wielki. Tw6rca 
Korony Kr61estwa Polskiego / J. Dqbrowski. -  Krakow : Universitas, 2007. -  S. 32.
2,43 Див., наприклад: Wyrozumski J. Kazimierz Wielki / J. Wyrozumski. -  Wroclaw-Warszawa-Krak6w : Zaklad Na- 
rodowy imienia Ossolinskich, Wyd-wo, 2004. -  S. 92-94.
2144 Paszkiewicz H. Op. cit. -  S. 78-81.
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варто розглядати цю формулу як щось особливе, покликане підкреслити суверенний 
статус Дмитра Детька 1

Цю думку досі не спростовано, зокрема, у статті О. Мазура2146, чиї аргументи 
є не такі переконливі. Серед інших учених, які чітко, хоча й без додаткових доказів, 
називали Детька васалом короля -  Ф. Шабульдо2147

В угорській історичній науці наведений сюжет не становив предмета 
окремого розгляду2148, серед васально залежних від Людовіка І країн 40-х pp. XIV ст. 
руські землі не називали2149 Тому і далі існує потреба переосмислити відомі 
свідчення про Дмитра Дедька та інтерпретувати акти, які ще спеціально не вивчали. 
При цьому поглибленого аналізу стосунків галицького боярина з литовським князем 
Любартом чи польським королем Казимиром III ми не надаємо. Основна увага на 
відносинах з угорським володарем.

Згадок про вельможу в матеріалі першої половини XIV ст. не надто 
багато2150. Зокрема, за хронікою Яна з Чарнкова, «муж на ім’я Датко володів замком 
Перемишль»21 1. Належність боярина до місцевої знаті, набуття земельних ресурсів 
ніхто з істориків не брав під сумнів2152. Утім науковці не заглиблювалися в 
етнічність вельможі і не зауважили подальшої схожості. Особа, яку згадують 
документи Болеслава-Юрія II (Georgius, 1323-1340) та акти 1344 p., за іменем іден
тична групі осіб (або ж населених пунктів!) з угорських дипломів 1240-1415 pp.2153 
Серед таких: Dechk, Dechyn, Detk, Dethk, Detkh, Dethka, Dzetzkonis та інші.

Поселення Detk, Dethk, Detha існували в сусідніх із Галичиною комітатах2154. 
їх ґрунтовне історико-географічне дослідження провів Д. Дьєрффі. Зокрема, Детек 
(Detek, тепер -  село Детек, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), відомий лише 
під 1274 р., з невідомих причин в останній чверті XIII ст. був незаселений (vacuam 
penitus et habitatoribus destitutam)2155 Натомість Дета (Detha, тепер -  місцевість на 
околиці села Шайолад, медьє Боршод-Абауй-Земплін, Угорщина), згадана 1323 і

2145 Ibidem.-S. 81.
2146 Мазур О. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae Russiae». -  C. 19-20.
2147 Шабульдо Ф. M. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф. Шабульдо. -  K .: 
Наук, думка, 1987. -  С. 40.
2148 Див., наприклад: A magyar nemzet tort&iete. -  К. З Az Anjou haz 6s OrSkosei 1301-1439 / [irtdk A. Por 6s 
Gy. Schdnherr]. -  Old. 162-163.
2149 Див.: Engel P. Die Barone Ludwigs des Grossen, Kdnig von Ungam / P. Engel II Alba Regia. Annales Musei 
Stephani Regis / [szer. J. Fitz]. -  Sz6kesfeh£rv£r, 1985. -  Sz. 22. -  Old. 11-19; Huber A. Ludwig I. fon Ungam und 
die ungarischen Vassalenlander / A. Huber II Archiv ftir dsterreichische Geschichte. -  Wien : in Commission bei Karl 
Gerald's Sohn, 1885. -  Bd. 66. -  S. 3-14.
2,50 Майже всі документи востаннє переклали й опублікували 1907 р. (див.: Куникь А. А. Указ. соч. -  С. 113- 
197). Частину з них видав і О. Купчинський (див.: Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Во- 
линського князівства. -  С. 179-180, 182, 186, 194-197, 199-200).
2151 «Ьаго Datko nomine castrum Przemysl habens», див.: Joannis de Czamkow. Chronicon Polonorum / Joannis de 
Czamkow // MPH : in 5 t. / [ed. A. Bielowski]. -  Lwow : Nakladem wtasnym, 1872. -  T. 2. -  S. 622.
2152 Підсумки досліджень див.: Мазур О. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae Russiae». -  C. 16-17.
2,53 CDH. -  T. 5. -  V. 3. -  S. 477-478; T. 6. -  V. 2. -  S. 49; T. 7. -  V. 4. -  S. 97; T. 8. -  V. 1. -  S. 447; T. 9. -  V. 7. -  
S. 38; T. 11. -  V. 1. -  S. 165; T. 10. -  V. 7. -  S. 236; CDAC. -  V. 10. -  № 26; CDP. -  T. 6. -  S. 199; T. 8. -  S. 38, 
242, 252; RDSl. -  T. 1. -  S. 433; T. 2. -  S. 23, 346, 460; MVSI: in 3 t. / [ad edendum preparavit M. Marek]. -  Tma- 
vae-Romae : Institutum Historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tymaviensem, 2010. -  T. 3 Registra 
Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. -  V. 2 : (1342-1452). -  S.l 10,130-131.
2154 CDH. -  T. 9. -  V. 7. -  S. 38; T. 10. -  V. 7. -  S. 236-237; AKOkl. -  T. 27 : (1343). -  Old. 511.
2155 Gyorffy Gy. Az Arpadkori Magyarorszag tdrt&ieti foldrajza. -  K. 1. -  Old. 77.
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1330 рр., тривалий час залишалася предметом земельних суперечок угорських 
можновладців2156

На цьому тлі генеалогія Дмитра Детька, на нашу думку, не виглядає такою 
однозначною. В літературі, втім, маємо з цього приводу кілька версій. Імовірним є, 
наприклад, походження Дмитра Детька із села Дядькова (літописний Божскми 
Д а д ь к о в ь ) на Пониззі (можливо, в Болохівській землі)2157 У 1907 р. А. Куник не 
відкидав його родового коріння із Дмитровичів (тепер -  село Дмитровичі Мос
тиського району Львівської області, Україна). Поряд з іншими селами (Iesmenich -  
тепер село Яксманіце, або Аксманіце, Перемишльський повіт, Підкарпатське 
воєводство, Польща; Plesouich -  мабуть, місцевість Плесовичі Мостиського району 
Львівської області, Україна та Popouich -  тепер село Поповичі Мостиського району 
Львівської області, Україна) воно до кінця XIV ст. належало Перемишльському 
замкові2158 Аргументи історика ґрунтувалися на повідомленні кількох дипломів 
1385 р. Так, угорська королева Марія надавала перелічені села Іоаннові з Палудзки 
(Ioanni de Palugya in Lyptov existencium) та його братам. Попередні власники Desk та 
Iwan (на думку видавця -  дружина Іоанна/Іванна) не залишили спадкоємців, що й 
зумовило рішення володарки2159 За словами А. Куника, «[...] хоча ототожнення 
Дмитра Детька з Desk-cw грамоти 1385 р. і з Dechk-ом грамоти 1344 р. досі ніхто не 
помітив, однак воно не підлягає жодному сумніву»2160

Цікавою є й інформація кількох угорських актів початку XIV ст. Зокрема, ви
даний в Естергомі диплом 24 червня 1309 р. згадує знатних осіб зі Зволена, а саме 
Деска сина комеса Міки (Desk filius comitis Mike) 161. Він відомий і з акта 13 квітня 
1312 р.2162, втім 13 січня 1315 р. занотований як Detk2163 Таке порівняння додатково 
засвідчує тотожність усвідомлення одного й того ж імені при його різночитанні і 
різному написанні.

Впродовж XIX -  початку XXI ст. історики чітко встановили обов’язки 
боярина Дмитра Детька (Дядька) при дворі Болеслава-Юрія II або якогось із його 
попередників. Майже всі називали вельможу вихователем чи опікуном володаря2164 
Отже, апріорі предикат « Д а д ьк о » -  слов’янського походження. При цьому іденти
фікацію особи актом Людовіка І, де боярина записано Dechk, науковці, звичайно, 
пояснювали помилкою писаря2165. Наприклад, О. Мазур, допускаючи хибність напи
сання імені адресата акта 1344 p. (sic!), переконаний, що сюжет диплома «[...] ви
ступає цікавою ілюстрацію важкого пошуку [курсив наш. -  М. В.\ придворним 
канцеляристом угорського короля відповідних формул до особи, влада якої за 
середньовічними канонами аж ніяк не могла бути визнана легітимною»2166 Іншими

2156Ibidem.-Old. 770.
2157 Ипатьевская летопись. -  Стб. 792.
2,58 Куникь А. А. Указ. соч. -  С. 132-133.
2159 CDH. -  T. 10. -  V. 1. -  S. 225-226, 261-262, 321-322.
2160 Куникь А. А. Указ. соч. -  С. 133.
2,61 RDS1.-T. 1 .-S . 295.
2162 Ibidem. -S . 421.
2163 Ibidem.-T. 2 .-S . 23.
2164 Найповніша аргументація на сторінках таких праць: Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  T. 4. -
С. 430-433; Гарданов В. К. Указ. соч. -  С. 248-249; Мазур О. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae 
Russiae». -  C. 17; Петрик А. Великий галицький боярин Дмитро Детко та його рід. -  С. 33-37.
2165 Куникь А. А. Указ. соч. -  С. 79; Гарданов В. К. Указ. соч. -  С. 249; Мазур О. «Demetrius Detko, provisor seu 
capitaneus terrae Russiae». -  C. 17.
2166 Мазур O. «Demetrius Detko, provisor seu capitaneus terrae Russiae». -  C. 19-20.





Церква Всіх Святих у місті Битчі (Словаччина) з XIII ст. 
Надання угорського вельможі Філі від 1235 р. Сучасний стан

Село Горне Штітаре (Словаччина). Володіння комеса Вітка 
сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан від 1246 р. Сучасний стан



Вигляд на село Сучани (Словаччина). Надання комеса Богомира сина 
Себеслава (Судислава) з роду Лудан від 11 грудня 1244 р. Сучасний стан

Село Луданіце (Словаччина). Родинне надання вельможного роду Лудан.
Сучасний стан
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Диплом естергомського препозита Фоми від 1231 р. 
зі згадкою про вельможного комеса Себеса з роду Гонт-Пазнан



Диплом вельможного комеса Себеса з роду Гонт-Пазнан від 25 лютого 1231 р.
та його висла печатка



Висла королівська печатка Бели IV

Королівський диплом Бели IV від 29 грудня 1250 р. 
зі згадкою Судиславого зятя бана Філі



Королівський диплом Бели IV від 13 квітня 1264 р. 
зі згадкою про Ярославську битву 17 серпня 1245 р . 

та участь у ній князя Ростислава Михайловича

Печатка Бели IV
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Королівський акт Бели IV від 1259 р. зі згадкою про учасників угорської 
кампанії на Русь, імовірно, 1245 р. йобаґіонів Бута й Натка, 

а також князя Ростислава Михайловича
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Диплом комеса Нітри Богомира сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан,
виданий між 1242—1243 pp.
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Диплом капітули міста Нітри від 1242 р. зі згадкою про комеса Богомира 
сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан
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Королівський акт Бели IV від 23 квітня 1243 р. зі згадкою про комеса 
Тренчинського замку Богомира сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан



Вислі королівські печатки Бели IV
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Диплом та фрагмент вислої печатки короля Бели IV від 22 квітня 1244 р. 
зі згадкою про відвідини князем Данилом Романовичем 

невідомого на ім ’я татарського хана
Ш:

tttn u^v-'j’jcritvu ycrfttwy~ живая)) uoltttjp jpuenuf ■ ^  row

^jfeeWnn-JSfisomw com<f > (Sataiel^6a(mefgeneret*m>Tyui>lt 

^eiLntiJtm c elaraijfer ̂ marttne nolbcreot» «преш О і ж ^  e

> J swIh^ eĵ S» njriit
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Королівський акт Бели IV від 23 травня 1244 р. зі згадками про комеса 
Богомира сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан та його родича Ґабріеля

сина Ґабріеля
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Диплом угорського короля Бели IV від 24 жовтня 1254 р. 
зі згадкою про комеса Богомира сина Себеслава (Судислава) з роду Лудан

Фрагменти вислої королівської печатки Бели IV



Невицький замок (Україна). Імовірно 
володіння магістра Петра Петене 
на початку XIV ст Сучасний стан

t,v

Село Янковце (Словаччина). Володіння магістра Петра Петене до 1317 р.
Сучасний стан

Твердиня Бачков (Словаччина) . Замок Бреков (Словаччина).
Володіння магістра Петра Петене Володіння магістра Петра Петене 

до 1317 р. Сучасний стан до 1317 р. Сучасний стан



Замок Ясеньов (Словаччина) . Село Оградзани (Словаччина).
Володіння магістра Петра Петене Володіння магістра Петра Петене

до 1317 р. Сучасний стан до 1317 р. Сучасний стан

Село Птіч’є (Словаччина). 
Володіння магістра Петра Петене 

до 1317 р. Сучасний стан

Місто Шарошпоток (Угорщина). 
Сучасний стан

Село Кохановце (Словаччина) . Володіння магістра Петра Петене до 1317 р.
Сучасний стан
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Диплом капітули міста Орадеї (Румунія) від 18 жовтня 1306 р. 
зі згадкою про магістра Петра сина Петене

Висла печатка капітули міста 
Орадеї (Румунія)

Храми Земпліна. 
Володіння Петра Петене



Копія королівського акта Карла Роберта від 1312р., виконана королівським 
суддею Павлом 20 лютого 1342 p., про вшанування магістра Петра Петене

землями Bazza
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Копія королівського акта Карла Роберта від 1312р., виконана королівським 
суддею Павлом 20 лютого 1342 p., про вшанування магістра Петра Петене

землями Bazza
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Диплом Еґерської капітули 1314 p. з вислою печаткою 
зі згадкою про магістра Петра сина Петене
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Королівський акт Карла Роберта від 2 січня 1317 р. зі згадками про 
відступництво палатина Копоса Борси і магістра Петра Петене

Королівська висла печатка Карла Роберта



Королівський акт Карла Роберта від 28 липня 1322 р. 
про конфіскацію майна Петра Петене

Копія королівського акта Володислава IV від 1281 p., 
виконана 16 жовтня 1417 p., зі згадкою про спустошливе пограбування 

військами князя Лева Даниловича комітату Уґочі
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Копія королівського акта Карла Роберта від 10 лютого 1321 p., 
виконана 19 липня 1323 p., про конфіскацію майна Петра Петене
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Перелік конфіскованого майна Петра Петене



Диплом капітули міста Орадеї від 12 листопада 1321 р. 
зі згадкою про магістра Петра сина Петене



Надгробок польського короля Казимира III (Краків, Польща). Сучасний стан

Вигляд на Перемишль (Польща). Надання боярина Дмитра Детька 
на рубежі ЗО—40-х pp. XIV cm. знаходилися в околицях міста
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словами, ретельно підшукували потрібне звертання до адресата, але допустили 
помилку в його імені!? Це припущення, на наш погляд, дивне.

Учені при цьому не брали до уваги акти, видані від середини XIII ст., де 
ідентичних за записом і звучанням предикатів немало, а генеза їхня не відома. Ми 
досі не знаємо, як боярин з’явився при дворі князя. Перша ж згадка про Дмитра в ак
товому матеріалі останнього Романовича датується 11 лютого 1334 р.2167. В договорі 
з Тевтонським орденом Temetrius Detko записаний другим свідком після галицького 
єпископа Ходка 168. Таке високе суспільне становище в історіографії пояснювалося 
головно функціями кормильця, «дядьки». Однак попри лексичні й фонетичні збіги в 
написанні прізвища/прізвиська боярина Дмитра ми не відкидаємо його походження 
з угорських земель.

Урядування Детька в Перемишльській землі, за Яном з Чарнкова, нотоване 
terminus Dost quem відвоювання Карлом Робертом східних земель королівства 
1322 р.21 Тоді ж, як натякає «Анонімний опис Європи», просування впливів динас
тії Анжу сягало правого берега Пруту2170. Хоча Абауйварський комітат, де згаду
валися поселення Детек і Дета, не розташовувався на кордоні з Перемишльською 
землею, все ж межував з іншими руськими землями.

Те, що Дмитро Детько в офіційній документації після 1340 р. вживав кири
лицю2171, було природним, бо навіть Казимирові III належить ряд актів, виданих 
церковнослов’янською мовою2172. Також, як і його попередник, capitaneus Russiae 
послуговувався латинською2173 Рівень освіченості та здібностей вельможі, безу
мовно, вважався високим. Дмитро, зокрема, виконував обов’язки княжого судці й 
печатника при Юрієві-Болеславові II, належав до боярської ради2174. До отруєння 
князя у квітні 1340 р. вельможа перебував у його курії щонайменше шість років.

Тому загалом не заперечуючи участі Дмитра у вихованні дітей керівної ди
настії, завдяки чому він отримав прізвисько Дядько/Дедько (Д а д ьк о ), м и  допускаємо 
його походження зі слов’янського нобілітету комітату Абауйвар, де розташовува
лися поселення Детек і Дета. За назвами сіл боярин міг отримати угорський варіант 
імені, відомого за актом 1344 р. Саме тому для Людовіка І ідентифікація Дмитра 
Dechk виглядала звичнішою з огляду на ймовірну попередню практику не 
зафіксованих документами відносин до 1334 р.

Подібне припущення вимагає цілком нового аналізу подій 1340-1341 pp. 
Участь вельможі у змові проти Юрія II або його отруєнні навряд чи відповідала 
інтересам Карла Роберта. Принаймні про хоча б якусь його позитивну реакцію 
нічого не відомо. Фактом залишається лише участь угорських підрозділів на чолі з

2167 Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 174.
2,68 Там само.-С. 179.
2169 Серед репрезентативних прикладів -  захоплення угорцями Маковицької фортеці, де з невідомого часу 
перебували підрозділи галицьких володарів (див.: CDH. -  T. 8. -  V. 6. -  S. 60).
2170 Anonymi Descriptio Europae Orientalis. -  S. 47-48.
2171 Лаппо-Данилевскій A. C. Печати послідніхь галичско-владимірскихь князей и ихь совітниковь /А . Лаппо- 
Данилевскій II Болеславь-Юрій II, князь всей Малой Руси. Сборникь матеріалові, и изслідованій / [сооб. 
О. Генсіоровский и др.]. -  СПб.: Издание Императорской Академии Наукь, 1907. -  С. 300.
2172 Див., наприклад: AGZ. -  Т. 1. -  S. 6.
2173 Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. -  С. 187-192,199-200.
2174 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів. -  С. 40.
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палатином Віллермом Друґетом у поході in Ruthenia навесні 1340 p.*. Кампанія, яку 
по-різному подають джерела, підтримувала загони Казимира III. Вона розгорталася 
двома напрямами -  волинським і галицьким. Війська на марші так і не були 
об’єднані під єдиним керівництвом. До Галича, як ми переконані, рухався палатин 
Друґет2175. Датується експедиція terminus post quem 1 травня -  terminus ante quem 14 
червня 1340 p.2176 Можливо, на першу чверть XTV ст. передгірську частину 
Галичини вже контролювала династія Анжу21 Посприяти цьому могли успішні 
бойові дії проти опозиції на чолі з колишнім палатином Копосом Борсою і Петром 
Петене на початку 20-х pp. XTV ст. Загалом спільні польсько-угорські дії можна 
вважати результативними.

Військова загроза весни -  літа 1340 р. мобілізувала руську знать, зокрема 
Дмитра Детька. Для збереження контролю над спадщиною Романовичів він 
заручився підтримкою хана Узбека (1313-1341). Джерела про це подають супереч
ливі свідчення. В актовому матеріалі Угорського королівства не раз підкреслювали 
загрозу від номадів ще від 1334-1335 pp.2178 За хронікою Іоанна Вітодуранді, за 
життя Болеслава-Юрія Тройденовича в лютому 1340 р. «[...] багато татар та інших 
поган голодом і бідами вдарило землями Кракова та Угорщини»2179

Сучасні подіям джерела окреслюють спустошення кочівниками земель Анжу 
та Пястів щонайменше від другої половини 1340 -  початку 1341 pp. Цей напад був 
такий резонансний, що знайшов відображення в документах, майже не пов’язаних 
між собою2180 Польський король навіть звертався по допомогу до авіньйонських 
пап2181. Але ті, задіяні у внутрішньополітичних справах французьких королів та в 
конфлікті з Англією, обмежувалися лише деклараціями підтримки.

* Останнім часом Л. Войтович висловив припущення про найзацікавленішого в отруєнні князя боярина Вовчка 
з Дроговижа (тепер -  село Дроговиж Миколаївського району Львівської області, Україна). Його родина перша 
серед місцевої знаті прийняла католицизм, і її всіляко опривілеював Казимир III (див.: Войтович Л. В. Князь 
Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета / Л. Войтович II Княжа доба : історія і культура. -  Львів, 2011. -  
Вип. 5. -  С. 220).
2175 Див.: Волощук М. М. Про похід палатина Віллерма in Rutheniam у квітні 1340 p. -  С. 53.
2176 Там само {terminus post quem 19/20 квітня -  terminus ante quem 7 травня 1340 p.). Нову хронологію 
запропонував Д. Гарді.
2177 Anonymi Descriptio Europae Orientalis. -  S. 47-48.
2,78 CDEM. -  Bd. 7 : (1334-1349). -  Abteilung 3. -  S. 889; Historia critica... -  Seria III. -  T. 2. -  S. 55.
2179 «[•••] multitudo Tartarorum et aliorum paganorum famis inedia conpulsa terram regis Gragowie et Ungarie 
ingressa est», див.: Chronica Johannis Vitodurani. -  S. 181,184.
2180 Див., зокрема: Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur altem Geschichte Preussens / [herausge- 
geben J. Voigt]. -  Konigsberg : bei den Gebriidem Bomtrager, 1848. -  Bd. 3. -  S. 34-35; DIR. -  V. 1 : (1199-1345). -  
S. 658-660; Incipit secundus liber secundae partis cronicae Pragensis, scriptus ad venerabilem partem dominum 
Johannem IV Pragensem episcopum XXVII // Fontes rerum Austriacarum. Osterreichische Geschichts-Quellen / 
[herausgegeben von dr. J. Loserth]. -  Wien : In commission bei Karl Gerold’s Sohn Buchhandler der Kais Akademie 
der Wissenschaften, 1875. -  Erste abteilung. -  Bd. V III: Die Kdnigsaaler Geschichtsquellen mit den zusatzen und der 
Fortzetzung des Domherm Franz von Prag. -  S. 564-565; Johannes Victoriensis 1211-1343 // FRG: in 5 bd. / 
[herausgegeben Joh. F. Boehmer]. -  Stuttgart: J. G. Gotta’sher Verlag, 1843. -  Bd. 1. -  S. 438; Rocznik Malopolski / 
A. Bielowski II MPH in 5 t. / [ed. A. Maleki, W. Ketrzynski, X. Liske]. -  Warszawa : PWN, 1961. -  T. 3. -  S. 199; 
Rocznik Traski. -  S. 860-861; VMH. -  T. 1 : (1216-1352). -  S. 637-638; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae 
gentium que finiti matum historiam illustrantia (далі -  VMPL) / [deprompta collecta ac serie chronologia disposita ab 
A. Theiner]. -  Romae: Typis Vaticanis, 1860. -  T. 1 : (1217-1409). -  S. 468.
2181 Bullarium Poloniae (далі -  BP) / [ediderunt et curaverunt I. Sulkowska-Kuras et St. Kuras]. -  Romae : P. A. N.
(Polska Akademia Nauk); I. H. (Instytut Historii) ; K. U. L. (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 1982. -  T. 1 (1 GOO-
1342). -  386 s.; BP / [ediderunt et curaverunt I. Sulkowska-Kuras et St. Kuras]. -  Romae : P. A. N. (Polska Akademia 
Nauk); I. H. (Instytut Historii); K. U. L. (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 1985. -  T. 2. -  483 s.
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За хронікою Яна з Чарнкова відомо, Дмитро Детько (baro Datko nomine), 
Данило з Острова й інші вельможі залучили ординців до походів у Європу218 . 
Причому загрозлива ситуація для Королівства Русі зберігалась, як видно з джерел, і 
в майбутньому. За Познанськими анналами, вже «того ж року [1341 о. -  М. В.] 
татари вступили в Сандомирську землю з протилежного боку Вісли»21 3 Зокрема 
1342 р. Малопольські аннали повідомляли: «Татари спустошили Люблінську та Сан
домирську землі»2184. Про напад на околиці Любліна (тепер -  місто Люблін, 
Люблінське воєводство, Польща) писав і Ян із Чарнкова218 . Аналогічних нотаток у 
польських наративах середини XIV ст. достатньо.

* * *

Отже, опрацьовані матеріали дозволяють припустити походження Дмитра 
Детька із слов’янського середовища володінь Анжу та підкреслюють його зовсім не 
лояльне ставлення до угорської династії. Спостерігається значно більший патрі
отизм і прихильність до Романовичів. Можливо, це спричинило негативне ставлення 
родичів Дмитра чи його власне до утвердження Карла Роберта в Угорщині, що, 
ймовірно, зумовило переїзд вельможі до сусідніх володінь Болеслава-Юрія 
Тройденовича. При цьому Дмитро Детько не був угорцем. Численні топонімійні 
згадки, імена Dechk, Detk, Dethk, Detkh, Dethka та інші комітату Абауйвар 
дозволяють запропонувати версію про ймовірно слов’янське коріння його батьків, 
можливо, колишніх руських поселенців.

Отже, invocatio короля Людовіка І до боярина в 1344 р.fidelis suus vir Magnifi- 
cus і comes, на наш погляд, могло відтворювати традицію колишнього звертання до 
нього в королівстві. Вжита формула, безумовно, не нотувала жодної фактичної 
залежності адресата від угорського короля, про що додатково свідчить текст 
документа -  прохання організувати торгівлю на Русі для купців із Кошиць на піль
гових умовах*.

Однак за браком інших підтверджень висловлені міркування є гіпотетичними.

* * *

Дискусійність запропонованих сюжетів відображають недостатність розробок 
в царині вітчизняної медієвістики й славістики та варіативність їх подальших 
розв’язань. Залучення, опрацювання, введення в науковий обіг нових документів

2182 Joannis de Czamkow. Op. cit. -  S. 621-622. Очевидно, фрагмент праці Яна з Чарнкова згодом запозичив Ян 
Длугош. Див.: Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae : in 10 libres / Joannes Dlugossi [komit. 
red. Z Kozlowska-Budkowa і in.]. -  Warszawa : PWN, 1975. -  Lib. 9. -  S. 294-295.
2183 «Eodem anno Tartari intrauerunt terram Sandomirie ab ilia parte Vasle», див.: Rocznik Poznanski I (starszy) 929- 
1341 // MPH : in 5 t. / [wydala B. Kiirbis]. -  Warszawa : PWN, 1962. -  Seria 2. -  T. 6 : Annales Poloniae Maioris. -  
S. 130.
2184 «Tarthari devastabant (terram) Lublinensem et Sandomoriam», див.: Rocznik Malopolski. -  S. 199.
2,85 Joannis de Czamkow. Op. cit. -  S. 622.
* За актом 9 серпня 1361 p., домовленості з Дмитром Детьком було досягнуто. Боярин, очевидно, відправив 
угорському королеві позитивну відповідь на його прохання. У документі, зокрема, йдеться про створення за 
наказом короля всіх найсприятливіших умов для утримування та продажу товару купцям, які прибувають з 
Русі й Польщі до Кошиць (див.: CDH. -  Т. 9. -  V. 3. -  S. 242-243). Отже, ця угода, попри складні стосунки 
кінця 40-50-х pp. XTV ст., діяла щонайменше 17 років.
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зарубіжного походження змушують по-новому розглядати історію Русі, й Галицької 
землі зокрема, з якою пов’язувалися не тільки місцеві знатні роди, а й іноземний 
нобілітет.

Безумовно, формування боярства відбувалося на поліетнічній основі. Відсут
ність належної кількості актового матеріалу князівських архівів не дозволяє 
встановити етнічностей, занотованих іноземними дипломами. Окрім колишньої 
хорватської родової знаті, впродовж XI-XTV ст. до Галичини потрапляли вихідці з 
різних земель: кочівники (печеніги, берендеї, половці), предки словаків, поляки, 
чехи, німці та ін. За тісної всебічної співпраці й за різні заслуги вони отримували від 
князів надання.

До останніх, як ми вважаємо, належить добре відомий літописам першої 
третини XIII ст. боярин Судислав. Його гіпотетична належність до чеського роду 
Лудан, широкі права і повноваження при дворі Коломана й Андрія у Галичі, 
маєтності в Угорщині й Галицькій землі свідчили про колоритність, впливовість та 
авторитетність серед різних прошарків населення обох країн. Активність вельможі в 
політичній сфері, участь у військових кампаніях королів прискорили кар’єрне 
зростання не тільки його, а й, на наш погляд, не менше чотирьох дітей. Зв’язок із 
галицькими землями підтримували матримоніальними стосунками з місцевою 
знаттю. Після того, як навесні 1234 р. Андрій II втратив контроль над Галичем, 
Судислав «зник» із джерел (його згадували лише через контамінований патронім 
синів Богомира і Вітка).

Спадкоємці боярина, представники близької й далекої родини брали участь у 
галицькій політиці Арпадів навіть після повної поразки від Романовичів. Майже всі 
сини й онуки боярина володіли нерухомістю на кордоні з Галичиною, їхню 
дипломатичну чи політичну діяльність середини -  другої половини XIII ст. королі 
належно винагороджували.

Руська етнічність учасників антикоролівського виступу на початку XIV ст. 
досі залишається складною, не розв’язаною, до кінця проблемою. Присутність у 
військах Аби Амадея, Матвія Тренчанського чи Копоса Борси, колишніх мешканців 
Галичини* або осіб, пов’язаних з руськими територіями, важко піддати сумніву. 
Каштеляном палатина Матвія був якийсь Микола, прозваний Руським, можливо -  
представник родини Печ2186 Серед ворогів Карла Роберта на початку XIV ст. відомі 
й окремі вельможі роду Балоґ218

Серед важких завдань та дискусійних розв’язань -  етнічність Петра Петене.
Контакти родини магістра Петра з мешканцями Русі в середині XIII ст. -  

беззаперечні. Втім немає певності у васальних стосунках з Рюриковичами його 
попередників (батька та діда). Присутність когось із родини в курії Ростислава 
Михайловича -  гіпотетична. Самого ж Петра документи кінця XIII -  початку 
XIV ст. жодного разу не нотували Ruthenus!Oros/Oruz/Wruz або dictus Orrus/Orros. У 
східних комітатах (Земплін, Унґ, Шариш), де він до 1314—1315 pp. мав надання, на 
середину XIV ст. мешкало чимало вихідців з Русі. Петро Петене набув частину

* Топонімія та імена мешканців східних комітатів опосередковано засвідчують їхню участь у виступах проти 
Анжу. Втім немає жодної впевненості в точному окресленні попереднього проживання цих людей. Це могли 
бути як галицькі, так і чернігівські землі.
2186 RDSl. -  T. 2. -  S. 154; AKOkl. -  Т. 5 : (1318-1320). -  Old. 31.
2187 Wertner М. Megjegyz£sek «А magyar nemzets£g а XIII. szAzad koz^peig» czimti munkAra. -  Old. 29; Kristd Gy. 
Csak M£t6 tartomanyuri hatalma. -  Old. 126,135.
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земель зятя Бели IV -  князя Ростислава, які той контролював у середині XIII ст. Під 
час виступу проти Карла Роберта він відправився з посольством in regnum Ruthe
norum для залучення місцевого володаря до боротьби за угорський престол. Інші 
причини місії незрозумілі. Це загалом могло пов’язуватися з проживанням Петрових 
предків у Галицькій землі чи володіннях Ольговичів на Чернігівщині, які під тиском 
монголів у 40-х pp. XIII ст. були змушені виїхати до Угорщини.

Рухоме й нерухоме майно магістра відоме за наданнями другої половини XIII 
-  початку XIV ст. Серед його підлеглих було чимало слов’ян і поселенців, 
ідентифікованих Руськими. Маєтності Петра Петене носили головно слов’янські 
назви. Про це свідчить численна мікротопонімія. Означення dictus Orrus могло 
закріпитися за окремими членами родини Петене в середині XIV ст. унаслідок 
дипломатичної місії 1315 р. до Романовичів або ж через чомусь не закріплену 
джерелами XIII -  початку XIV ст. традицію такого ж окреслення.

Про Дмитра Детька маємо небагато документів. Стосунки вельможі із 
сусідніми європейськими володарями (Казимиром III та Людовіком І) залишають 
чимало запитань. З етимологічного погляду незрозумілою залишається спів
звучність імені Dechk у документі угорського короля 20 травня 1344 р. з назвами 
населених пунктів Детек і Дета в комітатах Абауйвар й Боршод. Такий збіг не 
виглядає алогічним через відому в середньовіччі традицію надавати родові пре
дикати за назвами сіл і містечок. Натомість назви поселень нерідко відтворювали 
місцеву топонімію, гідронімію та ін.

Дмитрів контроль спадщини Романовичів після смерті Юрія-Болеслава Трой- 
деновича суперечив планам володарів Польщі й Угорщини. Зростання претензій і 
посилена військова активність належала Казимирові III, а не його угорському 
родичеві. Низка західноєвропейських наративів окреслює приховане й відкрите 
протистояння сторін 1340-1344 pp., яке увінчалося появою диплома Людовіка І 
1344 p., де боярина названо васалом короля. Така традиція звертання могла 
утворитися, як ми вважаємо, не лише через тиск західних сусідів на руські землі, а й, 
можливо, за попередніх взаємин Дмитра Детька з угорським володарем terminus ante 
quem 1334—1344 рр.

Попри присвоєння новою угорською династією титулу Galiciae Lodome
riaequae Rex, практичне послуговування ним у першій половині XIV ст. було 
нечасте. Сприйняття галицького урядовця слугою, мабуть, не пов’язане із цим 
фактом. Васальні зв’язки Дмитра з Анжу ми не відкидаємо через попереднє 
проживання нобеля (або когось із родини) в Угорському королівстві (в Абауйварі, 
наприклад). Invocatio 1344 р. стало можливим, на нашу думку, за урядування 
колишнього мешканця Корони капітана русі, старости землі Руської (Capitaneus 
Ruthenorum). До окремих її територій, попри угоди з поляками, угорці зберігали 
приховані претензії до початку XV ст.
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ВИСНОВКИ

Соціальні й політичні наслідки активних процесів переселення вихідців з 
«руського світу» до Угорщини виявилися дуже глибокими, і їх зумовлювали різні 
чинники.

Доба раннього Середньовіччя супроводжувалася масштабними міграційними 
рухами, появою нових gentes та протодержавних утворень. Не оминали ці процеси й 
українські землі. До IX ст. тут проживало чимало племінних утворень, які 
перебували в постійній взаємодії. Йдеться про нехрещені, втім добре організовані у 
військовому і суспільному плані громади. Формування держави Русь на чолі зі 
скандинавською династією Рюриковичів у Києві середини IX ст. супроводжувалося 
поступовим розширенням її сфер впливу на сусідні землі, населення яких не 
вживало етноніма «русь». Склалися підстави не тільки для династичної, а й 
термінологічної експансії. Поняття «Русь» і «Руська земля» набирали різного 
територіального значення, їх тлумачили в широкому та вузькому розумінні. До 
кінця X -  початку XI ст. мешканців передгірського карпатського пасма, басейну 
річок Дністра, Пруту, Сяну й ін. не вважали руссю. їм були притаманні інші етнічні 
означення, відомі головно з літописання й іноземних наративних пам’яток, як і 
генетично близькому до них населенню, розселеному на захід за Карпатами. Коли 
угорці наприкінці IX -  на початку X ст. віднайшли другу батьківщину, кочівники 
тут зіткнулися зі слов’янськими gentes, не ідентифікованими руссю. Це були, 
мабуть, хорвати, названі в історіографії карпатськими.

Концепція адептів «русинської» історії Закарпаття з VIII-IX ст. позбавлена 
серйозної історичної аргументації, не має належної джерельної бази, розбудована 
головно на здогадках, версіях, легендах і інших фольклорних матеріалах. 
Академічна наука, попри наявність від XIX ст. значного комплексу документів, 
зверталася до цієї теми спорадично.

Перші компактні групи руських поселенців в Угорському королівстві фіксу
ють не раніше середини XI ст. Головно йдеться про акти, інформативність та значу
щість яких для вітчизняної, а не тільки угорської історії важко переоцінити. Світські 
і церковні дипломи з XI ст. неодноразово нотують проживання у володіннях 
Арпадів осіб, ідентифікованих «Rutheni». В королівській канцелярії, при дворі 
закріпилися й термінологічні означення земель, звідки ті прибували. Попри чітке 
усвідомлення етнічної неоднорідності володінь Рюриковичів, відмінностей у 
ментальності, підконтрольні руській династії володіння зазвичай окреслювали 
«Ruthenia/Russia». Окремі винятки, закріплені титулом володарів з кінця XII -  
початку XIII ст.: Galitiae Lodomeriaequae Rex.

Процеси міграції до Угорщини в основному пов’язувалися із двосторонніми 
матримоніальними зв’язками, що інтенсивно розвивалися з XI ст. Серед династій, 
які перебували з Рюриковичами в кровноспоріднених відносинах упродовж XI-
XIII ст., Арпади після Пястів та половецьких ханів посідали третє місце за частотою 
укладення шлюбів.
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Втім поземельна ідентифікація поселенців досі залишається загадкою, бо 
більшість із них до кінця XIII ст. нотували Ruthenus (Руський), а наприкінці XIII-
XIV ст. dictus Orrus (прозваний Руським). Джерела нічого не повідомляють про 
місце попереднього проживання абсолютної більшості з них. Лише про деяких 
маємо достовірні дані. Канцеляристам для окреслення людей «руського світу», щоб 
уникнути в майбутньому можливих непорозумінь, було притаманне, очевидно, 
зручне «узагальнення». При цьому, звичайно, більшість освічених угорців усві
домлювали відмінності між «руссю», про яку доводилося писати в актах.

Вихідці з різних князівств-земель тривалий час мусили зберігати місцеву 
родову ідентичність, витіснену з часом політонімом «Русь». Мешканці Галицької 
землі ХІ-ХИІ ст., історично пов’язаної із розселеними кількома сторіччями раніше 
по обидва боки Карпат хорватськими gentes, протистояли такій термінологічній 
експансії до середини XIII ст. Звідси найлегше було переїхати до Угорщини, де під 
владою іншої династії проживали культурно, мовно, ментально близькі громади. 
Втім джерела етнічність, попередню земельну належність більшості із них не 
окреслювали або і далі ідентифікували Rutheni.

Більша частина поселенців дійсно становила «руський» нобілітет. Знать 
відповідно опривілейовували після її прибуття до Угорського королівства. Королі 
дарували їй значні земельні надання з феодальним правом успадкування для нащад
ків, що передбачало перехід вельмож на постійну службу до Арпадів: виконання 
військових функцій, охорону кордонів, обіймання дрібних та середніх урядів при 
дворі короля (чи королеви), серед заможної світської й духовної верхівки і т. д. 
Джерела нотують руських комесів, йобагіонів (або ж синів йобагіонів) королівських 
фортець, сервієнтів, магістрів, королівських слуг homo regis, суддів та ін. Періо
дично документи згадували осіб і без посад, які, втім, були, очевидно, заможні і 
знатні за походженням. Це помітно з переліку їхнього рухомого та нерухомого 
майна.

Широкі повноваження і впливи при дворах Арпадів та Анжу, участь у війсь
кових кампаніях перетворили русь на одну з найактивніших іноземних громад 
королівства XIII-XIV ст.

Окремі поселенці після переїзду для самоідентифікації продовжували 
вживати терміни Rus, Ruska, Ruthenus, даючи назви місцевим населеним пунктам. У 
другому, третьому поколінні мешканці вже рідко зберігали характерну етнічність. 
Такими, наприклад, були члени роду Добо, Добо-Руска*, відомого в Угорському 
королівстві впродовж кінця XIII-XVIII ст.2188. Сімейний предикат з’явився завдяки 
однойменному селові, заснованому руськими поселенцями, до яких рід не мав 
жодного стосунку. Натомість графи Теза, протошаром яких став слуга дружини 
Карла Роберта королеви Марії Theza Ruthenus, мабуть, від третього, четвертого 
поколінь втратили знання про походження предка**. Більшість зафіксованих літопи

* Етимологія назви роду Dobo, Dobos може опосередковано засвідчувати участь одного з перших його пред
ставників у військових кампаніях королів барабанником.
21,8 AKOkl. -  Т. 23 : (1339). -  Old. 130-131; CDHA. -  К. З : (1333-1339). -  S. 550-552; Держархів Закарпатської 
області, ф. 10. Наджупан Березької жупи, місто Берегово, оп. 8, спр. 37, 1 арк. та ін. Див. також: Кетреіеп В. 
Magyar nemes csalAdok : 11 k-ban / В. Kempelen. -  Budapest: Grill KAroly K6nyvki&d6v411alata, 1912. -  K. 3. -  Old. 
335.
** Угорська історіографія не відображає походження окремих угорських знатних родин від руських поселенців 
або хоча б родову спорідненість з ними з XIII-X1V ст. Головно беруть до уваги XVI-XVII ст. Див., зокрема:
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сами знатних переселенців ідентифікувати актами та іншими матеріалами Арпадів і 
Анжу зазвичай неможливо. Винятки становлять бояри Володислав Кормильчич -  
Ladislaus Ruthenus, Жирослав -  Gyroslaus (?), Судислав de genere Ludan та ін.

Натомість відсутність літописної інформації про більшість ідентифікованих 
угорськими джерелами осіб пов’язана не лише з їхнім посереднім впливом на життя 
«руського світу». Автори фіксували радше найважливіші події столичних центрів, 
рідше -  на периферії. Тому видається можливим попереднє проживання окремих 
представників знаті, згаданих пізніше дипломами, на околицях руських земель- 
князівств, у невеликих нерезиденційних осередках. їхня участь у політичному житті, 
військових справах була посередня. Тож імовірність згадки літописанням виглядала 
мізерно.

У Галицькій землі ХІІ-ХІІІ ст. мешкали боярські роди немісцевих етніч- 
ностей. Часто це були нащадки номадів. Серед таких -  Чагровичі, Халдеєвичі та ін. 
Аналіз джерел не дозволяє встановити їхньої самоідентифікації після утвердження в 
Галичині. Ймовірно іноземного походження була не одна галицька боярська родина. 
Підтверджує це досвід Угорського королівства. Із завоюванням уграми Паннонії IX- 
Хст. та подальшими активними процесами внутрішньої колонізації ХІ-ХІІІ ст. 
сформувалися не лише угорські чи слов’янські (згодом -  словацькі) знатні роди, а й 
кабарські, німецькі (Саксонія, Швабія), фламандські, валлонські, італійські, чеські 
та ін. Чимало прийшлих родин набуло у володіннях Арпадів високого суспільного 
статусу.

Схожі процеси відбувалися й у Галицькій землі. Зокрема перемишльський ти
сяцький Ярун, очевидно, прибув з Новгорода, Гліб Зеремієвич -  з Пересопниці. 
Польські за походженням були імена бояр Держикрая і Станіслава Микулича. Таких 
прикладів відомо чимало, й більшість із них подано на сторінках наукових студій.

Звідси й проблема ідентифікації того боярства, яке в Галицькій землі не на
зивали «руссю», бо гіпотетично воно зберігало своє іноземне родове коріння. Тож 
переселення таких вельмож до Угорщини хоча й фіксували документи, втім воно 
супроводжувалося втратою етнічної ідентифікації. Дослідник натомість позбувався 
будь-якої можливості з’ясувати місце їхнього попереднього проживання. За 
виняткової схожості слов’янських мов народів Центральної Європи2189 чималий 
відсоток знаті Галицької землі могли становити вихідці із сусідніх слов’янських 
територій Польщі чи Угорщини, які зберігали родовий і майновий зв’язок зі своїми 
попередніми землями.

Проведені дослідження засвідчують закономірності локалізації розселення 
руських поселенців. Безумовно, більшість із них раніше мешкала на передгірських

Кетреіеп В. Magyar nemes csal&dok: 11 k-ban / В. Kempelen. -  Budapest: Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1915.
-  K. 9. -  Old. 181, 193; Ejusdem. Magyar nemes csaladok: 11 k-ban / B. Kempelen. -  Budapest: Grill Karoly 
Kdnyvki&d6vallalata, 1931. -  K. 10. -  Old. 308-309, 318.
2189 Ми володіємо про це багатьма згадками, які задокументували францисканські монахи-місіонери 
(Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материальї францисканской миссии 1245 года / [под- 
готовка латинского текста и перевод С. В. Аксенева, А. Г. Юрченко; зкспозиция и исследование А. Г. Юрченко].
-  СПб.: Евразия, 2002. -  С. 78, 101 : за Ц. де Брідіа; Матузова В. И. Английские средневековьіе источники IX- 
XIII вв. Тексти, перевод, комментарии / В. Матузова [ред. В. Пашуто]. -  М .: Наука, 1979. -  С. 78, 85-86 
повідомлення Бартоломея Англійського, С. 199, 213 : свідчення Роджера Бекона; Bacon Roger. The Opus Majus 
/ Roger Bacon ; [ed. J. Henry Bridge]. -  Oxford : At the Clarendon Press, 1897. -  Vol. 1. -  P. 360; Іоаннь де Плано 
Карпини Исторія Монгаловь. Вильгельмь де Рубрукь Путешествіе вь Восточньїя страньї / [введеніе, переводь 
и примічанія А. І. Малеина]. -  СПб.: Изданіе А. С. Суворина, 1911. -  С. 101 : за Вільгельмом Рубруком.
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територіях Галицьких Карпат. Це підтверджують джерельні відомості про 
отримання в Угорщині земельних надань, схожих з господарського огляду та геогра
фічного розташування зі східнокарпатським прикордонням (сучасні Вижницький 
район Чернівецької області, Богородчанський, Верховинський, Долинський, Коло
мийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони Івано-Франківської 
області, Самбірський, Сколівський, Стрийський, Турківський райони Львівської 
області, Підкарпатське воєводство Польщі, регіон Буковина в Румунії -  тобто терени 
впливу галицьких володарів упродовж XII -  першої половини XIV ст.). Така 
непоодинока практика, очевидно, дозволяла інтенсивніше вести освоєння внутріш
ніх земель королівства, грамотно використовувати природні поклади та ін. Тому 
надання поселенців у Ліптові, Туроці, на Спіші, Шариші, Земпліні, Марамароші, 
Клужі у Трансильванії можна, на наш погляд, розглядати як закономірні з погляду 
господарської доцільності окремо взятої родини та економічної політики керівної 
династії загалом.

Проведені польові дослідження цих територій у 2007-2013 pp., мікротопо- 
німійні студії, фотознімання, картографування дозволяють додатково підтвердити 
висловлене припущення.

На території майбутніх Словаччини, Румунії, частково -  східної Угорщини та 
в українському Закарпатті існували компактні громади, названі з часом ру
синськими*. Не за історичними причинами вони відмежували свою ідентичність від 
близьких генетично українців. Таке могло статися й через втрату знань про шляхи 
потрапляння їхніх прародичів до Угорщини.

Шляхом аналізу топонімії відтворити деталі господарської діяльності, сус
пільного становища, майнових відносин руських поселенців королівства складно. 
Руські назви, гідроніми, мікротопоніми майже нічим не відрізнялися від аналогів 
іншого слов’янського світу. Тому поява в документах під час польових досліджень 
топоніма або мікротопоніма слов’янського походження ХІ-ХІV ст. без яскравого 
«руського» наповнення не дозволяє чітко встановити його авторства -  за руським 
прийшлим чи місцевим слов’янським поселенцем. Власні назви Угорського королів
ства за об’єктивних причин були переважно слов’янські.

Загалом усі відомі на сьогодні особи, встановлені за джерелами, умовно 
поділяються на чотири групи.

1. Безумовного руського походження, окресленого документами за іменами, 
патронімами (Rutenus, Ruthenus) або родом {genere Ruthenus). Проблемою для 
науковців, утім, залишається їхня конкретна дочасна поземельна ідентифікація. Тож 
важко встановити кількісні характеристики відтоку населення з різних земель-кня- 
зівств Русі.

Відомо 27 носіїв ідентичності Ruthenus. До них відносимо й тісно пов’язаних з 
угорцями сімейними та іншими зв’язками галицьких бояр. Троє з них -  пред
ставники духівництва. Лише в одному випадку галицького вельможу Володислава 
Кормильчича актова документація Угорського королівства називає Ladislaus

* Підрахунки, здійснені за «Географічним словником Угорщини» середини XIX ст. Елека Фийнеша, показали 
існування в сучасному Закарпатті не більше 10-ти безпосередньо пов’язаних із руською топонімією поселень 
(див.: Фийнєш Е. Географічний словник Угорщини (Опис населених пунктів Закарпаття середини XIX ст.) / Е. 
Фийнєш [переклад і упорядкування Й. Кобаля]. -  Ужгород : ТОВ «ІВА», 2011. -  С. 12-13, 15-16, 56, 64, 67, 71, 
78-79). Інші ж виникали на основі слов'янських, угорських, німецьких назв.
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Ruthenus. Відомо про щонайменше п’ять громад, ідентифікованих руськими 
поселенцями (йдеться не про руську топонімію, творцями якої, безумовно, були 
вихідці з володінь Рюрика).

2. Засновники сіл Rutheni, Orosi, Oroskapu та десятків інших походили з Русі. 
Реконструкція часу виникнення поселень за допомогою писемних матеріалів немож
лива. Немає через відсутність належних джерельних підтверджень і певності в тому, 
що представники третього, четвертого й наступних поколінь мешканців зберегли 
характерну етнічність. Тому ці особи могли бути як нащадками першопоселенців, 
так і походити з внутрішніх комітатів країни, здобувши тут право на проживання за 
інших обставин. Ця група потребує ретельнішого міждисциплінарного вивчення.

3. Особи, чиє етнічне коріння лише з певною вірогідністю могло бути руське, 
бо в документах їх нотували dictus Orrus. Названими, чи прозваними, в цей спосіб, 
імовірно, вважалися прибулі з-за Карпат люди, та цілком можливо -  пов’язані з 
Руссю політичним, торговельними чи релігійними справами. Матері носіїв цієї 
ідентичності, вірогідно -  жінки руського походження. «Прозвані Руськими» могли 
мати діда чи прадіда з Русі або одягатися на руський зразок, уподібнюючись так до 
мешканців з володінь Рюриковичів. Аналогічні приклади маємо серед німецької та 
чеської купецької знаті, яка жваво торгувала з «руським світом». Імовірно, terminus 
dictus Orrus -  певне право угорської знаті для налагодження відносин з Руссю.

Виявлених наприкінці XIII -  у другій половині XIV ст. «прозваних Руськими» 
налічуємо 29 осіб. Окремо в одній сім’ї спостерігаємо традицію вживання предиката 
кількома поколіннями. Відомі й приклади вживання в родинах термінів Orrus та 
dictus Orrus.

4. Частину поселенців, на наш погляд, становлять представники галицької (а 
також, можливо, волинської та чернігівської) знаті «неруської» етнічності, заснов
ники в Угорщині родів завдяки торговельній і ремісничій діяльності. Літописання їх 
не ідентифікувало «руссю». Тому їхнє оселення в королівстві XII-XIV ст. акти 
відображають погано.

Імовірно, ці люди носили імена «руського» ґатунку (Rus, Wrus та ін.), входили 
до курії володарів чи підтримували не занотовані джерелами стосунки з руськими 
князями, які з різних причин переїхали до Угорського королівства. Наводимо 19 
вельмож із характерним іменословом. Зрозумілою є дискусійність частини з них. 
Таких називаємо 12 осіб.

Складність проблеми не лише у встановленні походження поселенців з 
«руського світу». Серед непростих прикладів етнічної належності -  випадки 
галицьких боярів Судислава і Дмитра Детька. На наше переконання, обоє могли 
належати до угорського нобілітету, за короткий час через матримоніальні зв’язки 
вкорінитися в середовище галицької знаті та брати активну участь у політичному 
житті. Вони мали сім’ї й зберігали тісні зв’язки при дворах Арпадів, Анжу й 
Романовичів, по обидва боки Карпат володіли земельними наданнями. Магістр Пет
ро Петене, угорський комес кінця XIII -  початку XIV ст., імовірно «прозваний Русь
ким», належав, мабуть, до знатної родини, оселеної в середині XIII ст. у східних 
володіннях Угорщини.

Збереження етнічного самоусвідомлення та самоідентифікації серед руських 
поселенців на локальному топонімійному й географічно ширшому -  поземельному 
(комітатському), регіональному (група комітатів) рівнях вплинуло на зростання тут
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чисельності «русі» XV-XVIII ст., витворення специфічних форм їхньої субкультури, 
мовленнєвих особливостей, менталітету і т. п.

Проживання сімей руських поселенців в Угорському королівстві, заснування 
родів знатного і середнього за знатністю походження все ж майже не відобразилося 
у геральдиці й сфрагістиці. У гербовниках і на печатках ми не знаходимо впливу, 
який неодноразово залишали на аналогічних відзнаках переселенці, наприклад, 
німецьких земель. Це підтверджують дослідження словацьких істориків2190, залиша
ючи нерозв’язані питання для майбутніх поколінь науковців.

Вирішити подібні завдання можна через скрупульозне дослідження шлюбних 
зв’язків як у середовищі груп «руських» переселенців, так і з представниками інших 
сусідніх народностей. Важливим є вивчення соціальної політики не лише династії 
Арпадів чи Анжу, а й угорських королів кінця XTV -  першої чверті XVI ст. з 
династії Люксембурґів, Яґеллонів, Габсбурґів. Вони мали особливе бачення місця й 
ролі неугорських народностей у державі.

Безумовно, нових оцінок вимагає церковна політика папської курії (аві
ньйонського й поставіньйонського періодів, часів Великої схизми) та угорських 
архієпископств щодо некатолицьких громад країни, особливо на тлі поширення 
симпатій до вчень Джона Вікліфа, Яна Гуса та протестантський ідей XV-XVI ст. 
(насамперед Мартіна Лютера та Жана Кальвіна). Релігійний й конфесійний склад
ники завжди залишалися важливим атрибутом, визначником, рушієм, мотиватором 
внутрішнього світу, психології, певних особистісних установок «національних» 
громад, з різних причин розселених поза рідними землями.

Отже коло досліджених та розв’язаних питань менше за спектр майбутніх зав
дань. Ми тримаємо перед собою радше вступ до проблематики, покликаної через 
пересічне історичне дослідження встановити не лише обставини й тенденції пере
селення до Угорщини представників так званого першого покоління вітчизняної 
«діаспори», а й насамперед чітко й безапеляційно дати відповідь на питання 
етнічності громад тепер самоідентифікованих русинами -  були вони автохтонами 
сучасного Закарпаття щонайменше від VIII-IX ст. чи почали формуватися завдяки 
складним міжетнічним процесам XI-XIV ст.

2190 Novak J. Pedate miest a obcf па Slovensku. -  Z. 1. -  S. 37,42, 68, 79, 103, 127, 141,159, 194, 202, 241, 266, 277,
281, 309, 317, 340, 348, 352, 391, 393,401,423,447,463,490, 522, 576, 585, 611, 617, 623, 626,644, 674; Ejusdem. 
Pedate miest a obd na Slovensku. -  Z. 2. -  S. 60, 87, 89, 100-101, 103, 106, 128, 161, 208-213, 225, 248, 266, 294,
298, 309-310, 335, 379-380,431,433,442,448,453,461,463,466,477-478,483,497, 517, 527, 535.
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
Архіви:

1. Державний архів Закарпатської області (далі -  Держархів Закарпатської обл.), ф. 10. 
Наджупан Березької жупи, місто Берегово, оп. 8., спр. 37., 1 арк.

2. Magyar Orsz&gos Lev61t£r (MOL, Budapest), Diplomatikai Lev&t&r (DL) 74
3. MOL, DL 89
4. MOL, DL 166
5. MOL, DL 187
6. MOL, DL 198
7. MOL, DL 257
8. MOL, DL 266
9. MOL, DL 502
10. MOL, DL 559
11. MOL, DL 682
12. MOL, DL 1699
13. MOL, DL 1788
14. MOL, DL 1814
15. MOL, DL 1882
16. MOL, DL 1947
17. MOL, DL 2124
18. MOL, DL 2470
19. MOL, DL 2693
20. MOL, DL 2983
21. MOL, DL 3082
22. MOL, DL 3772
23. MOL, DL 4026
24. MOL, DL 4164
25. MOL, DL 4164
26. MOL, DL 5061
27. MOL, DL 29125
28. MOL, DL 30015
29. MOL, DL 31057
30. MOL, DL 31179
31. MOL, DL 36196
32. MOL, DL 38131
33. MOL, DL 40490
34. MOL, DL 40510
35. MOL, DL 40513
36. MOL, DL 40914
37. MOL, DL 41028
38. MOL, DL 41610
39. MOL, DL 48520
40. MOL, DL 48521
41. MOL, DL 48523
42. MOL, DL 48524
43. MOL, DL 48548
44. MOL, DL 50702
45. MOL, DL 56858a
46. MOL, DL 57207
47. MOL, DL 57275
48. MOL, DL 57360
49. MOL, DL 58382
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50. MOL, DL 63604
51. MOL, DL 65697
52. MOL, DL 67664
53. MOL, DL 71339
54. MOL, DL 71835
55. MOL, DL 72302
56. MOL, DL 76260
57. MOL, DL 76498
58. MOL, DL 76593
59. MOL, DL 76622
60. MOL, DL 76623
61. MOL, DL 76655
62. MOL, DL 76744
63. MOL, DL 85211
64. MOL, DL 86824
65. MOL, DL 87142
66. MOL, DL 87162
67. MOL, DL 99989
68. MOL, DL 100035
69. MOL, DL 105339
70. MOL, DL 105397
71. MOL, DL 107898
72. MOL, DL 108144
73. MOL, DL 108022
74. MOL, DL 209947
75. MOL, DL 260319
76. MOL, DL 265464
77. Stitny archiv v PreSove (§AP), Drugeth Humenne, Elench pisomnosti z r. 1268-1702 panstiev 

Humenn£, TrebiSov, Svinica, UZhorod, Nevick£ (§k.l4), 149,1 s.
78. §AP, Drugeth Humenn6, Elench pisomnosti panstiev Humenn£, TrebiSov, Svinica, Uihorod, 

N evicte z r. 1268-1702 (§k.l4), 150,2 s.
79. Stdtny archiv v Levo£i (§AL), SpiSska kapitula, Scrinium VII, Fasciculum 1, Nr. 2.
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ВКАЗІВНИК ІМЕН
А
Аба Амадей, угорський палатин 360, 364, 366-367, 375, 378-379, 388
Агафія Святославівна, руська княжна 288
Аґнеса, дружина комеса Петра сина Себеслава 256-257,259
Аґнеса, угорська королева 374
Адальберт, єпископ 100
Адам Бременський, хроніст 67, 108
Адемар Шабанський, хроніст 67, 98, 101-102
Айтонь, угорський племінний вождь 212
Акімова Ольга, російський філолог 64,
Акрополіт Георгій, хроніст 333-334 
Ал-Ідрісі, арабський мандрівник 124
Аладар (Володар) син Іванки з роду Печ, угорський вельможа 130,138,198,214-222,240
Александр, брат болгарського царя Івана Асеня II330-331, 334
Александрович Володимир, український історик 18
Алімов Денис, російський історик 98
Алмош, угорський герцог 113, 157
Алмоші Тібор (Almosi Т.\ угорський археограф, історик 69,212, 322, 346 
Альберт з Мюнхена, хроніст 10 
Анастасія Львівна, руська княжна 42
Анастасія Ярославна, угорська королева 15,44,112, 139, 176 
Андрусяк Микола, український історик 26
Анжу, угорська династія 12-16, 19, 26, 30, 41-43, 45-47, 50, 54, 62, 66, 69-71, 73-74, 76,
78-79, 85, 92-93, 110, 126, 128, 134, 138-139, 142, 144, 178, 180, 186, 201, 203, 207, 210,
212,217,225, 236,245-246, 250, 283, 360, 366-367, 371-373, 375, 381, 382, 385-395
Андрій, галицький князь, герцог 38, 84, 120-121, 286, 293, 297, 300, 302-303, 310-311,
314-321, 323-324, 331, 333-334, 341, 343, 345, 349, 358, 388
Андрій, двірський Данила Романовича 181
Андрій, прозваний Руським, прокуратор 132, 138, 233, 249
Андрій, син Іоанна de Wruzy 72,126,205,273-276
Андрій, син Тиси Руського 195,197-198
Андрій І, угорський король 15,44, 112, 139, 176
Андрій II, угорський король 14, 21, 25-27, 33, 47, 51, 54, 59, 70, 74, 82-84, 86-87, 103,
114, 116-119, 121-122, 124, 133-134, 138-139, 145-146, 148-164, 166-174, 178, 182-186,
194,208,213,229,231,252-254,263,266,277,280,284,286,290-291,293-295,297,299, 300,
302-303,305-306,310,311-320,322-324,326-327,330,332,335, 350,352-353,357,388
Андрій III, угорський король 116, 186, 194, 374
Андрій Юрієвич, руський князь 372
Андрій Ярославович, руський князь 169
Анна, донька герцога Антіохії Рене де Шатійона 116
Анна, угорська принцеса, донька Бели IV 44,258,268-269,283, 373, 379
Анонім, угорський 30, 64, 80, 110, 113
Апа, угорський бан 256,257,295
Арбузовичі, галицький боярський рід 286, 321
Арнольд, комес саксів на Спішу 52,191-192, 355
Арпади, угорська династія 12-11,19-21,23-26,28-30,32,34-35,38,41-47,50-53,55,57-58, 
60, 62, 66, 69-71, 73, 75-76, 79-80, 82-88, 92-94, 103-104, 107-108, 111-112, 114, 116-117,
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119-121,124-128,134-136, 138-140,142, 144-145, 149-164, 166, 168-170,173-174, 176-178, 
182-183,186-191,193-194,201,203,207-208,210,212,227,229,253,256,259,264,268,274- 
275,277,285,290-292,295-297,299, 302-303, 306,310-319,321-323, 325, 327,330, 332-335, 
341,343-344,346-347,352-354,357-361,366,368-370,373,380,388,390-392,394-395 
Артемій, галицький єпископ 60, 177-178 
Асені, болгарська династія 33,161, 332

Б
Бабенберґи, австрійська герцоґська династія 187,239, 357
Баженов Олександр, український історик 315, 332, 341
Базилович Йоанн (Basilovits J.\ дослідник 22,96
Бак Янош (Вак J. М), угорський історик 74-75
Балаа, монгольський темник 348
Балагурі Едуард, український археолог 28,93
Балдуїн Куртене, імператор 333
Балінський Міхал (Balinski М), польський історик 53
Балоґ, угорський рід 60, 73, 211-212, 228-234,249, 374, 380, 388
Балушок Володимир, український філолог 96, 113-115
Банк, угорський бан 118,153,158,163, 305
Барабаш Шаму (Bar abas S.), угорський археограф 69
Барвінський Богдан, український історик 239
Бартніцький Маріуш {Bartnicki М), польський історик 55, 146,287, 306-307, 332, 338 
Бату, монгольський хан 84,204, 336, 348 
Батур, угорський вельможа 304, 306, 308 
Бела І, угорський король 176
Бела III, угорський король 26, 47, 70, 82, 114, 116-117, 124, 133, 149-150, 159, 178, 180, 
208,278,299
Бела IV, угорський король 41, 44, 47, 70, 87, 116, 121, 136-137, 139, 156, 160-162, 164—
165, 185, 188-191, 194, 203-204, 208, 229, 239, 241, 243, 253, 258, 260-262, 264-266, 268-
270, 280, 283-284, 289, 300, 311-312, 315, 317-318, 320-324, 327-328, 330-331, 333-336,
338-341, 343-344, 349-358, 369, 373, 379
Бела V, угорський король 369
Бела, герцог, син Бели IV 239
Бела Ростиславович, господар Мачви 165, 379
Бела Урош, відинський деспот 211
Белед (Велед), угорський рицар 86, 353-354
Белуш, сербський бан 194
Бєлікова Тетяна, російський історик 29
Бельовський Авґуст {Bielowski А.), польський археограф 67,122, 133, 338, 383, 386 
Бенедек Андраш-Шандор {Benedek S.-А.), угорський історик 97, 360 
Бенедек Дьюла {Benedek Gy.), угорський археограф 69, 74, 160 
Бенедикт XII, папа 175
Бенедикт, прозваний Руським {Benedictus dictus Orrus), йобагіон 126,134, 249-250 
Бенедикт Руський {Benedictus Ruthenus), прокуратор 71, 126,138, 194 
Бенедикт, святий 102, 170-171, 321
Бенедикт Бор, трансильванський воєвода 85, 118, 128, 152-153, 159, 287, 295, 302, 304-
305, 358
Бенько Ян {Вепко J.), словацький історик 166,185, 193 
Бернард, канонік русі (?) de Lacu 175,177
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Бернард Клервоський 291
Бертеньї Іван (Bertenyi І.), угорський історик 44, 170 
Бібіков Михайло, російський історик 123
Бідерман Герман-Іґнац (Biedermann G. /.), австрійський історик 58, 96, 103, 188 
Благиня, угорський рицар 118, 163, 305 
Благова Марія (Blahova М), чеський історик 67 
Блазовіч Ласло, угорський археограф 69
Богомир, син Себеслава (Судислава), de genere Ludan комес 44, 87-88, 126, 137, 256, 
296-298, 300, 317, 322, 324, 330-340, 347, 349, 352, 355-356, 358-359, 388 
Болеслав, вацький єпископ 160 
Болеслав, естергомський архієпископ 230, 232
Болеслав Сором’язливий, краківсько-сандомирський князь 258,289, 337-340, 359,
Болеслав, чеський князь 99
Болеслав Хоробрий, польський князь 95, 101, 104
Болеслав-Юрій Тройденович, галицько-волинський князь 42, 383-387, 389 
Болла Ілона (Bolla І.), угорський історик 132 
Боніш Дьєрдь (Bonis Gy.), угорський історик 74-75 
Борис Коломанович, князь 42,45
Бороши Андраш (BorosyA.), угорський історик 129, 131,135, 199,253,297, 327, 335, 374
Борша Іван (Borsa А.), угорський археограф, історик 69, 72, 78, 150, 360, 365, 377
Брайчевський Михайло, український історик 35
Бретольц Бертольд (Bretholz В.), німецький археограф 67, 99
Броніковський Александр (Bronikowski А.), польський історик 53
Бруно з Кверфурту, хроніст 98, 101-102
Будак Невен (BudakN.), хорватський історик 60, 323
Бузескул Владислав, російський історик 21, 182,285,288, 314
Бурґейн Паскаль (Bourgain P.), бельгійський історик 67, 101-102
Бурундай, монгольський темник 189

В
Ваґнер Карл (Wagner К.), німецький археограф 69 
Вайц Ґеорґ (Weitz G.), німецький археограф, історик 102, 108 
Валентин (Valint), імовірно син боярина Жирослава 183-194 
Валуа, французька династія 177
Варшік Браніслав (VarsikВ.), словацький історик 188, 191, 297, 336
Василь Глібович, галицький боярин 180
Василько Гаврилович, галицький боярин 287, 342
Василько Романович, волинський князь 36, 124, 154, 338, 359
Василько Ростиславович, руський князь 80,115
Вачи Петер (VacsyP.), угорський історик 130-132
Ведюшкіна Ірина, російський історик 39, 113, 125
Вейґгей Дезидерій (Veghely D.), угорський археограф 69-70
Великочий Володимир, український історик 18
Вензель Ґеорґ (Wenzel G.), угорський археограф, історик 69-70, 99, 170, 252-253, 292,
325, 352, 361
Вертнер Мор (Wertner М), угорський історик 43-44, 50, 154, 158, 162, 217, 229, 256-257, 
264,297, 300, 302, 307, 324-326, 329, 330, 339, 388 
Веспремі Ласло (Veszpremy L.), угорський історик 102 
Вирозумський Єжи (Wyrozumski J.), польський історик 54, 66, 18, 382
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Виростек Людвік (WyrostekL.\ польський історик 54,287
Витомир угорський рицар 118,163, 305
Вікліф Джон, англійський церковний діяч 395
Вілл ані Маттео, італійський історик 41-42
Віллерм Друґет, угорський палатин 138,226,237,244, 375, 386
Вількевич-Вавжинчикова Аліна
(Wielkiewicz-Wawrzynczykowa А.\ польський історик 53,166 
Віт, святий 99, 349
Вітк, син Просимира (Vitkfilius Prosemer), син йобаґіона 126, 135,244,260-264, 351 
Вітк, син Вітка de genere Ludan 356-357
Вітк, син Себеслава (Судислава) de genere Ludan, комес 87, 261-262, 296-298, 324, 340,
349-358, 388
Влодарський Броніслав (Wlodarski В.\ польський історик 53-54,288, 332 
Вовчок з Дроговижа, галицький боярин 386
Войтович Леонтій, український історик 11, 18, 29, 32-34, 42, 56, 60, 63, 70, 86, 93-96,
103-105, 111, 142, 150-151, 157, 161-162, 165, 195, 239, 262, 287, 290, 298, 307, 316-317,
351, 353-354, 368, 370-372, 386
Володар Ростиславович, руський князь 80, 115
Володимир Василькович, руський князь 169, 371
Володимир Мономах, руський князь 113, 145, 194
Володимир Ігоревич, руський князь 83, 151,208
Володимир Мстиславович, руський князь 194
Володимир Святославович, руський князь 16, 95, 100-101, 108, 112, 115,286 
Володимир Рюрикович, руський князь 120,310 
Володимир Ярославович, руський князь 81-82, 149-150, 342 
Володимирко Володаревич, галицький князь 42, 81 
Володислав І, угорський король 107, 139, 162, 171, 176
Володислав IV, угорський король 70, 173, 186, 239, 243, 253, 260, 263-264, 267, 272-273,
275, 357, 365, 374, 376
Володислав V, угорський король 368-369
Володислав Витович, галицький боярин 28, 79, 180, 182, 352
Володислав, єпископ Загреба 246
Володислав, печський єпископ 175-176
Володислав Земовитович (Влодко, Lothka), імовірний князь 42
Володислав Кан, трансильванський воєвода 128
Володислав Кормильчич (Володислав Руський, Ladislaus Ruthenus), галицький боярин
14, 16, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31-34, 38, 47, 53-55, 60, 70-71, 79, 83, 87-89, 117-118, 126,
145-174,201, 284,287-288,294, 301, 303, 306, 312, 342, 392, 394
Володислав Опольський, польський князь 70,250
Володислав, син Себеслава з Чичаровець, йобаґіон 267
Володислав Юрієвич, галицький боярин 31, 180, 316
Володислав Ягайло, польський король 86
Волощук Мирослав, український історик 11,17,19-20,36-37,42,44,46,56,64,68,78,80,83, 
113,116-118,133-134,137,139,151-152,154,157,160,170,183,185,188-190,203,226,244,
256,284,288,296-297,299,303,305,317,338,341,343-347,352,355,360,366,370,381,386 
Вратислав, чеський князь 100
Вртель Ладислав (Vrtel’L.), словацький історик 105,252 
Всеволод Велике Гніздо, руський князь 82 
Всеволод Всеволодович, руський князь 158
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Всеволод Олександрович, руський князь 181 
Всеволод Святославович Чермний, руський князь 151,287, 342 
Вьлпт, угорський рицар 118, 163,305 
В’ячеслав Товстий, волинський боярин 169,287

Г
Габсбурґи, австрійська династія 21-22,41, 57, 187,253,275, 395 
Гаджега Василь, дослідник 22, 97, 168, 202,255,276 
Галенко Олександр, український історик 36,105-106 
Ганка Венцеслав (Напка К), чеський історик 67 
Гарданов Валентин, російський історик 29, 149, 381-382, 384
Гарді Дюра (Dura Hardi, Тіура Харди), сербський історик 60, 116, 146, 148, 165, 169, 178,
239,244,285,289, 306-307, 315, 326, 331, 340, 349, 360, 367-369, 372, 386
Гарайда Іван, український історик 26, 148-149, 168-169,285,288, 307, 314
Гедиміновичі, литовська династія 32-33,42-43,161
Генсьорський Антін, український філолог 63, 342
Гейчі Лайош, угорський археограф 69
Гельмонд, хроніст 108
Генріх Латвійський, хроніст 304
Георгій, комес Берега 371
Георгій, прозваний Руським, слуга палатина {homo palatini Georgius dictus Orrus) 73,244
Георгій Тертер, болгарський цар 59
Герборт син комеса Осла 335, 353
Гліб (Svepsa/Guepsa), брат йобаґіона Руса із Зали 252-253
Гліб Зеремієвич, галицький боярин 33, 53, 158,284,287, 313, 320, 342, 392
Гліб Поткович, галицький боярин 79, 180-181, 201,242, 303
Гліб Судислович, галицький боярин 342
Гложнік-Гложанський Йозеф, словацький історик 49
Гнатюк Володимир, український етнограф 104
Годінка Онтал (Hodinka А.), угорський історик 44-45,188,202
Голбан Марія (Holban М), румунський історик 59,210,212
Голик Роман, український історик 147
Голли Карой (Holly К.), словацький історик 167
Головко Олександр, український історик 18, 33, 122, 146, 148-150, 155, 163, 166, 182, 
285,288,303, 306, 309, 326, 332, 347
Гомза Мартін (Homza М), словацький історик 18, 51-52, 64, 103, 107, 113, 120, 134-136,
153, 162,166, 192-193, 195,260,262-264, 312, 351-352
Гонорій III, римський папа 310, 333
Гонт-Пазнан, угорський рід 87,214,293,295, 297,299, 344
Гоппе Август-Якоб (НорреА. J.), австрійський історик 57
Гость син Руса (Hosch filius Rus), син йобагіона 70, 72, 89, 126, 135,244,260-264, 351
Грабовецький Володимир, український історик 341, 344, 347
Греков Борис, російський історик 37
Григорій VII, римський папа 299
Григорій IX, римський папа 121,139,
Григорій Василькович, галицький боярин 346, 348 
Григорій, галицький двірський 178 
Григорій, прозваний Руським de Feyrekhaz 226-227,244 
Григорій, судця (examinator Gregorius Vrzy) 126,138-139,274,276
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Григорій de Rusal 242
Грушевський Михайло (Сергієнко Михайло), український історик 10, 23-25, 31-32, 34, 63, 
79,86,93,116,149-150,152,155,157,159,163,166,178,182,185,188,190,195,255,265,268, 
285,288-289,306-307,310,319-320,322,326,334,341-342,348,355,370,376,381,384 
Гуслистий Кость, український вчений 35 
Гурак Ігор, український історик 20, 78, 355 
Гуржій Іван, український історик 35
Гурмузак Еудоксіу (Hurmuzaki Е.), румунський археограф 69,205 
Гуроз (Орос, Рус), угорський вельможа 176 
Гус Ян, чеський церковний діяч 395 
Гуцуляк Олег, український культуролог 108

Ґ
Ґабріель син Ґабріеля de genere Ludan 338, 340, 356
Ґейза І, угорський князь 171
Ґейза II, угорський король 42, 145,194,231
Ґереб Ласло (Gereb І.),угорський історик 65
Ґертруда, угорська королева 153,156,158-160,253,312
Ґертруда Бабенберґ, австрійська герцогиня 258
Ґжешик Ришард (Grzesik R.), польський історик 55, 64, 120, 166, 168
Ґрот Костянтин, російський філолог, історик 92, 103
Ґурка Ольґерд (Gdrka 0.)9 польський історик 66
Ґуткелед, німецький рід в Угорщині 257-258

д
Давид Вишатич, галицький боярин 121, 300, 302, 318 
Даліміл, хроніст 67, 98, 101,109—110 
Даманг (Damang), йобаґіон 134, 141,202-203 
Данило з Острова, волинський боярин 387
Данило Романович, король Русі 23, 32, 41, 46-47, 78, 83-85, 93, 96, 117, 119, 121, 142,
162, 181,188,239, 268, 307, 313, 316, 319, 330, 332, 340, 342-344, 348-349, 352, 354-355
Данилюк Дмитро, український історик 42-43, 93, 95
Даніш Мирослав (Danis М), словацький історик 18, 168
Дашкевич Ярослав, український історик 9, 93, 355
Дворниченко Андрій, російський історик 38, 93, 95, 99
Деак Ференц (DeakF.), угорський археограф 69
Деже Ласло, угорський філолог 92,144
Деметрій, естергомський архієпископ 282
Деметрій з роду Аба, угорський вельможа 303-304, 327
Дем’ян, святий 299
Дем’ян, тисяцький 119,121-122,287, 333-334, 340
Дервіх Марек (Derwich М), польський історик 122
Держикрай Володиславович, галицький боярин 165,287, 342, 392
Детько Дмитро (ДАдько, Comes Dechk, Desk, Datko, Detko),
галицький вельможа 14-16,21, 31, 33-34, 54, 187, 381-387, 389, 394
Джентілі (Gentile da Montefiore), папський легат 216
Джучиди, монгольська династія 32,209
Диба Юрій, український історик 104-106, 108
Димитров Христо, болгарський історик 211, 333
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Діонісій, син воєводи Діонісія з роду Томай 204, 302, 318, 322, 331-333, 335, 341 
Діонісій, трансільванський воєвода, комес Сольнока 249
Длуґош Ян, польський хроніст 41-42, 49, 54, 63, 120, 123, 166-167, 286, 288, 305-308,
310-311,326-327, 338, 387
Дмитрій, святий 104
Дмитро з Гораю роду Корчак 215
Дмитро, йобаґіон de Geredche 141, 200
Добо-Руска, угорський рід 264,391
Добош син Летона (Dobezfilius Leton), син йобаґіона 126,135,244,260-261,262-264,351 
Добриня, отрок 183, 326
Доброслав Суддич (de genere Ludan), галицький боярин 25, 33-34, 51, 54—56, 60, 287, 
296-301, 324, 330, 340-349, 356, 358-359
Домановський Шандор (Domanovszky А.), угорський історик 64—65,
Домбровський Даріуш (Dqbrowski £>.), польський історик 18, 36, 55, 63, 65-66, 88, 90, 
157, 196,239,258, 311, 316-317, 338, 353-354, 382 
Домбровський Ян (Dqbrowski J.), польський історик 65
Домінік Руський (Dominicus Ruthenus) з Любели 70, 126, 134, 184-187, 195,287, 302
Домінік Руський (Dominicus Ruthenus) 185-187
Домінік Руський de Vrs 73, 194,205,277
Драбчук Іван, український краєзнавець 146, 284,298, 342
Драшкочи Іван (Draskoczy /.), угорський історик 377
Дреліхаж Войцех (Drelicharz W.), польський історик 66
Дренчен, угорський рід 60, 89, 126, 129, 132,232-234,249, 380
Друґети, італійський рід в Угорщині 138, 226,237,240, 244, 368, 372, 376, 386
Дроба Людвік (Droba L.), польський історик 53-54,148, 286,288, 306-307, 314
Дроговиж, українське село 386
Дулішкович Іван, дослідник 21-22, 96
Дух (Duh) йобаґіон 134, 141, 202-203
Духнович Олександр, дослідник 21-22, 96
Дьєрффі Дьєрдь (Gyorffy Gy.), угорський історик 32, 45, 69, 106, 197, 199, 203, 212, 220- 
221,227,234,242-243, 271, 300, 339, 365, 383

Е
Емерік, угорський герцоґ 102-106, 139
Емерік, угорський король 133, 150
Емлер Йозеф (EmlerJ.), чеський археограф 110,293
Енґел Пал (РаІЕ.), угорський історик 88, 129, 140, 195, 197, 217, 219, 221, 223, 229-232,
235-236,240,255,267, 325-326, 328-329, 365, 369, 372-374, 376, 383
Енґель Йоганн-Христіан (Engel J. Ch.), австрійський історик 57
Ердейї Ласло (Erdelyi L.), угорський історик 112, 176
Ерліхман Вадим, російський історик 104

Є
Єлизавета, угорська молодша королева, дружина Стефана V 268-269,272-273,275, 355 
Єлизавета Тюринзька, чеська королева 139
Єлизавета, угорська королева, дружина Карла Роберта 226-227,248,261-262,276 
Єфросинія-Анна, руська княжна 10,151 
Єфросинія Мстиславівна, руська княжна 145,227,231,299 
Єфросинія Ярославна, руська княжна 151
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Ж
Жерноклеєв Олег, український історик 18,20, 78,139, 355
Жирослав (Gyroslausl), галицький боярин 14, 16, 20, 25, 33, 36-37, 53, 55, 79, 89, 182—
184,201,284, 312-313, 327, 392
Жих Максим, російський історик 39, 95, 99
Жіфчак Францішек (ZifcakF.), словацький історик 50, 136, 191-193,260-264,271, 351 
Жовдош Атгіла (ZsoWos А.), угорський історик 48,88,105,107,129-130,132,134,162,165,172, 
194,211,213,257,263-264,290,294,297,299,305,312,319,326,329-332,336,339,355,366

З
Заборський Йонас, словацький історик 49 
Збислав Станіславович, галицький боярин 303 
Зубрицький Денис, український історик 22-23, 147, 314

І
Іван Асень II, болгарський цар317, 330, 333-334
Іван, прозваний Руським (Iwan dictus Oroz, loan Rusut) 58-59,210-212
Іванка Руський (homo regis Orosz (Ruthenus) Iwanka), королівський урядовець 198,215
Іванко Станіславович, галицький боярин 303
Іванов Павло, український історик 381
Івахін, сібінський комес 120, 161
Івор Молибожич, галицький боярин 287, 342, 348
Ігоревичі, руська князівська родина 38, 83, 85-86, 117-118, 125, 148, 151-154, 161-163,
166, 180, 190,208, 286,288,290, 303, 313, 325, 342
Ізяслав (Володимирович/Мстиславович), руський князь 121,183,314, 316
Ілля Руський (Elias Orros) 199,202, 217, 302
Ілля Щепанович, галицький боярин 33, 153,284
Іловайський Дмитро, російський історик 20, 147-148
Ілона (Ilunch), донька Іоанна, прозваного Руським de Моп 224-226
Інокентій III, римський папа 83, 119, 122, 166,168
Інокентій IV, римський папа 353
Іоанна XIII, римський папа 98-99, 101
Іоанн Вітодуранді, хроніст 67, 386
Іоанн, естергомський архієпископ 168-169, 171
Іоанн Латинський, прозваний Русь (Iohannes Latinus dicta Russia de Talya) 126, 137,213 
Іоанн, прозваний Руським de Kallo, йобаґіон 141, 248
Іоанн, прозваний Руським (clericus Iohannes dictus Orrus), священик 73,139-140,202,242 
Іоанн, прозваний Руським, син Стефана, прозваного Руським (Iohannes dictus Orrus filius 
Stephani dicti Orrus de Mon), комес 73-74, 90, 126, 130,224-225,247 
Іоанн, прозваний Rusas de Keleti 73,242-243
Іоанн, син Стефана, прозваний Руським (Iohannes filius Stephani dicti Orrus) 73,247
Іоанн, син Тиси (lohannus filius Tyza/dictus Tyza) 89, 197-198,216
Іоанн Руський (Johannes Oruz), йобаґіон 141, 141, 199-200,204
Іоанн Туроці, хроніст 30,41, 65
Іоанн de Wruzy 72, 126,205,273-276
Іоганн з Віктрінга, хроніст 10
Іпойї Арнольд (Ipolyi А.), угорський археограф 69-70 
Ірина, німецька королева 10
Ісаєвич Ярослав, український історик 31-32, 70, 95, 100, 114-115
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Й
Йоахим Ґуткелед, угорський барон 258 
Йоланта, угорська королева 252-254, 333 
Йорґа Ніколає (Jorga N румунський історик 59,
Йордан, син Арнольда, комеса саксів на Спішу 52,191-192, 355 
Йосип Руський (Ozyph ruthenus), йобаґіон 141, 199-200,204

К
Кадлубек Вінцентій, хроніст 42, 66, 132-133, 150, 152, 167
Казимир II Справедливий, краківсько-сандомирський князь 82, 122, 149
Казимир III, польський король 18,42, 54-55, 86, 125, 383, 385-386, 389
Кальвін Жан, французький протестант 395
Кальті Марк, хроніст 65
Каньо Ґейза (Kanyo G.), угорський історик 167, 307, 326 
Капетинґи, французька династія 177, 192,253 
Карамзін Микола, російський історик 20-21, 148 
Карбіч Дамір (Karbic D.), хорватський історик 65 
Кардош Тібор (Kardos 7і.), угорський історик 65 
Карл Великий, імператор франків і римлян 100, 105, 107
Карл Роберт, угорський король 26-27, 43, 45, 47, 50, 54, 70-71, 89, 128, 137, 185-186, 
194-196, 198, 201, 206, 211-211, 216-218, 221-222, 226, 228-229, 231, 234-235, 237, 241, 
243,246, 276-277, 360, 364-376, 382, 385, 387-389, 391 
Каролінґи, франкська династія 99, 103, 127 
Каролінгська імперія 105
Катерина, донька комеса Петра сина Себеслава 257,259 
Катона Стефан (Іштван, Katona S.), угорський історик 41, 69,102, 170 
Келлнер-Гостінський Петер, словацький історик 49 
Кентжинський Войцех (Kqtrzynski W.), польський історик 65, 123,290 
Кирило, печатник 287, 343, 346
Клати Марек (Klaty М), словацький історик 128, 153, 352 
Клемента з Рущи, польський воєвода 337-338 
Климент VI, авіньйонський папа 215 
Климята, галицький боярин 280, 318 
Клосс Борис, російський історик 94
Кнауз Фердінанд (Knauz F.), угорський археограф, історик 69, 71, 170 
Книш Ярослав, український історик 195 
Кобаль Йосип, український історик 43, 95, 393
Ковач Андраш (Kowacs А.), румунський історик 59, 73, 128-129,230-233,237 
Козьма Блазій, братиславський препозит 248 
Козьма, брат йобаґіона Руса із Зали 252-253
Козьма з роду Пазнан (Cosma de genere Paznan), угорський вельможа 214, 293 
Козьма Празький, хроніст 67, 99-100
Коломан, король Галичини 51-52, 72, 83-84, 103, 114, 117, 120, 122, 139, 156, 162, 164, 
166-168, 190, 194, 205, 229, 265-267, 274, 277, 286, 293, 295, 298-299, 301-306, 308-311, 
313, 321, 323-324, 326-327, 341, 358, 388
Коломан, угорський король 42,44-45, 94, 113, 140, 157, 162, 171,219,265-267
Комендова Йітка (Komendova J.), чеський історик 63,147
Коменський Ян Амос, чеський педагог 18,49, 51
Кондратович Іриней, дослідник 22, 97, 188, 202, 343
Конечний Станіслав, словацький історик 97, 360
Конрад, єпископ Зальцбурґа 98,108
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Конрад, мазовецький князь 288, 337-338, 340, 359 
Констанція, угорська принцеса, донька Бели IV 44, 87, 353-354 
Констанція, чеська королева 164 
Копос Борса, угорський палатин 367-370, 386,388
Корачоньї Янош (Karacsonyi J.\ угорський історик 43-44, 50, 69, 120, 144, 161, 215, 232,
255-256, 271, 280,299, 330, 349, 360
Кордуба Мирон, український історик 23-24,42, 92, 149,182
Королюк Володимир, російський історик 108
Корочюн (Koroch) син йобаґіона Руса із Зали 253
Корочюн, угорський рицар 118, 163, 305
Костомаров Микола, український історик 23
Костянтин VII Багрянородний, імператор 95, 100
Костянтин, рязанський князь 317
Котляр Микола, український історик 35, 63, 86, 120, 146-147, 150, 163, 182, 195, 285,
288-289, 306-307, 309-310, 316, 318, 322, 326, 332, 334, 340, 349, 353, 355
Котян Сутоєвич, половецький хан 287
Краліцький Анатолій, дослідник 22, 96
Крип’якевич Іван, український історик 31-32, 34, 382
Кріштов Дьюла (Kristo Gy.\ угорський історик 46, 65, 69, 73, 103, 106, 124, 128, 140, 144,
188, 195-196,217,229, 311-312, 360, 388
Кромер Мартин, хроніст 42, 308
Крупа Катажина (Krupa К.), польський історик 146,288
Ксенопол Олександру-Дімітріє (Xenopol A. D.), румунський історик 58
Кугутяк Микола, український історик 18, 188, 346-347, 366
Кузьмін Апполон, російський історик 98, 109
Кулинич Іван, український історик 35
Куніґунда (Кінґа), угорська принцеса 139, 339
Кунік Аріст, російський історик 21, 383-384
Купчинський Олег, український історик 32, 63, 68, 153, 287, 307, 310, 321-323, 333, 341, 
346, 348-349, 382-383, 385 
Куртене, рід 333
Куртика Янош (KurtykaJ.), польський історик 286, 290 
Кучера Матуш (Kucera М), словацький історик 132 
Кучкін Володимир, російський історик 39, 114 
Кушнір Володимир, дослідник 22, 97 
Кьофалві Томаш, угорський археограф 69 
Кюрбіш Бриґіда (Kiirbis В.)9 польський історик 66, 387

Л
Лабанц Петер (Labanc P.), словацький історик 263 
Лаврентій, угорський вельможа 258 
Лазар Домажирич, галицький боярин 287, 342, 347-348 
Ламмерс Вальтер (Lammers W.), німецький археограф 67,108 
Ландес Річард (Landes R.), бельгійський історик 67, 102 
Лаппо-Данилевський Олександр, російський історик 21, 385 
Ласкаріси, династія 311,334 
Ласло Харот 290
Латкочкі Ержебет-Кондорне (Latkoczki Е. К.), угорський історик 270 
Лев (Lue), імовірно боярин-переселенець 25,268-269
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Лев Данилович, руський князь 10-11, 44, 46, 87, 142, 181, 188, 196, 198, 260-262, 268-
269, 304, 317, 330, 350-351, 353-354, 363, 370-371
Лев Юрійович, руський князь 196, 198
Легоцький Тіводар (Lehoczky 7і.), угорський історик 42-43, 93
Лелекач Микола, український історик 27-28, 92, 360, 372
Леобенський Анонім, хроніст 10
Лепольд VI Бабенберґ, австрійський герцоґ 10
Леопольд Стайнреутер, хроніст 10
Летон (Leton), син йобаґіона 126,135, 244,260-261, 262-264, 351
Лешек Білий, краківсько-сандомирський князь 83, 132, 148, 158, 165-167, 288, 290, 301,
306, 326, 353
Линниченко Іван, український історик 24 
Литвина Анна, російський історик 301 
Лихачов Дмитро, російський історик 86
Лозко Галина, український етнолог 36,182,189,193,203,253,264,278-279,287,292,242 
Лотохарот, угорський рицар 118,290, 305
Лудан (Ludan!Lodari), чеський рід в Угорщині 14, 16, 44, 72, 76, 88, 126, 126, 156, 221,
262,287,296-299, 301, 309, 317, 338,340, 349, 366, 350, 358, 392
Лукачка Ян (Lukacka J.), словацький історик 50-51, 164, 196, 214, 256, 291, 296, 299, 
336-337, 349
Лучкай Михайло, дослідник 21, 96 
Людовік, ландграф 289
Людовік І, угорський король 33,42, 50, 54, 70-71, 78, 86 
Людовік II, король Італії, Провансу, імператор Заходу 105 
Любащенко Вікторія, український історик 99 
Люксембурга, династія 10, 395 
Лютер Мартин, німецький протестант 10, 395
Лябуда Ґерард (Labuda G.), польський історик 54, 66, 167,286,288, 338 

М
Маґочій Павло-Роберт (Magocsi P.-R.), канадський історик 95, 97, 103
Мазур Олег, український історик 33,42, 146, 161, 163, 165, 342, 382-384
Майоров Олександр, російський історик 18, 20, 38, 63, 79, 86, 93-95, 99, 146, 148-149,
151,153,161,165,168,239,285,287,308-309,311,313-316,322,332,340-341,344,352-354
Макк Ференц (MakkF.), угорський археограф, історик 46, 69, 73, 124,217, 332
Маладик Руський (Maladik Ruthenus) 25,47, 58, 70-71, 88, 126, 135, 156, 188-190,287
Манман, монгольський темник 348
Мануїл Комнін, імператор 116
Маргарита, угорська принцеса 139
Марек Мілош (Marek М.), словацький історик 51, 64, 98, 107, 122, 150, 162, 164, 168-169,
185, 188, 192-193,213,263, 298, 301, 312, 339, 356, 360, 383
Марино Каваллі, венеційський посол 253
Марія Ласкаріс, королева Угорщини 214, 311
Марія Мстиславівна, руська княжна 310-311
Марія Романівна 55,258
Марія (руська княжна), королева Угорщини, дружина Карла Роберта 89, 195-196, 198 
Марія (польська княжна), королева Угорщини, дружина Карла Роберта 137, 195, 197, 391 
Марія, королева Угорщини, донька Людовіка 1 187, 384 
Марія, угорська принцеса 158,163
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Марсіна Ріхард (Marsina R.\ словацький історик 50, 64-65, 69, 71-72, 78, 107, 164, ПО
ПІ, 185, 188,261,285,351-352 
Мартон, еґерський єпископ 377 
Марцел, комес судової курії Арпадів 118, 153,290, 305
Матвій Чак Тренчанський, угорський вельможа 43, 131, 216-219, 238, 294, 360, 366, 370, 
375, 388
Матієвіч-Сокол Мір’яна (Matijevic Sokol М), хорватський історик 65 
Матузова Віра, російський історик 64, 392 
Матушевський Иозеф (Matuszewski J.), польський історик 54, 66 
Матьяш Гуньяді, угорський король 69, 325 
Мауріцій святий 105
Махновець Леонід, український вчений 34, 150, 307, 317
Маюс Елемер (Malyusz Е.\ угорський історик 65, 69, 134-135, 150
Медведєва Каталін, російський історик 253
Мейсарош Карой (Meszaros К.), угорський історик 43, 96
Мельникова Олена, російський філолог, історик 102
Мердух Юрій, український історик 105
Мефодій, святий 40, 97-99, 101, 107, 109-110
Меховський Матвій, хроніст 42, 66
Микола, прозваний Руським, йобагіон (iobagio Nicolaus dictus Orrus) 73,126,134,243-244 
Микола, прозваний Руським de Krasna, комес 126,235-236
Микола, прозваний Руським, каштелян (castellanus Lednicze magister Nicolaus dictus 
Orrus) 87, 126, 137,217,240-241,247
Микола, «прозваний» Руським, син Аладара, маґістер 125, 130, 138, 198, 202, 214-223, 
235, 240
Микола, син вельможного Філі 301, 324-325, 328-329, 358
Микола, син Лаврентія (Nicolaus filius Laurency de genere Vrs), суддя 126, 139
Микола, син Миколи сина Рутена (Mykulaus filius Myculai filii Rutheni), списоносець 71,
136,191-193
Микола син Рутена (Myculai filius Rutheni), списоносець 71, 136, 191-193
Миколаївський район Львівської області, Україна 386
Мирослав, боярин 158, 318-319
Михайло III Шишман Асень, болгарський цар 212
Михайло Всеволодович, руський князь 88,208, 310, 342-343
Михайло Ростиславович, господар Мачви 379
Михайло син Альберта з роду Гонтпазнан (Michael comes, filius alberti, de genere
Huntpazna), комес 214
Михайло, син Андрія de Wruzy 274—275
Михалко Скула, боярин 190
Мицько Ігор, український історик 287, 341, 347, 349
Мицюк Олександр, український історик 26, 92, 360
Мишко з роду Мишка, угорський вельможа 325, 378
Міка Бородатий, угорський рицар 118, 305
Міка Норберт, польський історик 187, 239
Моґ (Моґута), брат йобаґіона Руса із Зали 252-253
Мокья (Mogh)9 королівський барон 118, 163,289, 305
Молибоговичі, галицький боярський рід 286
Монолатій Іван, український історик 341, 344
Мономаховичі, руська князівська династія 113,208, 315
Мстислав Володимирович (син Володимира Святославович), руський князь 9
Мстислав Володимирович (син Володимира Мономаха), руський князь 145,231
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Мстислав Данилович, руський князь 371 
Мстислав Ізяславович, руський князь, 26
Мстислав Мстиславович, руський князь 21, 24, 33, 46, 84, 88, 117-118, 120, 122, 164, 
182-183,285,295,297-298, 301, 303, 305-311, 313-316, 323-324, 327, 332 
Мстислав Ярославович Німий, руський князь 118,157-159, 287 
Мстиславовичі, руська князівська династія 83, 85, 158 
Мунташ, 263, 351

Н
Назаренко Олександр, російський історик 39-40,64, 101-102, 104, 107-108, 291 
Нана, доглядач королівських конюшень, комес 280, 335 
Насонов Арсеній, російський історик 28-29, 94
Нагірний Віталій (Nagymyj W.), український історик 18, 36, 53, 63, 82, 84, 88, 91, 151 160,
162, 286,288, 307, 322, 332, 338, 345, 348, 354, 355
Нарушевич Адам (Naruszewicz А.), польський історик 52
Немет Петер, угорський історик 135, 144, 257, 361*368, 373
Нестор, руський літописець 42
Никифор Григора, хроніст 212
Ністор Іон (Nistor І.), румунський історик 59,202
Ногай, монгольський улус-бек 370-371
Нодь Дьюла (Nagy Gy.), угорський археограф 69
Нодь Імре (Nagy І.), угорський археограф 69-71, 78,265
Носатий (Nusata), йобаґіон 134, 141,202-203, 217

О
Олег, руський князь 95
Олег Ярославович, руський князь 81
Олександр II, російський цар 22
Олександр Всеволодович, руський князь 84, 88, 154,208, 316-317, 319-320 
Олександр, син Фоми з роду Гонт-Пазнан, комес 293-295, 321 
Ольга, руська княгиня 100
Ольговичі, руська князівська династія 83-85, 148, 151-152, 349, 380, 389
Ольдржих, чеський князь 95
Омпуд, угорський палатин 145
Орлай Іван, дослідник 96
Орос, син Ертудо, угорський вельможа 276-277
Орос/Рус, син Зебера (Oroz filius Zeber) 275
Осл, угорський комес 335, 353
Оттокар Штирійський, німецький хроніст 10
Оттон І, німецький імператор 100
Оттон IV, німецький імператор 158, 164
Оттон III Баварський, герцог 41, 369
Оттон Фрейзингерський, хроніст 67
Оттони, німецька династія 99

П
Павло Руський (clericus Paulus Orros), священик 73, 139, 178 
Павло, прозваний Руським (Paulus dictus Orrus) 241-242 
Павлов Пламен, болгарський історик 58,210-212 
Пазман Петер, кардинал 49 
Паїс Дьюла (Pais Gy.), угорський історик 64,113
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Пакослав, польський воєвода 148,166-167, 353
Палеологи, імператорська династія 211
Парчевський Міхал (Parczewski М), польський археолог 160
Пастернак Ярослав, український археолог 26, 92
Паулер Дьюла (Pauler Gy.), угорський історик 64, 103
Паур Іван (Раигі.), угорський археограф 69-70
Пашин Сергій, російський історик 29, 57, 148, 285
Пашкевич Генріх (Paszkewicz #.), польський історик 33, 54, 382
Пашуто Володимир, російський історик 28, 30, 37, 39-40, 63, 86, 103, 147, 153, 168, 182,
291,306, 332,352, 392
Пеняк Степан, український археолог 28, 93
Періч Ольга (Регіс О.), хорватський історик 65
Пертц Ґеорґ (Pertz G.), німецький археограф 67, 108
Перфецький Євген (Perfeckij Е.)9 словацько-український історик 49, 63, 93, 123, 307 
Пете (Peteu dictus Orros), прозваний Руським 227-228 
Петегирич Володимир,-український археолог 160 
Петер Орсеоло, угорський король 98,164, 229
Петрик Андрій, український історик 34-35, 57, 146, 148, 150, 153, 156-157, 161, 163, 165,
180-182, 188,285-287,298, 309, 314, 324, 326, 330, 332, 340-342, 345, 352, 382, 38Ф-385
Петришин Марта, український філолог 18
Петро І, російський цар 9
Петро, батько Петра Петене 364, 373
Петро з роду Балоґ і Дренчен, трансільванський віце-воєвода (vicevayuoda Transilvaniae 
Petrus filius Nicolai de Balogh) 60, 73, 211,228-234,249, 374
Петро Петене (dictus Orosl), угорський вельможа 15, 26-27, 43, 72, 76-77, 126, 137, 200-
201,217,228,235,245, 257, 360-380, 386, 388
Петро, прозваний Руським, каштелян 138, 236-239, 247
Петро, прозваний Руським (Petrus dictus Orrus), магістр 126, 137,236-239, 241,247 
Петро, прозваний Руським de Duba 73,239-240 
Петро, прозваний Руським de Supunya 73, 243
Петра, сина Миколи із Сіклоша, угорський вельможа 216-217,220,222-223
Петро, син Ороса 277
Петро, син Петра Петене 364-365
Петро, син Руса (Petrus filius Vruzi) de Fazekas 277
Петро, син Себеслава (Petrus filius Zubuslay), комес 25, 200,255-259
Петро, сремський єпископ 277
Петро Турович, комес судової курії Арпадів 118, 153, 158,209, 287, 305
Петровіч Іштван (Petrovics /.), угорський історик 217, 360, 365, 370
Петронблла, донька комеса Петра сина Себеслава 257,259
Петрушевич Антін, український історик 22-23, 148, 178
Печ, угорський рід 126, 130, 138, 198,214, 217-223,235, 240, 388
Пікколоміні Еней-Сільвіо, римський папа 67, 98, 110
Піті Ференц (Piti F.), угорський археограф, історик 69, 74, 147, 217,248, 368
Плахонін Андрій, український історик, блогер 35, 63
Полевой Лазар, молдавський історик 93
Полонська-Василенко Наталія, український історик 35
Пон Ґеорґ (Роп G.), бельгійський історик 67, 102
Поп Іван, російський історик 93, 95, 98, 103, 110, 360-361
Попович Михайло, словацький історик 97, 360
Пор Онтал (.РогЛ.), угорський історик 43, 360, 372, 383
Пославська Галина, український історик 18
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Пот (Poth, Pot), угорський палатин 118, 153, 181, 305 
Прай Ґеорґ (Pray G.), угорський історик 41, 70, 102,
Пріцак Омелян, український історик 35
Просимир (Prosemer), син йобаґіона 126,135,244,260-264, 351
Прохазкова Наташа (Prochaskova N.), словацький історик 162,277
Пшемисл II Оттокар 10, 164, 187,239,275, 337,339, 352, 354,357, 366, 371
Пшемисліди, чеська династія 100,355
П’ясти, польська династія 43, 80, 85-86, 110,289,291, 377

Р
Рабік Владімір (Rabik V), словацький історик 50, 98, 112,144,248, 376,378 
Рамм Борис, російський історик 98-99
Рапант Даніель (Rapant £>.), словацький історик 49-50, 104, 135,150
Рапов Олег, російський історик 98,109-110
Раппопорт Павло, російський історик 160-161
Рат Карой (Rath К.), угорський археограф 69-70
Раукар Томіслав (Raukar Т.), хорватський історик 60
Рач Дьєрдь (Racz Gy.), угорський історик 137
Редедя, князь касогів 9
Рене де Шатійон, антіохійський герцог 116
Ричка Володимир, український історик 35
Роберт де Куртене, імператор 333
Роберт, естергомський архієпископ 168,295-296,300
Роґерій, хроніст 64, 124,204, 322-323, 336
Рожко Михайло, український археолог, історик 93, 160-161
Роман Ігоревич, руський князь 83, 118, 120, 151,154, 161, 190, 305
Роман Мстиславович, руський князь 10, 38, 80-82, 94, 114, 117, 123, 132-133, 148-151,
155, 165,253,305
Романовичі, руська князівська династія 15, 17, 21, 24, 26-27, 32, 35, 36, 38, 42, 53, 55, 71, 
79, 80, 82-86, 96, 115, 117, 119, 121-122, 125, 142, 147-148, 151, 153-154, 157-158, 161,
163, 166, 169, 174, 177, 189, 191, 195, 208, 210, 226, 256, 258-260, 263-264, 285, 287, 295,
302, 309, 313-314, 316, 318, 320-324, 328, 330, 334, 338, 340, 342-343, 346, 348, 351-355, 
357-359, 369-371, 373, 377, 379-380, 386-389, 394
Ростислав Михайлович 44, 46, 60, 72, 84, 160, 165, 177-178, 181, 194, 208, 234-235, 258- 
259,268-269, 306, 336-338, 342-343, 346, 353-354, 373, 378-380, 388-389 
Ростиславовичі, руська (галицька) князівська династія 80-86, 96, 101, 113, 115, 117, 119, 
124,142, 149,152,208,210,284, 342
Ростиславовичі, руська (смоленська) князівська династія 85 
Рудольф Габсбурґ, імператор 187,275 
Рус (Vruz), йобагіон 71, 126,252-254,272 
Рус, син Германа de genere Molnar 271-272
Рус, син Фоми із Семере (Vruz/Wrusfilius Thome de Scenik/Zemere) 269-211
Рус (Huruz), син Ярослава зі Спішу 272-273
Рус (Rus), син йобаґіона 70, 72, 89, 126, 135,244,260-264, 351
Руса, вельможна пані, донька йобаґіона Аладара 281
Руса, вельможна пані, дружина Урса 281
Руса, жінка 280
Русинт (Rusynth), вельможна пані 281 
Русинт (Rusynth), вельможна пані, абатиса 282 
Русинт (Rusint), донька Міки de Chondol 282 
Русинт (Rusynth), донька Петра de Gethe 282
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Русинт (Rusynth), служниця 280 
Руска (Ruska), йобаґіон 126, 134,255 
Рутен (Ruthen), комес 70, 87, 126,130,145 
Рутен (Ruthen), списоносець 71, 136, 191-193 
Рутен (Ruthen), син йобаґіона 126,135, 193,299 
Рюрик, засновник руської князівської династії 47
Рюриковичі, руська князівська династія 16, 19, 28, 32-33, 37, 40, 47, 52, 55, 63, 66, 77,
80-82, 84-85, 88, 92, 94, 96, 101, 111-113, 115, 125, 132, 142, 149, 161, 176, 194, 234, 239,
250-251, 263,283, 319, 312, 316, 388, 390, 394
Рюрик Ростиславович, руський (галицький) князь 80, 115
Рюрик Ростиславович, руський (київський) князь 151-152

С
Сабо Карой (Szabo К.), угорський археограф 69 
Салай Ласло (Szalay L.), угорський історик 322 
Салах-ад-Дін, єгипетський султан 116 
Саломея, галицька королева 167,310-311, 323, 341 
Самуель Аба, угорський король 98 
Санчук Григорій, російський історик 67, 99 
Сас, німецький рід в Угорщині 54,287
Свінні Джеймс-Росс (Sweeney J. R.), американський історик 65, 75 
Святоплук І, великоморавський князь 98,110
Святослав Ігоревич, руський (галицький) князь 83, 151, 153-154,286, 288 
Святослав Ігоревич, руський (київський) князь 15, 115 
Себастян, прозваний Руським deKalaznyo 72, 87, 194,245-247 
Себес, син Фоми з роду Гонт-Пазнан, комес 87, 293-295, 321
Себеслав із села Чичаровце, йобагіон (Iobagio Zubuzlaus de villa Checher) 25, 264-267
Седляк Вінцент (Sedlak V.), словацький археограф, історик 69, 72, 78, 238, 376
Секфю Дьюла (Szekfu Gy.), угорський історик 46, 124, 130
Селеґян Тудор (Salagean Т.), румунський історик 59
Семкович Владислав (Semkowicz W.), польський історик 66
Семюнко Чермний, галицький боярин 33, 53,287, 342
Сентпетері Імре (Szentpetery І.), угорський історик 64-65, 69, 72, 78, 145, 170, 178, 193,
252-253,265-266,273,292
Сергєєвич Василь, російський історик права 37
Сиґізмунд І, угорський король 214
Сисак Мирон, словацький історик 97
Сіладьї Шандор (Szilagyi S.), угорський історик 43, 103
Сірмай Антоній (Szirmaly А.), угорський історик 96, 360, 367, 377
Скиба Іванна, український історик 170
Слуха Мартон (Szlucha М.), угорський історик 173, 188
Смічіклас Таде (Smiciklas Т'.), хорватський археограф 69, 72, 273, 278
Сова Петро, український краєзнавець 26,360
Соколовський Леон (Sokolovsky L.), словацький історик 127,227
Соловйов Сергій, російський історик 20,148
Сопко Юліуш (Sopko J.), словацький історик 65
Срезневський Ізмаїл, російський славіст 157,299
Срока Станіслав (Sroka St.), польський історик 18, 51-52,68-70, 196, 312, 372 
Стависький Вадим, український історик 251
Станіслав Ян (Stanislav J.), словацький історик 97, 103, 144, 184, 203, 361, 380 
Станіславичі, галицький боярський рід 286, 303
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Старай 0Sztarai), графська родина 200,212, 255, 257,266, 351, 361-365, 367, 376 
Стасюк Андрій, український історик 226
Стефан І, угорський король 16,102-104, 107, 128, 139, 157, 162, 176 
Стефан III, угорський король 145, 214, 293
Стефан V, угорський король 116-117, 194,211,243, 340, 365, 378-379 
Стефан (Stephanus), імовірно боярин-переселенець 25,268-269 
Стефан, препозит Лелеського монастиря 178 
Стефан, прозваний Руським, йобаґіон 234
Стефан, прозваний Руським, йобаґіон (iobagio Stephanus dictus Orrus de Kallo) 73, 
134,248
Стефан, прозваний Руським (Stephanus dictus Orrus de Mon), комес 73-74, 90, 126, 130, 
223-225,247
Стефан, святий 214, 223-224, 231
Стефан, син вельможного Філі 301, 324-325, 328-329, 358 
Стефан, трансильванський воєвода, комес 224 
Стефан (Stephanus Postumus), син короля Андрія II 311 
Стефанович Петро, російський історик 37-39, 152, 344
Стрипський Гіядор (Ядорь), дослідник 92, 168-170, 185, 188,195,202,204, 360-361, 363 
Судислав Володимирович, руський князь 286
Судислав, галицький боярин 14-16, 20-21, 24-25, 32-33, 37, 51, 53, 55-56, 60, 72, 76, 79, 
87-89, 114, 118-119, 126, 156-157, 164, 191, 222, 256, 258-259, 262, 274, 284-304, 306- 
317, 319-330, 332-334, 340-343, 345-350, 355-359, 378,388, 392, 394 
Судислав Ілліч, галицький боярин 342
Суліслав (Судислав Бернатович), сандомирський каштелян 33, 55-56, 88, 286, 288-291, 
293, 358
Сулько, сандомирський каштелян 291 

Т
Табковський Славомір (Tabkowski SI), польський філолог 66 
Тайнер Август (Theiner А.), німецький історик 69, 177, 386 
Татищев Василь, російський історик 20, 94, 190, 303-308 
Тацит Публій Корнелій, римський історик 104
Теза Руський (Theza Rutenus, Tysa rutenus) 25, 71, 89, 126, 137 195, 197-198,216, 391
Телебуга, монгольський хан 370-371
Теодор з роду Чанад, бан 210-211
Терлецький Омелян, український історик 24
Тибрець, угорський рицар 118, 305
Тимошенко Леонід, український історик 34
Тиса Іштван, австрійський прем’єр-міністр 195
Тихомиров Михайло, російський історик 108
Толочко Олексій, український історик 20, 35-36, 86, 147, 182,251, 307-308,
Толочко Петро, український історик 345
Томас Ебендорфер, хроніст 10
Томашівський Степан, український історик 26, 104
Томенчук Богдан, український історик, археолог 18, 81, 102, 108, 111, 122, 304, 345 
Торочкаї Ґабор (Thoroczkay G.), угорський історик 64 
Тору Шенго (Тоги S), угорський історик 322, 331-332, 335, 353 
Трілльміх Вернер (Trillmich W.), німецький археограф 67, 108

У
Ужанков Олександр, російський історик, філолог 63
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Узбек, хан 386
Улічний Фердінанд (Ulicny F.\ словацький історик 50, 99, 125, 143-144, 150, 164, 168— 
169, 185, 188, 192-193,213,256-258, 265-266, 363-364, 367, 370, 372-373, 375-379 
Урбан IV, папа римський 379 
Успенский Федір, російський історик 301

Ф
Фегейртої Катаріна (Fehertoi К.\ угорський історик 292 
Федір Ангел, емірський деспот 333 
Федір Корятович, литовсько-руський князь 43, 97 
Федір (Chedur), йобаґіон 134, 141,202-203
Федір (Fudur) син Лева, імовірно боярин-переселенець 25,268-269 
Федорук Андрій, український історик 18
Феєр Ґеорґ, угорський археограф 42, 69-71, 116, 159-160, 170-171, 185, 197, 199, 240, 
243,253, 325, 352-353, 360
Феєрпатакі Ласло (Fejerpataky L.), угорський історик 160
Феодора-Ангеліна, австрійська герцогиня 10
Ферков Оксана, український історик 41,45
Філевич Іван, російський історик 21, 92
Фийнеш Елек, угорський дослідник 393
Філіп, галицький боярин 153, 155,284,287-288,294, 316
Філіп Гогенштауфен, німецький король 10
Філіп Друґет, угорський вельможа 240, 368, 372, 376
Філя, угорський вельможа 44, 51, 56, 87, 183, 222, 243, 258, 301-302, 304, 306-308, 317,
319, 321-322, 324-330, 341, 345, 358, 378
Філюшкін Олександр, російський історик 111
Флоріан Матьяш, угорський історик 65
Фодор Іштван (Fodor І.), угорський археолог, історик 106
Фома Ебендорфер, хроніст 67, 159
Фома із Семере (Thoma de Scenik/Zemere) 269-271
Фома зі Спліта, хроніст 64, 170, 189, 333, 336, 345
Фома з роду Гонт-Пазнан, комес 87, 293-295, 321
Фома, прозваний Руським, королівський урядовець (homo regis Thoma dictus Orrus) 73, 
138,227
Фома Рудий, з роду Печ 198,215,219-221, 223,235 
Фома, син Руса de Scenik/Zemere 270-271
Фома Сеченьї, трансільванський воєвода 60, 129, 132, 205, 229-231,233, 277 
Фома, filius Ders, прозваний Руським 73, 126, 214, 293, 344 
Фоналка Марія (Fonalka М), угорський історик 63, 147
Фонт Марта (Font М), угорський історик 18-19, 47-48, 63, 86, 103, 113, 120, 149-150,
159, 168, 188, 189, 288, 313, 318, 334, 351-352
Франчук Віра, український історик, філолог 63, 147
Франц-Йосиф, австрійський цісар 195
Фрідріх Барбаросса, німецький імператор 116
Фрідріх II Сварливий, австрійський герцог 10, 229, 258, 322-323, 339, 354 
Фрідріх II Штауфен, німецький імператор 158, 164 
Фроянов Ігор, російський історик 38, 149, 285
Фюґеді Ерік (Fiigedi £.), угорський історик 45, 128-129,217,236,240,256, 369 

X
Халдеєвичі, галицький боярський рід 392
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Химинець Юрій, український історик 103 
Хіменес Хуан-Рамон, іспанський поет 9 
Хорват Януш (Horvath У), угорський історик 65 
Хортяні Ярослава 112 
Хулагуїци, монгольська династія 209

ц
Ціммерман Харальд (Zimmermann Н.)9 німецький історик 58, 67, 109, 140-141,206, 312

Ч
Чагровичі, галицький боярський рід 392
Чак, угорський рід 43, 131,173, 194, 319, 360, 366, 370
Чак, шопроньський комес 319
Черепній Лев, російський історик 20,40,63, 86, 306
Чинґізиди, монгольська династія 43, 84, 142, 345, 348
Чубатий Микола, український історик 25-26,268

Ш
Шабульдо Фелікс, український історик 35,210-211, 383
Шараневич Ісидор, український історик 22-23,147,149,182,285,288,314, 332
Шахматов Олексій, російський історик, філолог 63, 86
Шебьок Ференц (SebokF.), угорський історик 18, 69
Шиманський Йосип (Szymanski У), польський історик 65,286
Шимон Кезаї, хроніст 50,65, 124,164,229, 301
Шишман І, відинський деспот 211
Штайндорф Людвіг, німецький історик 64
Штевік Марек (Stevik М), словацький історик 264
Штернберг Яків, український історик 176
Штуммер Арнольд (Stummer А.\ угорський археограф 69-70
Шушарін Володимир, російський історик 30,40,63,103, 113, 322
Щавелєва Наталія, російський історик, філолог 120, 122-123, 132-133, 166-167, 286, 288,
291, 305, 307-308, 310, 318, 326-327

Ю
Юрасов Михайло, російський історик 18, 21, 30, 40, 46, 57, 64-65, 97-99, 101-103, 106—
107, 109-110, 113, 149, 176,253,298
Юрій, перемишльський тисяцький 317
Юрій Вітанович, галицький боярин 28, 153, 180,284,352
Юрій Львович, король Русі 96, 371
Юрій Прокопович, волинський боярин 158
Юсупович Адріан (Jusupovic А.), польський історик 18, 29, 55, 63, 181-184, 293, 300, 332, 
341-342, 345-346
Юшков Серафим, український історик 35 

Я
Яволод, галицький боярин 157,287, 303
Яків Маркович, волинський боярин 347, 349
Яків, прозваний Руським 234
Яків, прозваний Руським, священик 248
Яків Руський (Jacobus Ruthenus), сервієнт 131, 198-199
Яків, син Руса, йобаґіона Зали 253-254
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Яко Жиґмонд (Jako Zs.)9 угорський археограф 69, 73,231
Якобо Пренестіно, папський леґат 121,124,295, 313, 320, 323, 326, 346
Ян Сиґізмунд, чеський король 10
Ян з Чернкова, хроніст 63, 66, 122, 383, 385, 387
Ярополк, галицький боярин 157,303
Ярослав Володимирович (Мудрий), руський князь 15, 112, 176,
Ярослав Володимирович (Осмомисл), руський князь 29, 81, 151,208,298 
Ярослав зі Спішу 272-273
Яшинський Казимир (Jas inski К), польський історик 167,286 
В
Budue/Budey filius Wruz Iobagio 71,253-254 
Buheka (Buthka), королівський слуга 121,292
D
Desk, імовірно, боярин Дмитро Детько 187, 384 
Drasil filius Ruzinne de Kilco 72,278-279
F
Fethmar filius Vitkoni, син імовірно руського переселенця 72,260,262 
G
Gerazclavus filius regis Ruthenorum, невідомий руський князь 47 
Germanus, угорський посол 25

I ,J
Iwanka filius Iwan 25
Jakab filius Wruz Iobagio 71,253-254
Johannes dictus Oroz de Checher 266
K
Koroch filius Wruz Iobagio 71,253-254 
M
Myculith Gallicus, син йобаґіона 192 
N
Natk, королівський слуга 121, 292,297 
Nicolaus filius Koroch filii Vruz 71, 254 
Nicolaus nobilis de Wruzy 274,276 
Nosk, королівський йобаґіон 241, 336-337
P
Petrus de Regach, комес 369
Petrus Jung de Ruzmark 109
Posillo Rusinich, 72,278
Premysl, королівський йобаґіон 241, 336-337
R
Rusa filia Aladari iobagionis Castri Borsiensis, вельможна пані 71,281 
Rusinna de Kilco, domina 72,278-279
S
Stephanus Vstinna filius Ruzinne de Kilco 72, 278-279
Swethimer filius Hose, син імовірно руського переселенця 72, 260,264
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ВКАЗІВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
А
Абауйвар, фортеця 223
Абауйвар, угорський комітат 14, 34, 134, 223,234,269, 373, 385, 387, 389
Абрам, румунське село 173
Аварський каганат 92
Авіньйон, французьке місто 177,215,248
Австрія 10, 57, 61, 90, 104, 196, 239, 275
Австрійська імперія 20-22,40,49, 57
Австрійське герцогство 38,263
Адріан, румунське село 215
Адріан, фортеця 215, 368
Адріатика, Адріатичне узбережжя 73, 107, 162,256,258, 352 
Азербайджан 209
Айтоньмоноштор (Hohtunmonustura), угорське село 198,212
Аксманіце, див. Яксманіце
Алба, румунський повіт 128,215,249, 277
Алба (Alba), угорський комітат 231
Алба Юлія (Alba Iulia, Gyulafehervar), румунське місто 86, 128,242
Алшопетейнь (Pethend, Peten, Peterte), угорське село 361
Альбінов (Alburi), словацьке село 373, 377, 379-380
Америка 17
Англія 11, 62, 386, 392
Андіце, словацьке село 186
Антіохія 116
Апенніни 213,283
Арагон 11, 88
Ардановце (Iardari), словацьке село 217 
Астрахань, російське місто 78 
Астраханська область, Російська Федерація 78

Б
Баб (ВааЬ), словацьке село 222
Баварія 88, 102,105
Багачу, румунська комуна 224
Баконьбел, угорське село 172
Бакота, не уціліле село 340,343, 346-347
Балатон, озеро 107, 176,244
Балканський півострів, Балкани 62-63, 143,283, 334
Бан (Ban), фортеця 134,141, 202
Банка (Бана), словацьке село 339, 349, 356
Банов (Bankezewe), словацьке село 217
Бановце над Бебравов, словацький округ 143
Баноштор, сербське місто 194,245
Банськобистрицький край, Словаччина 229, 332, 297, 331
Банфалва (Zoori), локонім 220
Баня-Березів, українське село 346
Баня-Свірська (присілок села Текучоі*), українське село 346
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Баранья, медьє Угорщини 143
Баранья, угорський комітат 107,220,222-223,229,235,243, 308, 354
Барбове (Borod), українське село 268-269
Бардейов, словацьке місто 68, 167, 372
Бардейов, словацький округ, 372
Барца, угорський комітат 312
Барш, угорський комітат 220
Батьове, українське село 267
Бахня, румунська комуна 249
Бачка-Топола, сербське місто 227
Бачка, угорський комітат 194,227
Бачков (.Bocskow), словацьке село 361, 372-374
Бегачу, румунське село 224_-
Белз, українське місто 83, 88, 104, 154-155, 181,288, 316, 318-319 
Белзьке воєводство 85 
Беневент 124
Бенішор, румунська комуна 202 
Беніце, словацьке село 186
Берегівський район Закарпатської області, Україна 143, 267, 371 
Берегове, українське місто 68, 371
Берег, угорський комітат, місто 121,268-269,295, 313, 320, 370 
Берноляково, словацьке село 294-295 
Бєловарсько-Білогорська жупанія, Хорватія 227, 275 
Бистриця, річка 295
Битча (.Byucha), словацьке місто 327-328 
Битча, словацький округ 327 
Бібрка, річка 163, 165, 301 
Бістріца-Несеуд, румунський повіт 143, 370 
Біхар, угорський комітат 103, 305, 308, 331 
Біхор, румунський повіт 172-173, 234,236, 346
Блатна Полянка (Роїуапка, Раиіап, Раїуапка, Роїуапк, Роїстка), словацьке село 362,374,378
Блатне Ревіштя (Riwche, Rywche, Rychee, Ryuche, Ryche), словацьке село 91, 200, 223,
256-257, 365, 376
Блатніца, словацьке село 291
Блесовце (.Belhuzth), словацьке село 217
Блінья (Blyna, Blind), хорватське місто 245
Богемія 350-351, 358
Богородчанський район, Івано-Франківська область, Україна 14, 393
Богус (Bogus), румунське село 202
Бодроґ, медьє Угорщини 199
Бодроґ, угорський комітат 245
Божчіце (Bazza), словацьке село 362, 366-367, 374
Болгарське ханство 92
Болгарія 33, 54, 57, 59, 90, 92, 161,210-212, 249,253,260, 330-333, 335, 340, 346
Болоховка (Лохть), річка 309, 314
Боржава, українське місто 105
Боржава, область 135
Боростьян (Porostian), фортеця 374
Борша (Borsy, Borsa, Warscha), словацьке село 376
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Боршод-Абауй-Земплін, медьє Угорщини 143, 194, 213-215, 234, 255, 270, 291, 325, 370, 
379, 383
Боршод (Bursud), фортеця, угорський комітат 14,255, 389 
Боршод-Іванка (Bursud), угорське село 255 
Боснія 60, 88, 120, 159, 165,261, 268, 323, 355 
Бранч, фортеця 223
Братиславський округ, Словаччина 143,239
Братислава (Posonium, Пожонь, Пресбург), столиця Словаччини 18, 48-49, 51, 68, 72, 86,
138, 143, 145,218,236-239,241, 247, 258,282,294, 344
Братиславський край, Словаччина 143,237,239,282,294
Бреков (Barkou, Barca, Вогко, Borkou, Barcha), фортеця 257, 365, 375-376
Брод, топонім 268
Бродівський район Львівської області, Україна 108 
Бруґ-на-Лейті, австрійський округ 239 
Буг, річка 100
Буда, угорське місто 49,258 
Будапешт, столиця Угорщини 68, 237, 335, 344 
Буківна (Бьїковень), українське село 165 
Буковина 14, 59, 142, 393 
Бурґенланд, австрійська федеральна земля 196 
Буськ (Бузьк), українське місто 158, 181, 323 
Буський район Львівської області, Україна, 158 
Бучани (Kusbud), словацьке село 217
В
Вадна (Vadna), топонім 362, 375, 377 
Вайнори, частина міста Братислава 294-295 
Валкеу-де-Жос (Wolko, Voiko), румунське село 241 
Валя-Сяке (Zarazpotok), румунське село 141, 205-206 
Вараждинська жупанія, Хорватія 241 
Варін (Wama), словацьке село 339 
Варшава, столиця Польщі 18 
Ватикан 75
Ваш, медьє Угорщини 172,271, 367
Вашвар, угорське місто 271
Вашка ( Vasca), хорватське село 277
Вац, угорське місто 160
Велика Доба (Duba), румунське село 239-240
Велька Домаша (Keekmezey), словацьке село 362-363,377
Вельки Блх (Balogh), словацьке село 229
Велька Чаломія (Chalomia), словацьке село 297
Вельке Капушани (Карт), словацьке село 224,226
Вельке Коштоляни (Costulan), словацьке село 294-295,299
Вельке Орвіште (Rywse), словацьке село 91,221-223
Вельке Уляни (Fedemes, Fedemus), словацьке село 238-239
Вельки Гореш (Gerus), словацьке село 200
Вельки Дюр (Geurud), словацьке село 281
Вельки Каменець (Kementze, Kwesd), словацьке село 362, 377
Вельки Кртіш, словацький округ 297, 344
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Венеція, італійське місто 175,258
Вера (Werey), хорватське село 276
Верецький перевал 124,160,204
Верхній Реґмец (Redemuch), угорське село 234
Верховинський район, Івано-Франківська область, Україна 14,393
Веспрем, медьє Угорщини 143, 172, 176
Веспрем, угорське місто 73,223
Веспремський комітат 177
Вижницький район, Чернівецька область, Україна 14, 393 
Вишеград, угорське місто 42, 73, 212, 277 
Відень, столиця Австрії 10, 104
Відин, болгарське місто,^фортеця 59, 212,253, 317, 331-334
Вінне (Wynna, Vynna, Vinna), словацьке село 141, 199-201,257,259, 362, 376
Вінцу-де-Жос, румунська комуна 249
Вінцу-де-Жос (Vinch), румунське село 249
Вітковіце (Vitkovce), словацьке село 261
Віровітішко-Подравська жупанія, Хорватія 277
Вішньов (Vyssnyo, Vysnou, Wysnyo, Wysnou, Wysnow, Wysnowd, Wysno, Wisna), словацьке 
село 362, 373, 378-380
Владимиро-Суздальське князівство, земля 64 
Влки (Wylk), словацьке село 237 
Воєводина 143, 194, 197, 227, 230
Волинська земля 29, 31, 36-38, 41, 64, 70, 83, 85-86, 94, 112, 115, 121, 133, 142, 144, 146, 
208, 348
Волинська область, Україна 100, 119, 318, 321 
Волинське воєводство 85
Волинь 24-25, 27, 32-33,41,51,57, 70,71,75, 80-85, 96, 100, 113-117, 121, 124-125, 134, 
142, 150-151, 153-154, 157, 163, 173, 207, 214, 253, 293, 298, 307, 318-319, 327, 333, 340,
344, 348, 358 
Волковце, локонім 220
Володимир (Володимир-Волинський), українське місто 119, 151, 209, 304, 308, 318-319,
345, 348
Вольфшталь, австрійське село 239 
Вракунь (Nyek), словацьке село 237 
Вранов-над-Топльов, словацький округ 143, 362-363, 378 
Вуковар, угорський комітат 227,274,276 
Вуковар, хорватське місто, фортеця 204-205,238,277 
Вуковарська жупанія, Хорватія 273-274 
Вуковарсько-Сремська жупанія, Хорватія 276
Г
Гажін (Hazina), словацьке село 363, 375, 377 
Гайске (Garaz), словацьке село 220,222 
Галасі (Halazi), угорське село 242
Галатшкафалва (Halatskafalva), словацьке село 363, 375, 377 
Галація (Галатія) 99, 116,298
Галич, українське місто 20, 24-25, 33, 38, 46, 81-84, 87, 115-117, 119-125, 128, 133, 149- 
152, 154-161, 163-169, 177-178, 180-183, 194, 209, 268, 285, 289, 295-306, 308-311, 313-
324, 326-327, 331-335, 340-343, 345, 348, 352-353, 358, 386, 388
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Галичина 21-28, 32-35, 38-39, 41^1, 44, 47, 51-53, 57, 70-71, 79-85, 87, 93, 96, 108, 
111-116, 120, 123-124, 134, 139, 142, 146-147, 149-154, 159, 166, 183, 188, 191, 193, 196, 
208, 226, 253, 258-259, 261, 263, 266, 269, 274, 283, 286, 291, 298, 300, 302, 304, 309, 318,
326, 332-333, 345, 348, 350, 352, 358, 372, 381, 383, 386, 388, 392
Галицька земля 14, 16-17, 20-21, 23-24, 28-29, 31-33, 36-39, 41-43, 47-48, 50-52, 54, 
56-57, 60, 63, 70, 75, 80-81, 83-86, 94, 99, 102-103, 108-109, 114-117, 119, 121-125, 127, 
136, 139, 142, 144, 146, 148, 151-155, 158, 160-165, 168, 173, 178, 180, 183, 191, 198, 201, 
207-208, 210-211, 234, 253, 258, 264, 280, 283-284, 286, 296-298, 300-301, 305, 309, 313,
315-316, 318, 320, 323, 334-335, 340, 342-345, 347-349, 353, 355, 357-358, 361, 366, 380- 
381,388-389, 391-392 
Галицький замок 327
Галицький район Івано-Франківської області, Україна 178, 304
Галицько-Волинська держава, Галицько-Волинське князівство, Галицько-Волинська 
Русь 9, 31, 34-35, 42, 57, 60, 63, 68, 80, 86, 93-94, 96, 122, 146-148, 150, 153, 156-157, 
161, 163, 170, 180, 182, 188, 285-287, 307, 309-310, 314, 321-323, 326, 333, 341-342, 346, 
348-349, 352, 370, 382-383, 385 
Галісія 99, 298
Ганковце (Hankfalva), словацьке село 362, 375, 377
Гвоздніца (.Hoznucha), словацьке село 327-328
Гевеш, медьє Угорщини 213,242
Гевеш, угорський комітат 74,213,243,269-271
Геймбурґ, австрійське місто 10, 275
Глинське, українське село 178
Гозелец (Hozelec, Zeek), словацьке село 192
Гонт, угорський комітат 214,218-219, 235
Горин, річка 28, 94
Горнад, річка 261, 350, 355, 365
Городок, українське місто 190,301,306,309, 314
Городоцький район Львівської області, Україна 301
Горохівський район Волинської області, Україна 321
Горне Штітаре (Chatar\ словацьке село 87, 350-351, 354
Греча (Geredche), словацьке село 141,200-201
Грушов (Hursou), словацьке село 214
Грушовська фортеця 217
Гуздов (Huzdou), топонім 256-257, 362, 376
Гуменне (Нотоппа), словацьке місто 363, 375, 377, 379
Гуменне, словацький округ 362-363, 375, 377, 379
Гутовани, словацьке село 186

Ґ
Таланта, словацький округ 217,236-238 
Ґань (Gaan), словацьке село 217 
Ґейтьє (<Gethe), угорське село 282 
Ґемер, угорський комітат 73,229,231-232 
Ґєнчруска (Руске), угорське село 143 
Ґомаш (Gamas), угорське село 172 
Ґрадіште (Kus Egresd), хорватське село 273
Ґрядки (Guerenda, Gerenda, Cuerenda), словацьке село 362, 374, 377
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д
Дакія 58
Далмація 60, 72,120, 159, 162, 169,260-261,278, 350, 361
Дворянки (Текла), словацьке село 362, 373, 377
Дебеславці, українське село 347
Дебрецен, угорське місто 247
Деметровичі, див. Дмитровичі
Дента (Dench), румунське село 250
Дета, топонім 383, 385, 389
Детек (Detek) угорське село 383, 385, 389
Дмитровичі (Demetrovich), українське село 187
Дехтаре, словацьке село 186
Длге Клчово (Hussceumezen), словацьке село 378-379
Дмитровичі, українське село 384
Дністер, річка 81,92,101,122,156, 314-315, 390
Добока, угорський комітат 224, 231-232
Добра Вода, фортеця 216
Добрі, румунська комуна 223
Долинський район, Івано-Франківська область, Україна 14, 393
Драва, річка 162,274
Дреґей, фортеця 214,219,222-223
Дреґейпаланк, угорське село 219
Дренчани, словацьке село 232
Дрогобич, українське місто 31, 34,
Дубрава (Dombro), хорватське село 277 
Дудваг, річка 295 
Дуклянський перевал 160
Дунай, річка 40, 104—105,111,162,209,243,274,294-295, 346 
Дунайська Стреда, словацький округ 237,239,247, 361 
Дунакіліті (Kiliti), угорське село 242-243 
Дьєр-Мошонь-Шопронь, медьє Угорщини 172-173,220,243 
Дядьков (Божскьіи Д а д ь к о в ь ) ,  не уціліле село 384

Е
Еґер, річка 213
Еґер, угорське місто 103,242,271, 361
Еґер-Мадяри (Olmagary, Olmager, Olmag(or)i), угорське село 242 
Ейч, угорське село 172 
Ельзас 59
Енч, угорський округ 215
Еольбє, угорське село 172
Ерчі (Eth), угорське місто 197
Естерґом 71, 73, 139, 168, 295, 303, 384
Естерґомське архієпископство 71,139,169,238
Ете (Itipolda), угорське село 247
Ече, річка 243-244
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Є
Європа 12-13, 17-18, 78, 82, 96, 111, 124—125, 127, 133, 142, 177, 190, 251, 298, 301-302,
369, 387
Єсманичі, див. Яксманіце 

Ж
Ждіоара (Sydowar), румунське село 230 
Жибоу (іSyod), румунське місто 329 
Жіліна, словацький округ 339
Жілінський край, Словаччина 184, 186, 189, 193,291-292, 327,337, 339

З
Забяни, словацьке село 256 
Загреб, столиця Хорватії 173 
Загребська жупанія, Хорватія 242,277 
Загребський комітат 245,277 
Задар, хорватське місто 258, 278-279 
Задарська жупанія 278
Закарпаття 15, 21, 25-29, 40, 43, 68, 92-93, 95, 97, 103, 105, 109, 113, 116, 143, 160, 264,
267-268,271, 360-361, 370-371, 390-391, 393, 395
Зала, медьє Угорщини 143,244,253,271,282
Зала, угорський комітат 223,252,254,272,282
Зала, фортеця 253
Залагашгадь (Hasagh), угорське село 244 
Залакомар (Komar), угорське село 252-254 
Заламіндсенд (Mendzenth), угорське село 282 
Залужіце (Zaluchka), словацьке село 200,257,259 
Зактсон (Zatkson), топонім 362, 375, 377 
Захонь (Zahun), угорське село 363 
Збараж, українське місто 164
Збаразький район Тернопільської області, Україна 164-165
Збеґньов (Zebegneu, Zebehne, Zhebene, Zebwgnew, Zebugneu, Zebeguneu), словацьке село
362, 374, 378 
Збруч, річка 28,94
Збудза (Zubugya), словацьке село 257,362,376
Звенигород-на-Білці, українське село 80-81, 165,297-298, 301,307-309, 314,312
Звенигородське князівство 83
Зволен, словацьке місто 331,339,354, 384
Зволен, словацький округ 331
Зеленеч (Zelenchen), словацьке село 217
Земплін, угорський комітат 14, 48, 73, 103, 137, 141, 143, 164, 194, 199, 203, 214-215,
234-235,243,255,26^-270,291,325,360-363,365-366,370,373-375,378-380,383,388,393
Земплінське Яструб’є (Kyste), словацьке село 362-263,374
Земплінська фортеця (Земплін) 362-362
Зеуан (Zoan), румунське село 235
Зиман (Zyman), топонім 273
Злате Моравце, словацький округ 217,220
Зобор (Zobor), гора 221,340
Зубне (Zubna), словацьке село 362, 377
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Іванка-на-Дунаї, словацьке село 294-295
Івано-Франківськ, українське місто 31, 36,104,366
Івано-Франківська область, Україна 14, 34, 165, 178,297, 304, 346-347, 393
Ілава, словацький округ 335
Іп, румунська комуна 235
Італія 48, 73,105, 124,213,283
К
Калазно (.Kalaz, Kalaznyew), угорське село 245-247
Калі (Kilco), хорватське село 278
Калка, річка 9, 311,313
Каллошд (Kyuskolusd), угорське село 253
Кам’янець-Подільський район Хмельницької області, Україна 340 
Капушани (Кару, Кари), словацьке село 224, 226 
Караш-Северін, румунський повіт 211,230
Карпати 13-14, 21-22, 24, 28, 31, 41^2, 51, 61, 92-93, 95-98, 103, 108, 110-112, 114, 125, 
128, 156,161,191,296, 330, 343-344, 346, 365-366, 370-371, 390-391, 393-394 
Кежмарок, словацький округ 143,196,239,264 
Кенчешандрашфалва (Kenchesandrasfalua), топонім 362, 374 
Кепла (Керіа), топонім 363, 375, 377
Київ, столиця України 27, 31, 35, 60, 82, 84, 94, 100, 102, 115, 123, 151, 208,251, 345 
Київська область, Україна 308
Київське князівство, земля 64, 84, 112, 116, 123, 142,207, 315, 319
Кисуцке Нове Место, словацьке село 289, 337
Кисуцке Нове Место, словацький округ 289
Кішбейр, угорське місто 248
Кішоросі, угорське село 143
Кіштелек (Kisateluk), не вціліле село 217
Клуж, угорський комітат 14,231,247,249, 393
Клокотниця, болгарське село 333-334
Клуй-Напока, румунське місто 59
Клчов (Kulchua), словацьке село 272-273
Кметєво (Gyrok), словацьке село 172,294-295
Княж двір-Баня, українське село 346
Ковасна, румунський повіт 235
Ковачовце (Kurth), словацьке село 237
Козаровце, словацьке село 220
Коларе (Koarzeg, Kuar, Kuarzeg), словацьке село 344
Комарно, словацьке місто 241
Коломийська волость 297, 334,342-343, 346-347, 349, 359 
Коломийський район, Івано-Франківська область, Україна 14,297,347 
Коломия, українське місто 297, 324, 341, 344-348 
Комаром, угорське місто 172
Комаром-Естерґом, медьє Угорщини 172,180,247-248 
Константинополь, столиця Ромейської імперії 115,212 
Копривніца, хорватське село 275 
Копривніцько-Крижевецька жупанія, Хорватія 275 
Косівський район, Івано-Франківська область, Україна 14, 346,393 
Коснічу-де-Жос (Cozluch, Kozluch), румунське село 235 
Костольне Крачани (Karcha), словацьке село 247 
Кохановце (Kohan, Kokan), словацьке село 362, 377

I
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Кошице, словацьке місто 143, 381, 387
Кошицький край, Словаччина 91, 143, 160, 200, 203, 214, 224, 256-257, 261, 265, 271,
325, 361-363, 365, 367-368, 373-376, 378
Коярпейц (Pech), угорське село 220
Кравани (Kereple, Кегеріу), словацьке село 361, 377
Краків, польське місто 18, 36, 100, 158, 290-291, 340, 386
Красна, угорський комітат, фортеця 47,202-203, 235-236,241,255
Крапинсько-Загорська жупанія Хорватії 143
Кременець (Кам’янець), українське місто 158
Кременецький район Тернопільської області, Україна 158
Крилос, українське село 34
Кручов (Руський Кручов), словацьке село 143
Крушовце (Curuskyn), словацьке село 281
Кукульський комітат, Угорщина 231
Кукучинов (Orrosi), словацьке село 237
Кулчу Мік (Kolch, Kulch, Olchua, Keulch), румунське село 363, 377
Кулчу, румунська комуна 362
Куманія 260-261, 350
Кунд (Reussdorf), румунське село 249
Л
Лаборець, річка 204,256, 328, 362 
Ладанці, українське село 298 
Латориця, ріка 265
Лачковце (Laczafalva), словацьке село 363, 377
Левіце, словацьке місто 180
Левіце, словацький округ 143, 180,220,281,294
Левоча, словацьке місто 68,167,192,243,264,272-273, 370
Левоча, словацький округ 272
Ледніца (Lednicze), фортеця 126, 137,217,240,247
Лейта, річка 105,218,229,239,258,339,353-354
Лелес (Leles), словацьке село 160, 178
Лелеський монастир 160, 163, 178
Лесна (Lezna), словацьке село 203
Литва 21, 32,62, 70,209
Лівада, румунське місто 215, 368
Ліптовський Мікулаш, словацький округ, 184, 186, 189
Ліптовський Трновець (Tomouch), словацьке село 189-190
Ліптоу, угорський комітат 14,48, 73, 134, 184-186,188-189, 393
Лубківський перевал 160
Лугиня (Legenye), словацьке село 234
Луданіце (Ludan), словацьке село 17,221,297-299, 349-350, 355 
Лука (Luka), топонім 363, 377 
Луцьк, українське місто 83, 100,318 
Львів, українське місто 10,209
Львівська область, Україна 34, 104,108, 158, 165,187,244,298, 301, 323, 384, 386, 393
Любела (Libele, Lubella, Lubulla, Lybule), словацьке село 17,184-188
Любеч, українське місто 80
Люблін, польське місто 387
Люблінська земля 387
Люблінське воєводство Польщі 387
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M
Майціхов (Neek), словацьке село 218 
Маклар (Макгаг), угорське село 213 
Маковицький замок (Зборовський град) 371-372, 385 
Мала Азія 116
Мала Доба (Duba), румунське село 239-240
Мала Домаша (.Keekmezey), словацьке село 362,377
Мала Трня (Тота), словацьке село 362
Мала Чаломія (Chalomia), словацьке село, 297
Малацки, словацький округ 294
Мале Орвіште (Rywse), словацьке село 91,221-223
Мале Тракани (Tarkan+ Tharkan), словацьке село 270-271
Малий Каменець (Kementze, Kwesd), словацьке село 362, 377
Маліново, словацьке село 294-295
Малопольське воєводство 158
Марамарош, угорський комітат 14,71, 73,370, 393
Марамуреш, румунський повіт 143
Мартін, словацький округ 291-292, 337
Матейовце (Mathey), словацьке село 365
Матейовце-над-Горнадом (Mathey), словацьке село 365
Мачва 60, 116, 165, 194,261, 268-269, 355
Мегинце (Mahet), словацьке село 238
Медерас, румунська комуна 236
Медьєшу Ауріт (Meguc), румунське село 240
Меранія 88,158
Мертве море 9
Мехадія (Michald), фортеця 211,230 
Мехадія, румунська комуна 211,230
Міхал-на-Острове (Святий Михайло, villa S. Michaelis), словацьке село 238 
Міхаловце (.Myhal), словацьке місто 200,255-256
Міхаловце, словацький округ 200,203-204,255-257,265, 325, 362-363, 368, 376
Мішкольц, угорський округ 214
Мокляки (Моклеков), український хутір 164
Молдова 13,142
Молнарі (Моїпаг), угорське село 271
Моравія 336-337, 340
Моравське королівство 110
Моравське поле 187,275, 357
Москва, столиця Росії 18, 30-31,40
Мостиський район, Львівська область, Україна 34
Мошонь, угорський комітат 181,242
Мукачеве, українське місто 43, 86,268-269,271
Мукачівський район Закарпатської області, Україна 268,271
Муракерестур (Mura), угорське село 252
Мураратка (Mura), угорське село 252
Мурасеменьє (Mura), угорське село 252
Муреш, румунський повіт 205,224,249
Мухі, угорське село 188

Н
Наварра 11
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Надвірнянський район, Івано-Франківська область, Україна 14, 393 
Наймон (Моп), румунське село 223 
Невицький замок, 363, 370 
Невицьке, українське село 370
Немчіце (Heethmeh, Neetmeh, Nethmeh), словацьке село 221 
Нижній Реґмец (Redemuch), угорське село 234 
Нижня Австрія, федеральна земля Австрія 239 
Нідеральтайх 105 
Німеччина 10, 57,61, 73,274
Нітра (Nitra), словацьке місто 216, 219, 221, 256, 281, 289, 293, 295, 300, 305, 336-337,
339-340, 350, 357
Нітра, угорський комітат 48, 73, 148, 216-218, 220-222, 239, 256-257, 281, 293, 295-297,
303, 339, 350, 357
Нітранський край, Словаччина 87, 143, 148, 172, 215-217, 220-222, 238, 281, 294, 297,
339, 350, 357
Нова Веш-над-Вагом (Veche, Weche), словацьке село 215,217-220
Новгород, російське місто 284,392
Новгородська земля, князівство 29, 64,94, 116,188
Нове Замки, словацький округ 172,217,294
Нове Место-над-Вагом, словацький округ 217
Нови Бечей (Torontal), сербське місто 197,230
Новий Русков, словацьке село 143
Новий Сад, сербське місто 60,107
Новоградський комітат Угорщини 361
Ноґрад, медьє Угорщини 143,219,297, 361
Нодькалло (Nogkallo, Kdllo), угорське село 248
Нодькопорнок, угорське село 282
Нодьоросі (Великий Русков), угорське село 143,219,297
Нодьракош, угорське село 367
Ньєкладгаза (Nyek), угорське село 214
Ньїрадонь (Oduri), угорське село 365

О
Оарда (Waradya), румунське село 249 
Оберварт, австрійське місто 196 
Оберварт, австрійський округ 196 
Обровац (Vrs), сербське село 194
Оґрадзане (Garagina, Geregenne), словацьке село 362,377 
Орадеа, угорський комітат 212
Орадя (Орадеа, Varad), румунське місто 172, 198, 202, 223-225, 234, 236, 241, 247, 255,
280,293,296,329, 365, 367
Оросі, угорське село 112,143, 176-177
Оросієве, українське село 143,
Орослав’є, хорватське село 143 
Оросло, угорське село 143 
Оростонь, угорське село 143 
Остров (Nepekarcha), словацьке село 241
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П
Паґран, див. Пограніце
Падань (Pethen), словацьке село 361
Пакрац (Pukur, Pukruch), хорватське місто 228
Палудзка (Polugia, Paluga, Palugya, Pallugya), словацьке село 17,186-188, 195, 384
Паннонія 15,105, 109, 162, 392
Паннохалма, угорський округ 220
Папфалва (Papfalva), топонім 362, 375
Париж, столиця Франції 298
Парчовани (Ретои), словацьке село 362,367, 373, 377 
Пежінок, словацький округ 294 
Перемиль, українське село 321-322
Перемишль, польське місто 21, 49, 80-81, 104, 113, 153, 160, 306-307, 311, 313, 316-317, 
383-384
Перемишльська земдя{Тегга Praemizliensi), князівство 83-84, 146, 156,160, 317, 385
Перемишльське князівство 81
Перемишльський повіт, Польща 187, 384
Перемишлянський район, Львівська область, Україна 298
Пересопниця, українське місто 83,118,392
Пересопницьке князівство 118
Переяславське князівство, земля 64,113,116
Петровце-над-Лаборцом (Petrusfalua, Petrouych), словацьке село 204,362, 374,377
Пеулепггь, румунська комуна 143
Печ, угорське місто 47,175
Пешт, медьє Угорщини 143,196,280
Пепгг (Quinqueecclesiensis), угорське місто 371
Пештяни, словацький округ 91, 221,241,294, 339, 356
Північно-Бачський округ Сербії 227
Підгірці, українське село 108
Підкарпатська Русь 26,49, 110
Підкарпатське воєводство, Польща 14,104,114, 187, 384, 393
Пілішборошенє (Boruzieneu), угорське село 196-197
Піхне (Pyhuhe, Pichne, Pichnye), словацьке село 362, 374-375
Плеєшій-де-Жос (Lokkazun), румунське село 206
Племпнафалва (Plempnafalva), топонім 363, 375, 377
Плесовичі (Plesouich), локонім 187, 384
Плавецькі Чтвртк, словацьке село 294-295
Пліснеськ, Пліснеське городище 29,108,321
Пограніце (Pagran), словацьке село 17,27, 148, 168-169, 171-172
Погронський Русков, словацьке село 143
Поділля 43
Подільське воєводство 85
Подунав’я 29,94
Пожега, угорський комітат 277
Пожежско-Славонська жупанія, Хорватія 228
Пожонь (Posonium), угорський комітат 239-240,282,322,361
Полоцьке князівство, земля 64
Польни Кешоу (Mezeukezew), словацьке село 217
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Польща 13-15, 18-19, 26, 36, 41, 49, 51-54, 61-63, 70, 87-88, 90, 104, 107, 110, 114-115, 
121, 158, 166-167, 186-187, 191, 196, 209, 215, 262, 288-289, 291, 296, 306, 337-338, 340, 
348, 358, 370, 372, 378, 384, 387, 389, 392-393
Пониззя 84, 112, 114,283,297, 315, 317, 324, 332-334, 340-341, 345,347, 349, 384
Поповичі (Popovich), українське село 187, 384
Попрад, словацьке місто, 365
Попрад, словацький округ 192,365
Поттенбурґ, фортеця 239
Прага, столиця Чехії 10,253
Превідза (Preuge), словацьке місто 217
Превідза, словацький округ 217
Препкефалва (Prepkefalva), топонім 363, 375, 377
Прибалтика 95
Прикарпаття 95
Причорномор’я 95, 142
Прібовце (Pribouch), словацьке село 291-292
Пруске, словацьке село 335
Прут, річка 92, 101, 346, 385, 390
Пряшів, словацьке місто 68, 198, 370
Пряшівський округ, Словаччина 144, 198,224
Пряшівський край, Словаччина 143-144, 167, 192, 196, 198, 224, 239, 243, 264, 272, 362-
363, 365,370, 372, 378-379
Птіч’є (Pethitse), словацьке село 362, 377
Пусте Чемерне (Chemema), словацьке село 203
Пухов, словацький округ 240

Р
Рабасентміклош (Bekasemmiklos), угорське село 220
Радванзеґ (Raduanzege), топонім 362, 374
Ракша (Raxa), словацьке село 193
Рама 260-261,350
Ревуца, словацький округ 229
Рим, столиця Італії 26, 322-323
Ричу, румунська комуна 205
Рімавска Сеч (Zeech), словацьке село 232
Рімавська Субота, словацький округ 229,232
Ровіще, хорватське село 275
Рожай (Rusal), угорське село 240
Рожнява, словацький округ 214
Рожнятівський район, Івано-Франківська область, Україна 14, 393
Розвадовце (Rozwad), топонім 374, 378
Ромейська імперія 116,159
Російська імперія 20-22, 148
Російська Федерація 78
Росія 9, 18,21-23,27,40, 61, 87, 98
Ростово-Суздальська земля, князівство 29,94
Руґіланд 104
Румунія 12-14, 17, 54, 57, 61, 75, 90, 109, 128, 143, 172-173, 198, 202, 205-206, 211, 215, 
223,228,230,234-236,240-241,249-250, 277, 329, 346, 368, 370, 393 
Руска, словацьке село 200 
Руска Воля, словацьке село 143
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Руска Кайня (Kajnafalva), словацьке село 363, 377 
Рускіновце (Rusken), не уціліле словацьке село 143,264 
Рускі Поток, словацьке село 143 
Русков, словацьке село 143 
Рускова, румунське село 143
Русковце, словацьке село, округ Собранце 50, 143, 362 
Русковце, словацьке село, округ Бановце над Бебравов 50, 143 
Руско Село (Торонталоросі), сербське село 143 
Русовце, словацьке село 143,239 
Русу-де-Жос (Верхнє Руське село), румунське село 143
Русь, Руська земля (Rossica, Rozia, Ruscia, Russia, Russica, Rusia, Ruthenia, Rutenia, Ruzia) 
9-10, 11-17, 19,24,26-33, 35-^1,43-49, 51-52, 54-55, 57-58, 62-71, 74, 77, 79-89, 92-94, 
96-103, 110-114, 117-118, 120-124, 126-129, 135, 139-142, 146-151, 153, 157, 159, 160-
163, 165-168, 174-179,182, 184, 186-187, 191, 193-195, 203, 205-209, 214-215, 223-224, 
227-228, 231, 236, 239, 242-244, 249-252, 260-262, 267, 274, 277-278, 281-288, 291-293, 
296-298, 301, 305, 307, 308-310, 312-318, 321-322, 326-328, 332, 340-341, 344, 346-347,
350-352,354—355, 357-358, 361, 369-370, 372, 378-379, 387-388, 381, 390, 393-394 
Руська Воля, словацьке село 50, 143
Руська Марка (Marchia Ruthenorum) 36,40, 52, 58,97, 102-108
Руське воєводство 85
Руське Село, топонім 249
Руський Грабовець, словацьке село 50, 143
Руський Кручов, див. Кручов
Руські Геївці, українське село 143
Руські Комарівці, українське село 50, 143
Руські Пекляни, словацьке село 50, 144
Рушень (Оросфалва), румунське село 50, 143
Рязанське князівство, земля 64, 284
Рязань, російське місто 94

С
Саболч-Сотмар-Береґ, медьє Угорщини 240, 363, 373
Саболч, угорський комітат 141,215,243,248, 269, 368
Саболчверешмарт (Verenche), угорське село 265
Сава, річка 40, 104,274
Саксонія 59, 392
Салони, хорватське місто 64
Самбірський район Львівської області, Україна 14, 393 
Самош, річка 196 
Сандомир, польське місто 288,291 
Сандомирська земля 387
Санкт-Петербурґ (до 1991 р. Ленінград), російське місто 9, 18, 20, 31, 33, 36-38, 40, 46,
93, 95, 111, 134, 149,285, 334, 339
Сарай, не вціліле місто 78
Сату-Маре (Сотмар), румунське місто 173, 365
Сату-Маре, румунський повіт 143, 173, 240, 329, 365, 368
Сврбіце (Zerbuch), словацьке село 217
Свєнтокшицьке воєводство, Польща 288
Свидник, словацький округ 362-363
Свініце (Sinna), словацьке село 362, 377
Святий Юр (Zengurg), словацьке село 294
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Святий Юрій (Struga), хорватське село 241
Священна імперія, Священна Римська імперія, Німецька імперія 19-20, 41, 48, 62-63, 
107,158, 251
Сеґед, угорське місто 18, 73-74,172, 346
Секешфехервар (Alba Regia), угорське місто 73, 86,244, 257-258
Селаж, румунський повіт 202,223, 235,241, 329
Селача, угорське місто 346
Семере (Scenik/Zemere), угорське село 269-271
Сенец, словацький округ 237, 282,294
Сенец, словацьке місто 282
Сеніца, словацький округ 221, 320
Сенне, словацьке село 368
Сентболаж (Zenthbalas), угорське село 223
Сентмартон (Zenthmartun), румунське село 250
Серет, річка 101
Сер’єн (Serian), угорське село 212
Сербія 12-13, 57,60-^1, 90, 107, 143, 159, 194, 197,227,230,235,260-261, 292, 350
Сечовська Полянка (Роїуапка, Раиіап, Раїуапка, Роїуапк, Раїапка), словацьке село 362,378
Сечовце (Sceech, Zech, Zeech, Szech, Zwgch), словацьке село 17,361, 364,366-367,373,378
Сисацько-Мославінська жупанія, Хорватія 242,245
Сібін, угорський комітат 109
Сібіу, румунське місто 128
Сібіу, румунський повіт 109
Сіклош (Suklos), угорське село 216,220,222-223
Сіладь-Баґош, румунський повіт 202
Сіладь, угорський комітат 255
Сімон (Simon), не вціліле село 255
СірмійПб, 178,277
Скаліца (Skalza), словацьке місто 294-295 
Скаліца, словацький округ 294 
Скандинавський півострів, Скандинавія 62 
Скерешово (Scarus), словацьке село 229 
Сколе, українське місто 244
Сколівський район Львівської області, Україна 14, 393
Славонія 60, 72, 118, 120, 169, 183,228,232,241,258, 266,231, 323, 361
Сладковічово (Diyszeg, Dudwagzegh), словацьке село 236,238
Словаччина 12-13, 15, 17-18, 25, 48-51, 61, 68, 72, 75, 78, 86-87, 90-91, 97-98, 103, 143- 
145, 148, 160, 162, 167-168, 170, 172, 180, 183-184, 186, 189, 192-193, 196, 198, 200, 203- 
204, 214, 216-218, 220-224, 229, 232, 243, 236-239, 241, 243, 256-257, 261, 264-265, 271- 
272, 281-282, 291-292, 294, 297, 300, 321, 325, 327, 331, 335, 337, 339, 344, 350, 355-357, 
361-363, 365, 367-368, 372-376, 378-379, 393 
Словенска Кайня (Kajnafalva), словацьке село 363, 377 
Смоленська земля, князівство 29,64,94,113,116 
Сніна, словацький округ 143, 362
Собранце, словацький округ 143, 300,223,257, 362, 365, 376, 378
Сокальський район, Львівська область, Україна 104
Сокирниця, українське село 267
Соломон (Salomon), топонім 363, 378
Сольнок, угорський комітат 74,224,231-232,239,243, 331
Сомбатхей (Gyongyoszolos), угорське місто 172
Сотмар, угорський комітат 59, 74, 173, 196, 235, 242,255, 368, 370, 373, 377
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Спіш, угорський комітат, земля 14, 48, 50-52, 68-69, 71, 73, 83, 103, 120, 134-136, 167,
184, 191-193, 196, 244, 260-264, 271-273, 301, 304, 339, 350-351, 354-355, 357, 365, 368, 
370, 393
Спішська Бела (Evr), словацьке місто 196 
Спішська Нова Веш, словацький округ 261, 355 
Спішське Подградьє, словацьке місто 167 
Спішський Ґрґов (Gurgou), словацьке село 272 
Спішський Грушов (Kurtueles), словацьке село 261, 355 
Спліт, хорватське місто 64, 170,278, 333, 336, 345 
Ставищеиський район Київської області, Україна 308 
Старий Теков, словацьке місто 281 
Старі Мікановці (МапикуУ, хорватське село 276 
Старостинський замок 122, 304 
Стир, річка 100
Стражки, словацька фортеця 196
Стретава (Zyritua), словацьке село 324-325, 328
Стрий, річка 100
Стрийський район Львівської області, Україна 14, 393
Стропков, словацький округ 143
Строчин (іStrachynna), словацьке село 362-363, 377
Струга Банська (Struga), хорватське село 242
Струга Нартська (Struga), хорватське село 242
Судова Вишня, українське містечко 34
Суздаль 113
Суур, локонім 237
Сучани (Sudczan), словацьке місто 337, 340 
Сфинту-Ґеорґе (Sentgurg), румунське село 235 
Сян, річка 24, 92, 181, 390 
Сянок, польське місто 82, 114, 151, 160, 253

Т
Тайя (Таїуа), угорське село 126, 137,213-214 
Тамкафалва (Tamkafalva), топонім 362, 375, 377 
Темешвар, див. Тімішоара
Теребовля, українське місто 80-81, 113, 121, 164, 314 
Теребовлянське князівство 81
Теребовлянський район Тернопільської області, Україна 121
Теремеш, див. Тормош
Тешнад (Tasnad), румунське місто 329
Тилицький перевал 160
Тиса, річка 195,243
Тисменицький район Івано-Франківської області, Україна 104
Тихомель, українське село 121,314,316
Тікош (Tyukus), угорське село 226-227
Тімішоара (Темешвар), румунське місто 86,235,360,370
Тіміш, румунський повіт 198,230, 370
Тіхань, угорське село 176
Толна, медьє Угорщина 234,245
Тополчани, словацький округ 87,217,221,281, 350, 357
Тополяни, словацьке село 256
Торда, угорський комітат 231,249-250
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Тормош (Теремеш), частина міста Нітра 339, 349 
Торна (Мана Трня), топонім 362, 374-375 
Торнабараконь (Тотиа), угорське село 255 
Торнакаполна (Тотиа), угорське село 255 
Торнанадашка (Тотиа), угорське село 255 
Торнасентандраш (Тотиа), угорське село 255 
Торнасент’якоб (Тотиа), угорське село 255 
Торчиця, українське село 308
Трансильванія 14,25,44, 58-59, 68, 71, 73, 109, 118, 128, 137, 143, 156, 159,162, 169, 190, 
202, 205-206, 212, 229-230, 233, 235, 249, 255, 257, 269, 283, 297, 304-305, 321, 323, 329- 
330, 333-334, 346, 349, 352, 357-361, 370, 373, 393
Требішов, словацький округ 143, 160,200, 234,270, 361-363, 367, 373-374,376, 379
Тренчанске Станковце (Raxovag), словацьке село 294
Тренчин, словацьке місто, фортеця 218,256,289,294, 336-337, 339-340
Тренчин, словацький округ 218,294
Тренчинський край, Словаччина 143,217-218,240,294, 335
Трнава-прі-Лаборці (Титиа), словацьке село 257,259
Трнава, словацький округ 216-218
Трнавський край, Словаччина 91, 216-218, 221-222, 236-238, 241, 247, 294, 320, 339, 
356, 361
Трновець-над-Вагом (Sugturmuch), словацьке село 217,220 
Турківський район Львівської області, Україна 14, 393 
Туровське князівство, земля 64
Туроц, угорський комітат 14, 30,41,48,65, 73,134-135, 185-186, 189, 191, 193, 195, 393 
Турчанська Тепліца, словацький округ 193 
Тюринґія 88

У
Уґочі, угорський комітат 368, 370-371
Ужгород 26, 31,43, 363
Ужгородська дієцезія 256
Ужгородський район 143,370
Узовска Паніца (Lapanya), словацьке село 232
Угорники, українське село 104
Угорське королівство, Угорська Корона, Угорська монархія 11-12, 14-17, 21-23, 25, 30, 
40-42, 45-46, 49-53, 56-58, 60-62, 68-69, 71,74-75, 77-78, 81, 84-85, 98, 102-103, 108, 
111-113, 117, 123-124, 126-128, 135, 137-139, 141-142, 145, 148-149, 162, 165, 170, 173,
185, 195, 201-202, 209, 227-228, 251, 253, 276, 278, 284, 291-292, 302, 305, 315, 349, 357,
360, 386, 389-395
Угорщина 11-12, 14-16, 18-19, 23, 21, 26-27, 29-31, 35, 39-42, 44-45, 47-52, 54, 57, 59, 
61-63,69-75, 80, 86-87, 90, 92-93, 98, 101-103, 105-107, 111,113,117, 124,128, 133, 135, 
139-140, 143, 145, 149, 154-158, 161, 164, 167, 169-170, 172-177, 180, 183-184, 190, 193- 
194, 196-199, 204, 207,208-209, 212-214, 219-220, 222-223, 230, 234, 237, 239-240, 242- 
245, 247-248, 252-253, 255, 257, 260-261, 264-265, 268-272, 274, 280, 282-283, 288, 291,
296-301, 303, 310, 312-313, 315-316, 318, 322-325, 327, 330, 332-336, 338, 340, 343, 346,
350, 358, 360-361, 363, 365, 367, 369-371, 373, 379, 381-382, 383, 386,389-395 
Угринів, українське село 104
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Україна, Українська держава 12-13, 16-18, 31, 34, 87, 90, 93, 98, 100, 108, 119, 121, 143— 
144, 158, 164-165, 170, 178, 210, 244, 267-268, 271, 297-298, 304, 308, 318-319, 321, 323,
340, 346-347, 366, 370-371, 384
Унґ (Ung\ угорський комітат 73, 86, 103, 137, 255-258, 267, 295, 317, 328, 361, 363, 365,
370, 377, 388
Унтерварт, австрійська комуна 196 

Ф
Фарна, словацьке село 294-295
Феєр, угорський комітат 129, 199,243
Феєр, медьє Угорщини 197, 199,243
Фейса (Fazekas), румунське село 277
Фелшьопетейнь (Pethend, Peten, Petene), угорське село 361
Фереу, румунська комуна 215
Фінтіце (Finta), словацьке село 198-199
Фландрія 48, 59
Фони (Foon), угорське село 194
Форнош, українське село 271
Форроу (.Forrou), угорське село 215
Франція 48, 62-63, 73, 88, 97, 117,298
Фюзер, фортеця 379

X
Хайду-Біхар, медьє Угорщини 247, 292 
Хайдусобослоу, угорське місто 292 
Харгіта, румунський повіт 206 
Хасковська область Болгарії 333 
Хелм (Холм), польське місто 209, 348
Хорватія 12, 17, 32, 57, 60, 68, 72, 75, 90, 118, 120, 143, 159, 162, 169, 173, 183, 204, 227-
228, 232,241-242, 245,260-261, 273-278,292, 321, 323, 350, 361
Хайду-Біхар, медьє Угорщини 247,292, 365
Ханґонь (Hongo), угорське село 291
Хмельницька область, Україна 121, 340
Хустський район 267

ц
Ценад, румунське місто 198, 321
Центрально-Східна Європа 11-12, 19, 33, 54,93, 97, 111, 124, 147, 371

Ч
Чазма, хорватське місто 227-228,242,277 
Чанад, медьє Угорщини 198,212 
Чанад, див. Ценад
Чанад, угорський комітат 212,235, 305, 308, 321 
Часар (Chasar), угорське село 180
Чахтіце (Chehte, Chejte, Chechte, Chehthe), словацьке село 217,219,221,223 
Чепчого (Chepche), угорське село 199 
Червен, не вціліле місто 100, 318-319 
Черна (Feketeu), хорватське село 273
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Чернівецька область, Україна 14, 393 
Чернівці, українське місто 31, 118, 170, 315,
Чернігівщина, Чернігівське князівство, земля 64, 112-113, 116, 118, 123, 142, 152, 173, 
207-208,269,284,389
Чехія, Чеське королівство 19,49,62, 88, 99,262,275,296,298, 352, 354-355, 357, 359 
Чехословаччина 49, 54
Чичаровце (Checker), словацьке село 264-267
Чичеу-Корабія, румунське село 370
Чіхе, див. Чичеу-Корабія
Чічава (Chychywa), фортеця 378-379
Чокваомань (Chokoka, Umany), угорське село 255
Чонград, медьє Угорщини 346
Чорна Вода, словацьке село 237
Чортківський район Тернопільської області, Україна 164 
Чрмно, словацьке село 186

Ш
Шайо, річка 188-189,229,258,267,277,291, 336, 345 
Шайо Неметі (Sayou), топонім 291 
Шайолад, угорське село 383 
Шапамунова, словацьке село 186
Шариш, угорський комітат 14, 48, 51, 69, 71, 73, 131, 134, 137, 164, 198-199, 361, 363, 
366-368, 370, 373, 388, 393
Шариш (Sarus), фортеця 131, 198, 366-368, 370, 373 
Шарошпатак, угорське місто 360, 370 
Шаштін-Страже (Kysewr, Kyseur), словацьке місто 221, 320 
Шая, словацький округ 217,220 
Швабія 392
Шевченкове урочище 122 
Шейршексєлєш (Zeuleus), угорське село 244 
Шипинська земля 142
Шомодь, медьє Угорщини 223, 226,230,244
Шомодь, угорський комітат 226-227,244-245
Шомодьжитфа (Feyrekhaz, Feyereghaz), угорське село 226
Шопонья (Supunya), угорське село 243
Шопронь, медьє Угорщини 172,220
Шопронь, угорське місто 173,220
Шопронь, угорський комітат 196,220, 302, 325
Шошкут (Sovskuth), угорське село 280
Шумськ, українське місто 319, 341
Шумський район Тернопільської області, Україна 319

щ
Щекотов, не уціліле місто, 177 

Ю
Юрюм (Erben, Юрюмгедьгаз), угорське село 197
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Я
Яксманіце (lesmanich), польське село, 187, 384 
Янковце (lankofalva), словацьке село 362, 377 
Яношда (.lanosd), румунське село 236 
Ярданхаза (Mochulas), угорське село 255
Ярослав, польське місто 121, 180-181, 258, 280, 300-302, 318-319, 328, 330, 348, 352, 
373, 379
Ясеньов (Ieszeno, Yesenin, Jezenew), словацьке село 362, 375-376 

А
Alba, див. Алба

Іиііа, див. Алба Юлія 
Alba Regia, див. Секешфехервар 
Albun, див. Альбінов 
Апуа, не уціліле село 238 
Арка (ОЬка), не вціліле село 237

В
ВааЬ, див. Баб 
Balogh див. Вельки Блх 
Ban, див. Бан 
Bankezewe, див. Банов 
Barca, див. Бреков 
Barcha, див. Бреков 
Вагкои, див. Бреков 
2to/wr, топонім 308 
Bazza, див. Божчіце 
Beatur, топонім 308 
Bekasemmiklos, див. Рабасентміклош 
Belhuzth, див. Блесовце 

д и в . Блінья 
Віупа, див. Блінья 
Bocskow9 див. Бачков 
Bogus, див. Богус 
Вогко, див. Бреков 
Вогкои, див. Бреков 
Borod, див. Барбове 
Boruzieneu, див. Пілішборошенє 
Borsa, див. Борша 
Borsy, див. Борша 
itojttf, топонім 354 
Bursud, див. Боршод 
Bursud, див. Боршод-Іванка 
Byucha, див. Битча

С
Cosmahaza не вціліле село 234 
Costulan, див. Вельке Копгголяни 
Cozluch, див. Коснічу-де-Жос
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Cuerenda, див. Грядки 
Curuskyn, див. Крушовце

Ch
Chalomia, див. Велька Чаломія, Мала Чаломія
Chasar, див. Часар
Chatar, див. Горне Штітаре
Checker, див. Чичаровце
Chechte, див. Чахтіце
Chehte, див. Чахтіце
Chehthe, див. Чахтіце
Chejte, див. Чахтіце
Chepche, див. Чепчого
Chemema, див. Пусте Чемерне
Chokoka, див. Чокваомань
Chondol, топонім 282
Chychywa, див. Чічава

D
Demetrovich, див. Дмитровичі
Dench, див. Дента
Detek, див. Детек
Diyszeg, див. Сладковічово
Dombro, див. Дубрава
Duba, див. Велика Доба, Мала Доба
Dudwagzegh, див. Сладковічово

Е
£/ew (Jeleu/Clew/Elo), топонім 300 
Erben, див. Юрюм, Юрюмгедьгаз 

див. Ерчі 
£Vr, див. Спішська Бела

F
Fazekas, див. Фейса 
Fedemes, див. Вельке Уляни 
Fedemus, див. Вельке Уляни 
Feketeu, див. Чорна 
Feyereghaz, див. Шомодьжитфа 
Feyrekhaz, див. Шомодьжитфа 
Fzw/a, див. Фінтіце 
Foow, див. Фони 
Forrou, див. Форроу

G
див. Ґань 

Gamanyas, топонім 276 
Gamas, див. Ґомаш 
Garagina, див. Оґрадзане
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Garaz, див. Гайске 
Geredche, див. Греча 
Geregenne, див. Оґрадзане 
Gerenda, див. Ґрядки 
Gerus, див. Вельки Гореш 
Ge/Ae, див. Ґейтьє 
Geurud, див. Вельки Дюр 
Guerenda, див. Ґрядки 
Gurgou, див. Спішський Ґрґов

Gy
Gyarf, топонім 294 
Gyepuelpossessio, топонім 365, 374 
Gyrok, див. Кметєво 
Gyongyoszolos, див. Сомбатхей 
Gyulafehervar, див. Алба Юлія

Н
Halatskafalva, див. Галатшкафалва 
Halazi, див. Галасі 
Hankfalva, див. Ганковце 
Hasagh, див. Залагашгадь 
Hazina, див. Гажін
Hohtunmonustura, див. Айтоньмоноштор
Нотоппа, див. Гуменне
Hongo, див. Ханґонь
Hussceumezen, див. Длге Клчово
Hozelec, див. Гозелец
Hoznucha, див. Гвоздніца
Hursou, див. Грушов
Huruzku (Hurozku, Ursa), локонім 175-177 
Huzdou, див. Гуздов

І
Iankofalva, див. Янковце 
Ianosd, див. Яношда 
Iardan, див. Ардановце 
Ieszeno, див. Ясеньов 
Iesmanich, див. Яксманіце 
Ігуп, топонім 220 
Itipolda, див. Ете

J
Jezenew, див. Ясеньов

к
Kajnafalva, див. Руска Кайня, Словенска Кайня 
Kalaz, див. Калазно 
Kalaznyew, див. Калазно
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Kallo, див. Нодькалло
Кари, див. Капушани
Kapus, див. Вельке Капушани
Кару, див. Капушани
Karcha, див. Костольне Крачани
Keekmezey, див. Велька Домаша, Мала Домаша
Kementze, див. Вельки Каменець, Малий Каменець
Kenchesandrasfalua, див. Кенчешандрашфалва
Керіа, див. Кепла
Кіїсо, див. Калі
Kiliti, див. Дунакіліті
Kisateluk, див. Кіпггелек
Koarzeg, див. Коларе
Кегеріе, див. Кравани
Кегеріу, див. Кравани
Keulch, див. Кулчу Мік
Kluzsmonostor, топонім 247
Kohan, див. Кохановце
Кокап, див. Кохановце
Kolch, див. Кулчу Мік
Komar, див. Залакомар
Kozluch, див. Коснічу-де-Жос
Киаг, див. Коларе
Kuarzeg, див. Коларе
Kulch, див. Кулчу Мік
Kulchua, див. Клчов
Kurtueles, див. Спішський Грушов
Kusbud, див. Бучани
Kus Egresd, див. Ґрадіпгге
Kwesd, див. Вельки Каменець
Kyseur, див. Шанггін-Страже
Kysewr, див. Шаштін-Страже
Kyuskolusd, див. Каллошд
Kyste, див. Земплінське Яструб’є

L
Lacu, водойма 175-177 
Laczafalva, див. Лачковце 
Ьарапуа, див. Узовска Паніца 
Lednicze, див. Ледніца 
Legenye, див. Лугиня 
Leles, див. Лелес 
Lezna, див. Лесна 
Libele, див. Любела 
Lokkazun, див. Плеєшій-де-Жос 
Lubella, див. Любела 
Lubulla, див. Любела
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Ludan, див. Луданіце 
Luka, див. Лука 
Lybule, див. Любела

М
Mahet, див. Мегинце
Макгаг, див. Маклар
Manuhy, див. Старі Мікановці
Marchia Ruthenorum, див. Руська Марка
Mathey, див. Матейовце
Mathey, див. Матейовце-над-Горнадом
Meguc, див. Медьєшу Ауріт
Mendzenth, див. Заламіндсенд
Mezeukezew, див. Польни Кешоу
Michald, див Мехадія
Мііеу, топонім 294
Mochulas, див. Ярданхаза
Моїпаг, див. Молнарі
Mow, див. Наймон
Monustur, топонім 247
Muntahas, млин 261-262, 351
Mura, див. Муракерестур, Мураратка, Мурасеменьє
Myhal, див. Міхаловце

N
Nazad, топонім 276 
Neek, див. Майціхов 
Heethmeh, див. Немчіце 
Neetmeh, див. Немчіце 
Nepekarcha, див. Остров 
Nethmeh, див. Немчіце 
М/га, див. Нітра 
Nogkallo, див. Нодькалло 

див. Вракунь 
TVyeA:, див. Ньєкладгаза

О
Odun, див. Ньїрадонь 
Olchua, див. Кулчу Мік 
Olmagary, див. Еґер-Мадяри 
Olmager, див. Еґер-Мадяри 
Olmag(pr)i, див. Еґер-Мадяри 
Orrosi, див. Кукучинов

Р
Pagran, див. Пограніце 
Palagar, топонім 276 
Раїапка, див. Блатна Полянка 
Раїапка, див. Сечовска Полянка
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Paulan, див. Сечовска Полянка
Palyanka, див. Сечовска Полянка
Pallugya, див. Палудзка
Paluga, див. Палудзка
Palugya, див. Палудзка
Pe/g Сікат, топонім 255
Polugia, див. Палудзка
Palyanka, див. Бл&тна Полянка
Papfalva, див. Папфалва
Paulan, див. Блатна Полянка
Ресй, див. Коярпец
Ретои, див. Парчовани
Ре/ел, див. Алшопетейнь
Peten, див. Фелшьопетейнь
Pethen, див. Падань
Pethend, див. Алшопетейнь
Petene, див. Алшопетейнь
Petene, див. Фелшьопетейнь
Pethend, див. Фелшьопетейнь
Pethitse, див. Птіч’є
Petrouych, див. Петрове-над-Лаборцом
Petrusfalua, див. Петрове-над-Лаборцом
Pichne, див. Піхне
Pichnye, див. Піхне
Plempnafalva, див. Племпнафалва
Plesouich, див. Плесовичі
Роїуапк, див. Блатна Полянка
Роїуапк, див. Сечовска Полянка
Роїуапка, див. Блатна Полянка
Роїуапка, див. Сечовска Полянка
Popovich, див. Поповичі
Porostian, див. Боростьян
Posonium, див. Братислава, Пожонь
Prepkefalva, див. Препкефалва
Preuge9 див. Превідза
Pribouch, див. Прібовце
Pukruch, див. Пакрац
Рикиг, див. Пакрац
Pyhuhe, див. Піхне

Q
Quinqueecclesiensis, див. Печ 

R
Raduanzege, див. Радванзеґ 
&шг, див. Ракша
Raxovag, див. Тренчанске Станковце 
Redemuch, див. Верхній Реґмец, Нижній Реґмец 
Reussdorf, див. Кунд
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Riwche, див. Блатне Ревіштя 
Rozwad, див. Розвадовце
Ruchmark, Reussmark, Rusmark, Ruzmark (Сердахей, М’єркуря-Сібіулуй), румунське
поселення 109
Rusal, див. Рожай
Rusinec, словацьке село 50
Ruska, словацьке село 50
Ruska Nova Ves, словацьке село 50
Rusken, див. Рускіновце
Ruskyj Мосаг, словацьке село 50
Rusky Kazimir, словацьке село 50
Russa terra топонім 274
Ryche, див. Блатне Ревіштя
Rychee, див. Блатне Ревіштя
Ryuche, див. Блатне Ревіштя
Rywche, див. Блатне Ревіштя
Rywse, див. Вельке Орвіште, Мале Орвіште

S
S. Michaelis villa, див. Міхал-на-Острове
Salamon, див. Соломон
Sams, див. Шариш
Sayou, див. Шайо Неметі
Scarus, див. Скерешово
Sceech, див. Сечовце
Scenik, див. Семере
Sentgurg, див. Сфинту-Ґеорґе
Serian, див. Сер’єн
Simon, див. Сімон
Sinna, див. Свініце
Skalza, див. Скаліца
Sovskuth, див. Шошкут
Strachynna, див. Строчин
Struga, див. Святий Юрій, Струга Банська, Струга Нартська
Sudczan, див. Сучани
Sugturmuch, див. Трновець-над-Вагом
Suklos, див. Сіклош
Supunya, див. Шопронья
Sydowar, див. Ждіоара
Syod, див. Жибоу
Szech, див. Сечовце
Szovaj (Zowey), топонім 220

Т
Talya, див. Тайя 
Tamkafalva, див. Тамкафалва 
Тагкап, див. Мале Тракани 
Tasnad, див. Тешнад 
Tharkan, див. Мале Тракани
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Текла, див. Дворянки
Tengueld, Theguld, Thenguld, не уціліле село 243
Тота, див. Мала Трня
Tomouch, див. Ліптовський Трновець
Тотиа, див. Торнабараконь, Торнакаполна, Торнанадашка, Торнасентандраш,
Торнасент’якоб
Torontal, див. Нови Бечей
Титиа, див. Трнава-прі-Лаборці
Tyukus, див Тікош

U
Umany, див. Чокваомань 
f/wg, ди в . У нґ

V
Vadna, див. Вадна
Каусд, див. Вашка
Varad, див. Орадеа
FecAe, див. Нова Веш-над-Вагом
Verenche, див. Саболчверешмарт
КшсА, див. Вінцу-де-Жос
Vinna, див. Вінне
Vitkovce, див. Вітковіце
Vynna, див. Вінне
Vysnou, див. Вішньов
Vyssnyo, див. Вішньов

див. Валкеу-де-Жос 
Кг5, див. Обровац

W
Waradya, див. Оарда
Wama, див. Варін
Warscha, див. Борша
Weche, див. Нова Веш-над-Вагом
Werey, див. Вера
Wisna, див. Вішньов
Wolko, див. Валкеу-де-Жос
FFy/fc, див. Влки
Wynna, див. Вінне
Wysno, див. Вішньов
Wysnou, див. Вішньов
Wysnow, див. Вішньов
Wysnowd, див. Вішньов
Wysnyo, див. Вішньов

Y
Yesenin, див. Ясеньов
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Z
Zahun, див. Захонь 
Zaluchka, див. Залужіце 
Zambor, топонім 276 
Zarazpotok, див. Валя-Сяке 
Zatkson, див. Затксон 
Zebegneu, див. Збеґньов 
Zebehne, див. Збеґньов 
Zebugneu, див. Збеґньов 
Zebeguneu, див. Збеґньов 
Zebwgnew, див. Збеґньов 
ZecA, див. Сечовце
Zeech, див. Рімавска Сеч __
Zeech, див. Сечовце 
Zeefc, див. Гозелец 
Zelenchen, див. Зеленеч 
Zemere, див. Семере 
Zengurg, див. Святий Юр 
Zenthbalas, див. Сентболаж 
Zenthmartun, див. Сентмартон 
Zerbuch, див. Сврбіце 
Zeuleus, див. Шейршексєлєш 
Zhebene, див. Збеґньов 
Zoa/z, див. Зеуан 
Zobor, див. Зобор 

див. Банфалва 
Zubna, див. Зубна 
Zubugya, див. Збудза 
Zwgch, див. Сечовце 
Zyman, див. Зиман 
Zyritua, див. Стретава
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Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
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ВОЛОЩУК Мирослав Михайлович народився 2 липня 1979 р. в селі Черганівці 
Косівського району Івано-Франківської області (У країна) в сім'ї вчителів. Навчався у ЗО Н  І села 
Воскресінців (Коломийський район Івано-Франківської області, Україна) і технічному ліцеї 
№ 14  міста Коломиї, звідки вступив на історичний факультет Прикарпатського університету 
імені Василя Стефаника, який закінчив із відзнакою 2000 року. Під час навчання в аспірантурі 
(2 000—2003) та в подальшій науковій діяльності зосередився на вивченні русько-угорських 
історичних зв'язків доби Середньовіччя XI—XIV ст., якими цікавився ще зі студентської лави. ЗО 
вересня 2005 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему 
«Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським 
князівством (кі не ць XIІ—X111 ст.)».

На сьогодні М ирослав Волощук автор понад 80-ти різнопланових публікацій у семи 
країнах Європи (Л итва, Польщ а, Росія, Сербія, Словаччина, Угорщина, Україна).

П раця М ирослава Волощука без сумніву визначає новий шлях досліджень 
середньовічного суспільства Галицько-Волинської Русі та його контактів з найбільшою 
тогочасною центральноєвропейською  державою  — Угорським королівством. М аємо справу з 
чудовим просопографічним дослідженням. Така тематика, на ж аль, досі перебувала на 
марґінесі студій, бо історики часто забуваю ть про «людський» вимір історії. Робота автора 
базується на зібраному, узагальненому й систематизованому величезному дж ерельному та 
історіографічному матеріалі. Абсолютно новим виглядає встановлення долі оселених в 
Угорщині осіб, ідентифікованих у «руський» спосіб. Іншими словами, маємо справу з 
чудовим, гідним рекомендації Читачеві доробком, який, без сумніву, посяде вагоме місце в 
українській та центрально-східній медієвістиці.

Професор Даріуш Домбровський (Бидґощ, Польща)

Книжка провідного українського медієвіста, доктора М ирослава Волощ ука 
стосується слабо вивченої проблематики взаємовідносин західноруських князівств з 
Угорським королівством доби Середньовіччя. Д ля Читача, який загалом знайомий із 
проникненням угорських впливів на Русь, постає картина абсолютно невідомого руського 
впливу в басейні Карпат, яку автор подав надзвичайно детально. В цьому головна цінність 
праці. М аємо змогу ознайомитися з оселеними східними слов'янами не лиш е між Нижнім 
Дунаєм і Карпатами, а й у Хорватії, Далмації, Трансильванії, їхніми долями, службою, 
сімейними справами. Передувала написанню книжки дуже складна евристична робота, 
М ирослав Волощук опрацю вав не тільки вже відомі документи, а й відвідав архіви сучасної 
Словаччини і Угорщини. Це дослідження є актуальним не лиш е з огляду на репрезентацію  
історії східних слов 'ян, а й усієї Ц ентральної Європи.

Професор Мартін Гомза (Братислава, Словаччина)


