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Передпье слово. 

ІІАРПАТСІ 'ІЙ Русине, руська Jr:Втино І ПО
дойми гордо чоло на сво'В:П земли, сп ростуй хребет'Ь, 

подивис.я: круrО\і'Ь себе л спознай 1 что тьт СЬ1Н'Ь 

найдавн'.Вйшоrо, найстарrпоrо~ народа на сход$ 

(востокrь) Европьr І Твой народ-ь ~-киве на той зем.Jи 

тьтсячу зь половиною :r'Вт1"' ! Тоть народ'Ь твой 
осtв'Ь од'Ь Папрада до Навказу число:м'Ь сорот 'Ь 

.миліонбв'Ь на ' чорнбй, богатба земдt, що два 

разЬJ ббльша, ЯК'Ь дав на Угорщина. 

Зь мадярекою мовою неда.nе1~0 зайдешь, а зь 

твоею :мовою, що тьт гqноришь, перейдешь цtлу 

еходну Европу и Оиб':Врь до самого 'Іихого Океану, 

бо й на Сиб'Ври жие нашь брат'Ь того самого 
І 

руськоrо (малоруського) народу аж'Ь до самого мор.я:. 

Великій нашrь Н!lРОд'Ь, широка земля, яку 
ОН'Ь Оре И сіJР.-И не СТЬІДаТИСЯ ТОG'В СВОГО русь

І<ОГО имени - але гордитися тоб-Б ТЬJМ'Ь, що тьт 

Русин'Ь споконв'Вка и твоя мова русьІtа, cтaprna и 
краща за всt сус·.Вдскі3 бесtдЬl. 
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Тою мовою говорить тепер'Ь 40 ми.n:іоновь 

руського народу, тqю мовою говорили князі> и ко

рол-Б Руси. Тоі> мовьт вчилися и говорили нею 

князt Половці>в'Ь, Литовці>в'Ь, угорські> королі> 
Арпадовичі>, литовско-польскr:В королі> Ягайло

вич-в у сво-Бм'Ь дворі>. Що теперь французька м~ва 

на заході>, то наша руська мова була В'Ь серед

них'Ь ві>ках'Ь (од-ь X-XV) на сході> Европьт. 

Народ'Ь, що говорить тою мовою, мав'Ь три ра.вЬІ 

по три столі>тя свою державу, богату та славну 

на весь сві>т'Ь широкій. Первьтй равь на Червен

ськихь городах'Ь 8'Ь Подкарпатекою Русею, в'Ь другій 
раз'Ь В'Ь Киі>ві>, а В'Ь третій раз'Ь вю Галичі>, - а 

Подкарпатска Русь була неразь З'Ь тою державою 

в'Ь купі> (вьедно). Та як'Ь Татарезруйнували тоту 

деряtаву, а влt сусі>дьт захот-Бли тоть наш'Ь Ra-
" u ,.. "" 

род'Ь поневолити, то nодоимав'Ь онь І<Олькадесять 

повстань и ні>коли не дав'Ь собі> валожити ярма 

неволrВ. 

Ай теnерь кровава война на сходt ведеся за 

тото, что таУ'Ь наши братя хочуть свободнt бути 

и ме:t rи свою в.паспу державу. А сусі>дьт ласі> на 

єго добро, не хочуть nозволити на сесе, обьт они 

були господарями на своtй: вемлt. ТrВ сусі>дн: Ма

дяре, Поляки, Москалі> прийшли на нашу вем.по, 

наставили нашим'Ь трудом'Ь палат'Ь и замкбв'Ь, го

стелов'Ь (церков'Ь) и темниць и :кажуть : ,.NІьт вь1сша 

культура'' ! И ЯК'Ь скаже тобі> Мя.дя:р'Ь, що rа

дя:рска культура больша од'Ь нашоі>-то ТЬІ одпо

ві>джь : Что кривда наша будувала ту мадярску 

:культуру на нашой землt. А тобt, Русине, остала 

ШШ'Ь та мова, (язьн\.ь), якою говорить, тотt звьr

чаt, .які> обходить, тот1> п·вснt, як'h cntвaemь. 
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В'Ь той мові>, в·ь той пі>сни, вь тьrхь стариннЬІХ'Ь 

3ВЬ1ЧаЯХ'Ь ИСТИННО JІеЖИТЬ ТВОЯ культура, ТВОЯ 

nравда, лелі>яна (apol) тЬІсячу зь половиною л'hт'Ь 

вашо-Б исторіи. 

То ТЬ1, сЬІну, що умі>єшь читати, читай сесю 

исторію бр-атам'Ь и сестрам'Ь у своі>м'Ь селі>, най 

:испознають минувmость. 

Най кожда д'втина знає, що мьr вже ма.ни 

свою державу, коли Мадяре, Поляки, Москалі> ван

,~;ровали вь шатрах'Ь, або сид'hm на болотах'Ь и 

падали намь до ногь лк'Ь поддані>. А руська пі>

енл звеніша-як'Ь исторія пише - ще тому триста 

лі>Т'Ь над'Ь Дунаемь перед'Ь приходомь Мадярбв'Ь 

.до нашо-Б землі> І З'Ь · тою пі>сне..rо ходили МЬІ Ру

сини на вехикій Царгородь (Константинополь), 

спtваючи ту п·.Всню, що й днеська спі>вають: 

,.Покуйме соб·Ь мtднRt човна, 
Мtдянt човна, во.п:отt весла, 
Ой пустимеся ва тихій: дJ"ВаЙ, 
До.п:tв'Ь Дунаем'Ь nбд'Ь Царьгород'Ь І .. tc. 

И мали МЬ1 своt статки и маєтки, мали с.шоt 

городЬУ, кращі> од'Ь тоді>шноrо Вtдвя и Будапешту. 

Тому тогдЬІ не цуралися наши JІЮДе руського 

имени, лкь ще "Й теперь R.ажу'rь многіи : "Я Ма
.;І.Яр'Ь"! ТогдЬІ славне и горде було имя Русина и 

у нась на ПодRарпатской Руси и вь ці>лбм'Ь свr:Вті>. 

Та тепер'Ь В'Ь огнt велико1> войнЬІ знов'Ь по-
... 

встало З'Ь попелу те имя, знов'Ь поднався наш'Ь 

пародь, знов'Ь nоверне на всі:>й землі> Gro слава, 

погребана ворогами. Ці>лЬІЙ сві>т'Ь исповнав'Ь, що не 

:мож-ь тоть народ'Ь наш'Ь руській задавити и бнь 

етає зновrь господарем'Ь (газда) на своі>й земл-h. 

Читай З'Ь увагою и любовію исторію свого 

ороду. Она сRаже тоб'В, .нк'Ь жили наши отцВ, 

.. 
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ді>~ьт, прадіи.ьт, .коли були свободнt, ROJIИ и як-ь . 
попаJІи вrь неволю и чого MDI з-ь ИХ'Ь житя науч-и-

тися можемс. 

Исторія - наука житя. 
Якrь будеме знати свою исторjю, створить 

намrь сл свtть uередrь очим~, увиди:ме свою:правду, 
свою .кривду, спознаеме своп права,' и то, що нам:'І> 

вредить (1пкодить ), а що памь хосенrь принесе. 

Исторіл покаще намrь, якrь маєме sбудоватп свою 

хату, а "вь своі>й хат-Б, своя правда и сила и воля't. 

, 

,. 



ПЕРШІЙ ПЕРІОД'Ь : 
ПоДRАРПАТЯ В'Ь 3ЛУЦ'В 3'Ь RИ'В
ВОМ'Ь. (ОД'Ь VII. ОТ. ДО р. 1031.) 





І. 

НАЙДАВН13ЙША ИОТОРІЯ 
НАШО'В 3ЕМЛ13. 

Найдавнtйшt жителt (мешианцt). 

На той зем.nt, де теперь Русини · живуть, 

О)І.'Ь Папрада ажь до :Кавказу и Чорного моря, дв·в 

·rЬІсячt З'Ь половиною роков'Ь тому назад'Ь жили 

вандровнt племена а~итов-о и Сар.лtатов-о, що вЬІпа

саJІи худобу на той богатой зем.пt. Они ходили зо 

своими стадами З'Ь міюця на міюце, ':Вли мясо, 

ко@>и.пяче молоко и СЬ1р·ь, жили на вандровнЬ1Х'Ь 

возах'Ь и торгували З'Ь Греками. А тотt Гpe1t:u, 

народ'Ь осві>ченЬlЙ и богатьтй - припливали з·ь 

Греціи до них'Ь ЧорнЬІм'Ь МореМ'Ь и ос'Ьдали таА{'Ь 

на побереж.у для торговлt. 

А славянt-ьт-о племена жили тоrдЬІ ДаJІ'В на пбв

НОЧ'Ь 1ежи Дн':Впром'Ь и Висхою ажь до Ва.Ітій

скоrо иopsr. НазиваJJ:ися они Веиеда.ми. А за ними 

.J.aJr'В на е~ жи.лт ГерманЬІ, або Н':Вмц'В. 
r • 



-10-

Дакійско- Г етійска держава. 
(293-104 по Хр). 

Край надrь Дунаєм'Ь и Тисою окруженьтu .Карпа
·rами заnl\Іади 444 р. перед'Ь Хр . nослл сntдоцтва Геро
дота також'Ь Скитьт. Одно ихrь пдемл зване Cuгu'N/bt 
бу.11о пануючою верс'l·вою·. Одrь них·ь nошла назва мtc·ra 
S6gidunurn, ньтнtшньrЇІ Сегедипrь. 

Допер nа Цезарrь ( 45 р. np. Хр.) говорить що той 
край заіі:мають Дапи, •ro є та м·~сцеnа люднО~ть, зга
дана Геродо·rом'Ь, историкомrь Грековrь. Они суть осе
льrми вrь тоn землі> хл1 .бJробами. Од'Ь пихrь пбшла 
назва Дапія для ц':ВдОl'О краю. :1\'Іежи 326 а 293 р. 
пр. Хр. З'Ь !\1о.адавію nрийшло до Дакіи :воііовниче 
пдемл Гетбво (Getae) Е завайовада край Даков'Ь. Так'Ь 
повстала Дапійспо-Гетійс1їа дер;нсава. 

Римскій истори:кrь Страбо каже, що державу тво
рять Даки и Ге'l'ЬІ. Гетьr uри.нли бесtду оседІJ.Х'Ь Да
ков'Ь и сотвориди державу разомrь iJ'!> поневоденьаrи ~ 
Даками. Они :мади 200 ООО армію, вьткоnували aoJJ.oтo J 

гор-.Вшноt Дакі·Ь и Семигороду, провздили торговJ.Ію 
Дунаєм·ь и Днtстром'Ь. Их'Ь держава сягала ОД'Ь Гер
цинськихrь гбр'Ь, Альn'Ь аж:ь до Днtстра и ЧорнОІ'О 
моря. На чодt столв'Ь король, а власть у держати nо
магав'Ь му найвисmій свлшенник'Ь 3амольксис'Ь. Той 
аа~ОJlЬКСИС'Ь зпав'Ь таіІНЬІ свого уряду ОД'Ь ЕгИПТJіН'Ь 
и :мовч.авrь про них'Ь перед'Ь народом'Ь. Найбо.llьшt 
корол-Б звадися Воребистес'О, 45 up. .1. р., Скорило 
~45-35), Komuco, що одруживел З'Ь дочкою Aвryc·ra, 
римского цtсарл, та Дурасо за Фдлві'Вв'Ь (69-71). 

A.ile небавом'Ь яли Дако-Ге'І'ЬІ nод'Ь кородемrь 
Депеба.ло.Аtо паnадати на римску державу. ТЬІМ'Ь спро
вадили войну 3'Ь Ри:\!д~нами за ц'Всарл Домиці.лна. 
Война ведася одrь 85-104 р. Цtсарь Траян'Ь розбива · 
ИХ'Ь и заііl\Іає столицю Cap.млtae'lie1nyay (Varhely) 104 р. 
по Хр. Декебадь 3'Ь др-vжиною ВІ!l:иивають середrь по
жежи стодицt отруту. Замtтне, що З'Ь помежи Дакбв'Ь 
uдемя .Наьtгбво, nереходить на сторону Ри:мдJІН'Ь. 
,LІ,аки б.' ли невдово.лен'В 3'Ь нево.11t, .л ку на них'Ь вло
жиди ГетЬІ И ОДОМС'ГН.іlИС.Л СВОИМ'Ь ЗаВОЙОВНИКа 'Ь-Па 
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намrь своєю зрадою В'Ь користь Римдлнrь. Гетьт nТJван
дровади за границt державr11 ; Даки змtнили ЩlВНЬJХ'Ь 
павов'Ь Гетов'Ь на ІІовr11Х'Ь панов'Ь, Римллн'Ь. Имена. 
кород·Ьвrь и племени Язьпбв'Ь подеуває гадrtу, чи Даки 
не буди Славяне, бо у Славян'Ь час1'0 "Нзь!1~'Ь' 1 озна
чає парод'Ь. 

Данія рименою провинцією. · 
(107--70). 

Рим ля не утвориди З'Ь Дакіt римску проеипціr~ зо 
с·rодицею У льnін Траяна па АІtсце давпоt Сармизек.ету3ьr. 
ГетЬІзабрали З'Ь собою богато nоддаНЬJХ'Ь Дакб.в'Ь, коли 
уходи.l1и за :Карпатм. To1''.h нус'І't села и м·нс·rа 3адюднили 
Римллпе кольонис•rами. Ть1м'Ь часо:м.1- Гe·rr~ переЛ шли 
Се:мигородск·.В горЬІ и непоrшиди Ри;\ІдЛЕІ'Ь нападами ~о 
сходу. азом'Ь З'Ь ними паладають rермаuьскt Ka11nьt 
и Г01пм. Они заnшли :ю Скапдинапіи до Чорного морн. 
Готьr розбиJJи ці>сари Деціл над'Ь ДуRає~r'Ь, де онrь 
ва.аоживrь головою. Дnде поб·І>чь Гер шнuв'Ь вЬІступають 
С.ловяuв в'Ь половин·в ІІІ в·вку ра:зо ;и'Ь З'Ь nападаючими 
nлеменами иsза Карпат'Ь. Рим,І]япс вкопц· t> уступили З'Ь 
Дакіи и утвориЛи на заход'l1 провиндію ~Іезію и Па
повію uo обохrь сторонах'Ь Аупаю. 

Словяньсне розселеня. 

Велике слованьс1 ··е розседенл uочалосл тому 

ТЬІСЯ:ЧЬ 3'Ь І~0~1JОВЯВОІО JІ':ВТ'Ь, ЯК'Ь нrf3:мeЦ[trf3 племена 
. u 
рушилися ва полу дне, а :зо схпду приишлп ва пати. 

степьт Гуньт. Ні>мц13, 3Вtні·в r ота.ши, ; амандрува,nи 
надп Чорне .Nlope. Та на них'Ь вдарила перша 

турець1{а дllJ(a орда Гувбвь зо сходу. Гун/ьL нагнали 

Готамь великого страху и L,отьт кину.лиея угвна

тп за Дунай. 

'l'оrдЬІ поqинають розселюватися на во.пьнЬlХ'Ь 

мі>сцях'Ь С.ловяuе. Заходні> ихь пле.мена, Поляки, 

Чехп, Меравяне и СловаІнІ посунулися на давні>. 
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ві>мецькі> землі> за Вислою . Полудневі> племена, зь 

котрьтх'Ь вьтйшли теперешн'.В Болгарьт, СербЬІ и 

.Слові>нці>, рушили за КарпатЬІ на Дунай на землі> 
Балканьсrtі>. 

А сходао-полудневі> словлньскі> Племена, зrь 
u 

котрьтх'Ь вЬІишовrь нашrь народ'Ь - посуну.mс.я: зо 

свои:хrь старЬ1Х'Ь селищ'Ь на полудне у наши стеnьr. 

Звуться они А nma.Aи.t,. Тот-Б Антьт то прародичи 

русько-украиньского народу. 

Антьа - наши прародичи. 

В'Ь пертой стрtч·.В З'Ь Готами АнтЬІ разбили 

Готов'Ь, але потGм'Ь король Гото~'Ь nобивrь их'Ь и 

взяв'Ь у неволю князн Антбв'Ь, Божа, зо старти

нами. Казав'Ь ИХ'Ь убити и розпяти на хрестах'Ь. 

Тоrдь1 ГунЬІ взяли Антбв'Ь в'Ь оборону и проrнаJІи 

Готбв'Ь н~ аахбд'Ь та поєдналися З'Ь Антами. Антш 

займають В'Ь V І. столtтю земл'В од'Ь Дону до 

.Днtстра. А І оли 11олуднев1> Славяне перейшли . 

Дунай-они посунулися na пбвнбчнЬІЙ захбд'Ь од'Ь 

Дуна1о. Так-ь вю VII. стол·втю (межи 600 - 700 ро
І ами) аанлли тотt наши предки . ньтні>шну 

нашу Подпарnа1псьпу Русь аж'Ь до Дунаю u Га.лл.tчuпу. 
Живучи середrь войовничих'Ь народбв'Ь, при

НЬІКали Антьт до войовниqого житя, ходили на роз

боі> разом'Ь З'Ь Гунами и их'Ь земляками Болга

рами. А тотt БолгарЬІ були турецька орда. Они: 

ос1ши межи ДунаЄ:\l'Ь и Тисою. Та ЯR'Ь пере

еунулис.я на Балканrь и осі>.в:и межи Словлнами, 

змі>ша.uися ·· 'Ь ними и передали ИМ'Ь свое имн. 

Айбо Антьт одзвн.чаіш.исн од'Ь газдовства, одrь 

Х.І'Вборобства, жили в'Ь ху)l.обньтх'Ь хижа:х'Ь та 
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стали воювати, ЯR'Ь козаки. Не вЬJступали збитою 

лавою, а лишь умtли несподівано ударити на во-

рога и знов'Ь розоіrтисff. Були проворн'В, на всяку 

бі>ду терпеливі, чудесно ум'Вли засtстися, прита

-:Втися навtть у вод-Б. Поринаючи у воду, дЬ1ха.nи 

очеретом'Ь-тростиною, а ворогь ихь не бачивь. 

Давалися у знаки Г рекамь, що сидіши на березі> 

Чорного Моря- и Гр еви имь платили-, абЬІ напа

}І.аJІИ на Словен'Ь, що ~кили за ДнrВстром'Ь, або на 

Волохбв'Ь, що жили у nолудаева сходнЬlхь Кар

патах'Ь. 

Панованя Аварбвь. 

ТЬІМ'Ь часом'Ь зо сходу надсунула нова орда 

.Аваров-о або Оброд'О. Они поби.11и Антовrь и пусто-
шиш ИХ'Ь землt. АнтЬІ вьтслали до nих'Ь вЬІзнаq

ного чо.лові>rtа свого на им.я: М~замира. Айб.о тоть 

1Уlезамир-ь був·ь гордЬІЙ и смt.пивЬІЙ, не стерпі>вь 

аварекому rtаганови (старшому) и одпові>вп смtло 

и рі>зко ва єго самохвальбу. ТоrдЬІ одинь Болrа

рин'Ь намовив-ь Кагана вбити Мезамира, бо бн'Ь 

серед'Ь Антбв'Ь у поваз-Б и може ихь пбдв.я'rи до 

бунту на Аварбв'Ь. Каrан·ь убивь Мезамира -
Антьт заворушилися и воювми З'Ь Аварами, та 

они вдерлися З'Ь ВолЬІня за КарпатЬІ и взяли несь 

нашь народь у неволю. 

Найстаршій Л'втописець Несторь опов':Вдає, .якrь 
тогв АварЬІ мучили паше племя Дул'Вбовь на Во

ЛЬІн':В. Они запрягали наши жонв:и п9 чатЬтри або 
пять до возбв'Ь заміють вола або коня и Іtазали 

их'Ь мущивамь поганяти. "Були бо · тотr:В ОбрЬІ• 
тr:Влом'Ь велИІ{':В и умом'Ь торд·в та погубив'Ь их'Ь. 
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Боrт>: померли вс'В и не остя.в fi r-гЬ одuаь Обрин'Ь, 

.пиш·ь оста.па пословпцн до ньтн·h: гину.чи ЯR'Ь ОбрЬІ' 

-Rаж.е 'l'O'I"l) .u·J;тописець. А згинули они у бо

ротьбt 3'1) франконьсним'Ь ц'Всареl\ГЬ Карло~гь Ве

лпкимь над1> абою, де бн'Ь 796 р. за.l!отивь 

Сходну 11архію, l"OJIЬJCKY позн':Вйшо'.В Австріи . 

Подtль Славянь. 
І 

ЗгинушІ Ав рт І бс~ ·ь сл вду, а нашu праро

ди чи далt .л~п.'Jп н той земл·h, що в Ь1нt та ще до 

Дунаю досягали, а про31")1ва .. и себе назвою т.лоmо'Н/о. 

Слов'hпа~ru паз1>1ває то.Іf~'Ь ['hтописець Несторп 

всtхь Славяв·ь п на Банr ан·J~ и на Мораві3 и на 

Подунавію п на Вислt п на Дн·hпрt п :VІльмен-
сьRб.мь озеr 'h. . 

Одначе онп стали д-.Влитися на племена що 

прибирали окре~гІ'> назвЬJ в'Ь рбл·нЬJХ"Ь областяхь. 

ПовночносхбдІІа галузь С.тrовянь я пла на го

_рішвбмь Дв'Впрі), заходной Двинt и Волзі> и: 

творила чотЬІри племена: І 'ривичбвь, Дроrовпчбвп, 

Радимичонь n Вятичовь. Од1 Е.ривпчбвт, и Дре

rовичбвь вь1йmли нЬІніslпн'.В В1а.лорусииьс ~ од'Ь 

Радпиичбвr_ь и Вятпqбвь-Вели[ орусьт, або ~Іос1і:а.лrо. 

Они поширювалися дал'.В на схбд1>, заселюючи 

финскі> землr:В, змішалися 3'Ь ним:и и утворили 

ньrні>шнь1й мосRаіllьскій народ'Ь r~оло городу Москвь1. 

Анtснt племена. 

Полудне!ЗО еходна галузь (ві>ть) Словян'Ь, 
давні> АнтЬl, поселюєся вп области середнього и 

~олі>шноrо Дні>пра, Дону, Дні>стра, Буга и по 

.обох'Ь бо.ках'Ь Ra р пать. Надrь Дні>пром'Ь аж'Ь 
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~о Рос'В nовстає племя Полял·f/о, на захбдrь ня.д'Ь 

Приоетю племя : Дерев.ляпе. На схбд'Ь над'Ь Десною: 
Сrоверяпе. На полуденнбм-ь Днtпром'Ь сидnть пле:мя: 

Уг.лльч~t · на захбд~ над'Ь Днtстромrь племя Т'Ьt

верц?а · на nбвночrь одь них'Ь Ду.ллzбьt над1 Бу
гомrь (аозн-Бйше Вужане и Вольrняне) ; В1> нЬІні3-

шнбЙ Галичині> и за :Карпатами племя Хорваm'Ьt. 

Назва Русь и руській народь. 

Назвою "Русь" им~новано край Полян-ь коло 
l{и-Бва. Вь лtтоопси Нестора вЬІчисляєся межи 

племенами "русьr о-Б" державьт п тото о середне 

пл еми "Русь"' зь осередкомь Кп'і>вом'Ь. Так'Ь и го
вориться там'Ь и замtсть : до Киtва по·вхавь -
пиш'еся : на Русь поtхав-ь. Видно зь того, що 

зразу только мешканці> (жителt) :Киtва и околицt 
р " авадися " усь . 

Доперва яг-ь Ки·вв-ь ставrь столицеtо вс-Бх'Ь 

схбднЬІХ'Ь славяньсгих-ь племень- назва Русь пе

рейшла на цtлу державу. Повол':В, як'Ь Киі3вска 
Русь загортала бб.Тhше и бб.ньmе земель под-ь свою 

руку - стали тотt земл·.Ь : ватися руськими. Вс-Б 

племена, що подnягалиКиі>ву назЬІвалися "руськими" 

людьми, бо були подданЬІМИ Киtвскоt Руси. Так·ь 

З'Ь тьтх-ь племен'Ь твориться один'Ь веJІИкій рус'Ьх:ій 

парад-о. Тот-ь руській народь утворив'Ь в-ь VIII. сто-
':Втю по Христt одну ве.пиr{у державу З'Ь Киtвом'Ь 

столицею, яка називалася Русею. А громадяне тоr.Ь 

велико-Б державЬІ без'Ь огляду на племена прозвали 

себе Pyc~"ua.мu. 

• -===-

І 



ІІ. 

ЖИТЯ РУСИНбВ'Ь ИВ'Ь ПО

Г АНЬОRИХ'Ь ЧАСбВ'Ь. 

У вольнепt одь Аваровь по;:rудневосходнt 
славяньскt племена поmиря.nп свои оселrВ на сходь 
до Аsовст ого моря. и на s::Jход·ь до Дунаю. На Под
карпатю жило одно антс:ке п.:rе:мя БtлЬІх·ь Хор
ватовь, - ЯR'Ь \1ЬІ уже згадува.Jп - и ро3шприло 

свои осел:в ал"ь )Іu .. ~унаю. 

Родове господарство. 

Rо::JІсдьtй род-о осtдавь окр~ме и жnв·ь особно. 
ЖиJи 3'Ь хл:Ьборобства а таr-ї.ОЖ'Ь вь1паса.Аn худобу, 
лови:!І.;.r рЬІбу n и в·вря по .n'hcax·ь. Дуже :rюбплисл 
в1) пчольн:ицтв·t:,, особливо нь лtсоной стороні>; 
ПЧО.1ЬІ ВОДИЛИСЯ у ВЬІДОвбуваНЬlХ'Ь В1> дерСВ'В дуп
.ПаХ'Ь (борт.я 'h' ~rи В'Ь улілх1') и так'Ь sпУувал п . 

Земля довго була нед'hлена. Госводарили спольно 
родинами · спнLт не д·.Бmлися, .,.кили разо:\гь, а по

рядокь давав'Ь одпн-ь старшій в'hком'Ь. Ще недавно 
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в'ь наших'Ь горах'Ь були так-Б веJІиь:і> нед1шенt. 

родиньт, душ'Ь часом'Ь по 20 и по 30 В'Ь одной, 

що маJІи спольне господарство. 

Одежа. 

У6~tраллlся просто. Носили сорочки полотняні>. 

и штанЬІ, по верху сві>тьт, а часо~'Ь ще й І{Пре~ 

(звані:> корзно). На ноrах-ь мали Плетені> панqохн 
(штримфлrf>) И ЧОбОТЬІ, або ПОСТОЛЬІ 3'Ь TOHitOi:. ШКОрЬІ 
сшит'.В на подошв'Е. Опо.ясовалися ре:мі>нньІми по

ясами, на яких'Ь носили ножик'Ь, гребенець и mко

ряну (кожану) торбинку З'Ь огнивом'Ь и ма_леньким'Ь 

бруско:м'Ь до остренл. На rолов-Б ма;в:и шапку зо 

шкурьr, або плетеву 3'Ь волокна. 

Л{онІ и носилп нашейниЕ и, сплетені> 3'Ь дроту, 

на го .nо ві:> manoчrtn або наголовники, обшит-:В рі>ж

ньrми прикрасами. На впсr{аХ'Ь (коло скраней по 

обох'Ь боках'Ь чо.па) вtmади кольцн ЮR'Ь до гр:удей, 

які> звисали .ЯR'Ь косьr. Богат]) одягалися В'Ь шо·вRові> 

шатя, або :м-Ехи (футра), вь sожототкані> парчи,* 

опоясувалися кованьrм:и поясами. Обвr:Вmувались 

ланцюха~Іи, дукатами, би-дерами и sо.1ютьІми гу

дзиками. 

Звь1чаt. 

L.Іужоsемці> хвалять тогді>шнь1х'Ь наших'Ь лю

дей за щирость и npum-ornnocm'Ь . Они ласкавt длл 

чужоземц-Бвrь, гостинно пхrь nриймають и qроводять 

ИХ'Ь дале, об.ьr ИМ'Ь не сталась яка шкода. Жонки 

вірні> человtr~ам'Ь так'Ь, що часто убивають себе, 

* Парча. - шовкова., цвітиста о.в;еІІКа. 

2 

І • 
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я:к'Ь умирае чоловінt'Ь. Дуже люблять свободу, не 

хочуть н':hкому служити, анt бути пбд'Ь .. чиєюсь 
властею . '• 

Одну м:ають хибу, що дуже -невгод.tиtвtt-о, не 

хочуть слухати чужоі> гадки, кождьтй тягне на 

своє и через'Ь тото бувають межи нпми .супереqги 

та кровавt битки. У войнrВ одважнt и войоввnчt 

и нtхто не мбГ'Ь бЬІ ИХ'Ь nобити, лк·ь бьт тримали

ся разом'Ь (одностайно). 

І 

.Btpa. 

До ІХ. столі>тя бу.m они всt qдноrВ погшн'ЬС1і:О1о 

впрьt . Почитали богами сиJІЬІ природЬ1. Погбдна 

була природа нашого краю - поrбдна буда ИХ'Ь 

ві3ра. Стара пtсн.я: З'Ь лемr бвских'Ь гор'Ь . на Пбд-

• карпатской Руси: каже, Я І~ ь повстав-ь свtть uo Их:'Ь 
думці>. Три голубЬІ · сидать на 'яворі под'Ь н~бом'Ь 
nосеред'Ь моря и думають як'Ь св~т'Ь сновати: 

Rоли не було з·ь ваща.ца снtта, 
Подуй же, подуй, Госполи, 
Ив'Ь святьrмrь духом» по вем.ІШ ! 
Тогда не було неба, н'h земJІ'.k, 
Аво лем'Ь' бу.по еиаье море, 
А серед'Ь моря зе.uеяьtй явбр». 
На яворойку три го.1rубоньки : 
Три голубоиьки радоньку радят», 
І>адовьку радят'Ь, Як'Ь світь свовати: 
, Та спустимеся на дно до :моря 
Та доставеме дробного пі?.ску · 
Дробннй пtсочок'Ь nocte:м:e :мьr. 
Та нам'Ь ся стане чорна земшця · 
Та доставеме зоJІотЬІй камень . 
3о.JrотЬІЙ камень посtеме мн, 
Т на:м'Ь сн стане ясне небойко, 
яане небойко, свtтле сонейк.о, 
Свtтзrе сонейго, ясен'Ь м'Всячиl'Іі'Ь 
Ясньtй м.'ВсяЧИГ'Ь, ясна варниця. 
Ясна варниця, дробн'h 8В'Ь8ДОЙКІІ. 
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Найвьтсmимrь боrомrь почиталu Сварога, бога 
неба, що вьтдавав'Ь суд'Ь божій вад'Ь ці>.nЬ1М'Ь сві>

томь. Дале тавували (честували) ТЬ1Х'Ь боrов'ь, од'Ь 

;f.пcиxrn наді3лли~л добра або зла вь господарстві> : 
Лерупа, що поснлае грО:\f'Ь n блискА.вку, опцг-ДааІс

бога, бога Волоса, що сокотить худобЬ1 Хорса ввмчай

U'Ьtй друн:а подземного огню, та Отрибога бога в'Втру. 
Зь богинь ПОІ\Ланялися rПадто, богnн'В красьт и'любови, 
Becn?o ~" Х.м,ар?о, а богиню смерти назЬІвали Маре

иою. У ВС'ВХ'Ь р·:Вчt ахrь, :rrtepeлaxь, болотахь, лtсахь 

бачили (впдtли) бож.кбв'Ь п богинь : русалокь, ма
ВОЕ.t'Ь, полtсунбвь, польовикбвь п т. д. О:крем'L· сего 

почитали Дrода, якь бог. роду. Вся ррирода була 

им·ь рбдна. Та небавО)1:1) пбд·ь перским'Ь вплЬІвомт) 

стали д~.f.шпти боrбв'Ь на лснЬJХ'Ь п те.м:нЬJхь, непри

хпльнЬ1Х'Ь чоловtІ{ОВИ. Окрбмь В1-оло6ога сопця, в'h

рилп вь Чорпобога, бога-ночи Дива, якому слу.л ать 

те)-rнt божRи, , дtдькп п llИE Jтлики. 

Обрядовt свята 

Молили~я богам'Ь надь водою, u "д'Ь деревами. 
,.. ,.. 

ВЯТЬ1НЬ веЛИКИХ'Ь не СТаВИJІИ, ТОЛЬRП ПОД'Ь дере-

вами · строили Rаплид'В, де сt·ладали жертвьІ зо зв'В

ряТ'Ь и роСЛИН'Ь. Служб r священника СПОВВЯВ'Ь 
Q • u 

наистарш1и З'Ь роду. 

Якь заблисла весна нрасна, вьтб'вrали З'Ь кур

них'Ь хат'Ь и витали Весну пtснями-веснянками, 
якt спtвали хороводом'Ь, nобравmись за руки. А 

поворот'Ь сонця до лtта стрtчали с~яmо.ІJ~'О .Купайла 

на нЬІв'Вшноrо св. Ивана, як'Ь в~ ночь папороть 

нроцвt1'а€. ЗбираJІИСJІ над'Ь рtками, палили хво
рост'Ь, рtща; (сухе rалувл) и спtвали пtснt, ска-

2* 
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чучи через'Ь оrонь. Молоді> парЬІ спознавалися 

тоrдьr, ворожили собі> долю, пускаючи в'.Вночки на 

воду и дружилися зо собою. В·ь найкоротшій день, 

ЯК'Ь совце повертало на весну, святкували свято 

коллдЬІ, нЬІні3шноrо Рбздва. Тоrдьт справляли на 

свлт'Ь вечер'Ь вечеру зь 12 стравь серед'Ь саопбв'Ь. 
Бажали соб·.В доброго урожаю и посі> вали з ер но на 

щастя. Те авлто тягнулося дві> неді>лі> до Ще

дрого Вечера. На тотr:В свлтн:и нащивляли себе 

и спі>вали пі>сні> Колядки и Щедрі>вки, rде 

славили боrбв'Ь и щастя господаря та лnцарсьь:'.В 

ПОХОДЬІ СВОИХ'Ь КННЗtв~. 

На "Мертвецкій великдень' поминали ?~о.мер

ииtхо . Вtрили, що душа не вмирає 3'Ь чолuві>ко:м'Ь, 
....... u ,.., и 

а дале JRИRe там'Ь, где жив'Ь покоиникь, а оо иде 

до "навю" або "Ви рею", себто до раю. Той рай 
красуєся вtчною зеленею середь ясно·в погодЬІ п 

и щастя. Ховаючи пеб·tщ r а, ь:лали e.'lry вь мо
гилу страву и рі> чи потр'h6н'.В до J.E итл. Тато все 

закопували ·з'Ь ним'Ь разо.м·ь, або палиJІи райом·ь 

З'Ь покбйникомь, складали попrН.Ігь у мисr~у, або rле

чикь (гарнець) и засьтпали землею. 

Громадсме житя. 

До громадеко-Б справьт ех ди.1ися старші> 8'Ь 

родбв'Ь на пораду. Та рада н· аива.1Іась впче. Ві>че 

нараджувало и рtшало, що треба . .Ко льr а родбв·ь 

творило одно племя. На чолі> племени стояли ча
сом'Ь старшинЬІ, авап'В :кннзями. Але они не мали 

" велиr оТ. си.nьr, бо вс·.В соравьr р':Вшала громада, 

ві>че. А князі> мусі>ли с:rухати rро:мадьr. Тому до 

нас'Ь не дойшло богато и:мен'Ь ТЬІХ'Ь nияа1ов-о. При-
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падІ ом'Ь 3'Ь хроники Анонима дов..Вдуємеся np9 
князя ужгородекого Ляборця, або про J{Н.ЯЗЯ Ме

иу.мрода, що сто.яв-ь на чо.п..В Русинов'Ь под'Ь хвилю 

пр их о цу Мадяров'Ь на Дунай. 

Городь1 (замни). 

Войска не було. · А нк'Ь треба було боротися, 

то Іtто дужій (здоровь1й), збирався З'Ь ТЬ1М'Ь, що 

:мав'Ь, ци зо списом'Ь, ци З'Ь мечем'Ь, на :кони, ци 

пtшій. Всі> :иmли боров·и'J иrя, ци воювати ся. Д.п.я 

оборонЬІ ставили город'Ь~ (зам:ки) середrь л..Всу, ци 

середrь болота, обвла,пати часто.коломrь (плотом'Ь, 

палавRомrь). Або ва ВЬІСОІ бмrь шпилю ставили вегху 

rород'Ь, снпа.нп вальr, .копали ровьт довкола, абЬІ во

роr'Ь не могь приступити. Тамой и збирали В'Ь 

небезпе ч НЬlЙ час'Ь своє :майво, ж..Внокrь и д..Втей 

и боровили од'Ь ворога. В'Ь спокбйні:> часьт тот..В 

городьт сто.н.пщ поро.жн'в, а люде Л{ИJІИ соб'В по жи

хах'ь на волt. т·олько в'Ь да:Котрьтх'Ь rородахrь люде 
жилИ завсtгди, особливо за:можвtйш..В, богатt ку

nц t. До rородов'Ь nриходили чуж..В купц..В на торги 
и привозили товарьт. Так-:В rородЬl на наmомrь 

Подкарnатю були My'X:aчrotJ'O и Уоюгородz для пле

мени Б..ВлЬІХ'Ь Хорва10в'Ь, Що жили пр томь боц'в 

.Карпат'Ь. 

Так'Ь жили соб·.В наши предки племенами ок

ремо. КождЬlй знав'Ь лиш'Ь свою околиЦЮ, свой го

род-ь. О дно п.пемя творило 3'Ь часом'Ь собі> колька 

таких'Ь городов'Ь. А :кожде пле:м.я: жила В'Ь сво':Вй 

ае:м.Іt своим'Ь житя:м'Ь. За Дн..Впром'Ь С..Вверяне 

':мши город'Ь Черниrов'Ь и Періяслав'Ь ; над'Ь Дні>n
ро:м'Ь Поляне мали rород'Ь Ки..Вв'Ь · на заход'Ь Де-
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ревляне мали город'Ь ИсІ{Оростень; на Вольп1t Ду

лtбЬІ мали rород'Ь Червень, Луцьк'Ь, БеJІз'Ь, а Біші> 

Хорвати в'Ь ГалпчинrВ З~енигородrь коло Льнова 

и ІІлtснеско коло Золочева 

Перша держава. 

З'Ь треваги nередь нападами · сус'flдбв'Ь 

яли племена захбдн':В ДулrВбЬІ и Бішr:В ХорватЬІ 

єднатися В'Ь одну державу. Они побудовали над'Ь 

Бугом'Ь рлд'Ь rородбвь, ЯJ<і3 назрrвалисл одrь го

рода Червеня Че рвеньскими городами. 

Такь повстала перша 1-{,а~иа дераюава в'Ь VII
VIII столі3тю. То була держава оборонна, передь 

напастями кочовЬІх'Ь племен'Ь. 

Повстани Ниtвскоt держав~. 

Одначе осередком'Ь вс'flх'Ь племень ставь 
Rилово ?-{,ада Д'НilOnpo.Іtto, город'Ь По.nянь що назЬІ

вали себе Рус'Ь. Заложивь єго :квть их'Ь Кий, 

звбдси назва Rиі>в'Ь городь. Од1> непамятнь1х'Ь 

часбвь видко, що туй , JRи.но богато людей, а зато, 
що туй сходи.11ися дві> великt рtки : Дні> о ро З'Ь 

Припетю и Десна. 

Вь тотt часЬІ сухих'Ь дорбrь не було богато, 
а рі>ко{О люде йшли, :куди треба. За то тЬІми p':h· 
ками приходили купцrВ всі>х'Ь племен'Ь до Киі>ва. 

Боrат·.В Кияне, званt боярами, держали собt силь

НЬІХ'Ь одважнЬІХ'Ь воєанЬІХ'Ь людей. Они соко

тили их'Ь добро передь наuастлми вь город-Б и на 

дорозt вь чужt краt. Такь то повстало в'Ь 1:\.иtвt 

войсько, .яке боронило Киі>в'Ь од'Ь сусі>довь. На 

чo.nt того войска стояв'Ь князь, вЬ1бравЬІ:й Кияна

ми. Те войска звалося дружиною. 



' І 

І -23-

Та дружина зь боярами и кнлзем'Ь на чолі> 

не только боронила :Киr:Вва, але ходила на сусr:Вдні> 

волости и земл·Ь набирати добичи. Оусtднr:В пле- · 
мена згодилися пла·rити князеви й дру.жин..В "ва 

мир'Ь", що poRy данину абьт охоровитися од'Ь 

нападов'Ь. 

За тото гиtвш{t 1-tнявt РусИ мали боронити 
ИХ'Ь одrь сусr:Вдбвь, заводити бевnечность · и карати 

ро3бойниковь. Они обходили всt подруч.н..В вем.І..В 

що pOL'Y зимою, о.!,бираJtи дань и ставили свою 

залогу. Небавомrь и дpyr·J.> дальш·в племена якrь 

Дул:вбьт и Б1шr:В ХорватЬІ, бачучп користь, при

ставали платити Ки':Ввском:у княвеви Руси дань ва 

охорону одь сус·вдовь п :за торгов1ю зrь Киr:Вво:мrь. 

Отакrь повстала зо вс':Вхь племен'Ь рус'Ь'І~а дераюава 

а'О Киrово.л'z сп~ол~tц~ю. 

На весну княз·.В и бояре вс..Вхrь племен·ь ра

зомь в·ь купцями сходплпря В'Ь Киі:>вr:В. Ок.nадаm 

свои товарьт на човньr везли Дн·впромrь, через'Ь 

Чорне Море дL Царгороду, до Грековь. Тамrь ва 

свои мtхи, :медь, збоже п иньшt сьтровц':В доста

вали дoport шатЬІ, золотr:В уборьт (пap(Irfi), вино й 

усяке .корі3ня. 

Походь1 на чужt землt. 
Не вдоволяючись данею В'Ь своих'Ь земель, 

ки~вск..В князі> ходили вайною · на далекі:>, боrат~ 
J ра -:В по до бичу. Разом'Ь зо всі3ми племенами хо

дили на І~аргород'Ь и sемл.r.В rрецкr:В В'Ь КрЬІму и 

Малой Азіи. Ходили на Кавказт,, на Касnійске 
Море й на Перsію. 

Як'Ь добули добЬІчу, всв але:\1ена, що брали 
участь вь аоход':В, д':Влилися. Яко добу .nи право на 
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кращу торrовлю З'Ь Царгородом'Ь, всі> племена хо

снувалися правомrь и ставали· багатшими. 

Маеме В'Ь лі>тописи за пи сан о, що на такій 

поход-о на Царгород-о В'Ь 906 р. под'Ь киі>вским'Ь 

князем'Ь Олеrом'Ь ходили разом'Ь з·ь Поля:нами, 

Сі>верянами, Деревлянами, Дулі>бами и Бі>л·.В Хор

ватьт, то е наши пред-ки, що . сиді>ли по обох'Ь 
стоках'Ь Карпатrь. Зато до нЬІн'R вь одной колядці> 

сnі>ваютФ наши JІІОде, Я:Е 'Ь наm'Ь князь бьє на Цар

город'Ь - а царь ся дивує, хто то воює. Царь вЬІ-

сЬJ:в:ає ему миску червtнцtв'Ь, золоту зброю, красну 

панну, а он'Ь не слухає, лиш'Ь бье тай бье на 

Царгородrь и его добуває. Наши ирародичи сRла

дали ту п-Бсню про свбй походrь на Царгорад-ь з·ь 

киі>вскими князам;и : 
Покуйме соб'В мt.:щнt чош:1а, 

:м:-.вдянt човна, aoJІ:o•.rt весла. 

Ой пусти:ь.еся на тихій Дунай 

ДoJrOB'Jo ДунаСі\І"Ь nод'Ь Царгород'Ь. 

Наши предки вь походахь Ниtва. 

Киі>вскій князь ОлеГ'Ь ишовь Дн·впромь у 

DОХО)І.'Ь . А наши предки B1-o.fl/ro Хорваm'Ьt ишли Ду

наєм'Ь n3д'Ь своим'Ь княаем'Ь и злучп.пися З'Ь дру

жиною и човнами князя Олега на Чорно~гь Морю 

та вдарпли разом'Ь на Царгоро;J:ь. 

и ТОГДЬІ Олег'Ь на чолі> всі>хь русьn:пх'Ь пле
мен'Ь станув'Ь обд'Ь Царгородом'Ь, примусиR'Ь ці\

еаря зложити багату дань и доаустпти Руспвов'Ь 

всі>:х.rь пле.мен'ь до торговлt вь Царгороді>. На 

знакrь аобі>дЬІ прибив'Ь . ков·анЬl.Й rцитrь Руси на 

.цар городской: б рамt. 
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И 3'Ь того часу стала славна nаша держава, 

всі> nлемена З'ьєдналисл nбд'Ь pyitY Ки1>ва и на

звалn0себе Русею. Они заве.m торrовлю а'Ь Гре

ками, Перзами. Арабами та Хо~арами, що фили на 

сходt. Они стали боrатtти, украшати rородЬІ па

~Іатами и городами. До Rиtва я.пи сл навtдо

вати чy.i:ltrfl купці:> и привозити свои товарьт на 

обм~ну. ' 
Перед'Ь наmим'Ь народом'Ь ~ дро~а!:И тоrдЬІ су

сі>~І, Rданялися перед'Ь кождЬІМ'Ь Русином-ь и вІ>І

мов~яли наше имл зь честею п пошаною. 



І .. 

ІІІ. 

-

СТАРИННА НУЛЬТУРА НА-
ШОГО НАРОДУ. 

Од'Ь найдавні>йших'Ь часбвь, · як:ь истарія оа
:мятає, наши пред.ки дали себе спозпати народом'Ь 

nривязаньнгь до постойнЬІХ'Ь осель. Опи мали 

свою землю, свои звЬІчаt и обьтчаt, свои r1'іюн·h, 

своІо окрему религію и свои обрядЬІ. Одньtм'Ь ело

вом'Ь обявили себе народом'Ь, що має свою УУJІЬ

туру. 

Наша духова культура. 

3'Ь гаt:зда все'В индоевроаейскоt paCI:U зь ІІн
діи принес.nи они вtру вь силw ориродьт, як:в [JQ

читаJІи богами. Тот-Б боги яІп_, В'Ь :Индіи буш 

силами, які> чоловtнови ані> не шкодили, ан'h не 

помагали. Динилиси давні> наши орародйчи на 

природу, як:ь д·вти подивляли вt и.1у, и :красу. 

Щойно ПерзЬІ научиm ИХ'Ь одрі>жняти Бtлобога,. 

прихильного, од'Ь Чорнобога, норожаго людям'Ь. 

Так'Ь nовста:rа в':hра В'Ь Дажбога и бога Дива, що 
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бються зо собою о власть надrь чоJІові>ком'Ь. Св·Вrrrь 
боrовrь подішився на яснЬJХ'Ь и темнЬІх'Ь боrовю) 

.а:к'Ь ~'Ь Первіи, люде приносили ИМ'Ь жертвЬІ, сnі>
вали nіюень, уладжували в'Ь честь ихrь евлта,_ 

щобьт их'Ь' прихилити до себе. Такrь uовстава.пи 

пrfісні> обрядов'В 1 щедрбвки и колядки та посмертні> 
rолосі3н.я. До кождога свята потрtбна буJІа музика: 

до музики уживали труб~, гуслі>, бубнбвь, свир'.Вли, . 
дуд'Ь та иньmихrь инструментбв'Ь. 

Вьtраз-ь нawot давниньt. 

Зrь давенrь давна торговали на~и предки sю 

Іреками и во сходом-ь. Купували од'Ь них'Ь ткані 
в зорами матеріи) у Іtрашен'В вазЬІ (rорці3 ), чудово 

р'.Ввбленt рі3чи 3'Ь мармору и І<аменл, ковтки и 

наmеЙНИRИ та наrОJІОВБИRИ, роб.Іен'.В 3'Ь ВОJЮТЬТХ'Ь 
або срtбнЬІхrь против:ов'Ь (филиrран'Ь) . Ц'і>льtми сто

;І'і>тлми nодив.плли наши nредки красу сходу и ' собrВ 
пробуважи творити красн':В рі>чи. Таr<'Ь nодrь впльт

вом'Ь nерсвого сходу повстав'Ь у нас-ь орнаментrь, 

то є : взорЬІ до вЬІшивок'Ь на шатю и окрасах'Ь 

хижrь. Любувалисл в'Ь .красной вброі3 добутой на 

сході> або вrь Г рецін. О дrь Грекбв'Ь и сходньrх'Ь 

нарОДОВ'Ь УЧИЛИСЯ СПОВИрати на СВі>Т'Ь та їІ<ИТ.Я. 

Словом'Ь: столі>т.ями творився у наших'Ь пред
ков'Ь той смак'Ь, та ні>жность, та тонкбсть, яки:ии 

оданачаєсл теперь наmа а'.Всн.я, нашrь орнамент'Ь~ 

и наm'Ь сві>тоглядт> . (У пословиц.ях'Ь фильовофія). 

Череа'Ь тато нашrь народrь, xoqrь он'Ь став"о без-·· 
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трамотНЬІи, держиться серед·ь чужих'Ь при 

своtй мові> и звЕїІчая:х'Ь, бо тt вЬІробились сто

л'hтями. 

.Христіянство. 

Черезь свою культуру давні> РусинЬІ не nро

тивилися nоmирю~ю новоі> христіянеко-Б ві>рьт З'Ь 

Греціи на Руси. Отарt мудреці> ГреІ{И не шири.ш 

є'.В ОГНеМ'Ь И :МеЧеМ'Ь. Brf3pa В'Ь Яr.ВЬІХ'Ь И ТеМНЬІХ'Ь 
, л • u 

оогов'Ь приготови.lfа почву христ1янству. єго прии-

мали nерше богат':В І уnц':В, що ходили: до Византіи 

и бачили блеск'ь и велич'Ь СлJ жбЬІ Божо-Б. Свя

щенниr и прпйшли до нась зь Греціи. Они при

~пособляли нові христяньсг':В свята до давнЬІХ'Ь 

поганьскихь. А именно: свято Колядь1 з.dИшлося З'Ь 

Рбздвомь Христовьп.t'Ь~ свято Весньт В'Ь Воскресе

ням'Ь Христа, свято Купа.:ІJа из'Ь св . Ивана. Нарбд'Ь 

сnі>вавrь дале свои поганьскt ntcнt п еправляв·ь . 

игрища, .я.кь за оогавьскихrь часов·ь. Зrь часо.мrь 

встав.пяв'Ь на м':Всце ЛадЬІ имя Богородиці>, на 

міюЦе Перуна св. І1.nію, на :м~:Всце Сонця-Іисуса 

Христа або св. Миколая, на :міюце Сварога Го

спода-Бога. Тай темньrхь боговь заступили христі

яньск':В дtтьки, чортьr и б'Всь1 зь Люциаером'Ь на чo.ut 

Дороги христіянства. 
• 

На Ки'Ввеку Русь nрийшло христіянетво про

сто вrь ·Византіи, яке в·ь ІХ ст. принято за держав

ну в'Вру. Ай до насrь. на ІІодRарпатску Русь йшло 

оно вже в'Ь ІІІ. ето.u:'Втю черезrь веJІико-моравськv 
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державу. ' Два Греrtи 3'Ь Оальоники, с~ Кирим u 
Методій, вьтс.u:ан-Б ціюаремь грець.симrь, принесли 

нову христілиску ві:>ру. Окремь того принесли ще-

ПИСЬМО, ЛІtИМ'Ь СТаЛИ ІІИС<. ТП ЦерІ ОВН'В ІtНИГП на 

олавяньской мов13. Л·втооnсець Храбрь пише, що 

передь принлтяьгь х ристіянства Славяне не :мали. 

) 
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.книгь. Але ма.1п1 свое пись.Аtо, зване рунами, пиеаве 

чертами п рtза:ми. ТЬ1мn рунамп вЬІ:р'В::Jувц~и имя 

кождого бога у своих'h x-raмnx'h По.Іабсr{і3 Славяне. 

Ревн'.В св. u,постоли 1-\:ирп.хо и Ме·rодій вЬІду

маJІи азбуку для е!:авянЬСJ\О'h мовЬІ. Нею наuисаm 

перші> книги христіяньско·h вtрr.)т вь зроsум-Блой: 

мовt. Послухайте, яr·'Ь оно ста.!ЮСfІ. 

Панонія. 
Передь арпходо:м:'Ь У гр6в-ь С~1адяр6в'Ь) край 

иа:J;ь Дунаемь огрvженьrй 1-\,арпатами: п Альпами 

вазЬJвався Панонія. Коли нtмецко-франноньскій 

ці3сарь Карло Ве.в:пвій при по:мочп славяньсltИХ'Ь 
княаtв'Ь Папоніи розбив1"} Аваров·ь над'Ь Рабою 

вь 796 р., утворилися во.11ьн:в І{Няstвства Олавян'Ь 

якt зайняли б6льшу часть Панопіh . .Кожде олемя 
твори.11о свою вержаву nбд'Ь проводо:м'Ь своих'Ь 

кн.я:а'Вв'Ь, не дбаючи ·а сусtда. В'Ь Семигороді 

жил.и Волохи мея и Дунає~і'Ь а Тисою Банарь, межи 
Тисою а Попрадом'Ь, на Подгорt В1олrо Xopвarn'Ьt, 
напш прародичt. На заходь Слові3вьт або Словаки 
по обох'Ь бо:ках'Ь Дунаю, за Оавою Чора':В Хор
ватьт. На ·аахбд'Ь одь Паноніи осtли 11оря:вяне п 
Чехи,- а за НІІМИ вже були нtмецькt п.llемена. 

Велико · моравена держава. 
Ні>мецкt коро.тг.В яли напирати на зах"'днЬJХ'Ь 

С1авян'Ь Чех8вь п Морявян'Ь. Они насилали н'В

:м.ецких'Ь священникбв'Ь ширити латиньску хри

стіяньску вtру. Тотt священники робили их'Ь аа

JІежнИRами од'Ь ні>мецкого епископа В'Ь Пассавt. 

Сжавяньскі> племена поєднаmся S'Ь собою и ЯJІИ 

творити свою державу, обЬІ оборонитися перед'Ь 

Ні>мця:м:и. 
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Так'Ь утворилася на заходr:В В'Ь половині> І r. 

столі>тл селипо-.моравска дераюава ПОД'Ь трома кпя
злмn : Моймиром'Ь, Ростисхаво:м'Ь и Святополкомь, 
що наступали по собі>. Они подгорнули пбдо свою 

власть и Словаrtбв-ь В'Ь Паноніи на повабчнбм'Е 

берез-Б Дунаю. А на полуденнбм'Ь _ березі> В'Ь око

.ІИЦі> Болотного озера було окреме князі>вство 
славяньсие пбд'Ь княземь Коцельом'Ь. Щобьт уволь

нитися од'Ь нrБмецкоі> верховладьr, тоті> князі> . 

Ростиславь и Коцель пбrлали До грецького ц-:Всаря 

Михайла ІІ (856- 67) послбв'Ь, :мовлячи: 

- "Земля ваша хр!3щена, та не f~ ·у нас'Ь 
учителя, щобЬІ нас·ь УУИВ'Ь и uереложивь свлті> 

н.ниги. МЬІ не розум':Вєме нt rредЕ;о'.В, нt латинь

ско'Ь мовн. Т.о пошли ч ам'Ь, _ осподине, тагихь 
учитеJІ'hв'Ь, що можуть провtдувати слово боже 

na нашбй мові>~ . Цtсарь Михайло . за порадоЕ 

сві>тдЬІХ'Ь мужбв'Ь загнавь и:мь Константипа и 

~1етодія, синбв·ь грека Пьва, що знали с.павяньску 

:мову зь Солунп, де :мешкали такожь С.павяне. 

Дtяльно~ть Нирила и Методія. 

Ковстантинь . 3Jюживь азбуку аь грецького 

скоро~исного письма названу г..rшголнце1о, и оба 

братя nереложили евангехіє и апостола, псалтирь 

и октоихь та другі> книги nотр'Вбш:В до ботослу

женя на староболгарску мову, що тогдЬІ була В'Ь 

Солуни. Але ту мову розуміли якь б1изьку собt 
всі> Славяне. Оба братл голосили с.в:ово (іоже на 
зровумі>JІбй :мові:> середь С.uавлн'Ь в'Ь Моравін и 

В'Ь Пановіи, та установляли священникбв'Ь зь 
llежи Славян'Ь через'Ь сорокь :м:tслцtвь одь 863 р. 
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НrВ:м:ецк'В священники донесли до папьr, що тотt. 
два братя rпирять єресь, впроваджуюqи еланянь

ску мову вь боrослуженя . ТоrдЬІ возвавь ихь nапа. 

НиІ~олай до себе и оба братн вЬІбралися до Риму 
черео'Ь краину :Коцеля, де оставили слав.я:вьскі> 

л 

І ниги и своихь учениковь . 

Затвердж~ня nап~. 

Новьтй папа Гадріянь прпяв'h обохь братбвь 

тьт:мь ббдьше, що Константинь принrfісь мощп 
св. К~и 1еІІ'lія з·ь КрЬІму З'Ь собою до Рииу. Они 
одправnли богослуженя вь римскпхь Т( рr~вах·ь на 

славяньсr бП мов-в n достали прuзнаня · папЬІ на 

своп перекладьr святЬІХ'Ь в:нигь. Константин'Ь подrь 

име.аемь Кирила вступив'Ь В'Ь черцt до монаети

р.я: В'Ь Рим'В, а 1·Іетодія именував'Ь IH.Ltla и:вань VIII 
архіепископомь паноньскпмь и мора нсJ.~имь. 'І ому

Методієви архіеписl\Опови в·ь Паноніи пбд.пяrали 

еппскопи, Яf~ИХ'Ь бул.о по св13доцтву арх. Пили

rрима (з'Ь 980 р.) c1o.~to перед'Ь прпходои'ь 11 дярбвJ> . 

Христіянетво вь Паноніи. 

Славяньсr~е боrослужен.п розширилося в'ь Бо.І
гаріи и вь цtлбй Паноніи сто лtт'Ь cr·opme/ поки 
приняла христіяньш: у вtру Rntвська Русь. На

ше племя вь Паноніи, Бі:>л'В Хорватu, :могди хри

сті.я:ньсР.у в':Вру прийматп OJJЬ двохь сусtдбв-ь: одь 

Словакбв'Ь и одь Болгар'Ь, що жили межи Тисою 

и Дунае:мь. ltlx'Ь князь Борпсь прияв·ь r~.pecrь 

60 р . зь pyr -ь тоrо ca~roro Методія ще перед'Ь 

u риходом·ь пхгь до Моравін . И коm Мадяре пе

ре:ЙШJlИ поrаньсRу Русь до ТІаноніи, то наши 
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предки вже були· хрис~Іяна)rи и :мали свое сла

вяньш·е письмо Б'Ь церковн.ЬlХ'Ь книr_ах'Ь. 

Письмо и мова церковньtхь инигь: 

Перш$ церковні 1: ниrи писалися глаголпце10, 

то есть азбукою зложеною Констаlпано~гь зь грец

кого скороаисного письма. Вtдавь уtrеrпІкь Мето- . 
дін І\лимент'Ь злоя ивь . нову азбуку на основ·!> 

другого рода грецького письма, звану пирилице10. 

Тою азбукою писалися потомь вс·Ь книги на ела- ", 
в.я:ньскбй :мов·Ь у вс~х'Ь nлемень. Тота а:збука 

задер:л·алас до ньІн'В. Мова тьтх'Ь книгь була мо-

вою давнЬІхь Болгарь зь Македоніи, sвбдки похо-

дили оба апостолЬІ Uлавянь, 1-\,ириль и Методій. 

Та мова назЬІваесн нЬІнt старославяи'ЬС'Х:о10 .лtовою 

и нею одправляетьсн богослуженя у сходной цер-
:квt. Та схбдна церква, .як'Ь бачимо, була засно-

вана в'Ь sв.я.зи .аь Римомь, ь·оли ще не було -розко:nу. 
ТоrдЬІ була одна патолицп:а в1-ора голошепа на ла

тиньсr бП, rрецкбй u славяньскбй: мов в серед'Ь на

родбвь ЕвропЬІ пбд'ь проводом:ь пааЬІ, .я:кь головЬІ 

церкви и нас.n:вдника Христа в'Ь . Р.имt . 

• 

з 

,. 



IV. 

· пРИХQД'Ь МАДЯРОВГЬ НАДГЬ 

ДУНАЙ. · 
Мадяре або Угрь1. 

І 

Жовтошкуре кочеве племя ~Іадярбв'Ь аtпдо, 

як·ь иньш':В дикt ПJ[емена на степах'Ь Аsіи, :межи 

Иртишемrь, АральсrtИМ'Ь о:зером'Ь и Каснійски:м:·ь 
морем'Ь. Онп бу.1Jи низького росту. Ма.ІІи глубоко 

всаджен·.t очи и стри:;гене волося. Не мали по

стойнЬІхь осель, не управ.lІЯли :зем:лt - только 

вь1паса.u:и скотю. ЦrВ.тrе 1китя переводили · на ко

няхь. Нападалп на ворога нечайно. Якь не nод

дався, удавали утечу. Коли яв'Ь ПХ'Ь доганяти, то 

вертаJІИся и розбивали его. 'В.nи млсо, пили: кровь 
убитЬІХ'Ь звr:Ьрят'Ь и кбньске молоко. Щабьт на

брати одваrи, tли серця: убить1х·ь вороrбв'Ь. 

Вандрбвка Мадярбвь. 

Притиснен-в други:мь диким'Ь пле.менемь Пе

чені>rбвrь, кочевикбв'Ь ао сходу, рутили МадярЬІ 

ИS'Ь Азіи череs'Ь браму народов'Ь коло 830. р. у 

Хозарс:ке царство. Хозаре воювали зь Печен'Йrами, 

за то наймили собt маднрску орду и поселили e'h 
межи Доном'Ь и Дн..Впром'Ь. Але й там'Ь найшли 
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их·L Печен·вги, розбили их'Ь и погнали дю1е. Пбсля 

л·втописи Нестора з'явилися ~.fадя-ре в·ь О р. 

под·;; В:u1ово.м-о и естанавилися . на rop1~, званбй 

опбс.nя угорскою. Туй nрийшло до би·rвЬІ меж. и: 

Мадя-рами п Русина~1и пбд-ь І{НЯ3еМ'Ь О егом·ь. 

О.пеr'Ь розбивь их'Ь, якь нае1rmикбв'Ь Хозарбв'Ь . 
.nerь стокмився G1) ними, що будуть граниqною 

сторожею на пбвнбчной п полудневай границ·}> 

руськоt державьт. Тому Олегь подtливь ИХ'Ь на 

дві> части и перепустив'Ь ихrь беs'Ь п репонь1, 

{)Дних·ь на nбвнбч'Ь, другпх'Ь на полудне. 

j nохбдь Угрбв-ь черезь Русь. 
І 

Одна орда іУ грбв'Ь нашла череs'Ь л·lюьт на 

повпочну границю руськоt дер:нtавьт до болотни

сто-в и зи.мноt Фипляпдіи та Ингріи, де они нь1н·в 

d'I инуть пбд'Ь назвою Финллндці>в'Ь. Друга орда вь 

числ-Б 100.000 ·у грбв'Ь 3'Ь я~бнrtами и дtтьмп по-
• 

.,І.аласл па по.uудневt rраницt русько-8 дсрл\авь1 ви 

Папонію де .було досить M'Bcцs:r на посе,,rеня. Д.пя 

nроведеня ихь до П апоніи давп Олеr·ь имь на 

провtдникбвь Русинбв'Ь. Русиньт згоди rисл вап

друвати и шуRатп щастя в'Ь новсНі зе~ш-в . пбд'Ь 

тою умовою, ІЦО они бу дуть ул\ивати рбвньзх'Ь 

прав'Ь З'Ь У грами. Дл.я . певпо-Б порут~и .11ег'Ь оже

нив·ь начальниЕ а ~1адяр" В'Ь. Арпада з·ь одною 

русЬRОЮ RНЯЖНОЮ, ДОЧКОЮ І\НЯSЯ ОДНОГО 3'Ь русь

КИХ'Ь племен'Ь. 

На оснонt сего договора, ЯК'Ь описуе ано

нимньlй нотарь корол.я Вел'В, рушили кочові> У грьт 

.под-о 11роводо.А~?J Русипов-о до Пан,оиіи черезт> городьr 

t.Іервеньскt Дулі>ббв'Ь и В'ВлЬJх'Ь Хорватбвrь. :Князt 
u 

'ТЬJХ'Ь пле:мен'Ь приивяли их'Ь подарками п гостили 

З* 

/ 
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их'Ь один'Ь мrВсяць та провели: их'Ь череаь горЬ1 

:КарпатЬІ вь Пано~ію. 
Подчась приходу Мадя:рбвь були над-ь Ду

наем'Ь такі> державьт : На заході> до Рабьт и 
НtтрЬІ сягала ве.tи.І/11:0 .АtаравсІіа дер:нсава под:ь кня

зеиь Свя:тополкомь. Мел а Дравою и Рабою с.rr,а

вян/ьспа дераюава князя П ривинЬІ п бд.І!_егла Ні:-,мцнм'Ь 

во столицею Мизабурr·ь. Межи Дунаем·ь ; и Тисою 
була болгарс'Jfа дероюава подь княземь :іал.я:номь. 

:Nlежи Тисою и Карпатами вь Се.м:игородt русьпо

волосr.;а де рл а ва князя Менумрода. Межи Н втрою 

и Тисою дероюава Вrоль~х-о Хорваrпово пбJІ.ь княз емь 

· Ля:борцемь. Держава Б·вльтх·ь Хорватбв-ь не стояла 

ще в·ь звязи з·ь Rи:tвсьР\ОІО руською Д{Зржавою 

Олега} хочь Б·вл.і> Хорватьт були одного r·ореня зь 

руськими пJІе}Іена~rп. Яt 'Ь Мі.tднре З'Ь Русинами 

перейш.nп І\1рпатьr, yct то1"Ь r пяз ·в падп.унL ПсR:ихь 
,... л 

державь, не злучилим разо~t·ь до ооороньт, то.nько 

кождЬІй зп окрема боронивп свое·в зем.гв f.:аМ'Ь. 

Перrппй стан.vвь до б t)Ю rtня:зь Б в Іьтх:ь Хор

ватов·ь Ляборець. Розби:rІ~а Мсі {Я:ра~нr НС1ЛО/:В:ИВ'Ь 

го.nоRою. А N!аднре пбшіІи да.гв и uсадt}ВИ іиш:r по 
лі>во~~ь бере.J'В ти~ЬІ надь p1нta~1f{ те~1еШ ь, Вега, 

:Кеврешь и ~lарош-ь. Стотnсяlrна орда з ·ь JI бнr·а:ми 

и д'Вт ии и стадами роасі>.'Іаuя на широЕ nx ~> пасо
вискаХ'Ь .. де вЬІ ІJа<·али свои конt, живучи а'Ь гра

б':Вжи п воПнь1. Небавом розбили велико-моравегу 

державу, стали на11ада и на Н меЧ'Іину, Ита.uію, 

11акедuнію та <;тнл.п пострах() ~\l'Ь· С) с'Вдов ь. 

Жктн Русинбвь вь новбмь ладt. 

Русин ьr, JІІ 'В IllJllЙlli.1И :1-ь ~1адя ра~1п. rJore-
JIИ.IИШ:f .меа~П )CIHia~HJ, H t·'H д,аВІіU ЖІ1.!1ІІ ВЬ ІІUВ-

·. 
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начной У Горщин..В, а котрі> назЬІвалися вь той 

чась Б..ВльІми Хорватами. Dрийшлt Рус!сІНЬІ по

строили собt городи поббq'Ь давнЬІХ'Ь городбв'Ь,-

славвЬІЙ ИХ'Ь город'Ь Оросвар'О (руській город'Ь -
стоявь недалеко БратиславьІ). П рибу~шt Русиньт 

приняли вr:Вру Христову схбдно-славяньского об

ряду, утвореного :Кирилом'Ь и Методіем'Ь. Як'Ь 

Олеr.rь пбднявь похбд'Ь на Царгород'Ь 907. року} 
зобралисЯ Пбдкарпатськв РусинЬІ и ПОПJІИЛИ Ду

наем'Ь nомагати Олегови. З'Ь договору Олега З'Ь 

rрецьким'Ь цtсарем'Ь користають межи иншим:и 

nлеменами и Подк. РусинЬІ. · Они достали свою 

пайку добичи и могли торгувати 3'Ь Царгородомь, 

ЯК'Ь и друг-Б руськt племена. ТЬІм:ь саособом-ь пер

ша емиграція Русинбв'Ь за КарпатЬІ скрr:Впила 

руське племл Б·.Вльтх'Ь Хорватбв'Ь, роздtленЬІхь на 

~рббн'В І{н.яжества родового ладу. Границ-Б межи 

Русинами а У грами бу .nи одд'.В.11ен..В nалом'Ь на 

повночнб.м'Ь стоц-Б Дунаю и Тисьт. ТотrВ вали 

удержа.lІисл еще за династіи yropcкot Арпадови

чбв'Ь ажь до нападу Татарбв'Ь 

Житя Угров-ь. 

На дворі> Арпада и єго насл..Вднив:бв'Ь гово
рили руською мовою, бо его жбнка и невtстка буш _ 
руськими княжнами. Руська мова була мовою обра-
3ованьт~ь, мовою великоt державьт~ вищою одгоь 
убогоr.В на слова бесtдьт мадярського І{ОЧовоrо пле
мени, .яке не мало ще за собою означенЬІХ'Ь дер
жавньтх'Ь границь, не мало свое'Й хатьт на землt, 
живучи циганьским'Ь ладом'Ь. 

Мадярсна мова - зеркало исторіи. 

Доr\азом'Ь б..Вдности мад.ярскоt мовЬІ есть по
над'Ь 2000 слбв'Ь, лкt У грЬІ взлли живце~'Ь з·ь 

-
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руськоі або других~ славнвьских~ мовь на О3на

ченл понять пер:е':Встноі> куль·rурьт. Вудучи rtочо

ВЬlМ'Ь олеменем'Ь, училися одь Сла.влн~ управляти 

землю, тому взяли наз вьт яри нь, деревь, з божа и 

всі>х~ знярадовь управЬІ землі> од'Ь Славянь *). 
Значить ІtултурЬІ вчилися :Nlадяре одь Олавянь 
які> були вже днвно осtлЬІМ'Ь народом'Ь. лавяие 

отже були ИХ'Ь у1иtтеля.Аиt ае.Аtледrоля ua Угор щии1о. 

Окре:м·ь cero У rрьт приняли од~ Славннrr") 

назвьт зь обласхи промьтс.пу и ремесла, що вязавс.н 

· ь управою земл-Б. Затото взя:ли од'Ь нас·ь и од'ь 

Славянь та1·':В слова : 
налевка-раІіnkа, млин І.-шаlош, rлинарь-mоlшіr, ковач·І.-

. kovacs, тгalr·ь-takacs, швш~ь-чиж~~адtй-сsіzшаdіа . к.nurraч·r)

kalapacs 1 o.naч·r,-kalacs, квac·ь-kovasz и ·r. д. Од·ь Русинон І. 

училися пат1о1ва·ги ростипьr и вв'hрнта, що жmш nь новой 

ЯЮdJГ.Ь, до ЯБо"fі прийш.ап. 3вбдтп ван.nисн Б'Ь мадяретой моn·!\ 

с.1ова: :\reднtдr,-medve, буйво.n'f -bivaly) пава-раvа, воро,бедJ. 
-vereb, вopoнa-varju, cyгa-szuka, copoкa-szarka, го.nуб·ь -
galamb, пaвyJ''f)-p6k, вьтдра-vіdrа, б.тоха-ЬоІhа рбй-rаj, 

n 'l'. д. 8·1~ 'Jого ви, но, що Русиньт учиJІ.а их'Ь дивити н на 

нвища нриродьт, fffi'Ь мати учить л:втиву. 

О;ть Русинов'Ь п Славпнrr, приня.п:и Маднре n сл:ова а r. 
о6.1асти оргапиаоваяо'h военноt шrуки, а именпо: ббй - baj, 
ббйпик'Ь- bajnok, ·І>в:-~;арь, увл:арп, гyaдa.pь-huszar, половець-

*) Так'fі слова е: коса- kasza, гpaб.I:h-gereblye, яp.ro

poк:п-ugorka, борозда-Ьаrаzdа, колос·ь-kalasz, .Іопата-Іараt, 
vШа, подкоnа-раtk6, ббб'Ь-ЬаЬ, сбкь-s6, динл-dіnnуе, orб-

jarom, po.нп:)-rozs, c·внo-szena, вeдpo-veder, лен'Ь-lеn, вилfj( 
-salata, кanycтa-kaposzta, oлtй-olaj, яcлa-jaszoJ, ~пaлnцa-

-retek, чepeшня-cseresznye, бук-ь-Ьtіk, явбро-jаvоr, Ga.п:a•ra 

rнбй-gанаj, coлoмa-szalma, слива-szіІvа, ptna-repa, редька 
palcza, гать-gаf, гатити-gаtоІnі. coкиpa-szekercze, борона -
І orona, caвьr-szan, маг'Ь-mаk, цебер·ь-сsеЬеr, cитo-szita. 

pcmeтo-rosta. chчr<8-S7.ecska, чepeдa-csorda. 
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..,. 
palocz воевода-vаjdа, ход·ь. поход'Ь-hаd, хбдвЬ1й-hаdnаgj, 

нитявь-vіtеz, пyШI<a-puska, колпак:ь-kаlраg, ч.екань-сsаkаnу 

сг,бля-szаЬlуа, бодр ·ь-Ьаtоr, 1'peлrби·ra-trombИa, вap•ra-varta, 

cтpaa:ca-sztrazsa, nopox'Ь--por, To'l'O nокавуе, щu доперва _ 
СJJ.авяне провчили их'.Б ировадити вой:1:1ьr не ват:tга!'.tи, а орга

ни:іованою збройною силою. 

На ЯRО І 'І., 1НШЬl\ОМ'Ь степени l'JЛЬ'J'УРЬІ uрийшл.и Угvн 

до Пааоній:, поJ\аау Ю'І'Ь сл: о ва ::ю щ о д е н в о г о ж и т н, .як·~ 

мус1ши вВН'l'И од·ь Русино::в'Ь и Слаuян·ь. Не маJШ своих'Ь слов'Ь 

ва такt понята, як'Ь: бec1щa-beszed, о6:Вд~-еЬеd, вечuра 

vacsora, пetreнP..e-pecsenye, co.noнинa-szalona, кoнбaca-kol

basz, каша-kаsа, жир'Ь-zsіr, пара-рага ncБ.J:>a-szikra, губа 

-gomba, гaдaти-· gondolni, мовитп-mоndаnі, нра·rи-рбrбlnі, 

чyдyвaтиeн-· csudalkozni, и т. д. Русиньr, заІ ·а.п:ом'h СловянР, 

уt:mл:и их<:п товариСІ·~ого житя и ус1•рою оселt, на що указуют• 

.11ова .на так!> nоннтп : 6paТ1~-bat·at, баба uри родинах·ь : ЬаЬа, 
:\ІИJ.ость-шаІаszt, cyct;rc'Ь-szomszed, шrово-szб, мова -mon
das, залог-zаlоg, бритва-Ьоrоtvа, дорогий:-drаgа, с peдa

szerda, четверток·І,-сsіltоrtоk, nятoit'Ь-pentek ДІіJІе Lтеренял:и 

тан::h на:1вЬІ ЯІ\'Ь: нога, лаба-lаЬ, cлyгa-szolga, аево.пя -nya
va1ya, иго -іgа, .раб t-.-rab, rvубьтй-gоrошЬа, горба·rЬІй-gоrЬе 
короткій-kш·tа, ЧИC'J'Ьiй-tiszta, 11ростьтй-раrаszt, nycтьrй

puszta п т. д. ,я, 'h І\очовЬІй народ'Ь ввлJІи од'Ь Русинбв'Ь на:шЬІ 
а 'Ь уст ро ю осел 11 : тtол.иба-kоlіЬа, двбр'Ь-u.dvаr, пи.вницІІ 
pincze, корчма -korcsma, J{yxaя-konyha, о6руч·ь-а6ронч'Ь, 

капга-kаlуhа, y.mнн- utcza, по·rок-:ь-раtаk, чоnень-човниr\rь

сsоnаk, JIOДI\a-ladik, дpOT'I~-drot, ЯpOti/Ь-clfOk, ХО.ПМ'І .. -}1а}О111, 

c·roл'Ь-asztal, обволоІt'Ь-аЬlаk, цугар'Ь-роhаr, вилка-vШа, 

paмa-rama, 'J'аблиця-tаЬІа., глtтка-калt'l'Ка..:..kаІіtkа, ланд'І>
Jаnсz, мoaз·.Вp-u-mozsar, on:oвa-olom, ::кбш'Ь-kаs, и '1'. д. 

Тотt всі> слона в:зяли Мадяре на •r:В. поюп·я, яиих'Ь они ---
не назьтвалn по свому, бо жnли як'Ь дика орда в·ь стеuах'Ь. 

Они не :мали наві:.ть найперших'Ь родиннЬІх'Ь 
понять, (як'Ь брат'Ь, милость), не жили в'Ь хижах'Ь, 

только на возахrь, не варили, ні> пекли стравrь, не 

мали н-Бя кого суспбльноrо устрою, не маm товари

скихrь 3НОСИН'Ь 3'Ь сусгfідами, ОДНЬІМ'Ь СJІОВОМ'Ь були 

ордою на найнищбм'Ь степени ІtуJІтурЬІ. Щойно 
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РусинЬІ нагнули Мадярбв'Б до тих'Ь nримитивнЬІХ'Ь 

сnособбвь житя, що знаменуеть оІJ':В:ІЬІЙ народ'Ь. 

П ривчивши }.1адяровь жити по людсrtи, уnра

вляти землю, провадити войну организ-ованою си

лою, займати постойні\ осел·h - · насадили имь 
. Христову вtру славннсьного обрнду. 

Слова аг. обрнду нашо't ві>рьr: Boгl.-иcrпнa-lstenem, 

с:в.ятЬІй xpecтrь-szent kereszt, aнгe.n:'Ь-angyal, пeJt.n:o -pokol, 
книга- kёnyv, oбpaa'Ь-c:itJrazat, свнта _ яeчepa-szent vacsora, 
хрис'Ііянин·ь-kеrе-sztепу, поганин'Ь- pogany, nбп'Ь-рар, о.n:тарrь 
- oltar, ~пископ1-.-рііsрёk, . Rорочун'Ь, найкоротшій д нь В'Ь 

рсці на Роздво, вrtа~уют'f> на то ·rо, що реп:агію яr"ь и уею 

культуру даліr п~r'Ь Руспаьr разом·ь srь другими С.п:авяпа .\Іu. 

Олзвяне отя·е творили перв-Бетну І ·y.'JI>Typy 
середь то·в неве.nиrrко'.В ордЬІ 1fадярбвь вь чис.JJ:в 

100.000, що пріПпrла 3'Ь диr{оі:; степово..В Ааіп вь 

Паноніи щастя шукатп. 

-=====-=--

ОРГ АНИ3АЦІЯ ДЕРЖАВ'Ь 
ОБОХrь НАРОДОВ'Ь. 

Буйность руськоt державьІ. 

Русьr~а дерл~ава в1~ Х. сто.твтю вЬІзн Чtlлася 

іОJІОДЬJМ:'Ь роз~1ахо~гь. Т3е.'.ІПК'h кн яз в 0Jer·ь, 1Ігорь 
и Святос:~ав'Ь nростягнули е Ь границ-в до Волгп, 
ИJІьмевьсІ~оrо оа ра, НавRазу n l.І.унаю. 3r) Кu·вва 
йшлп торговельн'в дороги: : одна до.УІ) Дrгвпро)rт, 
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чер-ез'Ь Чорне море до Царьrороду, друга тор'в 
Дн-:Впром'Ь череs'Ь Новгород'Ь на Балтійске море. 

Великій r ВЯ3Ь О.лгго ( 79-914) був'Ь му~рЬJЙ, 
хитрьтй ІІ завsятЬJЙ. Ов:ь uриедпав-ь до Киі>вскоrо 

:кн.я:зtвства чимало славяньских'Ь племен'Ь, кого
силою, Rого хитроща~rи, ItOL"'O намовою. Так·ь 

3'Ьеднав'Ь вс'.В антсгі> племена :межи нимп и Б'Ь

.JІЬІХ'Ь Хорватбв'Ь, вашпх'Ь предков'Ь вь одну руеь~ 

I~j~ державу. 

Игор·ь (914-946) ходивrь ф.nьотою на -царь 

город'Ь и na КасurВйске море . 

По смерти :VІгорл nравила руськ ю державоІ 

его жонка Іtнягиня Ол'Ьга ва малоJУJ.>тного СІ І па 

Свв:тос.пава, она nріяла христіянску вtру. Тому 

.церква вЬІзнала et свнтою . 

0ЬІН'Ь е-:8 Сзят,ос.лав'О (946 -960) був·ь ЛИЦr\ рь 
3'Ь крови и кости. Яrt'Ь пшов'Ь на котрЬІЙ крuй, 

спов'Вщав'Ь наперед'Ь : Иду на вас'Ь ! 
Тать Святославо хоробрwй розбив ь дерЖ..І.В , r 

оsарбв'Ь и Болrарь на Волзі> и на Дунаю п pu
тя гнувь границ·в од-ь Волги до Дунаю и поставивь 

руську дер·а\аву ла вершо1 ·ь сп.:н)І ~ С.[авЬІ. По

тб,\t'Ь пойшов·ь но. І~арьrород·ь. 

Перемишлtдьа вь заходной Руси. 

По см~рти О. н: rа 1~и-:ВвсІ·'В кна.3rв-И[орь н 
Святослав·ь ·-аверта.нr ве;ю сною увагу н<.~ схuдп Ь І .і 
и LJО.пудневі> границ·в русьт\О'f> державьт. Они rІо 
lПІІрили пх'Ь по Bo.rry н 1:\іtвкааь. Тьнrчасо . 1 L 
:Jаходн'h о демена Дулі>бІJІ н 13'h1J'I) Хорватьі rн1.~1 нтf1JІІ1 
11 ро свою неsалюиность давпь1х1> rородов·r, 1 Іер
веньскихrь п перестали ІІdlатитп )lань Ки· Т> ву Тс1 
-е~1у nбдлягати. 'Га не ~'' .1u силЬІ сами 6 т r, 
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Ки::Вва устояти [Іроти напору зь заходу. Серед1~ 

sахбднЬ1Х'Ь Славянь по смерти Святополга упала 

ве.nико-моравсР~а дерлtава, а стало творитися 'Чесь1rе 

1~нявrовство. Князь Боживой, охрещеньІЙ 1етодіемь . 
. ·ьедаавь всі> пле~ена чеські> и давь uочинь чесько-
tу княз'.Ьвству. ЧесьRе князі>вство стало зростати вь 
силу ?~ООо дин,астіею Пере.Аt'Ь,с.т-одбво и sаняло Кра

кбвrь. Як·ь почааася боротьба межи сьrнами Во:.ю

димира, Перемишлnдr.J подчинили Пбдь С!3ОЮ власть 

1 ородЬІ червенські> Дулtббвь и БtJІЬІХ'Ь Хор ва

тбвь, що одорвалися одrь Киі>ва. 

Зь часу короткого 1 влоді>нff ПеремЬІсзtд3в'h 

в·ь Галичині> остало либонь одна памятка : .м ·всто 

Пере.шьнtІJ.Л'Ь na8r, Сшно.І!tо. 

Початки угорскоt державьt. 

У грьт запяли Угорщину и думали посуватися п,~ 

заходь. Але ні>:мецькій король Генрихь ПтаmнИl"Ь 
розбивю ихь пбдь Мерsебургомь 933. р. nершій ра:з·ь 

и наr~оживь на нихь дань. За сьтна ЖоJІТа То1f:шшня 

Угрьт напали на Ита.nію и здерли вь неr:В велику 

контрибуцію (оnлату). AJie римсttій цtсарь Н·.Вм

ц<вв'Ь Оттон'Ь І. ударив'!.> на них'Ь, коJrи напала 

:зновь на Нін{есrчину и розбивь ихь над·ь р ·.Вкою Ле

хо~І'Ь 955. таr\:'Ь, що тб.JІЬко с·в~І'Ь У rровь зь одрt

оанЬ1ми ухамп и носами вернуло домбв'Ь. Од-ь 

тогдЬІ Мад.яре пере~тали наnадати ва cyctдEit дер

жави як'Ь орда. Они стали постойно оселювя.тисн 
на Угорщинt та управляти зе.мJІю. 

Ще nередь тою вбйною RНЯЗ'В) горскr:В БуJІЧУ 
и '~ю.nа пбдлеглt Токтаню nбйш.rrи BL Царьгород-ь 

~50. р. и приняли крещеня. Один·ь з ь них'Ь Дюла 

nоR .пшав'Ь в-ь Семигород'Ь грецьких'Ь священни-
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Іtбв·ь, .я~ ро зшири.1и хрпст1яноку в'Вру вь 
Семиrорогt м:еІRИ Во.похами и У rра:ми. У rpьr бралп 
участь вь · поході> Киtвскоrо .княЄ3л Святослава 
Хороброго на Царьrород'Ь 971. por у. НаqальнЬІЙ 

кпааь угорській, Токшань, був·ь .сЬІно~гь yrpopycь

Rot rtняжнЬІ и uоqував·ь себе )(О обовяаkу слухати 

руСЬКОГО RПі>ВСЬІtОГО УНЯ3Я. 

Початни ку ль турь1 Угрбвь. 

1 Стиснен'.В орrанизованЬІмп держ.авами У rри 
.мус'Йли поселитисн постойньиrи оселя:ми на на.д

,цунайскбй виаин·в. Ще дв·Ь сотнt л ·h·r;ь Д() пано

ванн Бен·.fl ІІІ. (1173-1196) д\ивгь . уrорскій народгь 
В'Ь шатрах'Ь и не :мавь а·.Влt<их·ь ку.nьтурвЬlХ'Ь· 

nотреб'Ь кромt релиrіп. НаслrЬдни.Е r) 'l'or шаня 
Гейаа І. оженивел З'Ь дочкою оемиrородского Дюла, 
Шаролтою и она привела грец[~ИХ'Ь сюJщенниковгь. 

христілнсr<ИХ'Ь до У rорщиньr. Они шири;ли Хри

стову ві> ру на славяньш ой :МО'В 'В на основ-Б кннгь 

Кирила и Методія и впровадиJІИ славянскій обряд·ь,. 

поширенЬ1Й мел~и Славянамп в'Ь Пааоніи и ме'іrt и: 

Русинами в·ь Семигород·.В. В'Ь часах'Ь Іtнявн ГейзЬІ 
панував'Ь сходно·словяньскій обрнд-ь В'Ь ц·вл.ой 

Паноніи (я:к'Ь то вьrходить вь пrз:СЬ}Іа Пилиrрима 

до nапЬІ Бенедикта УІІ). 

З'Ь рук'Ь свящеіrникбвь сходного обряду нр:ий
няв'Ь хрещенл ц-Бльтй княжій домь Гейsьт ; ь сн
номrь Ванком'Ь nозн':Вйшимь короле.м-ь угорбкuм·ьt 
Стефаном·ь l. Bc·h вЬJсш'h верствЬІ и дворнне 1\О

рол:і>всr~і> rоворили руською мовою. Имена нача.nь

НЬІХ'Ь чинов'Ь уаравьт в·ь державt вsяли У rрЬ1 та

кож'Ь од'Ь СлавяН'Ь : 

• 
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czfн~zar - дt<'арь, kiraly-кopoJrn. kir. udvarnok-кepo:r~ 
у.хворни І\г., Horvat ban-rтaн'h Хf•рватов-ь, asztal mеstеr-май
етер-ь стола, роhаrпоk-погарник'Ь, ispan- пап'Ь, vаjdа-:вое

'Вода, vіtеz-витязь, udvar-двopo, и т. д. 

Уrор.щина королtвствомь 

Князь Оте рин-ь І. Свять1й (1000-1038) принявь 
коrол'Ввf't·ій в'внець и проголосинь Угорщину ко
ролі>RстRом-ь. То І ''Ь ~амrь в'Внець, сама корона, кот

рою пu1 б~1'Ь 1 о ронували угорсІ\UХТ:> r ороmв'"і'-похо-

.!ИТЬ З'Ь Греціп. fia н·.Вй грасуеся ИІ она грецкоt ро
ботьr 3 ь б) ква~rи грецко'В азбуr н. Коронаційну 

~ерею (плащ'Ь, palast) вЬІшилп sолотомrь жемчу

гами иногин'В Васп.nіянr·и в-ь іrонастьІр'Й у Вес

прим..В, основанЬІмь св. Стефано~f'Ь. На н·вй е 

ВЬ1ШИТЬ1Й иконостас'Ь, а в'Ь rор'В наnпсь славянь

скими буквами: ,Буди Господи МИЛ()СТЬ твоя на 

нась нЬІн'В и во ві>ки" : а внизу : "Господи уще

.дри НЬІ и блаrос.lЮВІІ нЬІ, просв..Вти лпце твое на 
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нн и помилуй. нЬІ". Тот·.В нааиси вкааують, що 

обря.д'Ь Христовоt в'Врьт голошено в'Ь славя ньс1 · бй 

:мовt, хочь · сам'Ь королі3вскій в·внець Стефана ви: 
прислав'Ь папа . . Стефан·ь ставив-ь ц 'РКВІІ и Іt>на
стЬІр'h СХОДНОГО обряду, а будОВІ:ІИt.LИХЬ ThiX b цер
RОВ'Ь. спровадив'!> ИВ'Ь Греціи . 

Февдальнь1й устрбй Угорщиньt. 

:КороJ:ь Стефан'Ь поді3ливь край · на вap:\reдtt 
на чолt нких'Ь стояли февишпаньт. Посла н':hмсц

кого ввбрця вавtвь февда.лл/н/ь~й устрой, що зро

бивь вямеmбв'Ь (шляхту) привиліовuною клясuю . 

Мадярска, руська, словацка и нtмецRа шлях га oua· 
нувала при но.мочи церкви цtлу масу народа и 

ватримала всю политичну владу [Іри cuбt. 

Hиsrne духовенство було звя;-нtне З'Ь .uюдо~1·ь. 

Але вЬІсше прибрало соб ·в норовЬІ шляхтьт, І~отра 

вагарпула широкr:В землt на оснuв·Ь корол-Евекого 
наданя и держала весь народ'Ь в'Ь подданьств·в. 

Русь за Володимира Великого. 

ТЬІмчасом'Ь на· Руси по смерти Святос.JJава 

Хороброго побtдив-ь у боротьб ·.В в·ь братамп най

)fолодшій Володимир'!>. Тот'ь великій княвь ки·.ВвсІ;ій 

:мае назву Во.лодио~Jиtр<J Велипій u Свя1n'Ьtй (980 -1020). 
Володимир·ь зобрав·ь вс'В sемл·в назад'Ь вбд·ь 

своею рукою, усмир:ивь боярбв'Ь та княаtв ь и прu

.Jучив'Ь нові> дальшt земл·.В. Володи.мир·ь абй.

шов'Ь аоходом-ь на городь~ Червепьсп~о и займuв-ь 

ТОТ'Ь І рай аж'Ь по Кракбв'Ь та прил.учиво до Русп 

· Також'Ь В'Ь тЬІмгь занявь и земл·.В за .КсtрІІатами 

так'Ь, що там'Ь сходилися границ·в держ.авьт русь-

• 
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Инязь Володиmиро Великій . 
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коt, чеськоі> и угорс-rtо'В Вь той способь Подкар
патска Русь найшла зноnь полученя 3'Ь велиRою 

дерп{авою ;свого народу. Та дсря\ава сягала од'L 

Волrи, великих'L nбввочнЬ1Х'Ь озер'Ь до Кавказу, 

Чорного моря: аї!{'Ь по гор·:Вшну Тису п Паnрад-ь н 

обоймала нашу Пбдкарпатсr·у Русь В'Ь цtлостn. 

Организація русьноt державьt. 

Володимпрп зобравп руськt зе:мJІі3 ~ . подбавп 

про те, о би их'Ь сполучити зо собою сильні>йше. .ІЯ 

того онrь старавrь прихилити соб'В громаду, стяг3В'Ь лю

дей зп рrВ.яtнЬІХ'Ь гордовь ва пораду, приймав'Ь пхю 

на пирахь и rодувавrь на своим:ь дворt. За то И 

поr~ла слава про Володимира, .ЯІt'Ь ласкавого княал: 

и народ'Ь спr:Внавь про него у П'Вснях'Ь лкь про 
... ' "Rрасне соне.ико . 

. Колtдбй земл'.В за намr.ВстниІ<а 3амrВсть боярь 
А 

и чул ихп - посадивь своихо сьи-{,Оtrй, а :мачь ихь 

богато. Всtхь сьтнбвь роасьтлавп по рбжнЬІХ'Ь го

родахь. И такsь Бі>льтм:'Ь Хорватамь дав-ь за. нам'в
стника улюбленого СЬІНа Бориса. вь· той сuосббь 

перевtв'Ь орІ'анизацію державьт на династичной 

родовбй основt. А до того установнво всі3м'Ь дер

/l{авною реnигіею христіяньску вtру грецького 

обряду, яrta звявуяана всі> земл~ одною культурою. 

Хрещеня Руси и нове жити. 

ЩобЬІ собt придати бJІеску на cxoдtj Воло

димирь одружився зь сестрою найбольшого ці>саря 

тоді>шнього сві>та, грецьRою цар-Бвною Анною. 
Ц'flcap~ Василь потреб_увавь его помочи проти 
збунтованого воеводи родича n просив'Ь его о вой
сrtо. За руку сестрЬІ АннЬJ З'Ь ці>сарскимп вrВнцемь 
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давrь ему помбч'Ь. За то qхрестивс.я самrь, приняв'Ь
имл Василь u oxpecrn~tбo цrо.лу Русь .988 р. по грець

кому ОбJ?яду. Нова вtра ширена Володимиромь 
приносила на Русь науку, осв'Вту · и книги 8'Ь 

Волгаріи, я в: а приняла вt ру давпі>йше. Поча.nи па 

Руси ставити церкви, школьІ, читати и ~писувати 

книги. 

Нове житя на Руси. 

Подь наукою ново і> ві> рЬІ житя одм-Бнилося. 

И князь и народ'Ь став'Ь аю~шJи.t праще. Кня3ь бувь 

добрЬ1Й д.nя убогихь и калі>кь. 

Володимирь спровадивь зь Греціи будовни- 

чихь, архитектовь и ар1'ис~бв-ь. Они ставили церкви, 
украшовали ИХ'Ь моsаиками (образами з-ь дорогих'Ь 

каменtвь на сті> ні>), фресками (малюнками на 
сті>нr:В) тай иконами. Найббльша церква его часбвь 

була Десяrі~шн/на цер~ва в'Ь Ки'hвt, на яку оддавrь 

десятину своих'Ь· доходбв'Ь. Та нова ві> ра, осві>та, 

пау.ка звязувала сильно внутр·вш_ною звязею всі> 
земл'h ки·.Ввско'h державЬІ коло КиrВва. 

Ки'Ввека держава Володимира навязала тор

говелми-о а·ндси/Н/Ьt· з·ь 'Византіею, зь Арабіею, 8"Ь 

пtмецькими державами. Она вЬІробила собі> вели
к.v повагу у сусtдбв'Ь. Володимирь каsавь бити во-

лоту и срібну :монету. На н1>й вьrбито образrь Во- · 
лодимира, а на друrбмь боцt гербь киі>вськоі> дер

жавьт, тридубо, що его приняла нова украиньска 

держава на свою ознаку. Руська мова стала дипльо

матичною мовою Ц'lшо'В сходно-Б Европьт. 

Величь Володимира , Великого. 

Церква дала Володимирови им а Св ато го, а 
истарІЯ имя Великого. Великій онь тьтмь, що кож-

4 
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дЬІЙ чоловінt'Ь на сходr.В до нЬJні3 чуе на собі> 

печать вьтсоко'В rрецко..В культурЬІ, яку заскі>пив'Ь 

Володимир'Ь . Без-ь Володимира був'Ь бьт побі>див'Ь 

Рим'Ь и еходну Европу, лк'Ь поб·вдив'Ь на Уrор

щин'В, В'Ь Чехіи и н-ь Хорватіи. Ай ньrні> ці>ла 

Европа дtл.итьсл через'Ь его дrВло 'НІа два cmm'Ь~ : 
захбднЬІй, rерманьско-латиньскій, и схбднЬІЙ, rрецко

славяньс:кій. Той свіл'ь rре.цько-славлньскій поста

вивь своим'Ь дtлом'Ь Во.[одимир'Ь Bemr ій. А подrь 
найвищою в·ь тодtшнбм'Ь сві>тt, грецькою куль

турою нашrь народ'Ь ставrь осві>ченьн.t'Ь, мудрЬІмь 

и боrатЬІМ'Ь . Стававь ся найкрасmими 1\гвстами ао 

Византіи суnроти ЕвропЬІ и ставrь славаЬІЙ та 

явиЬІЙ на весь сві>ть широкій. А славу, багатство, 

вЬІсшость духа народ'Ь наm'Ь здобувь черезь тато, 

що наша держава зобрала вс·.В землі>, ЯК'Ь мати 

збирае дtти коло себе. и: тоrдЬІ саі>вавrь наmrь 

народ'Ь про свое щастя и веселость. 

І 

- ~стань поран<·.нько, нмн:й ·я бt.1rенько, 

Ой пойди собt до новоt стайвt, 

Ой вьzбери соб·в коня uоронога, 

011. по1щь собі> В'Ь tmcтoe noJr , 
В'Ь чистом'Ь no.J['h твои рата.t 
Вошки твои все noJroвiи 

Яремця твои ~ее буковіи 

А сохи твои все зо.п:отіи, 

Па;пипt 'І'вои все рtберніи, 

Поводки твои вс rповж.овІи, 

Ой дай Боже 1 

= = 

• 



ДРУГІЙ ПЕРІОД'Ь ~ 
(ОДrЬ 1031 - 1305). ПОДКАРПАТСКА 

' 
РУСЬ ПС>Д'Ь АРПАДОВИЧАМИ. 

VI. Переходrь Руси подr_ь чужу руку. 

\11. Розламrь Руси li Мадярській ударrь. 
'1ІІ. Нападrь Татаровr_ь. ІХ. Rонецr_ь на

родноr:h династіи на Руси и на Угор

щині:\. Х. Державне и громадске житя ' 
Подкарпатскоrh Руси. 

• 

ПЕРЕХОД~ ПОДКАРП. РУСИ 

ПОД~ ЧУЖУ РУКУ. 

Прилуче ня до УгорщиньJ. 

По смерти Вшюди!rира В. п ·Jчаласл межи 

сЬІнами его межиусобиця за киr:Ввскій пре

стол-ь. Найс"аршому Святоаолкови иомаrавь его 
тесть кнлвь польскій, Болеслав-ь ХоробрЬІй, проти 

его брата Я.,рослава. Вертаючи З'Ь Киr:Вва, sайн.я:в'Ь , 
4* 
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Волеела В'Ь до Польщі> відомі; городЬІ червенськ-Б В'Ь 
Гаmqин':В и одтявь Заrt_арr{атску Русь одь . Киtва. 
Тогдьт уrорскірх король, Стефань, сягнувь оружною 

рукою по русьпе Под1і:арпатя и прилучив-ь до 

угорскоt короньт, задержуючи старосві>тнЬІЙ порл

док'Ь, що був-ь за Руси. Перша певаа. вtстка про 

власть yropcьRoro короля: надь руськими землями 

1031 р. говорить про смерть королі>'вского сЬІна 
Емерика и назЬІвае его кнлземь Русинбвь (,,dux 
Ruthenoru 111 "). 

Ки·ввскій великій кня:зь fЧ]Jославо j1fудрьtй 

(1019-1054) здобув·ь потбмь, .якь пише л'Втописець, 
тотt ropoдw ЧервеньскБ одь Польщпна:зад·ь и прилу

чивь их'Ь до Руси. Але наша Подкарпатска Русь 
збстала при У rорщин'.В. Ярослав'Ь не домагався од-ь 

Печерска Лавра вь Ни~в~. 
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У rорщинЬІ Подкарпаткоі> Руси, бо зять ето Андрі>й 

сі>в'Ь на У rорскбмrь престолі>. 

Я рослав'Ь М. будував'Ь величн'В ·ц,ерпви,, у.к'расив'Ь 
ихrь иконами, рr:Ввьбою и розкошноІо nозолотою. З'Ь 

его часбв'Ь походять катедрь1 св. Coфittt, одна стоить до 

НЬ1НrЕ В'Ь Rиі>ві>, друга В'Ь Новгороді>. За Ярослава 

иобожн':В .чюде черц-Б али закладати .мouacm'Ьtpro, де ' 
вчилися слова Божого, молилися, списували святе 

QИСЬМQ. В'Ь монастБІ.рлх'Ь черці> закладали 1.U'X:O.Л/bt 
и биб.nіqтеки. За Ярослава повставь с.nавнБІ.й 

Печерс~і~'і' .мouacrn'Ьtp'Ь на КиrВвс1 ИХ'Ь rорах'Ь. Его 
:3аснуuав'Ь Антоній, а ладrь и порядок·ь установив·ь 

ему Теодозій. Там'Ь писали черці> книги, мальова.пп 

иконЬІ таМ'Ь' писав-ь •rернець Нес·rорь .n·втоаись 
руськоі> дерJ:кавьr .: Повrосm'Ь вре.меu?-t'ЬtХ'О .П/ron~z. Тота 

лtтопись е найстартимь .nамs:таигом:ь вс'.Вхrь сла

влньских'Ь народбв·ь, писана в-ь староруськой мові3 

тогдЬІ, коли на заход':В вс'В народі> писали JІИШ'Ь п 

латиньсЕ.и. Ярослав'Ь поставовив'Ь над'Ь церквою 

Ки·ввскою митрооолита Русина И.аяріо?-tа. 

ЯросJrав'Ь sбудувавь новЬІЙ Іtиtв-ь, обв·вв'Ь его 

валами, поставивь ~золотоверху церІ'-ВУ В.nагов·в

щенл над'Ь .мурованою брамою, що sовес.н Bo.aomro 
ІJорота. :Ки'Йв'Ь став'Ь найJ: ращим'Ь городом-ь по 

Царьrородt, руська держава найбольтою державою 

на сходtЕвропьт. '·~ато кня:з·.В вс'Вх'Ь'народбв'Ь слали до 
него послбв'Ь, сватшrися 3'Ь его доqками и давали 

своих'Ь довьок'Ь sa· сь1новrь его, що за честь собt по
qит~и. Одного сь1на, Всеволода, ОJІ\енив'Ь Ярослав·ь 
з'Ь грецькою цар.Ввною, друrих-ь з1~ иншими евро

nейскими І\.нлзtваь1ми. Доньку Анну оддав'L 

аа французкого короля Генриха, а . дру1~і> sa нt
мецьких'Ь княв'Йв'Ь, за порвежського, апглійсьгого 
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и nольского князя. Такь и ;.;r горскій 1tВЯ3Ь Андрей, 
переслtдуваньтй наслі>дником'Ь Стефана, ПетроМ'Ь, 

уті:.кь до Ярослава. Он'Ь оживився' зь руською 

кня:з'Йвною Анастасіею и вернув'Ь на У rорщинt 

І<Оролем'ь. 

Замtwаня на Угорщинt. 

По смерти Отефана Овятоrо на У rорrцин·t) 

его жена Гизе.nя, Ні>мкиня -стояла за сестринцл 
Петра. Он'Ь оддававо достоинства Ні>мцлмь чу

жинцям'Ь, а саму У сорщину nоддавrь .як'Ь ленна 

ні>мецкому :королеви Генрихови. ТоrдЬІ nбд·ь про

водом'Ь Ватьr nовстав'Ь бунт·ь - его скинули з·ь 

nрестола и покликаm З'Ь Руси княая Андрея . 
зятя Ярослава. 

Впльавь Русиновь на Угорщинt . 

.А.пдрей /. (1046-1061) зь Анастазі ю привtвь 
на У rорщину знов'Ь велике чис.по Русинбв'Ь :з'L 

Руси, Яit'h, .як'Ь подпора е·го, зайняли вь1сокв урядЬІ 

в'Ь державt и достали нов-Б землі>. П ривер1иенц'h 
давно-Б славяньскоt в'hрЬІ напали тогдЬІ на латинь· 

л ~ 

ских'Ь еnископов-ь и ИХ'Ь сторонников'Ь и вБІру-

бали ИХ'Ь вь пень. Андрtй спровадив'Ь руських'Ь 

м:онахбв'Ь заложивь .м,опасm'Ьtр'Ь В'Ь околиц'Й Мука

чева. Тоть монастЬІрь бувь тамо до 1221. року, 

коли: монахи вЬІмерли. Та друга емиграція 1 усп
нбвь додала силЬІ Русинаrf'Ь живучимь на У rор

щинt. Ца дворі> короля запанувала руська мова и 

православна ві>ра. Та Русь подпирала его зятя 
на у:.;орскомь престолt. Через'Ь тот'Ь ру~ькій дух'Ь 

3аоанованя ндр':Вя обьявилася неохота до него 

ееред'Ь самЬlХ'Ь У rрбв'Ь. На чо:гв невдоволенЬІх'ь 
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стояв'Ь ero {)рат·ь Бейла, за тото он'Ь надав'Ь ему 

у володі>ня Подкарпатску Русь З'Ь титулом'Ь князя 

Русинов'Ь. (Dux Rutl1enorum). 
Посля его смерти и :короткого панованя ero 

брата Бейли, прихи<tьноrо У rрамrь займив'Ь пре

стол'Ь іjНОВ'Ь внук'Ь Яроdлава, Oo.лo.ALO'tf>'o; (1061-107 4} 
вЬІхованЬІЙ · Анастасіе:Е в'Ь русь 1 ой ві3р-Б и В'Ь 

почитаню до вЬІсоко'h русько-Б 1·ультурЬІ. Такь 
Русь, знов'Ь з апанува.JІа за его царюваня на У гор
щинt. За его насл·вдника Володислава І. rвято•о 

далt панували на Jт rорщин-Б в-Бра шІавяньскоrо 

обряду. 'fото покааують 3аконЬІ его про nодружя. 

святценниrtбв'Ь и uостьт. .Латинникбв'Ь було таке 

мале число, що ВшІодислав'Ь І. рtшив'Ь на ·сойм-:В 
·их'Ь ВЬІСеЛЯТИ З'Ь У ГОрЩИНЬІ, ЯК'Ь ОВИ не будуть 

слухали ЗаІ{ОНОВ'Ь наJІеЖВ:ЬІХ'Ь обрядави CXOДHOrf> 

цер квн:. 

Русь за сьtнбвь Ярослава. 

ТЬ1мч:асом'L на -Руси вмер'Ь Ярослав'Ь МудрЬ1й, 

роздішивши державу межи своих'Ь сЬІнбв'Ь. Оно 

nоставивrь найстаршого великим'Ь князем'Ь у Ки

і>вt и казав'Ь мододши~r'Ь его слухати. Та межи 

князями поч:алася сварка и война за тот'Ь киі>в

СІ\іЙ престОJІ'Ь. А па Русь зо сходу стали знов'Ь 

-нападати дикr:В ордьт Половці>в'Ь. Они прийшли по 
lleqeнi>rax'Ь 'Ь Азіи и вайня.nи степьІ над'Ь До

номrь. ЩuП~о внукrь Ярослава, Вододимир'Ь Мо
номах'Ь, зобрав'Ь гня.:з~.Ьв'Ь ua а'Оад?о в'D ,Тfю6е'Чд1J и 

прив'hв'Ь ИХ'Ь до sгодьт, обЬІ ра::ЗОМ'Ь вдарили на 

ІІоловці>в'Ь. Rожда земJШ достала свого дtдич

ноrо кнлз.я зь Ярославовоrо ко.n'Бна, а вс~ кн.язrВ 
мали помагати Володимирови воювати Половцt.в'Ь. 

І 

І 
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"Такrь он'Ь розбивь ихrь у веJпткихrь походахrь и 

nрисмиривrь на довгі> часьт. Rи':Ввскій престол'Ь 

мавrь тоrдЬІ Свлтополкrь, а Галичину . достали Ро

стиславичі>, nравнуки . Ярослава, як-Б панували 

вrь Галичині> одrь 1084. р. 

Боротьба за Галичину. 

Святополкrь ки':Ввскій хоті>в'Ь Галичину оддати 

свому сЬІнови Яроелавови и вьтслав'Ь его на У rрЬІ, 

щобЬІ шукавrь помочи в'Ь угорского короля Ко.пьо
мана. Тотrь Ко.л/ьо.лtшн/о (1095 -1114) - оженився З'Ь 
дочкою великого ки':Ввского кнЯзя Святополка, 
Предславою. Онrь стоrtмився 3'Ь шуриномrь Яро

славомь, що достане частину ГалпчинЬІ до 'JT гор
скоrВ Руси. КоJІЬоманrь вЬІбрався зь веJІикимь в ой

скомь ва Галичину. Галицкt князі> Ростиславич-в 
стягпули Половці>вь. Под'О ПеJJе.~Jt'Ьtшле.ІІtо була спльва 

. битва. Половцt звабили У гров·ь удаваного втікач
кою И ,,вбиша ИХ'Ь В'Ь МЯЧ'Ь, .ЯltO СОКОЛ'Ь галицrfі 
збиваеть". У грЬІ кинулися втТ.кати и богато ИХ'Ь 

потонуло вь Оанt. _ Ростиславовичі> почали ИХ'L 

убивати, число убитЬ1Х'Ь рахуе русь:ке жерело на 

40 тьтс.ячrь. Половдt вдарили на королtвскій та

борь и разагнали его, за .. оnивши весь королtвскій 
сІtарбь, а са~1ь король Кольоман-ь ледво вьІрату
вався од'Ь меча РостиGлавонич'Вв1). Ся битва пбд'Ь. 
ПеремЬ1шлем'Ь 1099 р. одобрала охоту угорски.м·ь 

королямь посягати на Галичину н, пбв'Ь сотнt 

.Іtть. 

Перевага Руси надь Угорщиною. 

:К.ольоман·ь nоЬ.rстивсл на своі>й жені> Пред

славі3 и одослав'Ь е-Б в, г':Втну (беременну, тяж-
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ку) до батька Святополка. до Киі>ва за намовою 

угорс:ких'Ь и италіяпскихrь вельможо. Предслава 

вродила В'Ь Киі>в-Б СІ?ІНа Бориса, якій ПОТОМ'Ь под

НЯВ'Ь овое право на угорскій престо.1гь. А Кольо

:манrь, умираючи, заповtв'Ь сЬІнови Стефанови од'Ь 
друго-:В жі>нки помститися на Русинах'Ь :за неславу 

побі>дЬІ Русинов'Ь_ над'Ь У rорщиною. 
Жерела угорскі> (Decreta Colomanni Regis Hun

gariae L. І. С, 80) записують mpem'Ьe гро.мадпе пере
.еепя Русиаов'Ь за короля Кольомана коло 1113. р .. 
По св':Вдоству истарика Иситванія, король Ко

льоман'Ь позволив'Ь nоселятися на У горщин'Б 
Русинамь, що держали его сторону у войн'.В 

:З'Ь Ростиславовичами. ВЬІдав'Ь закон'Ь, що Русиньт 

мають там'ь всt права свободьт, а.пе мусять сам.и 

боронити ето и свои оселі> перед·ь наступомrь во

рогов'Ь. Отже в'Ь той способь елемент'Ь руській 

.JНОВ'Ь ш~рtаився на У ;орщині>. . 
Нас.пtдниr~rь Стефана Вейла 1/ Сл,тп-ьtй (1161 

-1141) одружився З'Ь кня;.ь:ною Ьвфиміею, дочкою 
великого князя Володимира Мономаха .. СЬІн'Ь его 

Гейаа 11 ( 1141-1161) оженився З'Ь дочкою вели- . 
кого т~~няая МстисJІава І. \Евфровиною. В'Ь той соо

сбб'Ь ввлив1) Руси на r оролі>вском'Ь престол'В 

У rорІЦИАЬІ не тб:tьІ о не ослаб'ь, але ще скр'.Впив

ся. Руська мовtt IJ роцв'іfl'ала на двор'в, русьt~а 

ві>ра б)1.'Jа в':Врою вищо'В верствьІ дворян·ь и урЯд- · 

никбв'Ь, РусивьІ .. маJІИ вел.ик'І) права и lІривилегіи 

В'Ь yropcR?й держаR'В. 

Русь за Володимира Мономаха. 

. На Руси 1.10 с~1ертп Святоuолка по~·лика.ди 
Ки':Ввш-rне на велиr·о1~пяжій престшгь Володи.м.и.1щ 

, 
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Моио.маха (1113-1125) славаого поборника Полов
ці>в'Ь. Володимирп, син'Ь rрецькоі> цар'.Ввньт, був-ь 

освtченьтй, дуже розумиЬІЙ и дбалЬІЙ кн.н3ь. В'.Вч
но ходив~ь походами на них'Ь, або наві>дувавсяR'Ь од

но-Б своеи воJІости до другоt, щобЬІ н'flко:м:у не було 

Rривдьr од'Ь его урядниковь. Тож'Ь Володимир'Ь 

DИВ'Ь Дон'Ь 30ЛОТЬ1М'Ь шеЛОМОМ'Ь-ЯК'Ь І\аЖе !!'ВСНЯ 

-вдобувши половецьку землю и загнавши оRаяНЬІХ'Ь 

Половці>в'Ь за вел..Взнt ворота на І авка-вt. В'Ь 
СВОИМ'Ь .ЛtИТЮ 3рОбИВ'Ь 3 ПОХОДЬ1, В ЯВ'Ь у невОЛЮ 

100 rпrязtв-ь Половецких'Ь и заключувавь 19 І а
зов·ь мир'Ь, аж-ь зовс'.Вм'Ь ИХ'» звитяj-J\ИВ'Ь. ста-

. вив-ь нам'Ь свое "Поу~е?:tіе по дrотя.мо", яке саМ'Ь 

написав·ь. А та:м:ь он'Ь І аже) що J нязь 1.1.усить 

"' самrь доглядат1.1 своих'Ь слугь уqитпсл чу11 ИХ'Ь 

мовь и пріймати гостинно пословь вагранnц'В . 

Тато пись·мо показуе, що руськjй князь бувrь об-

1>азованЬІЙ, знав-ь r OJrЬRa мов'Ь. ПІк о Іа осві>та, 

· наука и культура стояда вЬІсоко на Руси, тoJ>ry 

Русь узлла верхь ра~ом'Ь з·ь ивьшими Славянамп 

над'ь всtми латинянами и Н'В~цями на У гор Ідині:>. 

-==-
• 

\І]!. 

РО3ЛАМ'Ь РУСИ И МАДЯР
СRІЙ УДАР'Ь. 
Горе русьиоt землt. 

По с:м~р'ГИ Володимира Мономаха на Руси 

почала кровава межиусобиця (суперечка) помежи 

сЬJна:ми старшого его сЬІна Мстис.1ава и молодшого 



'' 

Юрія. Князі> плоди.mсь и дішйли державу на 

r :М3.Іt пайки, · хотtли збольmити свою землю кош

то:м:·ь сусtда, воюва.JІи зь собою аа земл'В. ТьJмqа

сом'Ь Половц..В подн.яли голову, нападали на Русь, 
палили села и. забирали людей в-ь поJЮН'Ь. Князі; 
p'hдi.to едналисл до великота походу · на нихь, а 

:кождЬJЙ на свою руку воював·ь 3'Ь ними и роа

.ярував'Ь их'Ь зновrь нападати на Русь. Про 1•от·.В 

часьт остала найкраща русьr\а пtсня "Слово О< 
по.лпу Игорево.м'О" - написана перед'Ь 1181 р., яка 

безперечно е найr-tраща зrь ус'Вх'Ь давнЬІХ'Ь славян

ськихrь nі>сень, ве :кажемо вже про мадярск~в. 

Упадок-ь Ииtва. 

~ Княаt сварилися зо собою и 

брата. Не було людямь спо1tою) 

на славу, нужда тр..Всну ла ва 
• u 

воювали братrь. 

ндарила ху.па 

вшпо. Ки-Бв-

ськ1и престо.nrь переходив-ь зь рукrь до рук'Ь. 

Оьшrь Юрія Монаховича, Андрtй Боголюбскій 

ааснував-ь собt на повночи у Во.nоди~1ир..В над'Ь 
КJr.я.змою осббне самодержавне князtвство. Там'Ь 

nанувавrь всевл~дно, беа'ь вtча старшихrь :З'Ь роду, 

ягrь то було в'Ь Ки'В ві>. Тот'Ь москальскій І нязь 
дивився вависньІм'Ь оком·ь на Rиі>в'Ь и сваривrь 

:иннзtв'Ь, щооьт руйнуваІІИ Киі>вrь войною. Аж'Ь 

в~:·овци 1169 р. сам'Ь нпав-ь на .Ки'Вв'Ь зб своцми 

Мошtаллми, ~·руйнував'Ь, оrрабив·ь церкви З'Ь 

и.кон'Ь, посудЬІ та обраабв-ь, а Килн'Ь ВЬІ:f>'Взавь у 
пень и сnа.ливrь столицю Руси. 

Гапичь-сер емь Руси. 

3'Ь rоро).(ов ь Червеньскихо утворилося О І\ рем е 
Іtняз·:Ввство на ааход•ной Русй. Од'Ь 1084. р . .кнл-
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3Юва.пи ·туй брата Ростислави·чйо. Они маm двох'Ь 

-вороrбв-ь, Польщу и Угорщину. Перед-ь ними му- . 
сі>жи держати сторожу, обьт не посягнули хижими 

руками по ихь землі>. Найхоробрі>йшій зь Рости

славичі>в-ь бувь кн.нзь Василько. Хот':Ввь вести 

. нойну противь Полякбвь, · але вороги схопили го 
и вьткололи ему оЧи. С.п:і>пЬІЙ Василько вьтступавь 
в'Ь поході nередь вбйсько и хрестомь благос.в:о

вив'Ь свои полки. Такь оба Ростиславичt розбили 

Мадярбвь на голову nбд'Ь ПеремЬІmлем'Ь 1099 р. 

За князя Володимира І став'? ихь 'столицщо Га
ли-ч/о над'Ь Дні>стромь. Вь Галич'в абудували ве

mкій sамокь на горі>, княжі> палатьт, соборну 

церкву. Корабл':В Rуцецькt йшли зь Галиqа до 

Чорного моря:. Галичь ставь rородомь великим'В 

на три мил':В, а по упадку .Ки'!>ва - серцем'Ь . 
цt.1юt Руси. 

Велику повагу давь ему мудрьтй князь Нро-

t:JІ,ав-о Oc'Ь.AtO.At'ЬtC.tt'O (1158 - 1187). Онь поширивь · 
границі> аж-ь до Дунаю и заснував-ь мі>сто NІа

льІй Галич'ь, ІЦО тепер'Ь наsЬ1ваеся: Галяц-ь. Ти
ся q'Ь корабл'.Вв·ь ходило Дні>стромь до Чор

ного морн. Он'Ь оддавь одну дояьку sa сі>верного 
Іtняsя :игоря Святославича, а другу за угор

ского короля Стефана ІІІ (11R2 - 1172). Але вже 

~го СЬІ».'Ь Вол:одимирь ІІ не умі>вь утримати бать

ков.скоt поваги. Галицькі> панЬІ (бояре) чекали 

нагодьт, обьт его скинути и поставити такого кня:

зл, що слухавбЬІ их'Ь. 

Угорщина подь вппивомь Царгороду. 

В'Ь часr:Б Rвяжихь межиусобиць на Руси 

одnала у горщипа ПОД'Ь ВПЛИВ'Ь Византіи. Князі> 
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ишни на вЬlхован.я: до Царгороду. Грецкій ці>сарь. 

Мавуил'Ь заручив'Ь за угорского князя Бейлю свою· 
дочку. Хотів'Ь злучити Угорщину З'Ь грецким'Ь 

царством'Ь и поставити Бейлу царем'Ь. Але Ману

илови уродився СЬІН'Ь и ОН'Ь nустив'Ь Вейлу царю
вати на У rорщинt. Тот'Ь Бейла обі>ця:в'Ь цtсареви 

не шкодити схбднбй церкві> и хоронити права et 
в'ВрнЬ1Х'Ь. В'Ь 1204 р. був'Ь тбльr<о одинь латинь

ск]й монастир'Ь, ЯК'Ь пише папа. А грецКихь мо

настирбвь було багато, бо большбсть людей вьІЗна .. -
вало грецьr у ві:> ру славя:ньского обряду. .J 

Вейла ІІІ. (1173-1196) вЬІхованЬlй на царго

родсибм:'Ь двqрt приобрі?>в'Ь утрачені> земл 'В У гор-

щипі?>. Онь приневолив'Ь мад.я:рсrtій варод'Ь, кот--
u ~ 

рЬІи доси жив'Ь у шатрах'Ь на лад'Ь циганов'Ь, 

обьт будува'в'Ь собі> домьт и хижи, .яrо·ь всі?> оселt . 

народьт. 

Першій заемь Галичинь1 Уграми. 

ТЬJмчасо.м'Ь в'Ь l алиєш вЬlгна.!lи _бонре князя 

Володимира и онь шукавь nомочи н'Ь У горщинt. 

У горскій король · хотtв'Ь sновь nо большити свою 
Русь Подкарnатску Галичиною. Он'Ь присягнув'Ь 

І Володимирови помогти, зббравь вбйско, перейшов'Ь 

горьт и обсадпв'Ь Га.lІИЧ'Ь. Здобувши Галич'Ь\ yrop
CRiй король увязнив'Ь Володимира и вЬІвtзь на 

У rорщину. І-Іа его м:tсце посадив·ь в·ь Гали{.~у 

свого молодшого сЬІва Андрtн, а сам'Ь прійвяв'Ь

ТЬ1ТУЛ'Ь короля Галичиньт ("rex Galatiae") 11 9 р. 
Але Maдffpe робили В'Ь Галичи над'Ь Руси-· 

нами :flасильства, забирали собt жі>аки и дочки 1 

Галичань и ставили ионей по церквах'Ь и хатах~ 

Тому· певдоволенff росло. Аm'Ь туй Володи.м:ирь.. 
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3'~вився зь У горщиньr. Всі> Галича не приви'tали 

ero своим'Ь т няземь на: адь. У гpr:ar опусти.uи Га-

личь. Король J rорскій і3адержав'Ь ТПТ,УЛ'Ь ("rex Gala-
tiae") лоро.пя Галичиньr, а Вокодимирь ~бувь кнЛ
земь вь Галичи до смерти. ТЬІмqасо:мrь Бейна 

ІІІ умер'Ь, а меж.и сь1на~1и его Н.ч.ерn'h:о.м7> (1196-
1205) и Андр'Вем'Ь подняласа на У горщин'.В вну

трtmна боротьба. Тогдьт І ааичпну захопивп вrь 

гр'.ВаІt'В рукп воланьсr,ііі княаь, Ром:ан'Ь Мсти

·славич'Ь. 

Основатель галицько-волиньско'h дернсавь1. 

Ро .. мшнz Вел~иt:ій ( 1199-1205) був'Ь воевничій 

мудрЬІЙ И СJІ.аВНЬІЙ КНЯЗЬ, ООХОДИВ'Ь 3'Ь :КИі>В

СRИХ'Ь :NІстиславичовь. За чотьrри ді>та панованн 

злучив'Ь Волижь а'О Га.ли'І.ИІ/ною и зь Ки·ввомrь, роз

бив'Ь Половц13в'Ь, занявь .1итву и простягнувь 

границ'.В своеи дерл\:авьr од'Ь Балтійсr ого до Чор

ного моря. До Киtва на престбл'Ь не спtшився, 

а nоставив'Ь тамrь свого намtстНИRа, а весь час'Ь 

· воював'Ь. Про походьr его дойшла до нас'Ь урьr

вок'Ь старо'Ь n'Всни: 

І 

.. 
Кинувся он'Ь на аоганих'Ь-ЯК'Ь лев·ь. 

Сер;з:итьzй сам'Ь-якт~ рись, 

А губив~ их'Ь--ЯІ'Ь кроRо~и~ь-

П реходив·ь их-ь землю ЯК'Ь оре;rь, 

.А хоробрЬІЙ лео бу О'Ь ЯК'Ь тур'Ь ! 

Kom латиньс!{':В хрестоносці> з руйнува.пи Царго-

родь , 1204 р., одкинув'Ь ь.оролtвс.ку корону, що 
прискав'Ь ему найсильнtйшій зо всі>х'Ь папа Інна

кентій ІІІ. Вз.нв'Ь пбд'Ь свою опtку грецького ц'.В

сарл и православну вtру. З еднавсл зь н':Вмец

ким:'Ь ціюаремrь) щобьт вЬІс:rупити проти папьr, 

І 
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ПІ{ОМУ корився ці>лЬІй свtть. Та вь дорозі> за ту
LІИЛИ ему дорогу ІІоллки, обскочили и убиJІИ ero 
пбдь Завихостом'Ь 1205 р. Та всетаки Роман'Ь аа
снував'Ь нову га.лuц'Ьnо-волиtt/ЬС1t:У дер:>юаву и од'Ь 

него пош.па еи династія Романовичі;в'Ь. Настано

вив'Ь той державі) rерб'Ь льва на синбм'Ь полі> и 
;говтоблакитну хоругву. Ту его хоругву прійняла 

теперь украиньсr\а держава и наша ПодкарпатсІ а 

Русь аа свою од8наку. Роман'Ь .шшив'Ь двох'Ь ма

.uевьких'Ь сьтнкбв'Ь : Данила и Василька. 

Оп'ВкуньІ Романовичі>вь. 

"}ут горщипа вже нда.вна хот':Вла пройти Карпа

тьІ и при.n.уtmти аакарпатск~в руські3 землі> га

.mЦІ 1>, J:II 'Ь держала вже По,nкарпатску Русь. 

КороJІЬ А.идрій 11. (1205-1235) скористав'Ь 

3'Ь проmенл Ро:м:аново':В родиньт не ді:>т.я:м'Ь, а собt 

на користь. J ві:>вrь до Галича угорску залогу и 

прійнявь 12 Н р. тЬІтул'Ь ., короля Галичиньт и Во
Jюдимиріи' (t·ex Galiciae et Lodomeriae). БаЯре стл
гали рбж.нЬІХ'Ь Унязі>вгь руських'Ь, щобЬІ ВЬlбити 

~т грбв'Ь 3'Ь Галича. Поча.nися: кровавt войнЬІ за 

спадщину Романа помежи кня:зями и чужинця:ми. 

А :м:а.пі> сьтвьт Романа росли, тtкаючи 3'Ь батькбв

щинЬІ, жили rбрким'Ь хлtбом'Ь на вЬІrнавю и вьт

росли на вьттревалЬІХ'Ь оборонц'Вв'Ь своих'Ь земель. 

Золотая буля Андрtя 11. 

Тьтмчасомь угорскій І ороль Андрі>й пошовь 

о.оходом'Ь для вЬІаволеяя святоі> аемл'В, .я:ку ааняm 

Турки. Вернув'Ь и застав'Ь безладд.я: В'Ь краю. 

Збунтована шл.я:хта (немеши) амусила ero СІШИІtати 
u 

соимrь и дати зrоду на аакоану грамоту, звану 
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3о.лота Ву.ля Аидрпя 11. 1222 р; Там'Ь були спи

сані> права для ШЛЯХ'J_'ЬІ и дворлн'Ь. Дворянина! не 
можна було без'Ь слtдства nокарати, н'h влзнити. 

Пцнь1 и ИХ'Ь маетни були. свободн'h од'Ь податку. 
Они мали паньске право житл и смерти над'Ь се

лянами (І{Метами). Вс'В урядЬІ мала доставати тбль

в:и угорська шляхта. За королем'Ь rлядавов (сл':В

див'Ь) урядникrь, звавЬІй оалятивь. Як'Ь бЬІ короJІь 
не дер:щав'Ь ТЬІХ'Ь постанов'Ь, шляхта могла вЬІпо

вtсти послух'Ь :королеви. Так'Ь тою nостановою 

шляхта вьтросла оонад'Ь власть 1 о роля на У горщин'.h. 

По смерти Андрtя СJ'ав'Ь королемц. Бейла ІУ. 

(1205-1235), якій вже не так'Ь ревно займався 

rалицкою спщавою. 

Зббране руськихь земель Романовичами. 

Тьтмчасом'Ь Роh~ановичt почали зь упертестю 

збирати батькбвщину, немов'Ь брали соб·в при

мі> р'Ь павука, що ш·всть разбв'Ь падавь зо стелt, 

а семЬІЙ раз'Ь таки завtсивь павутпну. Народ'Ь . 
стоявь по сторонt Рuмавович'hв'Ь. Во :кбнцt Да
нило и Василько пuбилu у грОВ'Ь и Лнхбв'Ь под~ 

Ярос.лаво.шо на голову, Рuстислав'Ь утtк'Ь до Поль

щв. Г€lЛІ.ІЧ'Ь достали Рuманuвич:в раз·ь на все В'Ь 

руки 1245 р. Небаво.\t'Ь oбGL б рат я, Данил о вь Га

лиqин..В, Василько на Uо.аан·а, зобра1и всю бать

кбвщину, идучи uдн(Ізr6дно до 3бу дован.я велико-і 

русЬІ\.О'В дершавьт. ТольІіа І ІодкарtJаl'ска Русь зо

стаJІа пбд'Ь пановане.м'Ь У ruрщuнЬІ. 

І 

... 



НАЦАДГЬ ТАТАРОВГЬ. 

Татаре. 

Тсtтнре (1~ о "МонrшrЬІ булЬІ іК9вто..В р·=..сьт, l'О

чув~ши :Нн далекб~rь сходt, В'Ь Азіи, воло Амуру. 
Татаре були росТО)І'Ь присадкувt тt, худо1цнвrВ, 
щиро["олиц'В. Нос-ь мали пл· скатЬІй, очи м·1леньг·в 

скоснt .. Годов у го:ги.пи, оставля-.11и на перед'В чуб·ь. 
вшrосн, а з1) заду запл·.Втали его В'Ь косу. · За рост · 
не малп ЛИШ'Ь :kОЛЬRа ВО.ПОСКОВ'Ь рябИХ'Ь ПОД'Ь НО

СО~ГЬ и на бород'В. Оид'ВJІИ на ма.nЬJХ'Ь І онинах'Ь, 

13.!ІИ И СПаЛИ Htl НйХ'Ь. З~1аJН'У ВЧИЛИСЯ СТрrЕЛЯТП 

з·ь луга. 

·у зброенt в·ь саrайдакrь (cr риньку зо стр'В-

.пами), .лук'Ь, ·.rопбр'Ь и довгій шнурь йnrли на ко

нях·ь у поход·ь, .НІ ' 'Ь чорна хмара. За нимп йшов'Ь 
таборь : ь ІИ'і>нуаии и скотом1 и невольниги по

внзанt у полон·.В. Така орда стала по трахом'L 

цtлого свtта в'Ь ІІІ столtтю. Серед'Ь· НИХ'Ь 
з 'явився веаикій воЇІовнигь Те:мудr.гпН'ь (1~0 ·-
1227), ягій злуч.ив'Ь всt части тоt ордЬJ, uбдбив'Ь 
·ус·вдн·1 народЬІ и ;землі>. Он'Ь прибравь поqесть 

5 

І 
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.Джинrисхана (найстаршо-го} и · апанував'Ь огнемь 
и меч:емь над'Ь ус..Вми граями од'Ь Волги до )ке

.зну Сnотtойного. 

Походь Татарбвь на Русь. 

Одиrrь З'Ь оддішов'Ь арміи Джинтисхана на

лаві на ]Jоловці>в'Ь, сусі>дов'Ь Руси 1..;.123 р. ПОJІо
вецькt RHЯ3'L прОСИ.ІІ.П . руСЬІ\ИХ'Ь RНЯЗ'fіВ'Ь О ПО

МОЧЬ. Три гняз-Б :NІстиславьт галпцкій, І<иtвскій а 

червиговській 'l'a волинській Давило вЬІруши.нн 
~ проти Монголов'Ь, ал~ вь вели.Е·ой битвt надь 

JУІо1Иі'.О?О Еа.л/х:оrю_ В'Ь 1.;;23 р. розби.1и 1 атарьі І уси

. нбв'Ь. Однак~ 'ГатарЬІ не йшли дa.nt на Русь. В'Ь 
F~вpont з'явидис.я wІовгольт аж'Ь В'Ь 1:.?4 роцt. 

TarnalJe аодстушrли 1~0д'О Rилово, ЯR'Ь хмара. 

Одю рипу возов'Ь, реву верблюдбв'Ь та ираtаня 1~0-

ней, що ишли за ордою, Кияне не чули один'Ь дру

тоrо. Татаре били тарана~1и в'Ь мурЬІ м·вста днем'Ь 

и ночею, ажь вконцt зробnли вьт.nом'Ь. Коло него 

·стану.Іи Кияне. Ломилися списьт, розбива.ІІися щитьт, 

а стрtльт ёатьмили свtт·ь. Татаре оборонили ви- · 

.ло-м'Ь. Люде стали тtкати поза укрtпЛеня коло 
Десятинно-Б церкви - Татаре их'Ь взяли. .]юде 

вдерлись до церкви Десятино-в на хорн. Хорьт 

уворвались и людей подавили. М'.Всто взято. Ба

гато народу побИли. Тблько пощадили воево)(у 

І~нязя Данила-Дмитра за ero хоробрбсть. На Русь 
упав'Ь страх'Ь. 

Татаре йшли далrВ, взяли окреьгь друrихь 

мtст'Ь Володнмир'Ь и Галич'Ь. У Володимирі> не 

.JІИШИJІИ нt одноі> живо-8 души, лиш'Ь церкв~ повні> 

''l'рупов'Ь. Данило пт..Вк'Ь на У rорщину просити 
Бейлу IV. о помочь. 
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Походь Татарбв-ь на Угорщину.' . 

· На ВолЬІН'В розді>mлися 'l'атарьІ на дв':В части 
О дrІа армія · по йшла черезь По доля: у Молдавію 
п трома mляха.і\{И увбйmл~ вь Семигородь : коло 

}_JаднЬІ, ррашова И рmавЬІ. Друга армія роздt-
. І " 

,lJIJJiacн на два одд·.ВлЬІ. Одинь оддrВль йшовь на 
І 

Кременець, І аJІИЧ'Ь и через'Ь ОтрийсьІ у до.mну до 

jfу1~;ачева. Другій оддrВ.11ь йшов'Ь на Володимирь, 

'равбвь на Моравію . 

1-\ороль Бейля І'/. вьІславь зь войско:мь паляти
на Володис.r.rава, Русина з·ь роду, вь Кар_патьІ. Во.1!о

дислань 3'Ь вбйсько~І'Ь и з·ь 'Русинами-втіш:ачами 
.здерд·увавь Татарь, доги мбrь, але не здеря авь. Та

тарь1 впа.ли на Угорщину ці>лою си.uою, -nrордуючп и 

rграбуючи, що nопало пбд'Ь руку. Бейла вт'В'к'Ь з-ь 

родиною и зь паNами у ДальматІю и благав'Ь помо
чп австрійського кн.яяя: и цtсяря: Ф ридриха ІІ. Та

-тарЬІ на заход'.В розбили m.uesкoro І"н.яЗл Генриха _ 
пбд·ь .Лигницею и черезь Моравію перейщли н~ 

.. .,. горщину. Туй получилися 3'Ь головною силою 

Батухана и хот'hли туй поселитися на все. На Уrор

Ідин·fі бу.11и Татаре до 1243. р. 
\ -

Ці:шЬІЙ рОІt'Ь 3'Ь ПОJІОВИНОЮ ОНИ руйвуваJІИ 

·огнем'Ь п 111ече.м'Ь се.ч:а и мtста та убивал~ людей. 

·О ни розвалювали rородЬІ и п.алили цврпви- u, .Atooo
-cmьtpro. Так'Ь жалуються ~f.онахи Грушевського .rо

.настЬ1ря І{Оролеви Бейлі> ІУ. (1215-1270), що при 
на~ад·в Татарбв'Ь пропа.пи вс'В ихь документЬІ и 

рамотн. ТатарЬІ опустили Уtорщину в·ь 1243 р. 

Тата~сьна ontнa на Руси. 

Татарська нава.lІа перейшла по Руси як-ь бура, 
ай она не захИ'!'аn:а да1;1ноrо порядку. :К.нязь Да-

І 

. , 
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ни.ю вернув'Ь З'Ь ПоJІЬщи, одбудував'Ь м..Вста n 
укр..Впляв'Ь замки. ТЬІМ'Ь часомь московські> кня:з1> 

стали ходити до татарско'.В столиці> Сераю ат") по-

' клоном'Ь до .татарсь:ого хана, щобьт. поддобритися 

:1 а доста'Іlи uотвердже~я R.няжевства. За ними · и"'й-: 

шли и друr'В. Данила отягався. Ажь прійmовь од-ь 
хана пака 'Ь : · Оддай Гюrичь ! - r_соді.; Даппло по

·вхав'Ь до хана. Хан'Ь nрійняв'Ь его 3'Ь честею, а.їІе 

дав'ь nочути свою власть. 

Тота подорожь ду же з.м,бцпи.ла его сrпаиотІJЩ(· . 

Нtкто 3'Ь сус'.Вдбв'Ь в вашився ач1нш.тися ,J'L 

Дан~ломrь, щобьт не нагликати на себе Татар·ь, пе

ред'Ь якими тряслася- ц$ла Евроnа. 

У rорскій король Бей.ла прислав1 свого пос4Іа 

до Данила и просивь, обьт СЬІН'Ь ,.(анила .Jlев'Ь. оже
нився 3'Ь его дочn:ою и rцобьІ ДаніlJІО замирив·ь с.я 

3'Ь ним'Ь абеля его побtдьr пбдь }lрославомо. Да

пило по'Йхав'Ь на атадо ао Вей.q,ою п уло;кпв'Ь аь 

ним'Ь згоду.' СЬ1Н'Ь .JІев·ь ол енився: 6'Ь 1·ор.олев~о 
Констанціею. Данила вернув1) Бейл':В угор ·І:~ИХ'& 

панбв'Ь, взятЬ1х'Ь вь ·неволю пбдь J}рославо:\І'Ь 1' а. 

по8волив'Ь носити титул'Ь I-\Opoлff Галич:иньт · и: 
ВоJюдимиріи. 

Данило - норопемь . 
. Але Данил о не мирився :зь пбдданствомп Та-

, тарам'Ь. Ждав'Ь то ьки хвилt, щобьr скинути Т<. -

тарске ярмо. ~ ... дч:ас'Ь свое'.В подорОJКІІ В'Ь орд, 

зДпбався 3'Ь папсrtИ:М'Ь ПОС.10~ГЬ Пшrно:мь-І'араин r, 
ЩО ЙШОВ'Ь 3'Ь товариша~ПІ до хана . Они нагово
рили ДаниловиJ що паnа . збир'ае до боротьбь1 =~ь 

1 атарами веФ> христіяньскt державЬІ ЕвропЬІ. Ра
дили Данилови звернути сл до nanьt за 1~о.мочею . Де.!
вило 3'Ь брато~гь поqа.'Іи вестп n реrоворь1 3'Ь пааоr _ 
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_\ле паu:а нампв.юrn'Ь прийня:ти 1 атолицку ві:. ру, а 

длл заохотьJ обr:Вцяв'Ь Данила и.оронувати І{Оролемrь. · 

Родина Данил~ намовила до уніи зь Римомrь. Пап

скій ле гать 1 ороtіJувави .12б3 рок;у. Дшнлt.ла. 11:0ро.ле.Аt.о 

во Дороги,~~Ш-l/lо 1f01Jouoю 11аn'Ь~ Ипиопеитія 11. Але 

окрем'Ь тоt :r-·оронЬJ nапа нtято'В помочи не давь и не 

.моrь дати. 3'Ь тоі:> уніи церковно'Ц_ ні> чого не в.ьтйшло. 

Звязь .Руси зь заходомь. · 
Тогдьr Давило навя~зав-ь аносиньт зь сусі>д-

ЬJ_ rп державами. C'.L'ap1uoгo сЬІна Романа одруЖив'Ь 
3·ь австрійекаю 1tнл.1.1nror Гертрудою, чере~'Ь тато 

сьтн'Ь доставь вtденьскій п рветоль Aвr?npiu. Другого 

сьтна ] ІІ варна, одружив1) З'Ь )ІИтовсr ою гняжною, а 
чере~3'Ь тота достав-ь гнн:зь п рестол·Ь 1-иmв'Ь~- Haf
старшого .1ьча одруя· ив·ь :з·ь угорсr·ою королr:Ввною 

Констанціею. .Але тот о все не давало ему дr:Вйсноі> 

помочи до борьбЬІ з·ь Татара:ми. 

Розваль планбвь Данила. 

ДаниJІО р·І:>шився вдаснЬІМИ силами вh1битися 

:3'1~ татарско·Ь ОП'ВІ и. Будував'Ь городьr .яr ·ь JYo.лJrt-o, 

свою сто.Jr.ицю, n . 'Іьвбво городь · . ;Іьва: старшого 

cr>rнa. J ... r·р·во.lЛВ'Ь стар 'В городьт и твердЬІнr.В валами 
Чс стоколами и ровамп. А.ТІе :~'явився татарсгій вое

вода Бурундай з~ великим~ вбйском~. 

Онт~ зломнв·ь спльr Романоничбв'Ь пбдступом:·ь. 

о.лосив·ь, що йде на По.1!:t:>шу чере:зь ВолЬІнь :и 

а.3ьтвавь н:нл~ tвь соІ :~ни ками- "мирни1 ами''. Та 
1 'Ь nбдступив'Ь до границі>, аа1гадав-ь обhт, Русиньт 
зннщ'или ynp1o 'nJLPUЯ своих·ь городб1 о. Тат·т) І омано~и
чи мусі,ли свои ПІ ру1-~ами ро; r идати т'h укр·впленя 
вс~-х'Ь городов'Ь, лкr:В будували проти Татар'Ь. 
1 бльRп Холмrь, стоJп~ця Данила, у крашена бу до~ 
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в~нш Іі сильнь1ми yrtpi> пЛенями, не uбдда~ся тому 
розвалони на таЙІІ,Ь1Й upиrta3Ь Василька, брата 

Данила. Данило не· мбr'Ь погодитися 3'Ь татарекаю 
sвер;mостю и зь- журбьт помер·ь 1264 р . 

. , . 
Руина УгорщиньІ. 

Т.ьнfчасо.м'Ь Вей.па гv·. вернув'Ь :З'Ь чужиньт. І 

:3астав'Ь Угорщину ще больше зруйновану. Во;;:
вав-ь людей, що ховалися по лі>сах'Ь, вернути ;хо 

своих.'Ь осель, та стягяув-.ь польоипстов;; зо РусІt 

посеmтися на Подкарпатской 'Руси. Та І оль онп

зація Русинами тягнулася за него и его СЬ1на Сте
фана и Володислава VI. ОкреМ'Ь сего спровадив·ь 

новt одді3льт н':Вмецкихь поселенц'ВВ'Ь. Рбвноqасно 

ооселив'Ь на У горщи:н'.В -!0.000 1-tу.мшгtбв;;, або По

ловц?rtв-о, І отрt там'Ь схорониJІися nеред'Ь :NІонl'о

лами. Тота І·ольониsація: У горщиньr спорбдненw ПІ 
тЬ У грами ПоJІовцн. fИ cкp':hnи,la ttaдя1Jif(1' 'Н!J вь 
)торсr\ОМ'Ь народt. У гореt j~ народь яв'Ь nр ій raтr 
за вtрою и славянску бес'.Вду. ІІ~ойно п и

хбдn Куманбвrь здержав-:ь тоту славянщину отп 

мадлрско·.В У горщинЬІ. 

Щобьт найти аоиоq-ь у Н'Вмцtв'Ь, прийнавL 
Бейла ІУ. над'Ь собою зверхность римс1·их'Ь п:вса

ровь и nапЬІ. Зо письма до папьІ з нае1\rо, що Бейла 

приаеволювавь и РусиаОвь, пбдданнЬІх'Ь, оризнати 

папску верхов.ІІаду надь собою нь справах·ь церf\вn . 

LJерез'Ь подрушя доqки Констанціи нав.я ~Jавь . 
1 ороль З'Ь сЬІномь Данила Льво:м:ь союз·ь зь Русею 

и uерестав'Ь робити натиск'Ь на Русинбв'Ь вь 

справі> уніи З'Ь Римом'Ь. 

До того []ричи ни вся СЬІН'Ь короля Стефаи;; ! ·. 
(1270-1272), якій дбдnиравь православньпс'Ь явно, 
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а нав ·.Бть воюв_авь 3'Ь отцемь. Ще за житя er(}. 
був'Ь признанЬІЙ коро.пем:ь (rex iunior) :з-ь боку пра
вославнЬІХ'Ь. Ero наслtдникrь Во.аодиславо тг·/. (!З7:~-

' 1.-.JYO) опира,вся на Куманах'Ь и бувь явнЬІМ'Ь при
верженцем'Ь сходно'в церкви, но за то навЬІваnи ero 
схизматшtом~. Населеня нснавидtJ,:о л·атинниЕ "'вrь 
и удержувюrо зв.язи черезrь мо~астr:UрrЬ и еписпо

пбвь зь царгородскими патріярхами. Грецьке ці>-

сарство од·ь 1261 р. обновилось и вЬІrнало лати

нянь. liaaa и заходь втратив'Ь зовс'ВМ'Ь впливь 

на Угорщину за ос1апнЬJХ'Ь Арпадовичовь, J;Іrt13 . 

воювали зь Н'вмда.ми. 

По:rатарсне заселеня Подкарпатскоt Руси. 

1 На таті> часЬІ, передовсrВ:мі за королЯ Воло-· · 
дисJlава, припадае ~ -tten~вeprne п.осе.аепя РуС1.Ід~ов-о. Во

лодиславь пойmовь походом·ь на Татарбв'Ь одам 

стпти за новЬІЙ: напад'Ь и руиньт У rорщиньс и за

хопивrь богато татарськихь вельмож'Ь у nолонrь. 

Вертаючи з-ь походу, вьтдав'Ь В'Ь І\и'Ввrfі !J'h:a81;,_ 

щобьт всі> во.nьні:>, що хочуть цоселитись в'Ь его· 

землЯ"Х'Ь, прилучились до То:м:оса-Толпаша, . m ому 
дав'Ь земл·в В'Ь Тllаришсr ·бй л уо'.В дшІ поселенл 1 ольо

нистовь. На той пок.Іrикь І ороля: зrолосилося · 'Ь 
Русп богато емиrрантбвь Русиновь, бачуqи жар .. 
стоRе волод'Внл Татаров·ь у· сходной Р,уси. Они по

селювали.ся в'Ь ШаришсгО).І'Ь ко:митат'h и по обохь 
сторонахь Тнсьr вь NІар·морош·в. 

Повороть нашоt землt до Руси. 
На Угорщину посяrн).па rа.пицьІ о-волЬІнь

ска дерл{ава оа русь[~.оrо короля Львu Данило

впча и его нас,тгf>дникбвь .. Тее;; /. (1264-1800) бувь 

І -
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енергичньrй и властолюбивьrй. Столицею erQ був ·ь 

• .... Т-ьвбво, якій sаложивь его отець и наsвав·ь его име
неі1'Ь. .Левrь силувався: простягнути своп транидt> 

аж'Ь пбдь :Краковь, а навtть сtсти :на Краговском'Ь 

стол'.В. Зь королемь угорскимь Сrефаномь ' . удер
;л.увавь добрt односиньr} яr , его шуринь. Але з а 

Володислав~ Iv·. напав'Ь на .Угорщину 1 .... 1 р. п 
привернув'Ь пбд'Ь свою власть Лод1~,арnа1пспу Руеь. 

В'Ь той способ'Ь. алучиJІИся: закараатск':В РусинЬІ З'Ь · 

Rор':Внною русьrtою державою вперве од·ь Володи

ми,ра Велико-го. Сесю подrВю осп'.Ввав'Ь sрадовапLІЇІ 

народ'Ь Подкарпатсr"оt Руси в·ь прекраснбй п·всни. 
Тота щедровка такь каже : • 
Ей вrь поди вrь поди, вrь чис·геньком'Ь nоли 
І ell: RО.н11, rей сLІвеаькіrБ, гей во.аьт І 
Тамrь же ми стоить 3аrородоііка, 
В'Ь той заrородойцt нова свtтдойrtа, 

В'Ь ТОЙ СВіТ.іlОЙЦ':В 0RрJГ.11ЬІЙ СТОЛИК'Ь.
1 

ПрИ н'hм'Ь :ми сидить ~гай Переиишскііі (1~нн· ь девrь) 
Перед'Ь ни:м'Ь п.аяmе :моАоде nапл. (r.:ан'Ь а'Ь При.ь:. Руси) 
На ·rом'Ь панлти 1 у дал сукня: 
На ноженькахrь ма'тrь шнуровt бб·гRи 
На бочейках'Ь ra Т'Іі коnанЬІіі по а 'Ь, 
На то:мrь ІІОЛС'l> зодотt ре·rя3ки, 
На ТЬІХ'Ь ретлзf ах'Ь зодотіt Rдroqt, 
На гоАовt ма тrь 1І:авлньІй в'hнокrь 
На ручейцt ма Т'Ь 3одотR:іі uерс·rі>ноІ\'Ь. 
- l у дан суn.ня И3бу 8ам1>та.жrь 
Шnпюв1:. бt}rки :земленЬІ~У т~а·rrь, 
1\.ованьІП пояс'Ь бочки подпера:тrь, 
ПавлиьІЇr в·.Внокrь безr:о вtтру mуми'І'І1 
::5олотьтn перс·r..Внок'Ь бе3rь Ol'HJI горить 
А. паш'Ь пааоіі~о ~1'Ь войнЬІ приtхаn-ь 
3'Ь воJЇПJJ, 3'Ь оіінойки ::$'Ь . ,..горскоїr стороно ііІ' І: 
ГІо. tзджадися кrь вьо:му па.ноn , 
Кrь ньому Панове, ero братове 
Ога.ІJ.исн е1•о вьтвtдова'І'И: 
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J Цо 'І'амrь доброго (J() Угрrхх;; ~.і1Ь1·Шати ? 
.' oupe С.іНіШlаНО бо ЮЖ'Ь 'УЮОJJСИИ, 
JОж'Ь 1f•oo рано :ЗJ1О'ГО1ІІ 'Ь зас tяно, 
П а.влНЬІ1'tl'Ь rrepцwrь ааводочено, 
.. Jfj.rtnm'ьt JCo .н.ечо .. 1и; загора{}:>~ eno .' 

Подтtарпатя налеа~ало JlO русько·ь· галиЦF\О

н .'ІЬІНГ.> ·J·o'h .lержавьІ од'Ь lJ~ 1-1321 р. Зrь 1299 р. 

_,raejю дн3 r_вамоту Григорія наджупана береа~-
• 

·г ·t ·то;гrн('n где он·и навьrвае себе "урлднико:ьл) 

.1ьва>. 1·нн:н1 р) сь1..:ого . (Fejeг \11. ІІ. с. 2li. Katona 
Histc riae Hegni Ннпgаrіае ---г. 17 paef. 1200). Друга 
грамота І\оро.ан І-\uролл Анш\ :5т) 1~~ р. говорить 
LІ.Р ааїпrятя ·з алку :\Ja~hk на Подкарпатской Русп, 

; ~u:оплепоrо русьr п гь 1·ня· ем·ь :а останЬІХ'Ь Ароа
довичбв·ь. (l"'ejer \Tlll. 2. с. 3:..6 і VIII. 6. с. 60). '1 ·.В 
два св·Ьдоства поюl'-Jують,- п~о наша Подкар/патсJ~а 

І усь хоч·ь ~чоа·е не всею терпторією належала со

роJ··ь л'.Вт·.u до галицr Q-pycьJ·ot дер:а, вь1 Романа-
,.. 

BiPJ В'Ь. 

Союз-ь Руси зь У rорщиною. 

стс нн'Ь .. А.р[Jадович·в стисвен"В 3'Ь одноrо 

б l{_ • rгf>~leЦtїt .M'Ь :заходо~г:ь и папою, s·ь дpJroro 

нес-поr. нмп в1") нр~ю, rrогод.н:н1ся 31> ТОІ оддачею 

давно·!) 1 ~·сь1 · · в :~e~rл·h, Ру сп Под1·Rр патсr,о·h, галпдІ<О

во.н.Ін (·t · іН"'r дерїJ'RВ ' !;. Hlf СТОЯТn :З'f> raл.-RO,~I. дер

~J · аt·зою в·.L авл: п в·ь СВОІ{Х'І походах1) н бopoнrJJ, 

ПЄl еХЬ 'J'<I.Ti.LpCI''HLIИ HH\Ji.LД.a)[li. і JCbl"}) J'ffЯ. '}) пере-
... rl, л ,.., 

rr~-uІ;aютr> пх·ь во.и ·ЬІ їа на атйрОR'Ь п оеру·.1 ь учасТІ> 

НЬ TilTaD •f'ПХ'Ь U()XOдa-.r·f, І!й . . roplЦUHy. [J'f.> ВUЙ- ,' 

1ГІ) .\ндр·І;п 11І. :3r. австрійсьrанп герцеrолг.u оо
~fйг, ЮТІ> c~r · f>.YCII ньr ра~з-о:\ГЬ : ·ь Татара~пr. 
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КОНЕЦЬ · НАРОДНО'В 
СТІІІ В'Ь УГОРЩИН'В 

РУСИ. 

ДИН~ 
И Н~~ 

Останнr.В Арпадовиqt показалися небеапеч

нЬJ:мп ворогами латиньства пап'!'> п его стороннп

І ам'Ь на заход..В. Чере3'Ь тотu ua[lЬI стара.Іи ·я: пе

редати . "J rорщину В'Ь py1·n не а пол нс1 ot. дина
стіи Анжу, лка злятинизувала uталійс1·их·ь Гре1\І'в1. 

Останній Арпадовичь. 

А.идр?ой ІІІ (129 -1:,01), вну1 "Ь Андр-Ья ІІ, не

найшов'Ь прnзнання у папЬІ. Папа на:~нач:ив1. J,o- . 
роле~І'ь сЬlна спцилійсr~оrо Rоршп.І "hарла ІІ. Зача
лася боротьба. ндр'ВЯ по1·.1ИІ'ШІИ аа престо.ть 

русьr··в вельмоа~и :моя е и з·ь тоt части Прnr·ар

п атсго·в Руси, що · не на.нежала до .1ьв (t І. га

.лиnьг оrо. 

Внутрtшньtй заколоть . 
. 1е папска партін [Jривезла Карда Роберта. 

до Jаль~атіи n корон.vва)І его. Андр':Вй сr,;Іиь.ав ·ь.' 
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сойм·.ь, боронивь своих'Ь прав'Ь, вь1дававrь :корист-

' н·.В заЕ оньт, але ТЬІИ'Ь не : аспоJ{О'ВВ'Ь ворогбв'Ь . 

Тогдьт оно спорбднпвся з·ь чеським'Ь горо;rем·ь 

Вячес.ааво.лt-о, Я1\Оrо призналп по смертп Андр·вн 

славянські> ве.'Іьмощі> угорст-~имrь королем'L. Але

папська парт;я таЕ и однесда побі>ду п угорськи~гь 

королемrь став'Ь Карло П. 

Бунть русьиихь вельможь проти Карла 11. 
' 

У гроруськ':В магнатьт не погодилися з1. тьвгь, 

задумали противоставити Каролеви галацького 

князя и оюшкати его І оролем·ь. На ':!ол-Б станувп 

Цетро Петрович,z (Petheб Peter), що брйв'Ь участь 
В'Ь :магнацкиrь повстанлх·ь І"апоса, .NІойса, 1.Іага 
и др. Оно волод:Вв'Ь ведигИмн маетносrями tJ'Ь 
заходной части У горскоі:> · Руси, був1.1 надлtупа

но~rь земцлиньсttИМ'Ь и j1r~c1 им·ь и :мав'Ь велиr~і> 

вн.пияЬІ и аасобьх. Окре.м'Ь него згадують угорскі> 

письменниІ и ще двох·ь вель.нож'Ь, па и1rл Борис& 

n Пвапz, .нгt утворили: :заrоворrь поrt.1ИЕ ати рус~

коrо 1 ня а я на угорс1 ій орестб гь. ни знади, що 

пбдrь чуJІ~оплеменнЬІМ'Ь иновt рцем·ь не зможуть 

аадержатп права и орпвидеt ру(;ЬJШ'В пародности 

и в·врьт. Але той заговор'Ь Бориса n ІіІвана од:

.крився и ихrь .пОІ-арано смертnо. 

· Повстаня Петра Петровича. 

Тьвrчасом·ь Петро ае.маJІиньскій подняв·ь по

ветаня рааом'Ь З'Ь uалятиномrь 1\.апосом'Ь голо. 

1310 р. Онь н~мовллвгь русьttИХ'Ь кпя:з'13в'Ь до вьl

ступу, за то ходивь самь на Русь и просив·ь кня

зя .. 1ьва ІІ. ІОріевича rазІицt·ого, абЬІ он'Ь прій
нявь угорску :корону и rJьtrту-пиво ' про11иtв-;; Rаро.ля .. 
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ле .Левь Il. за:міJшаньrй вь боротьбу 3'Ь 1итвою 

n з·ь Татарами, давь ему толь:ки малу помочь. 
Петро державgя F.б.llька рокбв'Ь. Он'Ь поновив'Ь по-

. встаня 1320 р. на русьн:бй границіJ~ либонь в-ь 

тбй части ПоднарпатСJ ot Руси, що ще належала 
до русьrш..В дершавьт од'Ь часбв'Ь .[ьва І. Доt~ерва 

.за рби:ь у далося Каролеви вЬJбити Петровича s'Ь 

.замкбвь п маетностей и его убити. Тогдьт Кароль 

:заняв'Ь тотrь :3амоr ·ь на .Е [аRовицt. Подавленям'Ь 

того повсrанл C1ї0?-Pttu.aocя ?~аиувапя .рус'Ь'Іі~#·Хо ве.ль

~Іюаю<; ~(, Русиибво. .Королі> зь роду .Ан:Л{J забрали 

до "J-горщиньт цtлу Подr{арратску Русь и про

стягнули рув:у по Галичину по смерти останнього 

.а·ь роду Ро:манович-Бв·ь. 

Розцвtть русько-в державь1. 

·Русь га Галицт·о-Волинська д.ержава · Романо
·виq'l>в·h дбйшла до роsцвtту ще ра8'Ь за Юрія І. 

по см:ерти .Льва. Юрій І. (1301-lіЗОК) зббрав'Ь вс'В, 

;__ емл·Ь во С1\Іерти nctx-ь родичtв'Ь и братбв'Ь nбд'Ь 

·св·оею рукою. Б} вь то ь:вязь :могутньrй и добрЬІЙ 

uравите.lJь. _Его земля, яrta оббй:ма.lJа и нашу Под-
J~ар оатсгу ·Pycr -тtшпдася пбд'Ь его панованямь 

{;IJ окоем-ь и лостаткоnf'Ь, я1 "Ь говорять вс':Е j'!\epe !la. 
Панованя Ю ріл було ао.аоrпою добо'Ю cвromлocttm~ 

-6огач?1UНt u слааьr Галицrю-ВолЬJвсгоr:В державЬ1. На 
печати cвotu ІОрій титулуесл королем'Ь Руси 
Яl''L его д'Ед'L Данало . Самого его n редетавляе та 
печать повю-RНЬ1М'Ь величньнгь старцем'Ь, а'Ь 

довгою бородою, на тронt зб скиптрО)l' ь вь· руках'Ь.

~3а его панрваня установ.1ено особного мnтропо.:m· 

та вь Гмицьго-Во.нинской державі> на всі> русь

і~'h земл > 1Я03 р. Посля уоадRУ ·п·:Вва зру:йнова-

, 
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ного Татарами, кпtвсRій митропалить Петро по

нtссл 1.:..99 р. до московских·ь земель . Тоrдьr rа

.uицк·в князrВ вL1стара.uися собі> у патріарха п ц·в

саря: греЦЬКОГО, ЩОбьr у НИХ'Ь була ОСОбна lllИТрО
ПОЛЇЯ для е;хбдпоt церкви. 

Пес.nл Юріл 1·вязювали два его сьтнЬІ 10piJ1 
Il. в·ь Га.nичин·.В у .ІІьвон'В, Андрtй у RолодИ.\ІИрt, 

але вЬІстуаали сабльно (1; О -13:..0): Они прова

дили войну зь .1Іитовцами и Татарами. 

Останній Романовичь. 

ІО1Jій /1. (1325-li-J40) прійнявь православну 

в·І~ру, навязавь зносиньr зrь пруски {И лицарями 

проти ІІольщ'.В. нь збmrl\Ивсл до .;Іитвьr, одру

.Я\Ивmися З'Ь доньІ·ою князя Гедимина. Невдовu

ленt бояре стали нарtкати, ·що он'Ь наводить. 

Н·.Вмцtвь и зrотовn.Іп заговбр-.ь. По.:rьща и У гор
щипа стокмилася по ero е;.мерти ити rJоходо.м'Ь на 

его землі> проти .его наслtдниr\а, J11'ІВ1'Ь мавь бути 

литовській к язь .Любарт·ь нбс.rrя аrодьr. бояр·ь. l.ti 
ді:\йсно ltl40 отру'ВJІИ бояре lОр.ія JI. у Володu

мир':R н·вбь1 за те, rцо он·ь ширить J·атолиць_ку 

вtру n uбдпирае чуп: .инці)В'Ь. 1а оричина смертп 

буда сесе, що вбнь не хот·ввь ихь сл3·хати. '.:"е

пср'Ь началасл боротьба :за русь1··в : eчn:h иеJІ\И 

сусtдами .Литовцями, По.ляка.ми и У грами, fш:ь 

по смертп Андр·вя ІІІ. останнього рпадович~ на 

У горщинr:В. 

Повтореня. 

І бираючи ра~:ЮМ'Ь описан·.В под·h'.Т> ·того nеріоду 
звае.мо : Пoдrcctp?~шmch·a Русь saceJieнa руськи.м'Ь п~е 
менем'Ь БtдЬІХ'Ь Хорва'І'ОВ'Ь мае окремий родовЬJй nо
рлдок'Ь 3'Ь RНЯ3ЮdИ на чодt. <>на ua~ ежить до .К·тйв-

-
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( 'Jt'On 1->у ·u ,і1,О Но.а.одtоrира Ведикого вк.аючпо. 

Щойно в'Ь першбй четвер1~н·в .. ~І. C'l'O.ll'BTJI uuд
rac'Ь иежи1 собицt смнбв·ь Володимира она стала ііа
ле. 1 но10 odo у, opcu:u.;:·o кородtn'Ь. Та ona •t•nopи·rь 
\>Іtрему провинцію, а к род-t И:\rеную'l'Ь своих'Ь суперни
·бв'Ь або CІJHOB'f) RH нолми Іlбдкароатскоt Гуси. Руси
НЬІ маЮТІ> llL1CШY кy.ili>TfPY ОД'Ь "ІадярОВ'Ь, чере3'Ь ТО'ГО 
не под.алгають вт.Інародоnденю. Славяаьски:іі обрнд'Ь 
·ристіяпстnа па :мадярщинt и n~OJ?R3'Ь с~tжа емиІ'ра
ція Русинбв'Ь :3·ь Руси додае и:м'Ь си ilfu. :Майже кож
АБІЙ :маднрск.ій кородь ес·гь. а" о одруженЬІіІ В'Ь руською 
княжною, або мае :натtр'Ь Русинк . Чере3'Ь TO'J'O на 
ABOpt Арпадонич·1в'Ь говори·гьсл ·Р\Ською :м{)вою, 6о 
маднрска е -мовою темного ~юду, а ne аристокра·rіи. 

Угор ьк..В І\Оррд·.h, 3добувши Под1с Русь, nростн
гають рукИ 1lO ! али,mну. Поражеnt пбд'Ь Перемиш
.іlем'Ь 109 р. J:>остиславичаl\ІИ Jтихають. Але В'Ь 80 рр. 
_ ІІ вішу анов'Ь .J\іадяре ко:rис·rа.ють ~3'Ь внутрtшноі> бо
рО'І'LбЬІ кня3н З'Ь боярами и о" саджують Галичrь королеви
чо:м•ь Андрtем'Ь хочrь ненадовго. По Сі\Іерти Романа, орrа
виза·rора га.аицко.:. во.а.инско·1 держаnьс. захоп.11юють Га
.іlичrь. Кородь Андр.і>іі Н. и Везїла пріfімае rnumy.no 
х;оро.л'я І аличuн'Ь~ й Во.лод. u.Atupi'u та 3'Ь ПО.7.1ЬСКИJ\1'Ь 
~іlеm&О:м'Ь 'Нас'Іавдяе R'Ь Га.7.1ичі> свои. 'Ь дtтеіі, або ро
дич·.Вв'Ь на престод'Ь. А.7.1е Давило l'оманович'Ь розби ... 
вае Угров'Ь под'Ь Ярославо:мrь и роби1:ь ttбнець мадяр
екой n.aaдt в'Ь Галичинt. Сьш'Ь Данида, Jlев'Ь, ожепе
НЬІЙ З'Ь королtвною 1\.онстанціею, .зdобуе(l.е Пoдu·apna?n
~·wy Русь J ;!1 · () [J. и она частиною ла.7.1ежить до rа
.іlицько-во.линскоt держаnьr руськоt до 132 рокv. 

Динас·rі.н ~\рпадович·Ьв'Ь 3'Ь малнми вЬІі>мками 
шири·rь па Угорщинt сдавяньську церкву сходного об
ряду, а руську культ ру В'Ь Іцодевпом'Ь житю. Чере:з'Ь 
'l'OTO Подкарпа·rска Pycr, грае ро.лю 'nосеред·нл.t'h'а .Me[)IC'l~ 
РусеЮ' u тгорщи'Ною. РусинІїІ. займають вайперше мt
сце :межи магнатами и заховують свою :мову и в'hру 
ажrь до приходу :мtmaнot династіи по вьtсмертю . р
падович·.Вв'Ь. 
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ДЕРЖАВНЕ · И ГРОМАДОКЕ 
ЖИТЯ ПОДКАРПАТСКО13 РУ

. СИ ДО ХІІ ст. 

Родова оргаwизація . Руси. 
І 

Подкарпатску Русь творило руське оле~Ні 

Б·h.ІЬJХ'Ь Хорв~тбв'Ь. Они жили родами, аайм:аm 
~е1rдю кождЬІЙ рбд'Ь 3'Ь окрема и управляли et. 
:NІайно було СПО.!ІЬНО ЮНІ КОJRДОГО роду . . На ЧOJr'h 

роду стояв·ь crnaputiй аrь роду, або дtд'Ь. :Колька 
л . л . u 

родов'L творило во.rюсm'Ь, но.пька волостеи творило 

-соб·h город'Ь, де sвоsили добро nеред'Ь небезпекою. 

З'Ь ТЬ1Х'Ь волостей повс'rавало одно nлемл, на чол13 

ПЛе)1еНИ СТОЛВ'Ь RН.Я3Ь. Ему ДО .радьт було 61о'Че, 

або sборьr вс'і>х'Ь найстарmих'Ь 3'Ь роду. 

R'Ня:з ь був'Ь военнЬJМ'Ь начальнином'Б, началь

ньІ:м·ь жерцеи'Ь та судіею. Он'Ь наr~ладав'Ь подат
ки ·сЬ1рбвцн:ми. Вtче то була громадска рада пле
мени, де розбиралося и обговорювалася вслкt 

справЬІ, r·~н.яst привнавали в•.пасть віча над'Ь со
бою. Вtче могло sмtнити Rняsл, коли он-ь не 

йшов'Ь под'Ь Jrад'Ь громаді. 
• 

: 

.. 



, 
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Люде буJrи свободаі>, звані> п.Аtвпи;s. З'Ь ч~-
- І А ~ 

со.м·ь повстали , ао'Ьt 3'Ь невоJІЬПИІ{ОВ'Ь в: ЯТЬ1Х'Ь вь 

ооJонь на войні>. Та их'Ь зь часом'Ь роби:u:и воль

ньт :ми. Зь дружиньт кнлJ:ко':В и старших·ь потвори

лися 3'Ь часо:м:ь бояре, паньт, що достава.пп земкю 

ОД'Ь RНЯ3Я. 

Односиньt до Ниtва. 

Коли І\:иf>вскі княз·Ь з еднали вс'В племена 

АО сабльаого походу на боrа'l"Ь земл·в l рецjи и 
rходу, 3а · другими пJreJ!rJ:eнaми присоедна:rосн н 

І 

rJJe:\IЯ Бt.пьтхь Хорнатбвь до 'иіва. Ш>І хо~н1 ;1и 

рааомь gь другими оле}Іrепами у поход·ь пбдL 

ки·J;вськимп r·нязнмп та дбсrаваліr naйr·y :· до ... нчп . 

Вь ~mрнбмь часі платили 1 "u1ову оп 1u1ny 'lf,_l)Ofl-
,. ".... / . -, 
ц~.ми, то е шкора:м:и, медоиь, вино~гь, т~ що. Jе-

тото малп outкy п€ред'Ь напастям сусtднь1 ~'Ь 

неруськихь пдемен'Ь. Таr~ій устрой . астадп J. rp ьr 

на Подкарпатсrtбй Руси, кmІИ прійшдп ;J·ь .... -\ :~і и 

ДИКИ~f'Ь ItOqQBIJIИ'Ь ПЛ8:\ІенеМ'Ь. 

Ннязі> Подкарпатсноt Руси. 

Старt рукописи вьтлви.JІи бьт нам'Ь неодно 

И:.\tЯ руських·ь князtв'Ь на Подкарпа·а . Се при

тае наві>ть неарихи:.rьньтй Русина:\І'Ь стар ьІЙ 
угорский историк'Ь ~рдоши. (Sнplen1entlllll .-\шilec
torllm terr. Secp. р. 294.). Но все та1 ·11 зnае}ІО 

Иі\Іена ь:ол.ьr·ох ·ь ппяаtово Пoд~apnanu·Jt'O l o Руси . 11 

тагь князе~гь Подкарпатско·.В } си був·ь ТІябГJреtf~. 

що погибт) · вь борбі> зь У грами :за У птород-ь. 

Да.u'В був·ь J\.НН З Ь Мепу •сродо, тесть сьІна .... рп ад<t 
Жолта, а?о Золтана. Княз'В русьr-:.1> Вулеzрово п 

Гилка, СЬ1Н'Ь князя Горги) бу.пІ хршценt В'Ь Х . 
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вtцt вь Царгороді?>. Окре:мь сего був'Ь князь 

То.м,исбво на ~Iap~rapomr:В за часов~ь Токшанл, 

сЬJна Жолта, сьrн'Ь его Аркун'Ь за Стефана І. В'Ь 
конци кня:зь BfJpиc-o, СЬІ'І;гь русько-Б кня~в:ньт Предсла

ВЬІ, на Опишу в. 1120 р., одержань титул·ь графа одь 

уrорского короля. Руськ'В :киtвскt велив:t I<.НJJ3 rh 

оставляли ~гвсцевЬІЙ родовЬ1Й устрой зь :м1юцевЬІмн 

князями. Они провадили свою частину войська 

В'Ь поході и подаисували угоду зп вороrомь ра

зо~r'Ь аь великимь в:нязе:мь. Щойно Володимир'Ь 

Ве:1икій надав-ь н:ождому n.лемени свого сЬІва на 
нам·.Встника. 'l'акп для Б..В.пЬІх'Ь Хорватбв·ь вЬІ~ на

чив'Ь Бориса. Той в:н.я:зь бувrь спершу только uо

середнико~r·ь межи :м:tсцевЬІм:и князями а Киt

вом'ь. 

Щойно Оте J)аВ'Ь І. король угорській прилу

чив'Ь Подкар патсьL~У Русь до У rорщинЬІ по смер

тn Володимира подчась боротьбЬІ СЬІНОВ'Ь ero за 
кпі>всЬІ{іЙ престоль, яв:ь flо.пя:ки зайняли rородьт 

червеньск'в вь 1'-аличинr:В. Сrгефан'Ь :именував'Ь сво

го СЬlна Е~rерпха L нязем'ь руськи:м'Ь ц. Оотворивь 

3'Ь n риr~арuатско·.В уси 01 реиу провинцію, .яка 

вь стохвтя потб.\гь назьrваеся ,руською маркою''. 

Зь сею руською маркою ХІІ. в.- повл:зано потом'Ь 

" Руську Краину" вт uo: нtйших'Ь часах'Ь. 

Комитатска организація. 

1-).оl.rитатсr·а организація: цtлоt У rорщинЬІ 

обв вла руську дti:lpJ~Y на аочатву и ·ХІІІ. в. По

р'.Вчя Попрада и І ернада творив'ь Onuutcь1.:'iй ко

:митатrь, порtчя верхньо-Б Торисьr п Топл·в -
ШарииссJ~" і·й сuредногЬ Топді>, ндавЬІ п Ляборцн 

-.Зв .. пп.rиt-н,rьсh~ій? . ~ JІCCJriй, .11 ятоторицrВ п БоржавЬІ-
6 
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Вереаюспій. Сус,..Вдна · 3'Ь J гoчc1t'U.Ato 'JiO.МU?1ictmO.Іto 

мармарошека зем.uл належ.ала до J ... го чи. А Map
~Jtapouu:ni'lї 11:0 Іиtпииn'й, що sаймае uорі:>ч.н. верх

ньоt Тисьт, зорганизовано :значно по. н'.Вйше, щой

но вь uоловин·.В ХІ\·. €<Т· Король именував'Ь в'Ь 

І'О~±tдб:м'Ь :комцтат'В родового :княsл начальникомrь 

комитату, а над'Ь всtма поставnв'Ь свого сьтна 

кнлsем'Ь. На тото вБ.азуе П)(енованя спишеького 

ннлзл Бориса городсЬІ{ИМ'Ь графо.мь Соишу. 

Голова ко:митата: ,;14а..даюупшно" був'Ь началь
ниr~ом'Ь всі>х'Ь свободнЬІХ'Ь и непривиліованЬІХ'Ь 

верств'Ь людности. Он'Ь ::мае широку администра-
• <> 

цtину и судову власть В'Ь границлх'Ь свого RОМІІ-

тата, скли:кае всі:>х'Ь обовя:ванЬІХ'Ь до вбйсьrtовоt 

с~ужбь1 и веде их'Ь nбд'Ь заставою cвorg комитата. 

Наджупан·ь 3бирае данину, задер:,Буе собt трети

ну, а решту передае до І~оролевського скарбу, 

nравить суд'Ь ІІ ппльнуе порядку. Под'Ь его влй.

стеrо е замк{)в'k слуrп, sеп ientes castri, организо

ванt вь сотні>. 

Автономія привиліованьІхь. 

Ся сильна ко:м:итатСІ'~а организація ослабJJюе

ся sь розвое.м'Ь привиліованоt земе.1ьноt ВJІасно

сти. Земельпі> власни.ки-панЬІ ширяться на ПодІ~. 
Руси и В'Ь Ц'ВJІОЙ т торщин'Й В'Ь тпr. ст. и здобу

вають соб·13 . зав:он'Ь Золотто Вулл-о .. А.?ідJУrоя 11. 
1222 р., яка панбвь увольняе одь державнЬІХ'Ь 

..., 
nонинностеи и т. n. 

Для ШJІЯХЄТСЬКО'В верСТВЬІ (немеmі>В'Ь) В.(:l.ТВО

рюесл amno?ioAtiя. Немеш..В вЬІбпрають ІЦО рогу ке

незіrВв'Ь (judices) и крайникбв'Ь. ни р':Вшають вь 

спбрНЬІХ'Ь саравахrь, а шалобьт одь · кенезі'Йв'Ь nод-



носились до крайников-ь. Только В'Ь RриминальнЬІх'Ь 

и пода тт овь1х'Ь нал ежньзх'Ь Jtоролеви справах'Ь треба 

було одt·ликатися до княаі>в'ь (duces), назначенЬІХ'Ь 
t~оролем'Ь або до Rастеляновп ( comites castri, aut 
SlШ1ПlOS Lapitaneos). 

Замнова полоса гранична. 

З'Ь ~ ІІІ. в. :можна вЬІказати такt замки : 
~~ йвар'ь (НовЬІй rорОд'Ь) на Торисі>, Шариш'Ь п 

І 

llІоувар'Ь на 1 оплrВ, J І атор'Ь, Землинrь и П то.~: 'Ь 

(J IJ арошпоток'Ь над'Ь Бодрого:мrь, "!Ут :rt.:ropoд·ь над'Ь 

-~тrо1гь, Мугачбвь над'Ь Лятоторицею, Боржава 

н, д·ь Бор,гавою Впшкбв'Ь и -'- уст'Ь ( усте) над'Ь 
Тисою. Такій: королевСJ ·ий :заl ІОК'Ь бувrь столицею 

.,.ряднrп'" В'Ь ПОl\ІОЧНИ:КОВ'Ь над:rІ~упана, ЩО МаЛИ на

ГЛЯДЬ над'Ь Jюдностею п :могли .1екше потягати et 
до повинностей. Пбд'Ь его охороною стояли при

вп.nіован'в правительство~f'Ь верствЬІ, осаднІІІ\И, 

ЧИ ТО паньr, ЧИ КОЛЬОНИСТЬІ, ЧИ ttYXOBHt. А ЧИМ'Ь 
.ІІ.ал·в на повнбч'Ь, то власть правительства була 

~ 

слаоша. 

Суспбльнt верств~. 

В'Ь Руськой r~раинt находимо такt верствьt 
І 

.сус-нб.шьнп : шляхту, духовенство, r·1rетrВвrь (йоб-

бадtв 'Ь ) , привиліованьrх'Ь кольонист" В'Ь, селян'Ь. 

НеПрИВП~!JlОВаНЬlХ'Ь И 3аМКОВLІХ'Ь С.ПJГ'Ь. 

JTJ.ля{l)mc~ поділена на :м.аrнатбвrь и двор.нн'Ь 

ВЬІТВОрИЛаСЯ: 3'Ь ІtНЯ3'ВВС.КИХ'Ь ПОТОМ[{бВ'Ь И боsр'Ь. 

0ЬІВЬІ гня:зя Уркуна, Наrр'вло и Радомир'Ь доста

ить од'Ь .королл землr},. Потомки ихrь суть до недав
НЬ1Х'Ь часовrь дворянами. Володимир'Ь, вицекан

цлер'Ь гороля Еейльr Г\f ., зо знатного роду, спорбд

леньтй зь руськиь1и кнлзями rа.lІицькими, доставь 

б* 
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те вЬІсоке достоинства. Маrнат'Ь Петро Петро

вич-ь sa Кароля Роберта мае велик':В }fаетки и 

зносиньr З'Ь руськими князями. Магнатскt добр сt. 

росли дорогою :зав:упна - од-ь зубож13лЬІХ'Ь бояр'Ь 

або свободнЬ1Х'Ь господарбвп, обовлзанЬІХ'Ь до во 

енноt службЬ1. Свободнt, необсаджен'h зе.млt ува

жалися землями замr\.овьнrn, королооскими. 'Га.ки~ш 

були земл':В дворникбв'Ь, або 1\.Мет'hв-ь (йоббадьі>в'Ь), 

що вмираm, не :маючи сЬІнбв'Ь, або землf> 8абра

н'В за непослух'Ь и провину. Bct Т'В землі> ро а 

д_авали королі> осадникам'Ь-чужинлди'Ь. 1\.оро.т · 
давали маrнатам-ь и залюднені> земл'.В повсвобод

ною JІЮдностею (servieпtes castri). В-ь тот'Ь способ· 

росла велика посtлост.е прпвиліованоt верствь 
,.. 

:маrнатовь и шляхтьr. 

Духоввпство таксамо доставало од'Ь J няJtвь 

п гороm зем.шо на монастьІр'В, передовсtм'Ь n "'д-ь 

поБрЬШІкою mиреня вtрьІ, пр. монастьrрь Пре~rо
странтбв'Ь· вrь .Лелесt, надь Тпсою и Бодроrом-ь ~ 

монасrир'Ь Бенедиктинбв·ь вь Серенчу зе~rп.'Іиньскоrс 

1·ом., хрестоноснt лицар ·в вrь N1армарош·h~ кате -
ра егерска, достала село пбд'Ь Земплиноl\гь. Hn; ше 
духовенство дер.ігиться на.роду и вЬІступае разо сь 

3'Ь бі>дною верствою. 

K.Atemro (йоббадt) були свободн'.В гос1,1одарt . 

Обовязані> до военно'В службьІ на свой RОШТ'Ь и~5 :3а 
частьпrь вбйн'Ь починають упадати вь ХІІІ. ст. Че

ре:З'Ь бі>днбсть продають своп гр'r· нтьr особ.п1во 

нОсля татарского нападу. І.!Іх·ь :'ІІаетІ..:n дробн1иоть че 

ре3'Ь uоді>л'Ь. Пра в да ва основt ~{а!~ она cotagio сас;;tг і ) 
..-

не иоrл.и л родатп свого :м:аотJ..:у оезп дозволу Jtоролн . 

а.1е оан'Ь, що куп ван ь его, вь1добував·ь сей доJвбль 

кождЬlм-ь разо~гь. Так-ь чп CffL -ь, прода1.!"ею. 1fИ 



вьв.rертя:м'Ь, маетки переходили в'Ь руки панбв'Ь. 

Т ~ верства мал1ша, а росла нер(jтва пансьr~ИХ'L 

пбдданЬІХ'Ь рrвжна своим'Ь складом'Ь и правами. ' 
3а.мnо61о слуги (iobagiones castri) и дворниь:и , 

переходили або вь nбддаНЬlХ'Ь, або дбставаm ш;чл

~ець.кі> права вже XIV-XY. ст. и ставали шлях

rrою за вЬІслуги маrнатам'Ь. 

Неприви.піованt се.ляие упали зовс':Вм'Ь до 

·тану пбддаНЬ1Х'Ь завИСИМБІХ'Ь ОД'Ь ШЛЯ:ХТЬІ И па

UВ'Ь. ни подлягають судави пана и е его в.Іас

остею. Вь тот'Ь спосбб'Ь З'Ь ТЬІХ'Ь рі>жнЬlХ'Ь верствь 

nбс.пя вЬІМ6:QТЯ: Арпадовичі3в'Ь твориться двrВ вер

·твьт : шл,fа и пбддан'.В. 

Нtмецнt НОЛЬОНИСТЬІ. 

Осббне мі>сце ме.ІІ и верствами займали І-Mo

н.etf 'Ьff9o 1іОЛ'ЬО'нmсm'Ьt З'Ь ХІІ. и ХІІІ. ст. Вже король 

... ейза П. позвавь Оасбвь на :коJІЬонизацію и по

сеJПІВ'Ь ИХ'Ь вь Се:мигород'в и В'Ь Onu~uc'Jf'б.лt-o no.it it-
71arnn; ме.'tl·и 1141-1161. Особливо пбсля нападу Тата-
6в'Ь І\Орол'В хоті>ли зас лити пусті> земл·в Н'.В:м
ямп, особливо русь І о-словацьrtе nограниче. к

е:м:ь Опишу и lllapиmy они йшли далі> на схбд-ь. 

'3-ь нtJ\rецьІtИХ'Ь гро:мад'Ь е : Пряшбвь п Кошиц'.В, 

Бард·.В'.Ввь, далt 'atoгaljaujhely, Sarospatak, Lupre h-
1aza (Bel'egszaz). Вь ~1армарош1> кольонизація 

'ЕJ\1ЦЯ!Vrи пбшла щойно в'Ь XIV. ст., RОJІьонистьr 

: вь .... ~ устt, Вишков'В, Тячов'.В (Тесsб) в.lfастnво 

eнtschan, Довгополи (Hosszumezб). 

Правительство було ИМ'Ь Jraci{aвe, назЬІвало :их·ь 

hospites пostri clarissiшi) гостями. Громадьт ні>меЦІ' в 
ra:rп nовну самоуправу. ВЬІбирали собі:> стартп

У (vicillus) и священниІtа. Надж,упан'Ь мав:9 СУд'Ь 

І 
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над'Ь ними тшІько у важні>йших'Ь сnравах'Ь, ЯІ~ 

убійство, rр'ВХ'Ь цротивь 1·рови, крад'вЖь, - а . 
друrих'Ь сравах'Ь судив'Ь вайт'Ь. В'Ь свою гро~1а.д 

могли прій:мати кождого свободного и вольно бул 

КОЖДОМУ 3'Ь не'Й ВЬІСТJПИТИ, а дерt.каВ'В ТОЛЬR 

платили досить вNсоку оплату. 



ТРЕТІЙ ІІЕРІОДrь: 
(ОДь 1305-. 1526). ЧАСЬl М'ВШАНОrв 

ДИН СТІ~І. 

т1. Боротьба Jитвьт З'Ь У горщипаЮ и 
По rьп~ею. ХІІ. Часьт Федора Rоріято
вича. ХІІІ. rrурецьн.а небезпеІ{а и рели

гійньІй роздорrь. ХІ\/'. ЧасьІ М~твr:Вл 

R.орвина. Х ·. Внутрr:Вшна перемrhна В'Ь 
житю Подкарпатскоrh Руси. 

ХІ. 

БОРОТЬБА ЛИТВ.ЬІ . В'Ь . 
У горщип ою и Польщею. 
усьга галицьr~о-волинсьь:а держава втратила 

в·ь Юрію Д. останнього гня:нІ З'Ь роду оманови
ч·fів-ь. Схбдн13 :Jемл-Б руські> вависимt од'Ь Тата

ров'Ь оддалися В'Ь руr·и литовских'Ь 1: нязі>в'Ь. По 

с1~м'Ь почалася сороr.лtтня боротьба межи Литвою 

а Польщею и Угорщиною за руськt земл':В. 

Литовека держава. 
На СХОД'В т~вропьт вьrступае '1-tOBa деjююаrза . nt

morзcx:a, зорганиsована З'Ь :м:а.11ого J1Итовскоrо наро

ду в'Ь половині> ХІІІ. в. князем.Ь Мендовго:мL .. Jlи
товск·в князt притиснені> Н..Вмцами З'Ь sахоІІу 



яли шу.кати засоббв'Ь п ПО)ІОЧИ вп сх1днЬlХ'Ь русь

КИХ'Ь 861\І.ТІЯХ'Ь. 

а ь:нязл Гедимина В'Ь 1320 рр. стояв'Ь вже 
I: ''tflJ?56'o І ПОД'Ь r литавскою владою, ХОЧ'Ь ки'ВВС{{'В 
н.нязі> були ПОД'Ь зверхнастю rrатарскою . А галиць

к·.В бо.яре по смертп Юрін Il. nо1·лика.11и на пре

стбл'Ь галицько ··вольшсь.коt державЬІ Любарn1а Ге

ди,;иил-юви7tсt, литовекого княан, зятя Юрія ІІ. .1и

товська держава росла на очах·ь на сході> Ь.вро

пьт, бо русьRа людность радо пріймала пх'Ь Р~няз·Ьвь. 

Политика литоввьнихь князtвь. 

Литовськt княз'fі Jгенилися зь русьгпмп 
княжньrми, прій1rали русьRу мову и вtру, прино

ровлялисн до руських'Ь nорядr ... бвп и звпча·.Ввь. 

, ~1:ЬІ старnнЬІ не pymael\IO, а новиньт не увозп:мо (( 
-говорилп онп. Однп~гь словом'Ь става.l!и 1J!JCЬJ~·u

.. мu Jt'Н яая.шf, на яких'Ь дворt рроцв'Втал:а русь1~а 

культура .. -Іюди русью.rх-ь земел:ь :могли сuод:вва-
,.. <.> ,J 

ТИ~Я, П~О ПОД'Ь ТЬ1МИ КНЯ3~В1И на ІДJТЬ ОООрону ІІе-

ред'Ь 'І а тарамп и прі.lі~rа.1н литовську владу "бс.j

rва.Іту, безь крику'. Загалом'Ь .Іитовсьtс.В ItHH3 в 
;заступили русьгихь давньrх'Ь кннз·вв·ь. 1 оnорп.нr 
па дворі> по русьJ·п, нбдппра.1и церквн и lroнa

cтnp·t внховували л:втей В'Ь русьr~"'й культур·h и т-: 11. 

Зббраня руськихь земель. 

Be.1пr'i:U: литовсьf\іЙ князь О.шьгердй Гедпмино

впчь ;захоnив'Ь ще п Черниrбвщину п насадпв-ь 

CBOllX"h СЬІНОВ'Ь B'J::' ГОЛОВНЬІХ1, ГОродаХ'Ь RНН3Я.\1ІІ. 

І:\.оло 1 ;{() р. забрав'Ь Киmшщu'Н.у и сп ост(. вив·ь 

своrо сьтна Володимир~ f"'НЯЗе~гь на ~Іtсце J\H}Пff 
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f.Редора, пбдлеrлоrо ТатараМ'Ь. Татаре хоті:rп за

стуnитися sa давНЬJl\І'Ь кн.я:земь л вьrступи.ш вбйною. 
lti ось Jг:hтодись пише : .Коли господаремь .1п

товСІ{ОrЕ зе rлt був'Ь великій князь Ольгердь, онь 
u лu 

Вhr:ИШОВ'Ь 3Ь ЛИТОВСЬКИМ'Ь В ИСЬRОМ'Ь В'Ь ПОЛе И 

побпвь на Син·вй воді> Татарь трьохь - братбв-ь : 
1\.ачибея, Кутлубу-гу и Дмитра. А тt три братьт, 

татарск:в J ·вяаt, були отчичt и д·.Вдиqf, Подбль

сноі зе~rл'В. А був'Ь братrь у льrерда гнязь Ко

ріять, що держав'Ь Новгородь Іитовскій. и було 

У него четЬІрохь сЬІвбвь : то булл гняз·в ІОрій, О.:Іеr~
сандерь, Коастантnль и Федоре (пбзн·вйше гнюзь 

~1у:качева). А оть т-:В :княжата sa позволеня:\ГЬ 

вел. князя: Ольrерда и 3'Ь помочно литов

с: ~ot s e.:vrл·J; по йшли тоrдьІ вс Подл/ЬС1і'У зе.млю. 

~~ войшовши BL> прия:знь З'Ь начальппками людности, 
отаманами, поча.uи они По.nбJІьску землю од·ь Татар-ь 
б оронитп, а баскакамrь татарсьгим·ь дань давати 

перестали. О ни заснува.llи на Подолю мі> сто ь:а

., tJmець надь Сьrотричеl\І'Ь и всі:> rородьт ПО:\-1уру

валп. Тс1кь .tптовска держава аайнял ~rайже вс'В 

lJ ~~cьтtt ае~ші>. 

Змова УгорщиньІ зь Польщею. 

\ .1е .'ІИТОВСІ\8 І\Н.Н ;3·.hвC't'RO, ХОЧ'Ь crr:a .110 АЄ.НІІ~ е, 

·::і ул о с.аабо sорганп._ овапо межи двома вороrа:\rи" 

l дт, заходу Нtмц·h, од·ь сходу зависна ~1осква . 
. \_ тьвrчасодr'І) прійшовї> ве.mкій J\ЛОПОТ'Ь аитов

с: : и~п, r~пн;3Я п, черс:з-ь rалпцько-во.nинськ·в cдr.1t 

... 1юбарТё1 . По тот·:В sем.ІгУ> вЬІтяrпули руки пшrьс1 ··ій 

І ~ оро:rь r·.а:зим.пр'Ь и yropct·iй f T[юдoeu'h:u. 11О.1ЬІЦа 

ш l\д:зtпrира оддала Шлеск'Ь до Чех:іп а По.мо
р:т до пру 1 ·пх·ь :н1царбв·r) , як·Ь добровбзьно усту-
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ІJИ.1а, щобЬ1 звернутися зь пбдбое~rь на сходь .. 1ь 
уrорсь1·n.мь коро.пеьгь :Карло:мь РобертоJ\еь, .своІВГL 

шуриномь, sаключивь Казимирь угоду в ·L Вьt

шеград':В 1339 р., що оба маю1ь разо~rь nти на 

Галичи~у. ПоJІЬска корона припаде на сьтна Ка-

' ролевого Людовика за тото, 1цо Галичина пріflде 

до Польщ':В. 'l'ь1мqасомь по смерrи Юрія П. бо яре 

noEJIИI\aJШ зятя · его JІюбарта Геди:миновИЧ<l на 
князя. 

Любарть вь Галичинt . 
. Іюбарт-:ь бувь кня;зс~rь вь Гаш11тинt ,·щвять 

л'hть (lt!0-1349). На J:ото вказуе дзвбн·ь вь 
цер.квІІ св. Юр ·я: у .]ьвовt, що Mi.le н<tnncь его. 

имени яко ктитора (фундатора) 3'Ь por·y li3.J.~) . 
. AJe Ка:зимирь зь :королемь угорсьr· и~І'Ь І'нр;ю).t'Ь ' 

Робертомь вЬ1ступив-ь походо.м·ь на l аличпну в·ь 

13-!0 року. Начальникь Гал.ичань Д:\rnтро J,еп · о 

сп ровадивь Татаровь и пустив'Ь ихь нft У rор 

щину грабуват~. Татаре ро :~ум'.Веся впа.rп на 

Подкарпатс{.{у Русь. Tai\.D Русnньт иусtлп п.1атити 

своею шкодою и кровю за то, що короn по. ь4 

сtій и угорсьr~ій хот·.Вли забрати ne св"іі край 

од'Ь Руси. 
Тот'Ь ДJtnrnpo Двrппо найстаршій з· r> бонр·ь 

був-ь "управителем'Ь руськоt :зе~ІJГВ n И ~ Іене.гь 
Jlюбарта боронивь еr:В ці>.JІЬ1Й чась борот1)бЬІ н 

чод1> галицького на роду. 

Походь1 Нази~ира на Г аличиttу. 

· По.Jьскій: :король Казимир'1 д"стіtС гроши од·ь 

папьт 11 uомочь од'Ь уго-рського 1·орштн :Іюдов:и І ~< , 

наслt;.~.нипа Кароля, та робить ц·вльпЇ рнд-ь по~-о-
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дбв'Ь на Г· личину. Онершу захоп :пое ОН'Ь тблько

Сянок'Ь, :мТ.сто над'Ь Сяном'Ь, щойно 13-±9 року 

ааймае Галичину. Польсвій І'ороль прибувае до 

Л-ьеова и захоuіюе корол·в-вш 'В oдancиt'U (~t'Неигпія 

то е : Іtорону, :r'Іі:езлrь, плащ'Ь и хрест'Ь руських'Ь 

князі>в'Ь и одводить до Кракова. Тоті> инсиrні'В 

nерет,)nили ІІаляки . потб~r'Ь за своrо повстаня:, 
л (") • ,.. 

остав'Ь только золоть1и хресть 3'Ь ема:певьпrи оо-

разками. Та руській народ'Ь опирнвея; Польщ' , 
~ •v . ТЬІМ'Ь оольше, що король nольс1пи став'Ь насад:,Е'У-

вати чуа~инці>в'Ь в:ольониетов·ь у руські> городьт 
и мает.ки одбирати пбд·ь .lfатинсьІ t костельr и мо

настирі>. Казимир..ь :мус'ВВ'Ь :майже що року ити 

3'Ь оружною си.1ою на Русь. АJІ:е два разЬІ вЬІ

брався 3'Ь ним'Ь и угорській король .Іюдовu'Jїс,. 

Велилі:ій (134~-1382). 

Невдапьtй похбд-ь ' іІюдовина. 

' 
Першій поход'Ь пбдня.ш оба корОЛ'В зь Кра- "" 

кова на олинь. А що Казимир'Ь захоровав'Ь и 

.ІИШИВСЯ: у Люблин·.В, маючи у невОЛ'В Любарта, 

.ТІюдовиг'Ь З'Ь обома войсЬІ\.ами увбйшов'Ь В'Ь 

Бсрестейуку зе:млю, що налеr.Е ала до ь:ейстуrпа 

' Іедиминовича. І'ейстут'ь вьтславь пословь .годnти

ся. годшися за то, що .. 'Іюбарта вьтаущР.но З'Ь 

неволt, .;Іrодовrпt'Ь и Казпмир'Ь доставалІ_І 1 аJІИЧИ

ну, а . ;lюбарт'Ь мав'Ь задерл·ати Волинь, Кейсrrуть 

мав'Ь йти до Будьт о.і.'"реститиса: на латинську вt

РУ и за~ ро вадити на .Литвt латинсьr у іерархію . 
. Іюбарта вh1пустили, а Кейстуть втін<'Ь по дороз'В.~ 
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Погромь Угрбвь подь Белзомь. 

Другій раз'Ь рушивrь .дюдовик.rь D'Ь 1352 р. :~'Ь 
·вудLІ на-- Слнок'Ь и rюдоіішов-ь до Белза, де зас'l·ав'Ь 
вже Казимира :;т) воііськом'Ь. Ве.а.sкій nоевода, Дроsд'Ь, 
uобачив-ь велике вбfі сько Подлков'Ь и У rрбв'Ь, пріtі
нлв·ь послбвrь одrь коро.а.tв'Ь що вsЬІвади пбддатиСJІ. 
Цtльтй тЬІждеnь тягнув·ь переговорьт а ·rЬІмчасом'Ь 
укр'ВПИВ'Ь CBOU 33-:UOJ: 'Ь, наnусТИіl'Ь E'L }ЮВЬІ ДОВКО.!а 
:{амк-у водБІ. 'На рештt sанвив'Ь що пс поддаеся. Ко

'}Юдt пошли здобува·rи замо:к.'Ь nриступом'Ь. ~З'Ь рана 
до под у дня билися их'Ь nбйська, столчи В'Ь ·одо дно й 
тенучбіі вод·.Ь, nонесли ве.дикt с·грати и нrtбпци од
ступиди. Межи -убатьпuп бувrь одннопіu (·'ЬИ-Іо 'Іюдвил1·а , 
нас.J.t'.hдник'Ь престода. дюдовик'Ь Ведикіn дбстав'Ь uа
.1ицеr по голов·Ь, так'Ь що зле·гtn'Ь 3'Ь кон.я и трохи 
пе проnав'Ь. Покалtчсrrо ·гблько Лодяк" вrь и Уrрбвrь, 
цо JШ'Ь хаже угорське письмо не ожна uудо nочи
с.аи·rи . .!lюдовип'Ь р·.Бшиn'Ь nе11та·ги. ІЦобЬ1 ура·rуватися , 
одrь соро~гу , е1'о дорадники паJ.товиди удожи ·rи sкycr) 

угоду :~'L бед3КИ;\І'Ь восводою про око. Ведзкій воеnода 
ттонтtсиlз'Ь на его жаданя па мурахrь угор ск~· хору1'ву. 
Угорекс вuйськ пбй.mдо соб·.В до дому, а .lюдовик'Ь 
uсреб·вг'Ь Галичину навпростецr) через'Ь М. качtв'Ь. Та 
110 доро~·J; трОХИ не надОЖИВ'f• ГОдОВОІО, бо І'ОрННКИ 
Руси пи ufiдчac'L я"' ч~ nгу ааuа.!и~и xa·ry, де оn'Ь 
~очував . 

Перемиря Нааммира зь Литвою. 

ІІо ть1х1) невдаль1х·r.) походвх-ь І'азимирю удо

іЮJВ 'Ь з ·ь .1птов кп~1n r~няая:мп перемпря : Галичи
на бу.1а за По.JhЩею, Но.11uвь ~3а ... І1 барто.мь. , ,Іи

тов к·в танr .~t напуе~ ·аш Татар'Ь на Польщу и на 
У rорщпну, але Ка:зи~нrрт-, перетягнув1.) 'Іатарбв·ь 

на r,вой ббкь ч .резь тото, що Подоля и Киtвщи
н.- однл.nп у нпхь .]итовцt. Далt намовивь Ка
· .1 ІНІ11р'Ь Ні311ц·вв·ь вдарnти на .Литву. Война ·rpe-
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вала трийдять :JJ)T'Ь, ай вкбнци за ПольщеЮ оста
ла Гаmчина а·ь Белвкою н ХолискОІ ~ем.чсю, а 

ВольІнь на.пел~юrа до .]:юбарта. 

Галичина за · Володислава Опольского . 
. А .. ле по смерти Казимира (1370 р.) ставь го

роле:мь Польщt на основі> ТОІ\.~1Ь1 .Людов:ик1, .. Ли
товскt княв.Р, од.11.али Белзь и Холмь, с Галпчпву 

Людовикь од І> ПоJІЬЩ'В при.пучив·ь до У гортциньт. 

AJe утвори_в'Ь аь І алич:иньІ особ:не руське горо

льеветво и ааименувавь д'ВдичвЬJ:мь (насл'Вдньпй'Ь) 

управителем'Ь князя Володисдава О польского. 

Володиславо Опол'Ьс?l:ііі (1372-137 ) татулуе 

себе "самодержцеиь' Руси, лк'Ь Ро~пlнь Ве.1ІИ.Rій. 
ье свою монету вь rербом'Ь .Львова .. 11ьвомь n на

писомь "moneta Russie п пануе на повном·ь Jtпя

л·омь прав'!> uбдь аверхностію yropcRoro 1·ороля. 
То 6уво остаииій 11:1-r:яа'Ь Галичпн,ьt. 

До га.mцькоrо коро.1rі>вства була в·Ьдавь прп

лучева Под-карпатсм~tСІJ Рус'Ь ТЬ1М'Ь бб;~rьrпе, . rцо Лю

довик:ь перед'Ь смертію одобравь од'Ь Володnславн. 

Га.1пчину и при.nуqин-ь е'.В прото до У rорщини1. 

Побtда Риму на Угорщинt. 

З'Ь приходомь андигавеньщ·оt династіа на 

Угорщину поб'Вдивь Pu.~1tz Византію. Па па и ~а

тнньска ЦЄрІ\:ОВЬ беруТ'Ь верх·ь пад·ь даВНЬlМ'Ь 
СJЮВЛНЬСІ\И:М'Ь обра·аомь сходпоt церквьт. Зь TOl'O 

,.. 
часу папьт авернуJІи увагу на тото, щооЬІ орп 

по~оqи чужих'Ь корол·ввь nомножити число· 1 ато

.nикбв'Ь . 1\Q}Ь:ДЬІЙ ЧУШО38МНЬ1Й КНЯ3Ь, JЦО обОЙМаВ'Ь 

yropcRiй о ресто.п.ь, не забував'Ь взя:ти 3'Ь собою на. 
І 
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r'ГОрЩИНУ J:аТИНЬСКІІХ'Ь :мопахбв·ь, 1\ІНОіІ~ПВ'Ь ЧПСЛ:О 

,1Jатиньских'Ь 1 rонастирбвь. 

Якь чорн·.В rайвороньr налет'.Вди они на го

родьт и на седа 11 вЬІпира.1!и с.1Іавяньскій обрядь 

схбдноt церІ{ВП. ни постави:Jи епископбв'Ь вь 

ть1хса:мЬІхь города:s:ь · де були еппсl{опьr грецькоn 
.церкви. В·ь той спосбб'Ь ко;гда еоархіа 1.rала двохь 

пастирбв~, лкt перетягали на свое 6вець и вnро

вадили великt ворожнечьr :межи людь:ми. 

І 

ІІолитика Людовика. 

Са.м'Ь .ї!юдовикrь . як·ь )JЬІ бачили, хоті>вь ме

че}.І'Ь зневоmтп .1и·rву до прпнятя латиньсr о-Б 

в·врьr и церквп. ТаR'Ь само и на У горщинt, хо

тtв·ь nривернути всtхь , схизматиков-ь" до като
лицr~оt церкви. Во. ?oxn, що жили вь Бережс1:·бмь 

и Мара~rорошскб.м'Ь :комптатt, не хот'Ьлп перейти 

до рпмсуо'}) церкви. Прото емигрували до 1\Іолда

вlи, де асиували нову дерл~аву подс; воевод010 Вог

-дано.лtо. · на прп3нала верховладу ·у rорщиньr. Ай . 
Русивбв'Ь охоронив-ь одь перес.~Іі>дованл князь 

Федр-о J{;оріятови'~tо ап Подuля своею хитрою nош

тикою. .]юдовикь, яr ій втратив·s) сr..Іна пбд'ь Бел

зом'Ь, оставивь двt доч.кп : :Nlapiю и Ядвиrу. Ма
рія була .КОрОЛеВОЮ ..-ГОрІЦПНЬІ, ВЬІЙШЛа За Ж.иr

.МОВТа .1юксембурrсгоrо, Ядвиrа, І оролева польdь:а, 
ВЬ1Йшла ла литовекого вел. н:нязя: Яrай. а. Оба до

стали престолЬІ свопхь жбноІ~'Ь, :fi 'иг:монть на 

У rорщин·.В, Яrайло вrь Подьщ'В. 

По смерти 1Іюдовика · правила ·угорщиною 

мати :королевЬІ Маріи Елисавета. Проти не..В вьІ-

6ухн~ вь бунт'Ь. По.r1ьща одорвалась, вЬІб рала собі> 

'• 
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· оролевою )Jоаодшу дочку Ядвигу. Бунтовники . 

задусили Ьлисавеrу, а Жиг.м,унл·по щойно вьrзво

лпв·ь свою жбнку 3'Ь ПХ'Ь рук'Ь и коронувався 

норо.tе.Іtа д.,..горщ ll 'H/Ьt. Жиг.1rонт'Ь був'Ь СЬ1НО І'Ь чесь

Боrо короля п ц':Всарл римского Карла І\·. :и онь 

не ~1огrь довгій час·ь прrІвест.d .:rаду на ·у rорщпнt. 

Подружа Ядвиги зь Ягайломь. 

ТьtмчаСО:М'Ь .}Jдви га, горолева UОЛЬСІ·~а, одру
жпласл зь }тлюбленьпr'Ь Вильге;тrьмо:м'Ь австрій

СЬІ{им·ь и :шила вь Ь:раков·t. Та :.\Іалопо:rьскt пальт· 

прогнали et n на с:плу одруа~или erf> 8'Ь великп:мь 

1·ня: еі\І'Ь лптовскимь, Яrайло:мт:> Яково~гь, сьrномь 

п наслtдниь:оиь льrерда . 

jЧгшй.ло (J.:JH..f:-1/38.>) СЬІН'Ь Ольгерда и дру

го·.В 1гбнпи русьrшt І'НЯЖНЬІ Юлінньт, не мавь по

вагп на .. 1итв'h проти старшnхь Ольгердо.Вичбвь. 
Про то посватавь Ядвигу. Польсь:·.Б панЬІ , годи
шся вьrдатн ~·.В : а него ~'Ь тьпr'Ь, щобьr он'Ь пере

хрестивел зь п ранославного Якова на ~ато:'Іиць
Во.'Іодис.пава. А до того мав'Ь охрестити ц_tлу 

.Juтву на r~а.толицьr~у ві>ру и прилучити на вtч

н·h чаСJ")І до Польщи вс':В земл'Ї>, яr t належали до 

. . 1ИТОВСЬІ~ИХ'Ь ГНЯ3':ВВ'Ь, ОТЖе П 6'1Jлорусьв:rf) .И укра

ИНСЬГО-руськrf3. Ягайло згодився и подписав'Ь у.мо
ву в(j І1реrло J.]8.) 11. Ояtенившися З'Ь ·ядвигою, 

став'Ь онь королем'Ь Польщи. Ягайло пойшов'Ь 3'Ь 
латиньсr·ими свлщенниками хрестити Литву, а 

по.1ьскl > паньт вь1сдали Ядвигу зай:мати Галичину. 

Іlрилученя Галичинь1 до Польщt. 

В'Ь Галичин·в настано.вила Марія, королева 
угорська зновь володаре:\ГЬ Во.лодис.лава Оно.льсІі:ого, 
.абьт он'Ь задержавь е:В при У rорщин':В. Воло ди-
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с.пав'Ь водод'Вв'Ь зновь І аличиноrо ua осцові до

жuвотнього наданн (в'Ь році> lr 85- с 7) ЯК'Ь руuь

кій І н.язь. Але на "Jt.,. rорщинrВ вь1бухли неспот о·в 

а он'Ь побачивь, що помочи про·rи ІІолякбв'Ь не 
достане. Р..Вшивь не :м·.Вшатися до войнЬІ и nере

давт> русьт·у землю .чесь[·ому І оролевn Вячес.1J< в · 
що був'Ь опtкуном'Ь уrорськихь горолtв'Ь. TJ,І"t- . 
часо~rь Ядвига рушила З'Ь войсьt{ОИ'Ь на llалпчи

ну через'Ь Пере:м:нm,ІJь и .1ьвбвь, ягt не опuрсt

.nпся. Тбльr о Галич'Ь не хот'.Вв'Ь пбддатпся Я ~вІІ~~f. , 

• ar:rrь .sЧгай.ао ВhlСЛдВ'Ь ЛИТОВСІ'ИХ'Ь I'HЯ3'fl'R'Ь :З'Ь в'" Й

СЬКО:М'Ь. Ягайло прибувь до Га.ппспrньт и LІОТНЄlJ 

дивь гра:мотьт вольностей Галичан·ь, а.1е при. ry 1 tІifl a. 

Га.плІ/Члt-ну до По.а'Ьщrо 13 7 р. Жиг.монть r·ороль угор
ській, не :мавь сильІ постояти ;,за одорвану зс)r.п . 
На Уrорщин·в повс·rан.я: не приrас·ю. Турец1-\а Т'{

ча присуваласн з·ь полудня, грошей не буда, бо 

паньr не п.1атuли податкбв'Ь, а до того ::М:арін не

бавомп по:'Іtерла. Жиrмонто муоtв-ь иовчати, Іо 

Ядвига могла зцжадати угорського LJpecтo.lla ЮНі 

себе. ·Уложена отже згоду про око 31> ПодьщеrlІ . 
Тогдьт установлено грапичну лшн.ію .меDюи Італttц l~

-ною а ПодJ:;;арпатспою Русею, що удерл\аJІася ;t.O 

Нhlні>шного дня. 

Литва проти уніи зь Польщею. 

По.uяки надііялися, що на основ·в пбдпис:· 

Ягайла в·ь Крев<Б вс'В зе.м.ut литовскt, бі>лорусьJ~·t\ 

и уRрапньсt~rЬ ихь будуть. Але литовСІ"'В панu l{Я.

зали, що овn на ту умову вь Креві> не приста

ва::rп! лем'Ь Ягайло зробвв'Ь е·Ь самовбльно. йоча
лася cynepeчh·ct ?1-О.Ме[){си, Пол'Ьщею а , 1итвою, Яl(<t 

тревала повтораста л'Вт'Ь. іІитовсr t), б1J.1ОІ ycLI:I· Е 

, . 
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украинськr:В nаньr вhlбИра.nи собі> великих-ь кнл

~і>н'Ь своими старшими. Они не слухали nd.nь
ских~ королtв~ и правили на св~ руку. Таким~ 

кн.я:зем'Ь став'Ь Витовтz (1392-1430). Ягайло S'Ь 

nо.nьским-ь правительством'Ь мусr:В.nи признати его 

управителем'Ь, а далr:В вел. князем'Ь л:и·rовским-ь . . 

• 

- ,. 

, 
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ХІІ. Чі\ОЬІ ФЕДОРА КОРІЯ

ТОВИЧА. 

Политика Вит~вта ·, проти обласнь1хь князtв-ь. 

Витовт'Ь, ставши вели:ки~'Ь князем'Ь литов

-скимrь, Qтавь вЬІкидати си.пьнf:>йшихь :князі>в'Ь 

братбвь зrь их·ь волостей и nрибирати .в~'h землі> 
в'Ь сво':В руки. Так'Ь одобрань Полоць1·у волость 

одь Андр·lнІ Ольrердовича, ВолЬlнь одrь Федора 
Любартовича, :Ки':Ввсьт·у волость од'Ь Володимира 

Ольгердовича nро·r.ягом-ь 1393/4 р. Вь кбнци звер
таеся на Подола, де був'Ь князем'Ь Федоро Корія-

'n~08U/Чo. 

Р~дь князя Федора Коріятовича. 

Побивши Татарб.в'Ь на Сивбй вод'.В, оддавь 

. Ольrерд'Ь Подальску землю найстаршим'Ь сЬІнам'Ь 

Корі.ятьт, Юрію, Константинови и Александрови. 
Коріята оставив'Ь княземrь . в'Ь Новгороді> литов

скбм'Ь. Як'Ь помер'Ь .Коріять, на его місци за

сів'Ь наймолодшій СЬІН'Ь Федбр-о Еоріятович-о. Коли 

небаро:м'Ь повмирали стри':В, цtле Подоля и Нов

rЬродrь опинилася в'Ь руках'Ь Фед~ра Rоріятовича . . 
І 
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боротьба Витовта зь Федоромь Коріятовичемь. 
Литовсько-руській князь Витовт'Ь, енергич- ' 

нЬІЙ и войовничий князь, хот..В вь злучити вь одну 
щrВлость литовсько-русьв::В земл.rВ. Тому став'Ь вою
вати 3'Ь мальтми кня3ями, якrВ сиділи н'Ь пЬоди
нокихь rородах'Ь та які его не слухали . Межи 
иньшими зачавь воюва'І'И изь Федором'Ь Корілто
вичещ'Ь. Було то В'Ь 1393 р. Витовть, nрогнав'Ь 
найперше кн.н:зя Федо р.а Коріятовича ИЗ'Ь Новго
рода, а nотом'Ь .став'Ь облягати Ф. Коріятовича в'Ь 
Камявци на Подолі, де Ф. Коріятовичі укріпився. 

· Але Федорь Коріятовичь не бувь вь сил'В 
-ставдти Витовтови опору. О помоq'Ь звернувся 
он·ь до уrорсьноrо короля. Знакомость князя Ко
ріятовича 3'Ь Мадярами була вже давн·.Вйmа. В·ь 
другой uоловині> XIV. столгйтя стали ТатарЬІ 
:jВОВ'Ь ааадати на По доля. Вже тоді mу.кавь Ф. 
Коріятовиqь помочи В'Ь сильного вь тt часьr 
угорського короля Людвива. .Людовикь хотrfів'Ь 

· обезпечити Угорщину од'Ь mxa 3'Ь боку Гали· 
чан'Ь, яке ero оостиrло (в'Ь· поході 1352 р.) и хо
'l'rввь достати nраво на руськ·.В земл'.В. ' 

За то nриславь Коріятовичеви около 2О.ОЬ0 
людей на nомоч'Ь. Федорь одбивь наnадьт Татарі. 
Отже коли вь 1393 р. ставь Витовт'Ь воювати . 
·Ф . . Коріятовича, той звернувся знов'Ь З'Ь прось
бою о nомоч-ь до МадярОВ'Ь. 

Федор'Ь обсадивL подольск..В rородЬІ: Скалу и 
Камянець Волоха:rvш и угорСЬКИМ'Ь войсь:ком'Ь, ЩО 
присr.nавrь ему король ЖиrмонТ'Ь. Але того войська 
було маJІ.о, тому сам'Ь Коріятоаич'Ь пошовь на 
У горщипу за новою помочею тьtм'Ь больше, що 
~игмонт~ угорський бувь непримирИМ@Й вороrь 
Ягайлово-в уніи и помогав'Ь внутр'Вшнбй колот
нечі> в'Ь середин-в польсl':ого-литовського царства. 

~Федорь Норіятович"Ь на Поднарпатсной Руси. 
· Од'Ь У rорщив@ не достав'Ь Ф. Коріятович'Ь 

н..В.явоt пом:очи, тбльки був~ принятЬ1Й по наказу 

7* . 
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угорського короля зо своею дружиною, що прии- · 
тла раsом'Ь зь ним'Ь. На Подкарпатськой Р~и 

одержавь Ф. Коріато ви -f'Ь 1'1-tЯаrовство Му~ачовс,. 

-п 1llаповицю В'Ь державу п володtв-ь ним'Ь де• 

( 
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смерти.. Справ.пяв'Ь уряд'Ь береЖеького наджупана, 
"' але при том'Ь не nокидав'Ь свою титулу "князя 

подольского". Разом'Ь 3'Ь ним'Ь nереселилася на 

Подк~рпатську Русь больша громада )?усинбвrь

:мало бути 40.000 людей. То була плта и nослі>дне 
поселеnл Русивбв'Ь. Вrь Мукачеві> постро-Бв·ь 

князь мовастир'Ь, замок'Ь и rород'Ь Мукачевrь и 

·окруживrь ero :ровом'Ь. Лі>rописцrВ уrорські> .нено 

доказують, що король Кароль І. додав'Ь до тоrо. ./ 
.замку боrато сел'Ь, и утворив'Ь для новоприбув

Шого князя ппя:иавство Мупачевеьпе, яким'Ь давнtй-

mе вже волод-Бв1> русь:кій князь и котре мало 
ТОГДЬІ ОКОЛО 300 СеЛ'Ь. 

ТЬ1мча.сом'Ь Витовтrь в'Ь веприсутиости Фе

дора .Коріятовича поsаймав'Ь одинrь город'Ь за 

другимь на 11одблrВ. Он'Ь забравrь у неволю Федо· 
рового воеводу Нестака и обсад.ив'Ь rородЬІ сво

ими старостами. :Князь Федбр'Ь Коріятович'Ь оста

вив'Ь всі> MprfirЬ на поворот'Ь и пер~дав'Ь право ва 

васл-Б дя Подоля Іtоро'леви Людовику І.· 

Заслуга Норіятовича. 

Найбб.льшою заслу.rою Федора :Коріятовича 

е численне заселеня Подкарnатеко-Б Руси Руси
нами. Тато заселеня одбувалося ві>давrь довший 

час'Ь · черевrь цtлу довrоЛі>тну войну nольска-ли

товску. На руські> зем~rВ идуть зо вс'Йх'Ь сторов'Ь 

Поляки, Литовці>, Тата ре, и У rрЬІ майже що року. 

Люде nритиснеп'h наі>здниками mуr<.ають захисту 

за горами. Такій вахистrь отворив'Ь Русинамrь 
свои.мrь договором'Ь Корілтович'Ь. Число вт1н а-
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ч'Йв'Ь мало зрости до 40.000. Их'Ь вс'Йх'Ь взнв1> 
под'Ь свою охорону князь :Коріятович'Ь. Звбдси 
неймов':Врна ві>стка, що вбн'Ь сам'Ь прив'Йв'Ь на 
У горщипу 40.000 Русиновrь, замі>сть воювати 8'Ь 

Витовто:м'Ь. Через'Ь 'rото поСJг:Вдне переселеня Ко
ріятович'Ь cnpronuв-o рус'Ь~У .ллодпбсm'Ь Подпарпатя и 

охоронив'Ь е'Й од'Ь в~народовленя. 

Король Людовик'Ь був'Ь ворого:м'Ь схбдноі> 

церн.ви, але З'Ь огляду на 3аслу1\и Коріятовича и 
на числепабсть православнЬ1Х'Ь посеJІенц'Йв'Ь не 

противився, коли . князь Ф. Коріятович'Ь одновив'Ь 
монастирь о.о. В.асиліян'Ь на ЧернечQЙ горі>, коло 

:NІукачева. Так'Ь построенЬІй им'Ь .мопастирz в-о 

Му-качет став'Ь осередком'Ь религійв:ого и духо

вого житя Подкарпатскоі> . Руси. Оно дарува:в'Ь. 

села Бобовище и Лавку зо всі>ми доходами и 

десятиною тому монастиреви и дав'Ь т.ому огнищу 

руськоі> ві>рьт постбйне обезпеченя, потверджене· 
королями. Окрем'Ь сего его жена Доминика осно-

• u • ""' • • u 

ва.па друг1и жеи'Ьсх:~и .Aюuacmup-o василщньск1и на 

горі> Соро.ки. 

Найкращою ознакою заслуги Коріятовича 
.в,ля руськ6го народу Подкарпаття суть легендьт 
про него серед'Ь мrВсцевого люду. Народ'Ь nові>дае, 

що Коріятовичrь убивrь смока (змія) пбд·ь Мука-
л 

човскою горою, а В'Ь ночи явився ему ангел'Ь, що 

йшовrь по воді> Ляториц':В и показав'Ь ему нр. 

Чернечу гору. Тота легенда в~ска8уе ці>лу прав

ду про его д'Йло. Змі>й означае небеспеку, яка 

грозила руськой земл':В, а тот'Ь ангелrь-вЬІхбд'Ь З'Ь 

тяжкого положен_я просві>тою народу, яка йшла 

тогдн З'Ь монастЬІрі>в'Ь. Надар~о ві>ривrь до нЬlнt 

народrь, що прийде тот'Ь часrь, що rербrь Коріято-

.. 

') 
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вича, дворам:еннЬІи хресть поnалить чорнрrо орла 

Раковція, що uовйсrь надrь ТЬІМ'Ь руським'Ь 3ам-
, комrь. Федбр'Ь Коріятовичrь був'Ь nриверже-нцем-ь 
"СJІавянському в'hроисповtданю І'рецьхоt церкви, 
якrь всі> 3'Ь решrrою .нитовсь:ко-руськ:.В hRЯ3t. По

ховано его В'Ь _монастирі>, лкий постро'.Вв'Ь на 

Чернечой ropt одпові>дно до його вапові>ту. 

Грамота з-ь 1360 р. Ф. Коріятовича. 

Два историки, ВенилипіJ и Ор.лай, а за ними й 
иньшt, опираються 'на гра:мот..В 3'Ь 1360. р. и nода
ють, що вже вrь том'Ь році> бувrь · Ф. Корі.атович.іJ на 
Подк. Руси. Одна:{t'Ь, нов'hйшt прац..В ~Lehoczky : 
Beregvarmegye monographiaja. 1881. Петровrь и Хо
лодняков'Ь: Матері.ллн по исторіи У горекой Руси, ІІІ.) 
ствердили Фадьшивость-недостовtрпость то..В грамотЬІ. 
Федбрrь не мог'Ь водод..Вти Мукачевом'Ь nередrь войною 
37J Витовтом'Ь. Правдивt документьт про вододtн.н по
чинаютье.а щойною · од'Ь 1398 року за часов'Ь Жиг
:монта. Вrь гра:мо1.,'.В 3'Ь 1401 р. внстуnае Корі..атовичіJ , 
JIIt'Ь управитель :м'хачі>вскоrо замку. В'Ь грамоті> З'Ь 
1404 р. Жиr:монт'Ь даруе 3.000 вл. на обновдеанл 
того 3амку. Далі> згадуес.а В'Ь РР~ 1406 и 1400 J ' 
всі>л..лкихrь правах'Ь имн Корі.атовиqа, Его nбдпис'Ь · и 
nечатка на квитанція З'Ь 1404 р. хорониться в'Ь кошиць
кб:м'Ь архивt Грамота 3'Ь 1360 р. есть не точно одnисана 
В'Ь ХУІ столtтю З'Ь .лко'Всь староt гра.мотЬІ, або :монастир- , 
ско~ л.tтописи монахами, .ак~ хотt.ли боропити своих~ 
noci>JJ.ocтeй и достати потвердженл одrь кородн. Они не 
ошибаJJ.исл що до з:м..Всту, .dИШ'Ь ошиблис.л вrь nостав
.лепю датЬІ S'Ь року 1360. А сего року Корі.лтович1> ще 
uaвn;m'Ь ue во.лодrо.ли ua Подолю. Подоля достали они 
no битв~ на Синtй водt, лка бу.ла в~ 1363 р. 

І 

Турецька небезпека. · , 
В'Ь 14. и 15. ві>цt стаютЬ Тур1 и 3'Ь Мало'В 

Азіи прост.ятати свои руки по енроаейськ'В кра'В. 
В'Ь 1365 р. перейшли они вже Дарданел'В. 

' 
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Страшна т.урецька рука · досягала границь 

У горщиньт.~ Европа попала в'Ь страх'Ь. На sаsьтвrь 

yropcкoro короля Жиrмонта ЛюІ{Сенбурrскоrо зо

бралася армія: 3'Ь лицарбв'Ь фрапцузьких'Ь, ні>~ец· 
ЮІХ'Ь, италійских'Ь й угорських'Ь, але Бая:зет'Ь роз- · 
бив'Ь еі> под'Ь Нил~опо.лиео.Аt'О В'О 1396 р. на · голову. 

Тогдьт хотtвrь здобути Царгородrь, але вrь АзЩ 
ПОЯВИВСЯ НОВЬІЙ_ ХОрабрЬІЙ ВОЖД'Ь ДИКИХ'Ь орд'Ь 

Та.Аtер.ляпо. Он'Ь вдаривrь на турецьке царство зо 

-сходу и 3НИЩИВ'Ь заходну Азію, розбив'Ь Ванзета 
' 

и ослабив'Ь турецьку держа~у на довшій часrь., 

Турецька . небеспека о далися на хвиJІІО одrь У гор

щиньт и ЕвропЬІ. 

Репигійньай роздорь. І 

' 

~ЬІмЧасом'Ь на заході> не було едиости межи 
державами через'Ь роsдор'Ь вrь церкви. На чолі> / 
церкви станула ажrь трех'Ь папrь. Кождьтй мав'Ь 

своихrь nокрови'!·елr:Вв'Ь и поборював'Ь другого. 

Жиrмонтrь угорс:Кій, вЬІбранЬІЙ рим'СЕ.ИМ'Ь коро- . 
лем'Ь (1.410-1437), поставивrь собі> за задачу усу
нутш велику церв:овну схизму. За его стараннм'Ь 

скликано велив:ій собор'Ь до Roucmauцi~t (1414-
14lc ). Тотrь собор'Ь усупув'Ь, всі>хrь трьохrь trап'Ь, 
вьтбрав'Ь на nапу Мартина І. и привернув'Ь ед

я'.Всть вrь церкви. На тбм'Ь соборі> роsсуджено и 

-справу Ивана Гуса. 

Гусь реформаторь. 

Колькадесять лі>тrь перед'Ь собором-ь в'Ь Кон

·стапціи голосивь англійскій уqенЬІЙ :Иван'Ь В~

клиф'Ь нову науку. Оню вьтступав'Ь nроти боrац

'Тва духовнЬlХ'Ь и проти церковнЬІХ'Ь доrмrь 
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(аравд'Ь). Тоту науку прив.:Взrь до Праги уче:цик'Ь 

Викmфа, Гіеронимrь зrь Праги. Нею перейнявся: 
учепьтй чесьвій богословrь, пропов'Вдни-кrь и пись

:мениІt'Ь ИІШН/о Гусz. 

На взбрrь Виклифа яв'Ь онrь rолосити · науку, 
що не треба слухати сві=>тскоrВ и ,пуховноrВ вла-

' . 
сти, ЯІt'Ь она попаде вrь тяжкій гр':Вх'Ь. Запрова-

див'Ь при:частія подо вида.млt х.лліба ~" в~tna и на

кликавrь'одобрати духовенству мает1и. 

КонстанцкіЦ. собор'Ь покликав1> ryca до себе 
І ' 

на оправданя. Цr:Всарrь Жигмонт'Ь 'давrь ему .же-

лі>зньтй лист'Ь безпеки перед'Ь переqлі>дуван.я:.м:rь. 

Гусrь явився на соборі>. Але соборrь засудивrь 

Гуса на смерть и его спалепо па nl)cm~tpn 1415 р .. 
О д'Ь того стосу запалилася: ц':Вла Чехія и Середна 
Европа до кровавоі> войньт, я:ка тревала до 1434 р. 

Норопь Жигмонть . 

Ж~tг.моnто, .Я:К'Ь уrорскіЙ :КОрОЛЬ (13 7-1437) 
,.., u u u u 
оув'Ь неспокоиньти, легкодушнЬJи и невьттревальти. 

але велЬми предориемrшвЬІй и оборотнЬJй. Он'Ь 

провадавrь на вс'В боки ;войнЬІ. На войну З'Ь Ве

неціею заставив'Ь корол6ви польскоиу, ВоЛодисла

вови Яrайлови, 1б cn'ltшc~ux; горадова нашоt Под

карпатс.коі=> Руси. Тот'В городЬІ належ ... JІИ до Поль
щі> а.ж'Ь до 1772 р. то є до розбору Польщи. 

Пер ше повстання русьиих-ь инязtвь пбдь 
С видригаіtломь 

По смерти Витовта ЖиrМОНТ'Ь nодпирав'Ь 

велико ге литонского князя Свидригайла, вЬІбра

ного Литовцями и Русинами. Свидригайла обt

цяв'Ь Русинам'Ь роваость прав'Ь на церковномь и: 
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nрли·rжqномь полі>, а .Іитовця:.мь самостойность. 

одrь Дольщ·.В. Жигмонть жертвувавrь ему корол'Вв

ску корону. Але Поляки заразь по смерти . Ви~ 
тов·rа nодступомrь зайняли Подоля. Свидригайло. 
подвяв'Ь ?Мвс?~шн,я Руеu/нов-о ~t Литовцrово проти 

Польщи. Поляки перетягнули на свою сторону 

католицькихь JІитовці>вь и посадили на велико

княжбмrь прест6JІt Битовтового брата, Жигмонта. 

Межи ними nрійшло на· Бі>лой Руси до битвьт. 

падо pronoю Святою. Свидригайла побито, 42 \русь
ко-литовських'!)' квлзtвь впало вь ашюн·ь, а ба

гато ихь убили. Свидригайла вті>кrь зь дуШею -вЬ 
Полоцькь. Та руськ:В паньr Чарторийськ'В ва коль

ка лі>тrь убили великого князя Жигмонта Кейсту

товича и пометили руську кровь, пролиту за волю. 

Битва зь Турками пбдь Варною. 

По Жиг~онтr.В воЛодtвь на У ropщiJiai> ко
роJrь А..rІ/ьбрехто, але дуже коротко. По його смер

ти вродився СЬ1Н'Ь Володислав'Ь, прозвавьтй том · 
ПосмертнЬІмь. У горськ·.В панЬІ вЬІбрали тЬІмqасом'Ь. 

королемь польеІ-\ого короля Володислава, названого 

uотом'Ь Bapueuttyr.:o.Ato. 
Володиславо І. Варненчукь, коро.ць польскій 

и yropcRiй (1.440-1-±44) З'Ь паоськимь легатом'Ь 
Юліем'Ь Цезарини привернув'Ь згоду на У горщи
нt. Турки скориста.nп з·ь внутр-:Вшноt колотнеq'В 

и обсадили Бt.пгородь. Та l!Івань Корвин'Ь · Гунія
ди обднлвь оборону Семигороду. Он'Ь розбивrь , 

І 

Туркбвь и тоrдЬІ султан'Ь 1'Іурать ІІ. подавь ко-

ристнt ум.овьr :мира. Мирь пріяв'Ь сойм'Ь в'Ь Се

гиден-:В. Але за намовою легата король зорвав'Ь 

мир'Ь, коли Мурат'Ь пойшов'Ь вбйною до Мало':&~ 

.. -
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Азіи. На вtсть, що флота 3'Ь хрестоносцями вже 

в,:ь дорозr:В зrь Италіи, вЬІруmив'Ь 1Rороль вздовжrь 

Дунаю на Турков'Ь. Мурат'Ь вернув'Ь, роsбивrь 

угорске войсько В'Ь битві> под'Ь Варною 1444 р. 
Король Володиславrь поrиб'Ь, а Иван'Ь Гуняди 

спасся З'Ь недобитками арміи. Иванrь Гуняди 

... став'Ь тепер'Ь реrентом'Ь У горщиньт, аж'Ь uодрі3с'Ь 
-'МШЬІЙ ВоJІодислав'Ь Посмертнhlй. 

• 
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ЧАОЬІ МАТВІЯ RОРВИНА. 

· Упадокь ,Uapropo~y. 
" 

/ Обновлене грецьке Царство династіи ПалеОJю-
rбв'Ь (1261-1453) було вельми в.емочне. Не мало 
.цоброі> организаціи ні:> численного войска, а мал;о 
богато ворогбв'Ь. З'Ь пбдь его власти вЬІбилася Сер

бія, Болгарія и Мала Азія:. Визаитійска .держава 
обм:ежиnася на Царгород'Ь 3'Ь округом'Ь. Небаво~гь 

Т-урецьке царство З'Ь столицею Адріянополем'Ь зво
ювало Сербію и Болгарію. Оно акружило Цар.rород-ь, 

якь мtщами зо вс'Вх'Ь сторбнь. Трец&t ці>сарі> 
споглядали зо страхом'Ь на з ростаю чу силу Тур

хов'Ь. Пор..Вшили звернутися до папЬІ и годилися 

прійняти уніюJ щобЬІ одержати помбqь зо заходу. 

Сам'Ь ціюар'Ь Иван'Ь \ГШ. Палеоло-сJ:l п рибув'Ь на 
великій собор'Ь до Ф.л/ьореп1.fіп во 1339. р. 3'Ь нИМ'Ь 

пріЙШОВ'Ь nатріЯрХ'Ь ЦаргорОДСКЇЙ ~ОСИф'Ь, НИКеЙ
скій архіепископ'Ь .vченьтй Весаріон'Ь и руській в:и
·ввській митрополиТ'ь 1.1зидорь. Они принлли; упію з-ь 

лятинською католицкою церквою пбд'Ь папою Ев-· 

геніем'Ь І\Г. Але З'Ь тои уніи ні:>чо~о не в~йшл:о. 
Всі> учасники небавкомь nоумерали, оставь тольво 

хи'Ввскій митропалить .VІсидор·ь, именовавЬlй н:ар--

І 

,• 

І 

І 

.. 
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диналомь. Ефескій еписгопrь, r.1арко, оодбурив'Ь 
н~і>хь сходнь1хrь епископбвь проти уніИ. Тьтмqа-



І , І 

- 111-

-сом-ь султан'Ь турецкій Магометrь П. обложив'Ь вбй
а.комrь иs'Ь 165.000 людей Царrород'Ь од'Ь суши п 

·Од'Ь моря. Ціюарь І\.онстантиН'Ь ХІ. просив'Ь у nа

пьт по.мочи. и приняв'Ь . унію. Папа вьтслав-ь 2000 
хрестоносці>в'Ь s'Ь .кардиналом'Ь Исидоромrь. 

Та .Я:кь Греки побачили, що В'Ь Оофіи :м:ае 
одбутися уні.я:цке богослуже.ня, обурилися:. - Кра~ 
ще побачити нам'Ь турец:кій турбан'Ь В'Ь церкви, 

якrь латИнські> ИЕІфульт и тіяри І ·_ казали они. 

Днл ~9. мая 1453. одбулася остатня служба, од.:
правлена руським'Ь кардиналомrь Иsидором'Ь. Тьтм- -
часом'Ь Турки вьтс~дили войска на сушу и впаJ[И 

на Царгородrь изrь полудня. Та не було середrь 

Греков'Ь оду.tпевлеЕІя; s-ь полудня впавf Царrород'Ь 
в'Ь руки Туркбв'Ь. RfJucnuJлшnu'H/o кинувся srь ме

чем'Ь вrь найJІІОті>йmу сr:В чу и полял'Ь 3'Ь горсткою 

ві>рньтх"Ь оборонц-Бв'Ь якrь богатирrь вrь бою rіротп 

200.000 Турковrь. Оултанrь Маrометrь войшовrь до 

церкви св. Оофіи и зам'ВНИВ'Ь et на мечет'Ь. Го

родrь оддано на сплюндрованя, 100.000. трупбвrь хри
стіян'Ь лягло на улицяхrь Царгороду. Турецкій тц

бор'Ь фанатичНЬ1Х'Ь Музулманбвrь розсі>вся вrь Ев

ропі> З'Ь всі>ми лихами серед'Ь европейско-Б к'ултурЬІ 

на страх'Ь, руину и варварство. 

Значt~я и наслtдни упадJІУ Царгороду. 

3'Ь уnfl,дком'Ь Царгороду вrь руки Туркбвrь 

упало тьтсячлі>тне грецьке царство и огнище вЬІ
сокоt цившлиsаціи. Царгородь, св'hтило rрецко
славявьскоі> кулвтурЬІ погасrь. Роля оборонця; тоr:В 

культурЬІ перейшла на Русь и :московське велике 

к.пязі>вство. Русь мала вьтеоку культуру, та пере-, 

/_ 
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стала бути самостойною державою вь союзі> З'Ь· 

.Литвою и Польщею. Руською мовою говорил~ ко

ролt польскt и литовслt великt князt, rпляхта и 

вище духовенство - але дух'Ь ТЬІХ'Ь держав'Ь хи

лився В'Ь сторону западу, лкrь дух'Ь угорско':В дер

жавЬІ. Оборопцем'Ь сходно-славлньскоі> гультурЬІ 

став'Ь великій х:пяв'Ь .мосх:овсх:ій Ивап-о Ш., що при

ймивь ·гербь византійскій двоглавого орла и оже

вився: за посередвицтвом'Ь папЬІ З'Ь Софіею, внуч

кою грецьких'Ь цtсаровь Палеологбв'Ь. На него звер

нулися очи вс·вх'Ь православних'Ь З'Ь Руси, Литвм 

и Балкану. 

Турецкt нападь1 на Русь-Украину. , 

Якь Турки запяли Сербію, Болгарію и Гре

цію, зачали нападати и на Русь-Украину. Першій 
раз'Ь оодошов'Ь 1УІенгm Гирей пбд'Ь Кил-ово вь 1482. 
році>. Татаре заналFли мі>сто и здобули замокrь .. 
Взяли. В'Ь неволю силу людей, пограбили церкви, по

пустоrпили око~цt и вернута домовь зь великою 

здоб.исrею. Зь забранЬІХ'Ь церковНЬ1х'Ь рв чей хан'Ь 
nослав'Ь Иванов~ Ш., москавскому кЕІЯзеви, золоту 
чашу и дискос'Ь З'Ь Софійсr{оі> катедрЬІ. Великій 

кннзь Иван'Ь Ш. nодлковав'Ь ему за киtвскій по

громrь и просив'Ь далі> вести нападьт на Русь (на 

Подозrя и Rиі>вщину.) З·ь тою бисурман~скою си

лою зедпавел :иванrь Ш. проти христіянського за
ходу - Польщі>, ЛитвЬ1 и У горщаньт. Два свtтЬІ 

сходньтй и заходньrй стапули проти себе до бою на 

житя ~ смерть. А Русь межи ними упадае З'Ь двох'Ь 

сторонrь бита : одь ПоJІьщи та У rорn~иньr и одrь 

}1оскв~ та ТатаровD . 

• 
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ІІ спі3вавь народь: 

Зажурилась УІtраина, що н·hгде прожити, 

ВІuтоптала орда коньми маJrенькіt дtтЬІ, 

Ой мал:еиьІtиХ'Ь льrтоптаJrа, старьтх:·ь поруба:rа, 

Оередущих'Ь постя:гала, у поп:оп'Ь загнада І 

Матвьй Норвинь на Уrорщинїt. 

По смерти Володислава Пасмертного вьtбравь 
уrорсrйй народ'Ь на ракошськбмь noлt rtоролем'Ь 

Матвін Корвина Гуніяди. · Тотп Матвrой 1-їорвии?> 
бувь ОДНЬІМ'Ь sь найкращих'Ь королr:В вь У rорщинhl 

(1458-149.0). Онь -опираеся на нищих'Ь станах'Ь, на 
піляхт·в и мtстахь, усмирив'Ь ве.пьмож'Ь, зав'Йв'Ь 
постбйне войсько и збогатив'Ь :край • через'Ь лад'Ь 

и порлдОІt'Ь. О.ІгененЬІЙ sь Италіянкою, акружив

ся ученьп1и зь Италіи и арт~стами зь еnохи од
родженя и зrромадивrь биб.піо'rеку (Corviniaпa). 

:Король Матв'Вй бере Сербовп в·ь опtку. Под

пирає кольонизацію Серббвь межи Савою и Ду

:иаемь. Ero воеводь1 З'Ь Вупо.шо Bpanr.:oвuчe.At'O на 

чо.n'В розбили Туркбвь вь Семигuрод..В~ вnали до 

Сербіи и Бо.пrаріи та привели 50.000 Серббвrь на 

Угорщину. ТЬІх'Ь Сербовп поселили В'Ь Банат.В 

(1481. р.) За тото КОf'ЮЛЬ М атвtй с'rавь rероємь

іогатирем'Ь вп сербсrtИХ'Ь п'Всняхь, яrt'Ь его отець. 

СправедАивость i\'la'rвtя Кор nи па бу да nричиною, 
що. Я руській вародrь признавrь l.Vlатвіл К9рвина сво
и:мrь чолов·.Ішомrь. Одна историч:на rtaзrta Подкарnатскихrь 
Русинов'Ь каже: ОШь тримав'Ь руську вtру, тримав'Ь 
изrь народо.м'Ь бдаrочестивьrмrь, хранив'Ь УІ·орщину. В'Ь 
замк1 Камяпици жи.ла Поrан'Ь-д'ввча турецькоt в:hрБІ 
и нtхто не мог'Ь et вІJгаати. 3робив'Ь тото ажrь Ма
тяшrь. 3аким'Ь ще с1•авrь короJJ.е:мrь, сдужив'Ь ОН'Ь у Рус
пака В'Ь Орtховици. Онь тоrдЬІ ВЬ1Пала коронація и 

8 
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боrато .аюдей вБІбра.аося на ню. Матвій ваклиrьавr.n. 
свого газду, но тотrь не мавrь ве.аикоt охотБІ. Бкбнц·.k 
обtцявrь пбйти, rю.а.и истикrь розовьетьс.л, 3аки:мrь обой
дуть rfo.ae, а тогдЬІ котрЬІйсь изrь пихrь може кородемrь 
бути. ИстИR'Ь розвинувел - отже Маті.лшrь иде на ко
ронацію. Приходить саме, JІК'Ь "вже краля клади. Пу
стиди ко руну, обЬІ д~тала та на коrо с.нде, тотrь буде 
ва краля. Та лемrь на нього сtдать, на того х.аоп
чиска; а другt панБІ rнішаютьсл. И три равЬІ тота коро
нація бу .аа1 а Borrь все хо•rtв'Ь, обЬІ вбнrь ставrь короде:м'Ь". 
Пус·rи.аи rtopoнy, а корона .аf>тай, лtтай и на пего 
сtда; · а вбнrь бувrь обдертБІй, та с.н нимrь встидаАи ; 
ввл.аи корону здерли зrь нього, вЬІnрали ro, а оиь 

втtкrь аж'Ь до водЬІ, и вrь дозм с.н сховавrь. За тото ro 
не хотtди покороновати, що був'Ь такій неведикіfl, ху
добнБІй, сирох:маП'Ь и Руенак'Ь" . . . (Rавки зобран-в 
Игиатіемrь З'Ь Ни:кодович'Ь, передрукованt Драrомано
вомrь, Іtи-Бвrь 1886., ст. 425-429). 

Тота казка дае обрав-о оюилпя Русил-tов-о на У гор
щинt ва мtшаноt динаетіи. ТоП, що був'Ь праведвЬІй, 
буЕ'Ь наіімито:мrь, а кривда панувада 3'Ь панами. Коди 
явивел справеддивБІй коро.аь, то мусtвrь бути Руснак$ 
и був'Ь ваймитомrь. Онrь обдертЬІй, его стидаютьс.а, 
ero бють, онrь ховаесл у воду В'Ь .l.lOBЬI. Ажrь справед
ливость Божа нагородила его короною чу десвЬІи'Ь спо
собо:м'Ь. 

Матвtй Норвинь для Русинбвь. 

Венелинrь, що походив'Ь 8'Ь Подкарпатсько'Й 
Руси, подае такій поглядrь на короля Матвr:Вя: ),Вrь 
XV. сто.nі>тю король Матві>-й, будучи и самrь 
грецького вrВроиспов'Вданя, обдарив'Ь свободою 

Русинбв'Ь и Волохбв'Ь n освободивrь ихrь од'Ь дер
жавнЬ1х'Ь податкбвrь". 

И ді>йсно ОН'Ь бувrь справедmвЬ1Й для вс'Йх'Ь 
бев'Ь рбжниц'.В в'hроиспові>дань. До нас'Ь дойmли 

его гpao~tto'YJ1/Ьt В'Ь обороні> :маетку рус'Ь-х:их'О .ІІюnасrпи,-
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ров?J проти латинІШІ\ОВ'Ь. Латинськ'.В духовнnки 

зайняли села Муr\ачtвскоrо :монастЬ1ря, aJJe мусt
.пи их·ь оддати на .ровказ'Ь Матв-Бя. :Коли латинь

ск~ духовники стали одбирати десятину, зобрану 

русьІ и:м:и монахами и знущатися: над'Ь ними, 

Матвtй Корвин'Ь вЬ1давь другу грамоту до rолов
ноrо команданта Будиньского sамку, щобьт роз

с.в:13див'Ь справу и ва.довольнивь nокривджевЬІх'Ь. 

А що бувь пристуттньгtr для жалоб'Ь всіJх'Ь ни
щих'Ь, то и Русинь1 могли доправотитис.я, уоли 

дr:Вялася кривда. ЗводтьІ та легенда про 1УІатвr:Ва, 

що он'Ь бувь русьRО'В в'Врьт 1 а навr:Вть, що сам'Ь 

6увь Русиномь. 

Володиславо 11: 
ІІо с.:м:ерти Матв'Вя Корвина вьІбрали "JT rpьr З'Ь 

помежи рr:ВжнЬІХ'Ь :кандидадовь Во.rюдис.лава І/. Лгай

ловu/чд, (1490-1516), короля чеськ.ого. То був'Ь най

слабшій, найбольше л..ВнивЬІЙ Уороль свого часу. На 

все :казавrь зrь uольсRа : добже, за то_то назвали ero 
"кралем'Ь до б же'', а на У горщин..В Добя\е .Ласловом'Ь. 
А вЬІбрали ero собr:В магнатьт, щобЬІ ним'Ь І рути

ти ЯR'Ь хоруrовкою. За его панованн уnало все, 
що зробив'Ь :Nlar:rвi>й :Корвин'Ь на У горщип '.В и 
Юрій S'Ь Подьебраду В'Ь Чехіи для: внутрі3шнЬІХ'Ь 
односинь. Вв.ліь.мооюи, осягнули повну перевагу ра-

. ,зом:'Ь ао шляхтою. Закрі3постили селян'Ь) яrt'Ь ху- . 
добину на своикь полях'Ь и довели до упосл-Бдя~ е-· 

ня м..Вст'Ь. Они вЬІдали ппигу аапопбв?J, лку зла

див'Ь пронотарій От~nань Вербецій 1514 р.) (подь 
· назвою Tripartitum opus juris consнetudinarii incliti 
regni Hungariae). То було святе письмо уrорско..В 

mляхтЬІ на 300 л'.Вт'Ь. Тамь sакрrВплено на 300 
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л'Вт'Ь чотЬІри законЬІ : 1. Шляхта (немеши) . не мо
же бути вяgнена без'Ь шляхетскоrо суду. 2. Она 
nбдляrае тбJІЬко королеви. 3. Она звольнена од'Ь 

всякого податку и службЬІ. 4: Она мае право вЬІ-
· ·U 

ступити nроти короля воиною, .нк'Ь он'Ь тоть1х'Ь 

ааконовь іпляхтЬІ не буде честовати. Отже про-
. стЬІЙ народrь ("n1isera contribuens plebs") :м:ав'Ь по

носити вст тягарт и пода?n~и1 а шляхта (не:меши) 

могла робити, що хоче. Хочь і:>джь, пий та роз

пережися, н'Вхто не мае до розкаау. 

.. 

Яла теперь верховодити шляхетська анархія 

на У rорщині:>, вь Чехах'Ь та небавомь у Польщt. 

Повстани нуруцбвь. 

Іlбд'Ь тляхетекою анарх1ею стоrнавь народ-ь 

О,Ц'Ь поневоленл и наруги. Ш.ляхта бавилася и 

.гуляла по . с.Воихrь заМL{ахь и в'ВчнЬІх'Ь соймах'Ь, а ' 
робочій народ'Ь :мусtвь робити на по.пях'Ь и :ши

вити тоту беадішьну верству, готову тольв.и чи

нити сваволю та заговорьт. Робота селя?1/о и ихь 
л 

повинности проти пановrь наз.ь1валася паищиuою. 

Панщипа с.яrае часбвь св. Стефана. Селян~ мали 

платити ва землю, . лку мали блиаько панського 

двора---десятину зо зерна для духовенства, девяту 

часть для пана, ~ порцію nодЬІмну.rо (filstad6) до 
державво'в касЬ1, .як'Ь _ подать. ПанЬІ (domjni ter -
гestres) були увольнені:> од'Ь податки 3'Ь часу Зо-

лото-Б Булі> Андрін ІІ. 1222. А овп ма~и nраво 

суду wлтл п смерти над-ь селннами. Закон'Ь 1405 р. 
рі>шавь, що пан'Ь :мае всю вем.[ю, але сел.ннам'Ь 

можна було переселятис.н 3'Ь одноt вем.пі> на другу 

до другого пана. Але пань1 трп.м:•:шися и всюди 

яли давити неJrюдским11 способами ееллн'Ь. На-

- ' 
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род'Ь Ждав-ь хвилі>, щобЬІ подн.ятися проти тоі> 

самовол.В. И така нагода .пуqилася в'Ь 1514 р. 
Первоепискоn'Ь У rорщинЬІ Тома Бакач'Ь проrоло

сив'Ь бу.пю папЬІ Льва Х, що хто пбйде воювати 

проти ТурRОВ'Ь В'Ь хрестоноснЬJЙ похбд'Ь, досту

пить одпущевя грі>хоя'Ь. Велике число народу 

рожнЬlх'Ь всрств'Ь войтлося передовсі>м'Ь З'Ь око

JІИЦЬ Великого Варадина и Кечкемета nбдь Бу

дою В'Ь числ·в 40.000 людей. ВЬІбрали они собt 

вождом'Ь сотника Юрія Сику л'Ь Довжу начальни

RОМ'Ь того хрестоноеного походу. Всі> учасники 

походу припвяли соб·.В хрест.ь на шатю и звбдси 

прия.п~ назву :куруцбв'Ь. ТогдЬІ шляхта попала в'Ь 

страх'Ь и яла иасильством'Ь придержувати слуr'Ь и 

сл~rжильтхrь _ .11юдей. Она поднял а :крик'Ь, що не 

стане сил'Ь, RИМ'Ь обробляти землю. Серед'Ь селян'Ь 

. nовстав'Ь лк'Ь блисганиця шум'Ь протп шляхтЬІ и 

поднявся бyu1no. Доперва воевода Иван'Ь Зааолія 
3давив'Ь тот'Ь бунт'Ь страшньтми І{арами и жеJ>

стокостями. Довжу спалено живцемь, ·70.000 се

.!ІЯН'Ь убито за бунт'Ь, а народrь вакр·впости.п.и па

НЬІ ще ббльmе, якrь передrь nовставям'Ь. Нало.жено 

на СЄЛЯВ'Ь Ще Т.ЯЗШі:> ПОВИННОСТИ И ОДНЯТО ИМ'Ь 

свободу переселюванл. Селяне були ори:кр·.Вплені> 

до земл·.В ЯІ\'Ь худобина. Той станrь назЬІвавсл 

~р1-оnацтво. Почалася: sолота свобода необмежно'h 

в':ВJП{ИМ'Ь законом'Ь шляхетско':Ь самоволі>. 

Руське еписнопство. 

З·ь именем'Ь короля Володислава звзsуесн 

установа мукачевеко-Б епархіи через'Ь наминацію 

епископа Ивана в'Ь 1490 р. У становою е_пископства 

на ПодІ\арпатськой Руси хотtв-ь короJІЬ аа волеІо 
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лативьскоrо духовенства звольвити Русиновrь од'Ь 
А 

вплЬlву rалицьrtихrь православньтхrь епискоnовь З'.Ь 

Перемьтшля. ІІменованя еnископа для Подк. Руси 
було важне В'Ь своихь насл'Йдках'Ь. До тоrо часу 

руське духовенство Подкарпатско~ Руси було за

висиме од'Ь епископа вь lІеремЬІmли. Отся завІІ
симость повволяла, що руське духовенство оста

вало дал'в под-ь впmвомrь сходу, 3'Ь ГаличинЬІ ' 
спроваджувана книги, до ГалиЧ:ИНЬІ вЬІ~здили 
вЬІсвлчуватися n т. д. ОднЬІМ'Ь словомь: була 
sвяsь. По установленю епископа В'Ь :Nlукачев'k 
звязь З'Ь Галичиною слабне, епископьт стаю'!'Ь за
висим~ ОД'Ь М~СЦеВЬІХ'Ь ВПJІЬІВОВЬ, ДОКИ В'Ь ..t. 11. 
вtц·в не подчинено ИХ'Ь пбдь ва.nЬІвь латинсьІtИХ'Ь 
епископов'Ь в'Ь Ягері>. 

Битва подь Могачемь. 

По смерти Волод.ислава наступпв'Ь его сьтн'В 
. Т?одовипz /І. (1 1 '-1526) недо.nrвтокrь, :зле вЬІхова
нЬІЙ, леrкодухrь и ворІ)r'Ь всякого поважного діша. 
За него роsгор~лася ІtеаІсиусобиця .лtеаюи .мавн,ата
.Іtи, нtхто не шанував'Ь ~аконбв'Ь, доходЬІ вь дер
іганабй касі> впали до нулі> (зера), ТЬІмчасом'Ь 
турецька небезпека зновrь новиела хмарою над'Ь 
Угорщиною вь nовной силt подrь проводом'Ь най
большого султана завойовника Со.аи.маиа Ве.аича
вово. Онь зайнявrь В1-олгороfh и увбйшов'Ь на 
У rорщину З'Ь 300.000. арміею. Заполія З'Ь своимrь 
вбйськомь столв'Ь осторонь вrорнувІпи руки. Ко
роль JJюдОВИК'Ь ВЬJСТуПИВ'Ь ДО бою 3'Ь ropCTROIO 
подо J.lloвaчl! к-о 1526 р. У грбв'Ь розбили ТурІНІ на 
голову. Тьтсячи ихь З'Ь достойниками впали тру
оомь. Оам'Ь король спасався утечею. Та кбнь его 
упав'ь и кинувrь короля у багно рі>чки t.Іеле. 
Там'Ь он'Ь и утоnився. На нrВмrь кончиться епоха 
(доба) :мtшавоі> династіи, а У горщипа под падае 
nбд'Ь власть Турковь .. 
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ВНУТР'ВШНА ПЕРЕМ'ВНА В'Ь 
. І 

ЖИТЮ ПОДКАРП. РУСК 
-

(3а мrhшaнorh династіи). 

Упадонь русьиоt державности. 

У падокrь незалежно-в pycьrtorВ Галицьr о-Во
линськоt державЬІ . послл вЬІмертл династіи Романо
вичовь мавь велик'"В наслr:Вдки па житл Русиновь 

вь Подкарпатской Руси. Галичина прійmла под'Ь 

панованя Польщи и · У горщиньт, решта '!)усь:кихrь 

земель nодrь ~Литву. Pycьrta :мова була ще мовою 

ВЬlЩИХ'Ь верстов·ь и rtоролtвь Яrайловоt династіи 

вь польсrtо-литовськой дерл\.авrВ-але дух'Ь тоt дер-

, :аtавЬІ хиливел щораsь бо.nьще В'Ь бокь латинь
екого заходу. Церг~а славянеького обряду зойтла 

зо становища пануючоt церкви и запяла м':Всце 

ров~орядноt З'Ь латиньскою. Тоту латиньску цер

Іtву подаиравь королrfівській дворь и в'Ь Польщі> 
и на У горщиn <В. Русил·t/ьt пвреста.ли бути дер[)Ісавпою 

иаціею, а були ровноряднrВ спершу 3'Ь Литовцями 
и Полл&ами. Повстанл вrь оборонt давного ставо

вища Руси nодь Свидриrайломrь не вдалося-Ру-



синЬІ втратини ~ПЛЬ1В'Ь на· державн·.В справьт, яRій 

:м:аm до того часу. Тблько руС'Ьnа ~юва ЯІ{'Ь мова, 

що ма.nа вайбольmу литературу и повагу старин

поети, удержалася В'Ь ·актах·ь ~и вп бес·.Вді> вЬІ

щих'Ь верстовrь, нав·.Вть...+-середь вьтsнавц·вв'Ь ла

тиньско'В ві>рЬ1 до Х\11. вi>rty. -

Упадонь византійсноrо впль1ву. 

Великій осередо:к'Ь --ех одно- rpeцьRot 1: уJІьтурЬІ, 
Византіа, перестала сві>тити даuнимь блеско:м:т) 
могуqости. Нова двроюава Па.леологбво (1261-] 453) 
мал'Вла пбдп натискамп турецьких'ь Ос~анбвю, що 

обступаm et залtзнЬІм'Ь перстенем'Ь. В.конци об
межувалася на сам'Ь Царгород'Ь з:ь околицею. 

Грецькі цtсарі> шув:алп опорЬІ В'Ь паап римских·ь 
и годилися ва унію схбдноі> (вост.) церкви s·ь Римомю. 

Давна повага nершого на сві>ті> грецького ц..Всар
ства sнилtиласн до благаня о ратJШок:ь у захбд

НЬІХ'Ь держав'Ь и у латинсько'}) церt·вд. Зь упад

по.мо Царгороду (1453) згасло велике огнище грець
Іtоі> куJІЬтурЬІ и вtрЬІ, як~ю .живь схбд'Ь Еврооьr . 
ці>л'.В столі>тя. Тьнrqасом'Ь на заходt вrь Италіи 
А 

под'Ь вnлЬІвом·ь грецьких'Ь и латnаьсн:их·ь пись-

.менникбв'Ь пробу ди вся rумалпзмrь н одродженя шту
ги (мистецтва). Вrь середних·ь в..Вках'Ь на заході> 

1 люде . займалися ваукою богословія:. Щойно по 

упадt;у Царгороду прійшли старинн..В грець1~·І1 и 

римскrВ творь1 до :ита.nіи. Он займаються чоло

вtком'Ь и людс.ки.ми справами (humana). Чюде нли: 
розчитуватисл В'Ь ·rотЬ1Х'Ь твора '"'Ь, 3биратл руко

писи и творЬІ ш·гуки (!\rистецтва). З'Ь того вЬІросла 

течія В'Ь науці> зRана гу.АtаrІЛtВ 1tо.но, а В'Ь шту

Ц'В (:мистецтві>) авана одродженя..м'Ь (рвнесал-tсо.Аt'О) 
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Предметом'Ь ново-го св':Втоrог.nяду dTaJIИ чоловrЕf{'Ь 

и природа. ;вплЬJв'Ь нового св':Втогляду мав'Ь ла

тиньскій харак'l'ерrь, а nровод'Ь в'Ь его uоширеню 

.ввяла латиu'Ьсnа цер~ва во папою на чолrВ. В'Ь 

ІІта.nіи nовстали вrь Х' . веmкt биб.uіотеки и му
~зе':В. А nерше .м':Всце займають ватиканьскt (од'Ь 

Ватикану, де jІ\Иве папа). ТЬІм'Ь сuособомь поб'В

див'Ь Р.им-ь Виаантію и В'Ь. ТЬlХ'Ь д-ержавахrь, де .... 
RШІись мала перевагу rрецько-виаант1исна r~уль-

тура. 3'Ь .VІталіи ишло свtтло на цt.ny Европу, и 

все :а:\иве, тямуще, св':Вже оберта.11осл JІИЦем'Ь до 

Рим:_у . 
• 

Упадонь верховладь1 Русинбвь на Угорщинt. 

На У горщин·в по вЬІмертю Арпадовичовrь 
прійшла неаполитаньска династіл Анжу, ревна и 

.3авsята В'Ь ширеню :католицько-в в':ВрЬІ. Проти но

вого латппського курсу подн.я.m повстаня руські:. 
магнатЬІ пбд'Ь ороводом'Ь Петра Петровича. Они 

хотіши ратувати державне становище Русинбв'Ь и 

-схбднославянского абрлду на У rорщинt. Тому 

.старалися: покликати на преётол'Ь галицькоГо русь

кого князя, але 3'Ь того и·вчоrо не вЬlйmло. Русь

ь:Ш володарь окруженЬJй ворогами не :мав'Ь з.м:оrп 
А h 

nод11ертп руськихrь .магнатов'Ь. 

Повс-таня надавлено. На у rорщпн·Ь В:3ЛJІа . 

верх'Ь ла·rnниааторсга струн :Ja горол'Ьв'Ь мtша-

. ноt динас'l'іи од'Ь 130;-- 1526 р. Давн·в .А рондови

ч·Ь опиралися о русьr·у ки·.Ввску ч~ галицьку дер

~гаву; а вязалися родинньтми у зле ми 3'Ь русьrtИ!\ІИ 

та виаантійськими володарами-словом·ь бу.11и подь 

.ВПЛ@ВОМ'Ь Руси и ви~антіи. Новt l орол·.В ~-rгвша

но..В дпнастJ и були сnорбднепt :-з·ь диnаст1ею поль-

r 
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ськоrо корол:ввства та еставали nодь впл;БІво:мь 

Риму, я.коrо волю сповняли. У горщипа 1вь сво і>й 

политицrfі иде рука В'Ь руку в-о По.л/ьtЦе10, а6о в& 

Pu •. ,ю.At-o. Якь вь помьско-.ТІитовськой державі>, такь 
на У горщив:'В Русиньт впали З'Ь привиліованоrо 

становища. Их'Ь спершу ще nризнають ровно-

правньтми, а далt усувають од'Ь всяrtого впльтву 

на державні> справьт. 

Папсна верховлада. 

3-ь в провадлtенямь династш Hif у па угор-
ській престоль перше слов0 в'Ь uолитицt У гор-

ЩИНЬІ займань 1~ana ~" Рu.АІ/о. Папа вьтсЬІлае своих-ь 
легатовь на Угорщину, що І{ермують политикою 

короліJв'Ь и державнЬІх'Ь мужовь. До сего дае доб
ру нагоду гуситська тревога и турецька небезпе

ка, що повисm иадо Yгopuyuuo10. Всі> королі> суть 

орудіем'Ь uaacкot nолитnr\и, не вьпшючаючи Мат

вія Корвина . На розкавrь пааь1 о нь uодняв'Ь вой

ну 3'Ь Юріемь зь Подьебраду и одвернувся одь 

свое-Б велико-Б м:исіи боротися зь Турками. Дру

гою зовнtшною сиJІою, котра в пл:ЬІвае ва Угорщину; 

була По.л/ь'ща, що скрtпилася уніею З'Ь .Литвою. Она 

побtджае вконци нсяк·в впльтви и осаджуе на 

угорськомrь -престодt династію Ягайловичбв'Ь, що 

привела Угорщину до стану шляхецьt·оt са 1:овод'.В 
и розладя. 

Напл~вь латинськихь монахбвь. · 
Важнtйшою стороною для ;rtитя У горщиаЬІ 

була церковна перемtна ва міJшаноt дивастіи. 

ПапЬІ старалися З'Ь кождою 3м'.Вною короля впро
вадити ЯК'Ь найбольше .лamt(,ucьx:~txo .Аtаuа.хбв-о и 

оснувати як'Ь найбольше латинських'Ь :монастьт-
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р'.Ввь на угорской вемли. Подь руисю ТЬ1Х'Ь коро

.nТ.вь Аня·у 3'Ь :VІталіи, .Люксембурrбвь З'Ь "LІехіи, 
Ягайловичбв'Ь зь По.пьщ'.В и Чехіи, та Габсбур

гбвь зь АвQтріп впроваджено хмару латинськихгь 

монаховь и оддано им'Ь най.кращt землrВ. Так'ь 

прійшли на У rорщину Авrустивьт, Бенедин:тиньт, 

1:\амалдумійц'.В, КапуцинЬІ, Кармелитьт, Цистерци

тьт, Круцигерьт, Дом.иниканьт, ФранцишканЬІ, Ми

нарити, І\1изеріскордіянЬІ, Павл..Вньт, ПінристЬІ, Пре

монстрантЬІ, Оервитьт, Еsуитьт и Тринитаріи. Да

лt прійшли монахин-Б: АвгустілнІ·и, Кл.ярисьr и 

Урсулисьт. Вс'В тотг.В пропов-Бдники Ла'rиньско'В в'.В

рЬ1 стояли подгь оп':Вкою своихь провинцілл.бвь, 

aaвuc~t~t'ЬtX'O npocrno од'О nan'Ьt. Bct они були аген

тами папськоt полити.ки на У горщивr:В . Всі> рев
но паборюваЛи давну славяньсІtу в·вру сходного 

обряду середь верстов'Ь, якrВ мали вплЬІв'Ь на дер

жавні> справьт. Они доставали земJІІО по ц-Блой 
У горщин-Б, отже и на Подкарnатской Руси на за

спо в аня: и удержаня своих·ь монастирrfівrь. А тота 
"' Jlатиньска церква не толькu здержала славянщеня 

У грбвь, a.ne и пособлнла. ~tадяриааці~t всеrо б'ЬtЩО1о 

версrnв'Ьt Славнн'Ь, а передовс·Ьмь Русинов'Ь, що 

втратнли свою державу. 

Латинщеня руськоt wляхть1. 

Нов·Ь поселенці> на королtвсЬІ\ИХ'Ь маеткахь,. 
r 

;патиньскrВ монахи, привиmйованr:В королr:Ввсьrtи:мь 

дворо:мь, найшm гостинне nринлтл середь ~,есто

.плобиоrо ш.rьяхm'Ьt til .Аtагнатбв'О. П равос:п:авна шляхта 

була Одсунена ОД'Ь ВІІJІЬІВУ НОВОЮ ПОЛЬСRО-ПаІ'ІСЬRОЮ 

политикою новЬ1Х'Ь корол·вв'Ь. А що хот'lши узьт. 
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-скати наз,адrь вплЬІвь opt, тому принимали 

латиньску В'Вру. 

Як'Ь вь Польщі> давні руськ:Ь І(нлзt Вишне

вець:кrВ, Чарторийс-ькrВ, Сангушки, Острож_скt и 
другt-такrь nодгарпатсьR'В p.ycьnro .Ataгrta?n'Ьt прій

мали латинсьr у B'npy. А за то доставади достоин
ства, · або и мастr~и зrь руки в:оролі>в'ь, щедрьrхrь 

.длн всtхrь · неофитов'Ь. Прійнявши нову вtру дер-. 
:жавну, они в.лtrоня.rиt давн'В .славяньскt u.лteua на 

. бmзm'fl ДО имен.Ь мадярсьJt'о':В арИСТОІ ратіи И ЗаЙ
МаЛИ ВЬJСОІ ':В ЧИНЬІ В'Ь :мадлрСЬІ{ОЙ державі ра

ВО~'Г'Ь з·ь чул\.пнцнми, що обильно напльтв~ли зrь 

Ита.піи, sь Н·.ВмеЧ:чиньт и зь Польщ'в на Угорщину. 

Так:ь зь ш.пяхтьт славлноруського походженл тво
риласл 'Нова шляхта П'Ь .мадярскими именаl\ІИ Пе

тровь- Petrovc2y, Раковь - Rakovczy, ІІавлов'Ь
Ра1fуJ Турцовь - Turoczy, Ко:м:аров·ь - Komaroczy, 
Jloвai>й-Lбnyay, _Вой-\Тау, Бой-Вау, Шплодій

Szіlаgуі, Ji.Jmтopaзrь-Eszterhazy и т. lf.. 
. . 

ПритtсненR автономіи Пбдкарпатскоt Руси. 

Та нова оолативьщена mлffxтa вразь зь на

- П.ІLЬІвовою шляхтою 3'Ь б.nиаьУо-Б и далеко-Б чужиньr 

.нла утисгатп авrоно.мичнt уладшеня правосJrав

ВЬ1Л'Ь веретовь Гlодкарпатско·в Руси. Руспн.ЬІ ехо-
л 

дили щоразL низше зо становища ровноряднЬ1Х'Ь 

до стану утпсненьтхь. Довгв в'вки они r~орис:,rува

лисн Rняжимь правосудіемrь В'Ь ;крn.мина~ьньІх'ь 

справахrь, а В'Ь другnх'ь справахь мали своихrь 

уряднико.вrь. Теперь онп nриневолені> шукати оп_t
.ки и розрtшенл у короля:, бо nрим. hіlун:ачевск':В 
:каштелавьт стараються a?utщurnu ихо omno'1-to.М~10 

Bepeжaвcnotta 1tраи'Н-ьt. 
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3ахова.іlис.н грамо·rьr Елисаветьr, :матери .!юдвика. .. 
Ве.іlикого . З'Ь р. 1378., грамота Ивана Еорвина, при
родного СЬlна Мат'.В.н Корвина Гуn.вді.н и грамота Еди
саветЬІ Силад'Вй зrь 1466 1?· затверджені> В'Ь Архивt .де 
леского Rопвепту вс'hJ\ІИ кородл:м:u ажrь до Макси:ми
JІ.ілна и Юрін І. Раковціл, де говоритьсл про полек.ши 
длл Русинов'Ь, що мали одrь пепамлтаЬІХ'Ь часоn'Ь само
управу. Qqевидно була ПО1.'ре8а ИХ'Ь вьтдавати и . за· 
тверджувати, бо нова шляхта и магпатм посяІ'али на 
права Русипов'Ь злочинною руІtою. Автономін Подкар· 
патско'В Руси обмежувалася только на шдлхетськt 
руські> верствБІ ще за .Арпадовичов'Ь. А за :мtшаноt 
династін и за Габсбургов'Ь потnе.рджепл тоt автономін 
:можна бу до достати только особа~rrь, що схидллисл до 
:в-Брьr державп.оt королі>в'Ь като.а.икбвrь. 3о зрОС'l'ОМ'Ь 
mллхецького прав.а.'Вн.н па У горщип 'В спознад~ и ни ща 
руська шдлхта, що зrь давною предков'вЧною вtрою не 
да.а.еко зайдеш'Ь. Тому за прим·.Вром'Ь магнатбв'Ь с·rали 
nереходи·rи до noвoro вrор·ьt ?t свреf}нлz -шляхrпи/Ч/І?J, які> 
хо·rtли sаймити одповtдні> держава·.В становиmа. Тьгмrь 
сnособом'Ь 'l'OIO автономіеrо хоснувалас.н ле Русь, а~е 
златинщепа шляхта, .яка З'Ь часом'Ь зовсtм'Ь вЬІрекдасл 
sa вtрою руського имени. Т,.В, ц~о остали nри руськой 
народности и nравосдавнбіІ в·npt, були худоGн·Ь ш.а.лх
тичrfі, або седяне. Лк'Ь по nовстаню Довжи заведепо 
'Ірішацтво на робучій парод'Ь - rro ·rотrь неводьnичій 
стаurь уuан'Ь на цtлу Русь, бо Русипомrь ос·rав'Ь май
же ~О.іlЬКО ХЛОП'Ь И UОІГЬ та Ще мадо ХТО 3'Ь . дрбблоt 
mл.нх,rЬІ. 

, 
Грабtжь церковного добра. 

О д11нокимь вахистом.'Ь Русинов·ь о стала церх:

ва, одд'і>дичена по " предках'Ь у сходнбм'Ь слан.янь· 
ско.м'Ь обрядt. Та в.оролt и nапа осаджували JJa-

А А 

тпнських'Ь монаховп и священнин:ов'L на своих'Ь 

.и церІ овнЬ1Х'Ь маетr ах'Ь давпо·.В цсрквu, JJ[\'Ь то 

буда ~т" ПоJІьщ·в. 'ro1,t .лаmи'н/ьС?ЬJо сбящеппи~и б·ьtде

ра.плt па силу вроти за1·ону .мaem1~~t 'll добра та де-

-
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~лтинь1 руським'Ь монахамn и св.шценникам'Ь. 

Руськt :монахи и священники вносили 
яtалобЬІ до престолу, та не все тот':В жа.ІfобЬІ буm 
вьтслухан'Й. Королt мr:Вшаноt династіи були окру
.жен':В паnСІ{ИМИ прислуя{НЬ1МИ и принерженцями 

латинсьн:О'В в'Врьт, якr.В не доnускали 'І'ЬІХ'Ь жалuбь, 

або перехИ:ля:JІИ осуд'Ь корол-Бвrь на сторону rpa- . 
біннликбв'Ь, латиньских'Ь священиковь. Вьrимов'Ь 

становить справедливЬІЙ l\1атв'ВЙ Еорвин'Ь~ .якій 

каже грамотою З'Ь 1-!54 р . .патиньскому ЛелескоJ.rу 

духовенству вверпути села Бобовиця: и Лавки пре

свитеру Мукачевеького монастира. Але якrь ла

тиньскt свящ"Єни~и :мусіли вернути добра, тоrдЬІ 

нападали на м:онаховrь, що вьтхо,цили збирати де

сятину. li в:аов'Ь грамота Матвtя Корвина З'Ь 

1488 р. sабороняе uлебанови Бенедиктqви Дейвани 
таь.е поступованя. Але ~Іатвtй Корвин'Ь був'Ь 

один'Ь, а всі> прочі> королt були неприхильн':В па

шбй церкви . :и правосудія длн руськоt чистоrВ 

справЬІ од'Ь ТЬlХ'Ь корол-Бв'Ь не :шдати. Зато руськ':В 

монастЬ1р'В и духавепство худобпrо.ло раsом:'Ь зо сво

ИМ'Ь народомсь. Нарбд'Ь попадав'Ь В'Ь крtпаки, а 

духовенство в'Ь темноту, бо мусtло працювати на 

вЬІживленя себе. Т.нжкою працею забите не бра

лося за осв-Бrу и науку, потрі>бну до духовноі> 

дtяльности. 
-

Церковь-захисть Руси. 

Та все таки тота sубожtла церковь стала оди

нокимrь огнищем'Ь Руси, зводки неслося боже сло

во руською :мовою. Священство доставало подпору 

В'Ь руських'Ь земель, бо оно було зависиме од'Ь 

nеремиского епископа. Щойно sa Володисяава 
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Яrайловича установлено ortpeмe mutcno?~crnвo .Aty'X'a-

1{,8C1fe 1491 ро7і:у. 
Духовенство русьи.оі:> народности, що вросJю 

кор':Внлм'Ь вь народ'J?, боро:цn.нося проти насиль

ства ТЬІМИ способами, яrt-Б могла З'Ь себе добути . 

Перед'Ь установою епископа вь Мукачев'h орга

низувало свои монаетирі>, .нк-Б були твердьrнями 

русько-Б ~ародности серед'Ь бурхливЬІХ'Ь филь ла

тивизаціи. Останнt ве:пьможt в-Б рнt сво-Ей цер

кви и народности, Балич'Ь и Драr'Ь, засповали 

.Аюuастиро св. lviuxaй.лa в-о Mapa.Atapoшro. Патріярх'Ь 

царгородсr~ій Антоній з~твердив'Ь его грамотою 

1391 р. З'Ь пр авом'Ь власти на церRви и вtрвЬІХ'Ь 

по духовнЬІМ'Ь дішам'Ь. 

Тот'Ь монас'І'Ир'Ь и Аббацін Грушевска му

с-Ели оборонятися nеред'Ь нахальвою рукою паля

'І'ИНа Гедерварія: 1438 р . , якій вьн~ьшае католикбв'Ь 

означити меяtt их'Ь посtданя. Монастир':В буш 

довго ре.лигійu'Ь~.Аf.М осеред1і:а.Аиt Подкарпатскоі> Руси. 

Об'Ь ихь мурЬІ розбилися хвил-Б .патиниза~и Ру
синбвь пбд'Ь тя:ш:ку ~ _rод;ину перес.п1щова.вл сла

вя:ньско':В церкви сходного обряду. 

Сила руськоt культурьІ. 

Та В'Ь народ-Б був'Ь головПЬІЙ І\.орень, якого 
не одол'вла велика филя латиньскоt rtультурЬІ, яка 

заmвала У rорщину. Сам'Ь народ'Ь мав'Ь за собою 

пу.л'Ьmуру сто.л1-оn~'Ь, яка вЬІтворила на родн..В обрл

дьт, ntcнt, звЬІчаі>, орнамент'Ь nитоМЬІЙ все:му 

руському народави по тамтбм'Ь боцr:В :Карnатrь 

аж'Ь до. :Киі>ва. И вчуеш'Ь серед'Ь нашого народу 
тот-Б самі> :мельодіи и ті> самt свtтсн.t и церков

н'h ntcнt, що далеrtо вь самбмrь Ки..Вв..В. Народ'Ь, 

.. 
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ЩО nривандрував'Ь srь корі>ня· руСЬКИХ'Ь sемельt 
заховував'Ь не только 81'0ру вь чистбм'Ь виді>, але 
и вrору вь . тако:мь са:мом'Ь стані>, як'Ь et прин13.с'Ь 
З'Ь далекоt отчинЬІ. ВидиМЬlМ'Ь знакомь одноц..Вло
сти русько1> культурЬІ остали нamt деревлянr:В. 
цврпвu, по селах'Ь, всюдЬІ однагові> у своих'Ь рбж
RЬІХ'Ь типах'Ь .од'Ь Папрада до Киtва до Кавказу. 
Только на мtйскt мурованt церкви припала ла
тиньска п:у.nьтура зверху, але и та не зм'Внпла 
кореня ИХ'Ь будовьт. Така старинва церковь ТЬ1Х'Ь 
часов'Ь вь Горянахь, І:~оло Ужгороду, будьвана вrь 
стилю rа.nицькпх'Ь церковь, що були uбд'Ь впш
вомь романсьІ<ИМ'Ь . Хоть она перехрещена на ла
тиньсгу ка о лицю, але фрески (.малюнгn) в1> сере
дин-Б на сті:>н.яхь ПОІ{аsують, що була она мальо
вана ЯК'Ь вс'В церкви на Руеи по византіі1сRИ.М'Ь 
правилам'Ь. Правда, Мадяре перемалюва."'Іи et, по
додавали латиньскі> написи, а такол 'Ь латиньсвій 
образ'Ь І ровавоі> Христово':В муки. Але J{ОЛtдЬІй 
беsсторонвЬJЙ чолов·.Вк_'Ь - скаже, що там'Ь пбд'Ь 
ТЬІМ'Ь мадярским:ь мальовилом'Ь с творЬІ :мальова=

нt МаЙстрО:М'Ь СВnДОМЬ1:М'Ь. ВЬІСОІ\.ОГО ВИ:ЗаПТЇЙС.КОГО 
стилю. 'rамь коїl де лице святогQ 1\Іало свою пова
гу, обрис'Ь, характерrь найвЬ1що':В деv оратпвно'h 
штуки, ВЬ1роб.пеноt столr:Втями достойно п далеко 
ОД'Ь ВСЯКОГО Зе~ІСКОГО И НИ3ЬRОГО будеННОГО CBrETa. 

Латинсьrtа мад.нрщина залила зверху нашь 
Іtрай, перемалювала фирму новою І~расвою, та 

"' .. 
осuова, вь ягои живе душа народу-оста.ла ру~ьпа, 

св'Вдо:ма свое'Ь вьтсшости. И ч.ерезrь ·rоту свtдо-
"' масть могь наш'Ь народ'Ь ІіЬІ).!_ержати ще дальшу 

бурю за часбв'Ь протестантизму и гоненн 3'L боку 
І'абсбургов·ь вь сторону латиньства та вЬ1йшовь 
3'Ь ТОі> бур':В ЧИСТЬ1Й, ПОВНЬІЙ СИдЬІ ІІ СВ':ВДОМОСТИ 
вь довtчну правду, яка керм:уе сві>томь вь исто
ріа століпь. 

(L{онець першоt части). 



. .. 

ДОДАТОRrь. 

EнcRJ psrь до 36.· 41. 63. 73. 99. 103. 
сторонь1. 

Освtтпеня мадярсиоt исторім (до ст.· 36). 
Всі> о письr заннтл Паноніи в'Ь мадярекой 

исторіи nоходять од'Ь вьтrаданьтх'Ь опон·вдань Веа-
# І 

именного истарика короля Бейльт IV. Он'Ь оповt-

дае зь великою славою, .я:кь Мадяре розбили ш':Вс'!'ь 

самостойньrхь державь надь Дунцем'Ь и оокориJІи 

аа сtмь л':Вть цtлу наддунайску ни3ину. Вь тото 

НЬlН'В в·.Врять всі> Мадяре, бо ИХ'Ь поетьт .fЮ3ГОЛ0-
сили rroтo :красньп.1и творами. 

ИсторнЕ и старши .якь Туровцій, :Кеsа, Бон

финь, Прай, Бель и др. такь и новtйши: Гор

ват·ь Стефань, Горвать Михайло, Салай, Рибарій 
п др. пріймають опов'Вданл Беаи:м:енноrо а~ святу 

правду. Та головна похибка Везименного лежить 

вь 'ГОМ'Ь) що ОН'Ь оознtйшу утечу Половці>в'Ь 

(Куманов·ь) перед'Ь Татарами 3'Ь надь Дону на 
·угорщину аь ХІІІ. вtка перев·hс'Ь на походь 

У грбвь пбд'Ь Арпадо~гь вь ІХ. вtці>. До живЬІХ'Ь 

ще сно:минбвь про похбд-ь 40.000 Половцtвь В'Ь 
123Н ро1у додав'Ь фантастичнt неправдивt поді>t 

9 
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и пустивrь лож'Ь вrь истарію У rорщиньт. Тою ло
жею nослугуються мадярскі> историrtи длл потвер- · 
д.женя. свого тьтсячлі>тноrо панованя надrь вс~м:а 

народ~ми У горщиньт. Та "JJC':h тотt опові>данл uе-

_редrь nодувом'Ь исrоричноі> критики ровлетятьсл, 

я~'Ь полова nодrь ві>тром'Ь. 

. До ньтні> важну оцtнку подае Лев'Ь Мудрьтй, 
грецькій ці>сарь (886-909). Онrь nише про Мадяровrь: 
"Тать турецькій народ'Ь, У rpЬl, дуже осторожн':В. 
Вrь тайні> держать · свои намtрьт. Они вовс'ВМ~ 
не мають вtрности, и дуяtе серебролюбн~. Не 

знають додержати nрисяги (:клятьбьt), анt догово

ру. І'lх'Ь не можна Н'Йякими дарами насЬІтити. 

Только що вовь:муть дарrь, влtе вадумують тобі\ 

JІихо. А ворогон-ь своих'Ь стараються поб'вдити не 

т"'лько руками и силою, але nодхлtбством'Ь (лестю), 

неспод1шанЬІМ'Ь наскоком'Ь и вамкненлмrь вс':Вх'Ь 

можлИВЬlХ.'Ь дороr'Ь. При доrоворах'Ь ставлять легкі> 
л • 

усJЮвІл ворогам'Ь, а лкrь .они на них'Ь пристануть: 

тоrдЬІ додають им'Ь щора:з'Ь тяжm'В. Добре знають, 

що их'Ь народrь неnостойньтй, серебролюбньтй (го· 

товьтй до переходу па сторону ворога), и що с.кла

даеся 3'Ь больше nоколtнь, и nрото не ц':Внят:Б 

вьтсоко родинноі> любови. Нtкого, нав':Вть сам':В 

себе, не люблять". 

Наши ннязt до Володимира Велиного (до ст. 41). 

:Киtвська держава од'Ь Олега до Володимира 

зобрала всі> вемл'Б руськихrь племен'Ь, межи ними 

и Подкарпатську Русь. Так'Ь паииt предх:~" в'Ь -'
столі>тю paao.At'O а'О 'X:'U/ioбC'Ьnlt.+иt nпяая.лиt Олеrо:м'Ь, 

Игоремrь, Овятос.павомrь и Володи:миро]}rь будувал~ 
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своиии силами -ве.nичь русько-Б державЬ1. "J rpьr 
вьтсланrВ Олеrо:м:ь до Панопіи брали участь В'Ь nо

ходах'Ь Руси, ЯК'Ь наемна сила на кон.нх'Ь. 

". Так'Ь О .лег?> Вп1.цій ( '79 -9.14) отав?=> славиЬІЙ 
ПО В1Н~'Ь СВОИМ'Ь ПОХОДОМ'Ь 'Нд Цар'Ьгородо. ПосадИВ'Ь 

на човньт войсько усr:Вхrь племень, и рушив-ь на 

Царьrород·ь. Про той поход'Ь опо.вtдае руська 
JІі3топись таку казку : ГреІ\И загородили оесрор

ску npoтor\y лаацухами, обЬІ не впустити Русп

новь до мtста. Та Олеrь велtвь човна вЬ1тягти 

на береrь та всадити ихь зь вtтрилами на Ro.1e
ea. Подувь в·.Втер'Ь тай ааІ{ОТИВ'Ь Русинбв'Ь у чов
нахь подь самьтй Царьrород'Ь. Греки валікались 
и згодились - пристати на все, що Олегь захоче. 
:Казав'!> принести до 12. гривен'Ь срі>бла (6 фун
-т~в'Ь) На КОЖДОГО ЧОЛОВ':ВКа Та Ще на ТЬ1Х'Ь КНЯЗrЕВ'Ь 
и друл\инникбвь,_ що осталися дома. Греr(И прине

сли срібло и велику силу дорогоt тканини, па~о

.JІоки. Тогдьт ~rь прибив'Ь щить на царгородш ой 

брамt на зяаІ\'Ь побr:Вдьr и зробив'Ь доrовор'Ь 907 р. 
ІІа основі; того договору Греки пускали руських'Ь 

:купцr:Вв'Ь, не брали одь .них'Ь мита та давали харчи 1 

на прожит.я: и на дорогу. 

' Року 913. зобравь Олег'Ь 500 човнбв'ь, и ру
шив'Ь ними 3'Ь войськом'Ь на Донrь. З'Ь Дону пе
ретяrвули човньт у Волrу и спустилися на Rac?~?oй

cne .лtоре. Впали на п9бережя та набрали силу до

·бЬ1чи. Але на дороs'В домбв'Ь 'Напали на нихь Хо

варЬ1 и частину добЬІчи одббрали. Народrь осnі>вав'Ь 

тотrь похбд~ у n'Йснлх'Ь и звернув'Ь его на l!Ін
.дийск.е царСТВО, бо . ДОСТаТИСЯ ДО И:ндіи була давна 
.мрІя руського народу одь часовь Олега. 

9* 
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Игир'Ь (914-946) покорив'Ь неаокорнt племе

на, що хотtли одорватись од'Ь Руси. Року 941. 
зобрав'Ь 10.000 войська, посадив'Ь на човньт тай 

рушивь на Царьгород'Ь, бо Греки не додержували 

умовьr. Они ваставили босфорсr{у протоБу кора

блями. ЯІ{'Ь nодплЬІ.тrа руська фльота, яли метати ·на 
не':В "грецьr ій оrонь". !'Ігореві> човньт зайнялися 
-и он'Ь повернув'Ь ИХ'Ь на побережя Мало1'0 Aai~t . 

Напав'Ь на грецк':В · мі>ста и .яв-ь грабити Іtупці>в'Ь .. 
Але Греки напаш руську фльоту зваду. Иrор'Ь. 

.мус'Вв'Ь ПОДПИСаТИ другій ДОГОВОр'Ь 944 р., ЩО не 

буде нападати :на rрецкt осадЬІ (кольоніи) на КрЬІму .. 
Тоrож'Ь року х:одивь фльотою на Касп'Вйске

море. Сходн'h письменники прибольшили зо стра

ху число руськота войська на 900.000. Его не було 
больше ЯR'Ь lO.QOO. Та оно набрало богато добЬІчи, 
допльтло до р':Вчки КурЬІ и Rурою досягнуло Ba-
1-LatJnaaя. Только черев'Ь хвороту В'Ь горячого под

соня мусtло скоро вертати домов'Ь зь вешкою 

,лобьтчею. 

Сьrн'Ь ero Святос.л.аво (9()0-972) вЬІхованЬІЙ 

Ольгою (946 -960) скинувь вь себе всі> княжі> 

саетЬІ і аарчи та убравсЯ: лкrь простьтй вояк.'Ь. За
вsятьтй був'Ь войовник'Ь, не для користи воював'Ь, 

а задля славЬІ вояцко'В и чести руськоі> земл-Б .. 
. ]'втописець 'ппше ва него так·ь: Бувь середньоrо· 

3росту, кремеваЬІЙ та дужій. Нось :мав'Ь короткій, 

очи син'h, бровЬІ rycтt. Бороду голив'Ь, а вуса 

мавь довгі>. На rолов'1 обrолеnой носив'Ь чуприну. 

ЯR'Ь тольки вьтрос·ь, яв'Ь збирати хоробрЬІхь во

якбвь, бо сам'Ь був'Ь хороб,РЬІЙ и леrr\ій mt'Ь пард'Ь 

\JІеопард'Ь) и боrа'Іо воювавь. Не возив'Ь вь собою 

возбв'Ь, нt казана, не варивь, толЬІ{О ntкь мясо. 

·. 
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на вуглях'Ь и так'Ь ·.В в'Ь. Не :мав'Ь шатра, nбд'Ь 

ro.noвy е..Вдло, пбд'Ь себе nапону по~лавь и так'Ь 

спав'Ь nбд'Ь голЬІМ'Ь небом'Ь. Та:к..Вж'Ь були и вояки 

€ГО. А як'Ь ишов'Ь на котрЬІЙ край, спов..Вщав'Ь 

наперед'Ь : Иду на вас'Ь ! - . 
Походь1 Святослава. 

Першій свой nохбд'Ь sаповr:Вв'Ь Хоsара:м:'Ь. 

Пбйшов'Ь на них'Ь, розбив'Ь ИХ'Ь и sруйн'увавь 
их'Ь . столицю Итиль над'Ь Валгою коло Каепr:Вя. 
ТоrдЬІ sверJіІувся на БішЬІХ'Ь Болгарбв'Ь на Boлst. 

Впав'Ь, роsбив'Ь ИХ'Ь, та sа.яв'Ь их'Ь столицю Бол
rар'Ь на I)oлst.. Вертаючи, подгорнув'Ь соб:В сла

вянськ':В племена Радимичбв'Ь и Вятичбвь (поз

нf.йmих'Ь Москал'Йв'Ь). Казав'Ь им'Ь заміють Бол

гараМ'Ь rі.п:атити собі> данину. Та они худоби-і> 
були, бо земля ИХ'Ь убога, тай платили еr:В вr:Вни

ками до Ки'Вва. 

Царьго родсRій д'всарь про ero слав~і> ді>ла 
3агнав'Ь ему боrат'в дарЬІ тай просить : - Ходи, 

славиЬІЙ Святославе, на Дунай ЧорнЬІХ'Т:> Болrа

рбв'Ь воювати ! 
Впав'Ь, роsбив'Ь ихrь, sавоював'Ь Болтарію и 

~УВВ'Ь на Дунаю. Цtсарь sлнкався І Намовив'Ь орду 
Печенr:Вгбв'Ь вдарити на Русь, на Ки·вв'Ь. Свято

с.кав'Ь вчув'Ь, впав'Ь на Русь, роsбивrь Пеqен·в-
л л~ лu 

rов'Ь, оддав'Ь державу сЬІнам'Ь, sоорав'Ь вQисько, 

nбшов'Ь на Царьгород'Ь. цr:Всарь вже sбув:тував'Ь 

Болгарбв'Ь против'Ь него. Ровбив'Ь Болrарбв'Ь и 

ПОRЛИJ\аВ'Ь У rрОВ'Ь аа І НЯ3іf ТоІ mан.я, ЯІ\'Ь ПОД

даНЬІХ'Ь Руси на помбч'Ь. ТогдЬІ сповr:Встив'Ь Гре
кбв'Ь: "Иду ва вас'Ь забрати ваш'Ь І~арьгород'Ь за 
ваше лукавство І~. 

І 

• 

,/ 
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А Греки лукаво nросилися:-- Не маем:е сильт~ 
сRажи, кб.11ько в-ь · тебе вбйська, щобь ва вас'Ь 

всі>х'Ь данину послати. Двадцять - казавь Свлто

слав"Ь, а :м:ав'Ь -тбльRо десять. Але Греки зобрали 

сто ТЬІСЛЧ'Ь вбй.ська и рушили на Святослава. По-

бачивши іаку силу, Свптославові> засмутились. А 
Святослав'Ь вЬІступае и оромовляе до ~бйська: 

- ,Не е вам'Ь :кудьт ді>тись! · І~и волею, ци нево-
<--

~ею, а мусиме битись! Отже не завдайме сорому 

зем.пt русЬRОЙ. Ляжеме туй кбстками t МертВЬL.\1'Ь 
сорому не буде І Як·ь nоллже !'ОЛОва моя; самt за 
себе думайте!" А дружина крикнула: Де твол го- . 
л.ова, к:нязю, поляже, тамой и МЬІ свои по~ладеме 1 

И вдарили, з:н~:ь зеилл гуде. И поб':Вгли Гре

Би, а Русиньт за ними. Мі>сто за мі>стомь руйнуе 

Овя:тослав'Ь, онь до Царьгораду пбдступае. Скли
Rавь раду грецкій император'Ь, що робити. Наду

мались послати Святославови дарунки: золото, 
поволоки, вина. Той и не rлянувь. Ле:м'Ь сказавь 

до· челлди : "Возьмtть собt ". Послали Греки гар
ноt збро1>. Святославь прилв'Ь, вт'.Вшився нею 

дуже и подякував'Ь. Греки мtркують: - ЛютЬІй 

онь чоловtк'Ь, про богацтва не дбае, а за зброю 

хапаеся І Треба миритись ! " И заплатиш Свято

славови велиІtу данину. 

Аж'Ь новЬІЙ цtсарь грецькій, .:иван'Ь Цимисхій 

пбдняеь теперь Болгарбв'Ь проти Русиновь. Греки 

зббрали нове вбйсьК:о и вЬІсJшли ~а Дунай 1 араб

лями зь грецким'Ь огнем:ю. Святослав'Ь зачинивеа 

в'Ь Добростолt (Силистрік) и одбивався три мі>

сяці>. Та они обложили его З'Ь суходолу и з-ь Ду

наю. Стратив'Ь у боях'Ь богато войска, не мбгь 

битис.н. дале-пристав'Ь на грецкій окуп'Ь за Бол-

-
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rарію. Згодився вертати на Русь З'Ь великим'Ь 
с:карбом'Ь та замиритися зо ц'Всарем'Ь. Однак'Ь 
ц'Всарь б~явся его, що он'Ь д'Вйсно збере нову 

силу и за ере Царьrород'Ь. Зато намовив'Ь Пече

н·вrбв'Ь з ас-Ести сл па ~ днtпровЬІХ'Ь порогах'Ь на 

скарб'Ь Святослава. Овятослав'Ь хотtв'Ь силою пере

дер·rися через'Ь ІІеченr:Вrбв'Ь та наложив'Ь у бою 

rол:овою В'Ь трийдять другбм'Ь році> житл 972 р. 

Перша змова Мадярбвь и Попякбвь проти ~уси 
1214 р. (до ст. 63). 

Польскій кня:зЬ Лешеи.ь Бі>лЬІй и І{Ороль Ан

дрtй змовилися вь Спишt проти сирбт'Ь, сьтнбвь 

Романа Великого и вс..Вх'Ь русь.ких'Ь княsі>в'Ь. Они 

посадили вrь Галичu своиХ'Ь дtтей : пятилі>тного 

королевича, Андріевоrо сЬІна, ІСО.[J/ЬО.Аtшна и три- · 

.ІІ.'Втну доньr<у Лemr{a, Сальо:мею. Заходну Галичи

ну З'Ь ПеремЬ1шлем'Ь вsяв'Ь Лешекь, а Авдрtй 

ВЬІПрОСИВ'Ь 3а унію ОД'Ь паПЬІ И:ннов:ентіл . КОрону 
ГаличинЬІ. ОьтнЬІ Романа сид ли на Во.ті.ьтн·в и че

І алИ своеи хвиЛt. Коли У грьт наважалися ще за
брати ИМ'Ь и Вольтнь, стягнули З'Ь Новrороду во

евничоrо княsл Мсrпис.л,ава Удаrпиого. Он'Ь у11ариві 
на Галич'Ь, З'Ь Половдями роsбив'Ь 'JT гров'Ь и .Ля:

хов'Ь, забрав'Ь у неволю Кольомана и Оальомеrо 
l.;.J21 р. Але король. вЬІслав'Ь другого свого сьтна, 

Андр'Йя, що заручився З'Ь донЬІ{ОЮ МстиСJІава и 

СrЕВ'Ь В'Ь Галичи до смерти Мстислава. Але rroй 

Андрtй помер'Ь В'Ь Галичи, об.1ІО?и,енЬІй Даниломrь. 

ТогдЬІ король Бейла І\ . вЬ1славю до Галича русЬ
кого r<вяsл Ростислава, якій о.л~енився з·ь его донь
Rою Анною. Але Ром:анQвичп поб,или У rрбв'Ь и 
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ПолJп~бв'Ь под'Ь Ярославом'Ь 1245 р., Ростислав'Ь. 

утtк'Ь, а Данило с'Йв'Ь на все В'Ь Галичи. 

Бунть Срtбноt землt (до ст. 73). 
В'Ь звязи зь прилученям'Ь Подкарпатско'h 

Руси до ГаJІицько-ВоJІЬІньскоr:В держ:авьт стоИ'l'Ь 
бунтrь Срr:Вбноt землі> 1286 р. Срtбною землею 
назьтва.пасл CnиmCI{a Русь задля свого богацтва 

дороrихrь метал:вв'Ь. Латиньска церква при по:мочи 

нr:ВмеЦьких'Ь кольонистбвrь стана закладати иона
стьтр-в и rtостелЬІ на Спишr:В вяtе за останнЬІх·ь 

· Арnадовичов'Ь. Ай коли Лев'Ь І. прилучив'Ь Под

І ар патску Русь З'Ь Мукачево:м'Ь ид'Ь Галичині>, 

nбднлвся великій бунт'Ь Руси.вбв'Ь на Сf1nш·в про
ти латиньськоt церкви. Всі> лативьскr:В :монастЬІр'h 

u л 

и костельт зруинувув'Ь ~арод'Ь под'Ь nроводоиь 

руськцх'Ь маrнатов'Ь 1286 р., хочь са І'Ь кородь 

Володишrав'Ь І'{. був'Ь тоrдЬІ в'Ь той околацt. 

Спишrь прилучився силою того бунту до гадnцько

вольтвьЬкоt дерл{аВЬІ разомrь 3'Ь други~JП ко:мита-
тами; Подкарпатскогh Pycn. І 

І 

Угода Норіятовича зь Людовикомь (до ст. 73). 

Федбр'Ь Коріятовпчь еtьrстро споsнавь, що 

Польща З'Ь Уrорщино1о пepe.пmtre .1птву. Онь 
nерехилився на сторону .. Іюдовига. 1\.оріятовnч'Ь 

nрибув'Ь до Лодвика 1354 р. и спознавю THJ:Rкe 

положеня притиспенЬJхь латиннига~rи усинбв-:р. 

Задумав'Ь помогти Руспнамrь пресе.1енямrь сюдЬІ 

руськихrь І~ольонистбвю. Tor дьт прихилив'Ь . ю.пви-
1\а ДО TOrB. :МЬІСJJП СВОеЮ ПОЛИТИГОЮ ПрИХИЛЬНОГО 

заходови. Зробпв'Ь зrь !Іюдвиком'Ь договорю, ІЦО 
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Русиньт можуть поселюватисл вь 1УІукачовском'Ь 

княs':Ввств'Й, лrte онь достане за прихильность 

до плявов'Ь Людовив:а. Ф.едор'Ь Коріятович1> мав'Ь 

дос'гати окремь кнлз1>вства Мукачовського, Зем

плин'Ь и Марамарош'Ь. Та:м'Ь почалося переселеля 

Русивов'Ь зо сходу nод'Ь натиском'Ь войнЬІ сусt

дов'Ь ва руських'Ь .землях'Ь. Оно тревало до 1393 р., 
коли самrь Коріятович'Ь перейшов'Ь до Мукачева 

за короля Л иrмонта, зятя Людовика. 

Значtня нольонизаціи Пбднарпатскоt Руси 
(до ·ст. 1 03). 

Подкарпатска Русь була В'Ь старинt тою зем-
з:ею, кудьr переселювалися РусинЬJ, вьтгнанці> в1> / 
часt внутрі>шнЬІХ'Ь ме:tкиусобиць, або добровбльнt 

uоселенцt, тисвен'Й зо сходу. В'Ь руськоrо народу 

3а Карп&тами удержалася до нЬІн'Й для Пбдк. Ру-

. си наsва Загоря, а для Семитороду 3аJ.tл-ося, де· 

могли утtкати Русини . вrь тяжкой годинt. 

Посля: вели~ого переселеня Антбв'Ь, предrtбвь 

Русиновrь, черезrь Семиrород'Ь вrь ІІ ет. маемо пять 
таких'Ь переселень Русивбв'Ь на Пбдк. Русь. Пер

ше громадне поселен.н було а'Ь nриходомrь Мадя

рбв'Ь при конці> ІХ в., друге sa Андрtя І. в'Ь 

половпн'В т І в., третье за Кольомана вь першііі 

четвертинt ХІІ. в., четверте за Бей.v:ьr Г\~" . и Во

.nодис.nава rv~ по наnаді:; ТатарОВ'Ь В'Ь другой ІІО

.ховинt тІІІ в., пяте - за Коріятовича вь другой 

половинt XIv' в. l·ромь сего йщ.nа имиграція че

резrь Семигород·ь вздовJІt'Ь рtки Самош'Ь. Она за

люднила fарамароm'Ь, Бережанщину, У J±·авщиву, 
Зе.м:п;Пищипу п Шарищuну. Только на Спиш'h оста

.ла нщдность найстаршого перв1ютпого насеЛена. 
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::Іюде 3'Ь рrВжвЬІХ'Ь аемель прпнесли свой вЬІ~ 

говорrь у мов·в. Они опинилися на окраинах'Ь 

русьь:оrВ 3емлt побоq'Ь :NІадярбв'Ь и Оловакбв'Ь. За 

то держалися І рі>пко давного ВЬJговору своих'Ь 

батькбв'Ь, хоч'Ь руська бесі>да за Карпата.rvш пой
шаа далі> п · розвинулась. Тому на Подк. Руси за.., 

А 

держалася старинна руська мова В'Ь рожнороднЬlх'Ь 

rоворах·ь рожних·ь оторбн'Ь и рожнихrь стол':Вть. 

Жерела до исторіи Пбднарп. Руси до 1526 р. 
Clzronica Nestoris ed. Fr. Miklosich Vindoboпa 1860. 

Michael Lucskay-Historia Caгpatho-Rutheoпorшn в1) 5 тюrах'Ь 
Во руnописи В'Ь Ужгородt. 

Anonimi Belae Regis Notarii Historia Hungaгica de 
septempriшis ducibus Hungariae. Scriptores Rerum Hungarica
rum, Tyrnaviae А. 1765. 

joarinis de Tuwrocz Clzroпica Hungarorum (АЬ origin~ 
gentis inferta simul Chronica joannis Archidiaconi de Kikullew, 
ad anryum usque Christi 1464. · 

М. Rogeri Hungari, varadensis capituli canonicC Miseгa
bile Carmen, setl histoi"ia super destl'uctione Regni hungaria 
temporibis Belae IV. Regis. 

1737. 

Petri Ranzani~Epitome Rerum Hungaricarum. 
Antonii Bonfini Rerum HungaFicaгunz Decades /V. 
Francisco Kazy - Historia Regni Hungariae Tyrnaviae-

/. BasilOtІits-Brevis notitia Fundationis Teodori Koriato-
1'its, olim Ducis Munkacs, Kasoviae. 

І. ДуJrпmповИЧrь - Историчесиія чертьr угро- ських-ь. 

І-Ш. Унгвар·ь, 1874-1877. 
Д-рrь И. С. Свtнцпцкій - Матерішrьr по исторіи воз

роящепія Карпа'І.'СІюй Руси. Льиов'Ь, 1906. 
D-r Adolf Dobrjanskij - Rede des ungarischen Landtags 

abgeordneten von Adolf Ritter von Dobrjanskij in der Adres 
Angelegenheit. \Vien, 1861. 
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А. Петронт •. Мате.ріяльr исторіи Угорсной Руси. Петро-. 

град'Ь. 1906. 
М. Грушевській. Історія Улраіни Руси 1-1\1'. Киів

J:ьвів, 1 ЯS-1916. 
Fessler. Geschichte von Unganz l-1//. Leipzig, 1867. 
Zinkeisen. Geschichte des Osmanischen Reiclzes in Enropa 

1-111. Gotha, 1857. . , 
3аписRи Наукового Товариства uмевп Шевчевиа. Том·ь 

ХХП, ХХVП, ХХVШ, Х ... ІХ, ........... , ... · _rXY, X~,...~~VI, т туп, 

X .. rxv,rn, XLI, XLVI, rLVfl, ..t--:LIX, LXII, LXI\r, LXVП, 

L~ тv1п, Lx~.L , LXX, LXXXVI, охш, cxrv. 
Стат·.В про :затtарпатсrшх'Ь Ру ·кнов'Ь - л:-ра ГіндоІ а 

d·rpипcrtoгo, д-ра 1"'омашов~Іtого, /!;-ра Ивана Франrtа, Ив. Верх
раци.ого, В. ЩербаRовского п В. Гнатюка. 

Podhardszky Gyёrgy. Magyar-uk1·dn tortenelnzi kapcsqla
tok. 1916. 

/ І 

І • 

/ 

І 
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Змtсть nepшot части : 
_..........-Передпе с;rово ..... . ........... . . . ........... . ... . стор. 3. 

Першій періо.\'Ь ( од·ь \ ·п. до р. 1 031) :. Подкарпа тя в-ь злуцt 

зь Нмtвом"Ь 7-50. 
І . Найдавнtйша исторія І"Іашоt землt. Наtідатгвйшt ~J,ит<>

л'h 9 .-Дагійско-гетійсІ'іа дер~r.:ана 1 0.-Давія ри~Іско1о 

провпндіеr 1 1. -Сланяньсге розселеля 11.- Автьт- на

ши пра11одпчн 12. - Панованя Анаров·r~ 13. - Под'h. ·r, 
С.тrавян ·t. 14.-Аптсн:в ш:rеиепа 14.-Назпа Pycr, п pycr,
Riй народ·ь 15. 

П. Жмтя Русиново изо поганьскмх'Ь часбвь. Родов госпо

дарство 16.-0 ежа 17.-SвЬІча·f> 17.-В'вра 18. - Обря-

о в·І> свята 19 - Гr о~rадсьrі.е Jь.-птн 20 . - Городи 21 .
Перша державьr 22. - Походьr на чуж·.І; se~tJJ:li 23.
Н ашп nредrш вrь походах-ь l{и'hва 24. 

Ш. Старинна культура нашого народу . Наша духона гу:tьтуvа 

26 . -ВЬІразо пашоt давнпnЬІ 27. - .... ~І пстілпство 28.
доFОl'И хрис'l'іяnс·rва 29 .-Панонія 31.-Веmго-:моран

сRа :~epw ава 30. - Дtя.кьность ffпpшra и Методія 31.
Затвердшсня папЬІ 32.-Христіяястnо н-ь Цаноніи 32.
ІІис ьио и мова церІювньтх·І" r~нигт'), 

1\ ·. Прихбд"Ь Мадяров~ над"Ь Дунай . :маднре або УгрЬІ 34.
Вандроrша Мадярон1, 34. -· Похо;".І;rь Угров-ь чсрРа'Ь 

Русь 35 . -Житя Русинов'Ь В'Ь лоно" r·ь ладt 36. - .іЕитJІ 

Уг ов'І 37 .-Мадярш а ~roвa-aepRa.:ro ИС'!Оріи 37. · 
\ ·• Организація держань обох"Ь народбв'Ь. Буйность русьr\о:І\ 

державьr 40. - Пеr е:щ..тш;rі1дьr вт) захо.хной Руси 41.
Потrапш угор І\01> .1.ержавьт 42. - Початrш ку.1ьтурьr 
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Угров'Ь 4~.-Угоl щина корол·Ь.вс·rномт~ 44. - Февдаль

НЬІЙ усз•рой Уrорт;ин.ьr 4:5.-Русь аа ВолодИ}Іира Bem
Itoгo 45.-Организація русько·J~ державьт 47.-... rрещенл 
Руси и нове жит.а 47. Нове житл на ~у и 49.-Вел-ичь _ 
Володимира Вел:иІtого 49. 
Другій п ріод'Ь : r.16дкарпатска Русь пбд-ь Арпадовичамм 

(од~ 1031-1305) 51-86. · 
VI. Переход-ь Пбдкарпатско't Руси пбд-ь чужу руку. При.пуче

ня до УгорщинЬІ 51.-Русь ва Ярос.нава Мудрого 52.
За:мtmаня на Угорщині> 34. - Вшrьш'Ь Русинов'Ь на 

У горщин·в 54.-Русь ва сЬІllОВ'Ь Я рослава 55. - Бо о ть
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НИ'.1На 83.- Сусnб.!Іьнt верстш.>~ 83. - H·!:>мeцr,r{'il ко.ІІ.Ьо· 
НПСlЬІ 85. 
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Найважнtйши похибки : 
Стор. Стр'Вчка: есть: мае бути : 

9. 1. зrь дод у на ех" Д'Ь на зах"д'Ь .; 
17. 6. 3'Ь ropьr евtтьr евитЬІ 

" 8. 3'Ь.доду бидерам~ биеерами, 

19. 7. 3'Ь ГОрЬІ Хорсс~Jб'Ьt'Ч. др. ~ ropca, бога 

24. 4. " В'Ь 06 р. В'Ь 907 р. 
25. 4. " ЩО фИдИ ЩО ЖИ.іlИ 

27. 16. " протикбв'Ь дро·rиковrь 

ЗО. 15. " Бонарь Бодrаї)е 
38. 1. ., е·.Вчкз еtчка 

. 39. 11. З'Ь ropьr цуrарь nyrapь 

41. 17. " (946-960) (9"60-972) 
42. 8. " еьrнами Вододим. еЬІнами Св.атосАава 

43. 11. " лtт'Ьдо панованя ді>'Г'Ь, аж.1> до 

" 5. 3'Ь долу Ванкожrь Ваиком'Ь 
45. 9. зrь rорЬІ ФевиmпапЬІ паджуnапьr 

" . 3'Ь долу (980-1020) (980-1015) 
50. 12. Стававrьея С.аави'Вс.л 

" 
52. 11. Пропущ. титуд'Ь : 
57. 11. зrь r·opьr И стиваніл 

Русь за Ярослава Мудрого 

Иштвавія 

64. 13. З'Ь, ДОду (1205-1235) 
67. 6. (1215-1270) 
69. 5. 3'Ь ГОрЬІ ІЬ-rл-юпеппия V/. 
70. 12. 

" 
Володисдава VI. 

71. 3. 
" 

Вододиедавrь УІ. 

72. 12. 3'Ь доду (130 -1320) 

" 
19. 

" 
ВЬ1смертю 

73. 3. зrь ropьr Руси до ..~. І/. ст. 

77. 8. 'І') абм 

78. 1. зrь доду Аркупrь 
79. 3. 3'Ь ropьr ш.аята 

( 1235-1270) 
(1235-1270) 
Ипnо1і:еиrпія ІТ/'. 

Володиедава ІУ. 

Вод одисдавrь І\ . 
( 1308-1324) 
вr.11мертю " 

Руси до ХІТ . ст. 

раб'Ьt 

Уркуn'Ь 

шдяхта 



Стор. Стрtчка: Е : Мае бути: 
----------------- ---~ 

80. 2. srь rорЬІ Deutschan 
1 . 3. " Под.шьспу 

85. 13. " (1940-1349) 
,, 5. З'Ь доJІ.у ( инеztгпія) 

89. 15. З'Ь ropьr Федр'Ь 
90. 11. " яа дИТОВСКОІ'О 

91. 4. " er:h 
94. 11. n наван~fі 

" 6. " 'rай Перем:ишскіfі: 
95. 11. 
9 2. 

)J 6. 
" 

" 

го орано 

стриt 

ЕорілтЬІ 

101. 2. З'Ь горьr свою 
11 .5. " п.ята 

1 03. 13. " И:М'Ь 
105. 8. зrь долу Марrипа І. · 

, 20. " одалисл 

107. 1 О. " Вододислав'Ь і. 

1,11. 1. " вьrеоку 

" 16. " ПОJJ..Нд'Ь 
112. 3. 3'ЬГОрЬІ .іlИТОВСдt 
117. 2. З'Ь ДОд у R'Ь 1-±90 р. 
128. 3 .. З'Ь rорЬІ u тору 

Deuschau 
Подб.шьсn;у 

( 1340-1349) 
( н,н,с~tгпія) 
І>~дбрrь 

За .11ИТОВСКОІ'О 

ero 
павлнЬІіі 

пан'Ь Перемишскій 

поорано-

братьr ___ 
Коріята 

свого 

пяте 

НИМ'Ь 

~Іартина У. 

оддадидася 

Вододисда.в'Ь ІН. 

ВТ:lСОКУ 

П0.1ЛГ'Ь 

Jl.ИTOБCK'h 

В'Ь 14}j 1 р. 
n .Аtову 

І 

Увага: 3а тотt похи:бкn просить вьrбач ня непрпсуr

НhІіІ подчаст} дру1~у rшиааїп В'Ь Улторохв автор-ь . 
• 

І 

; 
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