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часопису, внаслідок чого з’являється проблема чіткої класифікації публікацій у 
ньому за жанрами, а це, в свою чергу, ускладнюється дослідженням жанрів та 
їхнього впливу на рівень достовірності друкованого матеріалу [1, с. 621—622].

Проведений аналіз показав, що найдостовірнішу інформацію в КГВ містять 
такий вид замітки, як міні-огляд; звіти; редакційні та авторські статті 
Я. П. Новицького, в яких перше місце займають публікації звітів повітових та 
губернських земств і лише на другому плані опиняються роздуми, поради та 
умовиводи стосовно окресленої ситуації.

Менш достовірними можна вважати такі жанрові види замітки, як анонс, 
анотація та подієва замітка, а також новини та статті, наближені до публіцистичного 
викладу [3, с. 1—4].

Виділяються такі чинники, що зумовлюють оцінку інформативності розглянутих 
публікацій: спосіб та методи організації матеріалу, віображені в жанровому 
оформленні, відповідно до чого маємо можливість визначити вплив засобів 
вирішення поставлених перед даним жанром завдань на інформаційний потенціал 
опублікованого матеріалу; авторство та історичні обставини написання; наявність 
латентної, потенційної інформації в тексті джерела.

Враховуючи вплив окреслених чинників на публікації в КГВ, що розглядаються 
як джерела з історії освіти Катеринославщини, можемо говорити про значні 
інформаційні ресурси, які містяться в цих публікаціях, адже замітки, новини та звіти, 
що належать до інформаційних жанрів, — це значний комплекс повідомлень, які 
розкривають особливості функціонування навчальних закладів Катеринослава, 
розвитку освіти регіону в кількісному та якісному відношенні, що виражалося в 
наданні відомостей про кількість шкіл, учнів та викладачів у губернії в цілому та в 
окремих повітах зокрема, якості отриманих учнями знань, виявлених у результаті 
щорічних перевірок; господарської діяльності навчальних закладів та джерела 
фінансування; а статті, що належать до аналітичних жанрів, є спробою системного 
аналізу тогочасного стану освіти в Катеринославській губ.
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Династична боротьба за угорську корону в 1490 р.
Смерть угорського короля Матяша Корвіна 06.04.1490 р., спричинена, за 

останніми даними, інфарктом, стала важливою подією для всієї Центральної 
Європи, тому досить швидко почалися дебати про те, хто ж наступним посяде 
королівський трон [1, с. 7; 6, с. 281].

З політичного погляду йшлося про набагато складнішу проблему, ніж коли після 
смерті (ржі з Подебрад у 1471 р. чеський королівський трон залишився без короля. 
Саме тому у передвиборчій боротьбі взяли участь одразу кілька претендентів на
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трон. Головні змагання за угорський трон відбувалися між двома провідними 
династіями Європи Габсбургами та Ягелонами.

Претендентами стали: імператор Фрідріх та його син Максиміліан, які мали 
право на трон за угодою укладеною з Матяшем у 1463 p., король Чехії Владислав II 
Ягеллон та його брат Ян Альбрехт, які відстоювали династичних прав на корону, 
позашлюбний син короля Матяша Ян Корвін та королева Беатріс — дружина 
померлого короля [4, с. 10— 11].

Після смерті Матяша політична боротьба була напруженою, надходили 
пропозиції про призначення регента. До цього справа не дійшла, до обрання нового 
короля влада залишилася в руках королівської ради, документи якої видавалися під 
печаткою королеви Беатріс.

Офіційно нового короля мали обрати на виборчому з'їзді, який призначеному 
дружиною померлого та королівська рада наказом від 17.05.04. — 17.05.1490 р. у 
полі Ракос при Пешті. Доти, доки з’їзд зійшовся (сталося це 7 червня), провелося 
багато переговорів та відбулося багато розмов, які мали велике значення для 
майбутніх виборів.

У дипломатичній боротьбі найважливішу роль при виборі нового короля зіграв 
Ян Філіпець (дипломат, член королівської ради), який зумів переконати інших членів 
ради, щоб ті підтримали Владислава II. Зазначимо, що з'їзд після десятиденних 
переговорів дійшов висновку, що Ян Корвін королем не стане (17.06.1490 це 
рішення офіційно Яну Корвіну було оголошено). Результатом політичних 
переговорів стало проголошення 15.06.1490 Владислава II Ягеллона новим 
угорським королем [2, с. 159; 7, с. 185— 190].

Того ж дня, посол Яна Корвіна Б. Раскаї оголосив, що його пан остаточно 
відмовився від трону і віддав угорську корону. За день до того (а також в день 
виборів короля) угорські пани пообіцяли вдові Беатріс шлюб з новим королем. 
Весілля відбулося 04.10.1490 [6, с. 211]. Король Владислав ІІ дістався Угорщини 
31.06.1490.

У Верхньоугорській Шинтаві (Фаркашіда) його вітала делегація угорських дворян 
на чолі з Яном Філіпцем. Владислав пообіцяв, що залишить усіх урядовців та 
чиновників на їхніх посадах, але змінить реальну внутрішню політику, яку проводив 
Матяш [3, с. 193—211; 5, с. 65—80].

Причина обрання Владислава II полягає в тому, що він був більш підходящим 
кандидатом, ніж Ян Корвін, оскільки він тоді б повинен був давати відсіч відразу 4 
сторонам — Австрії, Польщі, чеським земелям та Туреччині. Владислав же не був 
змушений воювати за чеські землі, що було для угорців найбільш актуальним. 
Існувала також надія, що Владислав домовиться зі своїм братом Яном Альбрехтом 
про мир. Перевагою Владислава однак було те, що на півдні турецьким наскокам 
давав відсіч Ян Корвін, який визнав його королем.

Ще однією причиною, чому обрали королем саме Владислава, був традиційний 
опір німцям та те, що він у Чехії здійсьнював політику послабленого контролю 
чеських дворян, що дозволяло їм перш за все діяти у своїх інтересах та посилювати 
саме свої позиції. Ця політика Владислава позитивно вплинула і на угорських панів. 
19.09.1490 Владислава коронували у Столичному Белграді. Вибори нового короля 
були, безперечно, надзвичайно важливою подією, яка вплинула на політичну 
ситуацію в Центральній Європі [4, с. 15].
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