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Om Galicia og Ludomiria
ved

P. F. Suhm.
isse Lande have varet temmelig bekiendte i Middel-Alderen, og komme ey
ft edben for i dens Kroniker og Skrifter.
Men i nogle hundrede Aar
begyndte de i de senere Tider at forsvinde i Historien; Indtil de igien ere blevne
meget bekiendte ved den Paastand Asterrig har giert paa dem.
§»

Det ferste er vel et Landskab i Polen, navnlig Halicz, som beholdt stt Navn, DercsNavne.

og som regnedes ril lille Polen, men dog forekom det stalden i de almindelige Geographier og regnedes, naar det stkeede, ordentligen til Rode Rusland, (af hvilket
det i de aldre Tider havde udgiort en Part) da der dog var et Landskab, Ziemia,
for stg felv, som henhorte til lille Polen, ligesom Rode Rusland selv; udi de
geographiske Charter forekom det ey heller, som et Landskab, forend i de aller
sidst udgivne, dog stod Byen Halicz i dem, hvilken har givet Landet Navn.
Korreligen, Lander var uden for Polen meget lidet bekiendt.
Paa Polsk kal
des Lander Halicka Ziemia (i).
I Middel Alderen kaldtes det paa Larm
Galicia, Halicia og Allicia, Navne, fom den Polske Skribent Kadlubko
bruger i Flcrng om hinanden (2). Af Gråkerne kaldtes der Galitza (3), af
vore Nordiske Forftrdre Gallea eller Galatia (4), hvorved jeg ikke kan undlade,

at
(1) Büfchings Geoqp. De nye Charter overPolen«
(2) Anonymus in Ser. Hung. T. I. c. n. p. 9. Thnroct ib. p. 167. c. 98. Kad
lubko p. 29. 25. Sommersberg Ser. Sitef. T. 1. p. 7. T. 2. p. g O. 47.
(3) Cinnamus Corp Byt T. 11. 1. 3. p. 51. Nicetas ib. T. 12. 1. 4. p. 68.
(4) Orvar Odds Saga c. 36. En Polsk Skribent i Sommersberg Ser. Silef, T.i.p.g.
kalder del og Galatia,
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at gisre denne Anmærkning, at faadant viser, hvorvidt vore Forfadre have van
ker omkring i gamle Dage, thi ellers havde de neppe i Tider, da Charter 0$
Geographier vare rare og ubekiendte, vidst Navnet af et Land, der grcendsede til Ungarn, og hvorhen de ey kunde komme til Skibs; af nogle nyere
skrives dette Land Halitsch(Z).
Hvad det andet Landskab navnlig Lodomirra
angaaer, da kaldes det af Ungarerne Lodomer(6), hvilket uden Tvivl skat
vcrre Wlodomir eller Wladimir (*
);
paa Latin bcer det Navn af Lodomi-

ria (7), Ludomiria (8); og at Ungarerne have kaldet Wlodomir Lodomer
bestyrkes og derved ar Pray (9) kalder en Fyrste af Halicz i der 12te Secule
Ludomirius, som Neflor (10) derimod kalder allevegne Wolodimirko; den
Polffe Skribent Kadlubko (ri) kalder det Laodimiria, hvilket er Heel moerkeligt, og paa er andet Sted (12) Ladimiria, og atter (13) Wladimiria.
Bo-

guphalus (14) en anden Polsk Skribent kalder det og Wladimiria, tuen fert
ester Ladmiria (15).

§.
OereS Bell's«
geirhed.

2.

Hvad nu Beliggenheden af disse tvende Lande er angaaende, da ere de
fra meget gamle Tider blevne regnede ril Rusland, og i sar til den Deel, fom
forte siden Navn af Rode-RuSland, hvilket var skifret i mange fmaa Fyrsten«
dommer eller Ducatus ; saaledes siger den Polffe Skribent Bogupha-

lus
(5) Anonymus ap. Schwindtner c. 11. p. 9.
(6) Schlozer ib. Th. !• p- I. Th. 2. P. Z22.
Syn. nor. Hung. Tom. I. p. 59.
)
(*
Schlözers neuer Brief-Wechsel Th. 2. p. 327.

Ncftor

p. 247. 265.

Timo«

Neftor nf SchcrerS Oversattelse

p- 187- i9°- 212 223.
(7) Thurocz apud Schwandt lib. 2. cap. 39. p. 104- c. 99, p, 167.
(8) Nye Chart over Polen hos Homans Arvinger 1775
*
(9) Annal, p. 138.
(10) p. 205.
(11) p. 25. Edit. Gedau. As. 1749. Fol.
(12) p. 33.
(1$) P- 55.
„„ „
(14) Somersberg Script. Silei. Tom. 2. p. 46.
(15) lbid. p. 47. En Anonymus png. 98. kalder det Wladimir»
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lus (16), fom skrev i dct 13de Seculo, at den Polske Hertug Kazimirus for-

ecncde i mob Slukningen af det 12te Seculo nogle Russiske Landskaber, nemlig
Przenrysl, Wladimirieu, Brezsc (uden Tvivl en Trykseil i Stedet for Belcz)

og Drochiek, hvilke tvende here nu til det Weywods'kab Belcz eller Podlachien; (Sn Anonymus som var Archidiaconus i Gnesen, og skrev ved
Aar 1395, beretter (17) , at ved Aar 1349. og derefter regnedes til Rusland
Lutstko med sin Egn (det er Luck eller Luceorien, Hovedstaden i den Luckifke

Egn i Wolhynien) Wladimir og Lwow, det er Lemberg, som og atAac 1378
oprettede Pave Gregorius 9, og Ludvig Konge i Pohlen og Un gern de Bispe
dommer i Rusland, nemlig Przemysl, Chelm og Wladimir eller Lodomir,
og det Erkebispedomme Halicz; ja det var saa bekiendt i Middel-Alderen, at
Gallicia eller Halicz regnedes til Rusland, at endog den christne Nubiske Iordbeffrivere (18) , som ffrev i det rate Seculi Midte, regner Gallisia dertil;
Den Polffe! Skribent Li'omerus (19) som skrev Aar 1536» siger, at Rede
Rusland bestod af tvende Palatinaler Belcz og Lemberg, og al den sidste i scrr
bar Navn af Node Rusland, samt at Chelm regnedes og dertil.
Rede-RuSland havde imod Norden Wolhynien, og Hvide-Rusland (en Part af Lithauen),
.imod Sonden Ungern og Moldau, til hvilket den Deel kaldet Pokmien grcendfede i scrr, imod Vesten Lille-Polen, og imod Asten Podolien. Af alk dette

.er klart, nt Landets Hovcd Navn var Rode-Rnsland, og at Halicz, Wladi
mir famt fleere ikkun vare Fyrstendommer deri.
Rusland og dct Russiske
Folk strakte sig ellers fra Rsde-Rusland igiennem Wolhynien, Podolien, B'.aclaw og Ukraine lige tik Dnieper-Floden og Byen Kiew, hvor Ruffernes Hoved

fade var, ja langt -Asten for Dnieper, hvilket altsammen er bekiendt, og kom«
.mer ey mit ncsrvtrrende Forehavende ved; Men endst'isnk Halicz egentligen fra
sin Begyndelse ikkun var et Fyrstendomme, soa fik det dog med Tiden NavU
as Kongerige, da Det undertvang de smaa anarcrndsende Fyriiendemmer i RodeRuslands hvorfor og den Polske Skribent Starovolscius (20) , som skrev
r

i dct

(16) Somersb. Sciipt. Silefi Tom. 2. p. 46.
>
(17) Ibid. p. 93. 99. 11 2. 11 g.
(18) 5 P.irt. C-iiNiN. 6. v. 262. '
{19) Ad Calcem Hiftoriæ Coloniæ 1589. Fol. in de firu Pc'oniæ lib. I. p. 4R3.
(20; In Polon.o png, 4$ t, s^N! sic.l vcrre 450 , in Mizeleri Script. Hift. P0I011.
Uye 5<tml. II 25.
P PP
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i det ipbe Seculi Midte, rettelsen siger, ar Halicz var fordum det Rnssisse
Riges Hoved, (hvilket er ret, naar der allene indssrcenkes til Rode-Rusland)
hvorforKongen der ogfaa egentlige» kaldtes Kex Halicienfis og iPPeRuffiæ.
Korkeligen: Halicz er egentligen en Bye ved Dnister-Floden, hvis tilhoren

de Landskab og i fter den Egn deraf kaldet Pokurien str-rkker sig til Moldau og
det ovrige til Podokien, Lemberg, det Ziemia Zydoczsnka, og Ungarn, og
Siebenbürgen, samt de Carpathiske Bierge, som rimn kan see pan det nye Chart
over den -Asterrigsse Deel as Polen udgivet as de Homarisse Arvinger, hvor
man ogfaa sinder, at dets siorfte Lcengde er 25 tydsse Mule, og storste Bre
de 23; Saalcdes er dette Landssab nu, men om det fra det allerførste af det
forekommer i Historien, nemlig det 9de Seculi Slutning, har ikke vceret
storre, ssak jeg ikke kunde sige, mig kommer det rimeligt for, at det den gang
haver vceret storre og begrebet tilligemed en stor Deel af det Lembergsse i sig,
eftersom det lader, at det paa de Tider stsdre til Wladimir.
Da det grand
fer op kil de Carpathisse Bierge, ja da een Deel af dem ligge endog i dets sydlige Deel, faa bliver der fatteligt, fwt Boguphalus (21) kalder det Mon
tana Regna (Bierg Rigerne), hvorved han synes og at forstaae de Landssa-

ber Zydacz, Samborss og Sancck, der ligge iden ncevnte Orden og strikke
sig fta Halicz langs de Ungarsse GrcrndferVester paa og fom vel deels i de crldre

Tider ere blevne regnede til Riget afHalicz og Deels ril Fyrstendemmct Przemysi;
Da der altsaa ikke kan vwre mindste Tvivl om Beliggenheden af Landssabet og
Byen Halicz eller Gallicia, fom Ungarerne kalde det, saa maae man dcömeere

forundre fig over, at beremte Skribentere have villet sinde det i Wallachiet (22)
paa Grund, at delte sidste Land ogfaa kaldes Ulak og Islak, og at de Uager

sse Konger kaldte sig Konger af Gallicia, hvilket de ogfaa virkelig giorde, men
hvorved
See og Pray Annales Reg. Hung. Pa; t. I, L. 3. p. 175, hvor han be«
sic iver Galliciens Beliggenhed.

(21) 1. e. x. 43.

(22) Herbelot Bibi. Orient, V. Gallikia Tinion Syn. Chron Hung. Part. I pag. 59.
hvor [)ati anfører, tit Æneas Sylvius eller Pave Pius 2. har holdt Galli«
(ten for Wallachiet. Leunclavii pandeét. Ture, n. 71.
(23) l. e
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hvorved de forstodeHalicz, fom Timon (23) 05 Lucius (24) vidne; Hvad

derimod Wladimir, fem Polakker og Russer kalde det, angaaer, da er detS
Navn saavelfom dets Historie merkcre end HaliczeS, hvilket fornemmelig kom
mer deraf, at Ungarerne kalde det Lodemir, saa ar de Ungerske Konger skrive sig
Reges Lodomiriæ; Den Ungarske nye Skcibenr Timon skriver derfor
udtrykkelig 1714. (25) Lodomiriæ regnum quodnam fit ? ne divi
nare quidem pofium, nifi cum Cromero dicam Wuladimiriam
Ungaros corrupte appellafie Lodomeriam; hvilke sidste Ord findes
virkeligen ikkun fom en Gietning hos denne store Polske Skribent (26). Pray
(27) den udfsrligste af alle nye Ungarske Skcibentere ncrvner vel Lodomiria i
et Veerk, fom er trykt 1761. men forklarer der ikke; Der bliver altsaa ingen
«»den Vcy tilovers at udfinde det end at opfoge det efter det Polske Navn Wla
dimir.
Og da finder jeg, ot ton unrcotite Archidiac-onus af Gnesen (28)
siger, at Lichauerne fulde efter Aar 1349. ind i Ducatus Rufiiæ og angrebs
Wladimir ogLwow, samt indtoge de fasteste Befæstninger Wladimir, Byntz,
(uden Tvivl Busk) og Breecze (uden Tvivl Bclcz), begge i Woywodskabet

Belcz, samt strejfede ind igiennem Egnene af Sendomir, Radom, og terra
Luthonienfis, som maaskee er forskrevet og skal vcere Castellaniet Lubaczow

i Palatinatet Belcz.
Efter nogen Tid blev endeligen Fred fluttet paa Vilkaar,
at Polakkerne skulle beholde Lemberg med sin Egn og Likhauerne derimod Wla
dimir med sin Egn; Naar man nu overveyer LithauenS og Pohlens Beliggen
hed, samt de Staders, der nu ere norvnte, faa kan jeg ikke falde paa anden
Tanke, end at Wladimir eller Ladomir, som Ungarerne kalde den, er Wlodzimiierz eller rettere kaldet Wlodiurirz med sin Egn, som nu udgier det tredie Land
skab ak Wolhynien, og som steder til Palatinatet Belcz; Hos den uncevnte
Ungarske Skribent, som i det /Zde Seculo var Notarius hos Kong B.'la 4de (29)
P p p 2
fore
De regn o Dalmatiæ lib. 6. c. 5. p. 457. in Schwandtneri Ser. Ung. T1 c.
Cromerus de rebus Polon, lib, 7. p. 128. C°L lAnnal. Hunnorüm 6-c. p 311.
Apud Sommersberg Tom. 2. p. 93. 99.
(29) In Schwandtneri Ser. Hung. Tom, I. p. g —10 c. 9—12
frø)
<25)
(26)
(27)
(28)
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forekommer allerede Byen bodomer, til hvilken Ungarerne paa deres Vandring
til det nu varende Ungarn før ft ere komne og derfra kil Gallicia, hvilke begge
Stader havde hver da sin egen Dlix og beboedes afRnlhener (det er Russer);
Da nn Gallicia er uden Tvist Halicz, saa synes dette atter at stadfaste, at

Lodomer er Wlodomir, allerhelst Ungarerne vare efter Bel« Notarius 7 Dage
om nt reife fra der eene Sted tildetandet; Heraf flutter jeg og saa, at begge
Fyrstendømmer da grandftde sammen og at Lodomer haver i det mindste da be
grebet Palakinatet Belc; i sig, tilligemed endeel af Wolhynien, og Halicz

derimod befattet det gant)fl5e Lembergske, eller det egentligste Rede-Rusland.
Grandserne af disse Lande og tvende Stater have ellers varet meget forander
lige, som de have havt OverhaanD til.

I Polens Deel,ung blev Byen Wla-

demirz selv ved Polen, dog strakker den Kcyserlige Andeel sig paa een Miil
nar den, hvilket viiser, at man fra Keyserlig Side haver ansecr Palatinatet
Belez, som en Deel af det Lodomiriffe Rige; Af alt der hidindtil sagde folger
ogsaa, at begge Riger have Navn af Byer, hvilke med Tiden have formedelst
deres Regenteres Magt meddeelt anseelige Lande deres Navne.
Begge Riger

af Halicz og af Lodomir nævnes ofte fammen, og synes ofte at have havt fcelleds Regenkere, hvorfore jeg og vil afhandle deres Historie under eet.
Da
LodomerS Navn er egentligen Wladimir, og man sinder et Wlademir eller Wo-

lodinier i det store Rusland,

faa har jeg engang varet af den Meening, at

den var bleven anlagt af Folk fra benavnte Bye (30), men nu jeg eftertcenker,
at denne først er bleven anlagt af Storfyrsten Wolodimer eller Waldemar imod

det ivde Secnli Slutning, og at den Polstke Wladimir var i det mindste til eet

Hundrede Aar tilforn og maaskee lcengere, faa salder den Gicetning bort; Dog
kommer det mig troeligt for, at den bcer Navn ester og er mueligr anlagt af len
Fyrste Wolodimir, som har regieret i de Egne.

§»
Deres ældste
Inlwaanere-

3-

Saavidt jeg kan spoere, have Sarmatiske eller Slaviske Folk fra de
crldste Tider beboet Egnene af Halicz og Wolodimir, og rimelige« varet af det

Slags
(30) Min Afhandling vm Slaverne t det Kiobenhavnsse Selskabs Skrifter, Tom. '12,
p. 282.

S. Om Galicia og kudomiria.

477

Slags kaldte Vender, maafkee og at nogle Fuisse Folke Slcrgter have opholdt

sig paa de Kandter, i det mindste er det vist , ot der Vendiske Sprog er og fra
umindelige Tider har varcct blandet med meget Finsk; det cr ogsåa vist, at
Tacituö siger, at Vender boede imellem Peucincr og Finner, af hvilke de forste
boede Norden for Donau ved dens Udlob og de sidste i Lithamu (gr).
Men
da Venderne vare deelte i mange mindre Folk, faa kommer det mig trocligst
for, at Biessi og Carpiani have cgenrligen beboet disse Egne.
De fsrste fat
ter Ptolemæus ved de Cirpathisse Bierge, som nu giere Skilsmisser! imel
lem Polen og Ungarn, og hvilke jeg meener at sinde igien i Bosnien, hvorhen
de uden Tvivl ere vandrede i det §te og 6te Seculo, inaassee og en Green af dem
har under Navn af Bessi vendt sig til det Laud, der efter dem endnu forer Navn
af Bessarabia.
Til de sidste nemlig Carpiani anviiftr samme Ptolemæus
Boelig imellem Peuciner og Bastarner, og synes de at vcere Carpi, hvilke
uden mindste Tvivl beboede de Carpathisse Bierge (32) og havde enten Navn
af dem, eller og gave dem Navn; Een stor Deel af bisse Carpi bleve under
Keyser Diocletiano forflyttede til Illyricum Aar 295 (33) , hvor jeg troer,
at de efterhaanden have forandret deres Navn til Croaker og Crabater og smaaligen saaet Tilstod fra deres Landsmnnd paa de Carpathisse Bierge, der og
kaldes Krapack, hvilket er skeet i sier i det Ate og 6te Seculo, efterat Hunner
nes store Magt var svcrkket ester Atilæ Dod; under Heraclio i det /de Scculo sadde allerede Bosnier, Croater og Servier i Illyricco (34), hvorvel
Navnet Belo Crobatien eller del hvide Croatieu (det store Croatien) forekom

mer endnu hos Keyfer Conftantinus (35) i det ivde Seculo med Tillcrg, at
det da havde sin egen Fyrste, laae hen imod Francia, stod uiiber Ottho den
Ppp Z

Store

(31) Tacitus de moribus Germanorum c. 46. Mit Skrift om Folkenes Oprindelse
p. 154, 160.
(32) Ptolemæi Geograph. 1. 3. c. 5. p. 282. Min Afhandling om Slaverne p. 279. i
det Kiobenhavi D Selskabs Skrifters 12 Deei.
(33) Jemandes cap. t6- Eufebius Scaligeri p. 47. Anonymus ad calcem Chron.
Pafca. Corp. Uyz T. 4, P..389, fom dog er Idatius ad calcem Scaligeri Eufebii p 30.
(34) Conftantinus de adm. Imp, in Corp. Byz, T. aa. p. 72.
(35) Id. 1. c. p. 78.
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Store (*) , og var endda ikke Christen; Fra dette Land vareCrobaterne i IIlyrico komne; Efter al Anseende har Conftantinus herved cy forstaaet andet
end Polen, der allerede den gang strakte sig til de Carpcnhiff'e Bierge og var
Eyer af Crakau, Sendomir og maa^ee fleere Stæder i de Egne; i det zdie
Seeulo ved Aar 235 boede Carper endnu i deres gamle Land, sendte Bud til
Romerne om Penge og paaftode at vare bedre end Gorherne (36) ; Omtrent
ved Aar 248. fegtede 3000 Carper, et Folk, der var meget sikikket til Krigen
og ofte angreb (Romerne under den Ost Gothiae Konges Oftro-Gothæ Fa
ner, imod den Romerske Keysers Philippi Feldrherre Decius (37) ? Julius
Honorius (38) en Skribent af det Ate Seculo nævner endeel Folk fra Donau
af ril Astersoen, fom dcr synes, i den Orden: Sarmater, Basterner,
Carper, Gorher, Duli (uden Tvivl Slaver og i sær Servier) Gepider;
Og Æthicus (39) en Skribent af samme Seculo gier og Gother og Carper
ril Naboer.
Efter Evagrius (40) krigede Carper med flere Barbarisike Folk
udi Gallieni Tid i Grækenland, Thracien og Ionien; Ved at overveye alt
dette, saa forekommer det mig rimeligt, at de tilbageblevne Carper, Croater
eller Crobater ere ved deres LandsmeendsNomars blevne meget svækkede og cfterhaanden fortrængte af de sig siden udbredende Polakker og Ruffer, der dog, li
*
gesaavel som de selv, vare ogsaa Sarmatiae eller Slavisike Folk, men dog ei

anderledes fortrængte, end at der endnu boede mange Croater eller Carper i
Lille-Polen endog i der 10de Seculo, og saaledcs, at de Carpathiske Bierge
endnu indtil denne Tid bære deres Navne; Etter al Anfeende have Polakkernes
ældste Stæder, faaftemt de ere Ptolemæi Bulancs, været ved WeichselFloden i Store Polen og Maffovien; Men tTiUDe de derimod stamme sra Lesgi
ved Caucasus saa ere de komne ind fra Asier, og det forst i 4de eller 5te Se
culo,
(*) At Otrho fdfbcg den Skr»re hoS Conftantinus, fem levede med ham, er uden Tvivl
et Gloftema af cn fernere Udffrivcr, som derved har tænkt at gisre dcr tydcii'
gere, hvilken Ottbo det var.

(36)
(: 7(gg)
(39)
(40)

Petrus Patricius Corp. Byz. p. i§.
Jornandes cap , 6.
Ad calcem Mels Lugd. Bat, gvo ib, i68 5. p. IZ.
Ihid- P 45.
Hi ft, Eccl. lib. 5. c. 24.

S» Om Galicia og Lttdomiria.

479

tufo, hvilket bestyrkes derved, at deres egentlige Navn er Lecher, for hvilket
Poli er fat, der betyder paa Slavonic en Slette og deres Navn altfaa fair
meget, som de Lecher der beboede Sletten; Hvad Russerne angaaer, da var
deres aldre Navn Polaner, fom Neftor (41) vidner, fordi de boede paa en
Pole eller siet Mark i Egnen af Kiow ved Dnieperen, hvilke Folk vare efter
mine Tanker Anliffe Slaver; det Russiske Navn kom forst op der efter Neftors Sigende i det 9de Seculo under Oleg ved Warcgerne, det er Folk fra

vort Norden og bredede sig derpaa alk videre og videre ud, men SporSmaal
bliver dog om det Russiske Navn ei forhen haver varet bekiendt paa andre Ste
der, en Undersogelse, jeg ikke vil indlade mig i, da den ei vedkommer mit nar
varende Forehavende; Saa meget er vist, at allerede i det 9de Seculo skutte
Indvaanerne af Gallicia og Lodomiria varet Russer eller Rüthener, om man
kan troe den UnqarfFe Skribent Kong Bela Notarius, efter hvilken Unga
rerne komme til Kiow Aar 884» eller som Katona (42) vil 888 , hvor de finge

overhaand, tvunge dem faa og Fyrsten af Susdal til at give sig Gisier, og
aarlig Skat, og droge derpaa giennem Lodomer og Gallicien til Pannonien, der
efter dem fik Navn af Ungarn, thi de maatte love Ruthenerne i Kiow ei at
ville fatte sig ned i Gallicien.
Dette viifer, at Indvaanerne der ogfaa vare
Rüthener og stode i uoye Forbindelse med dcm i Kiow, hvorvel fanvel Gallieien som Lodomer havde sin egen Fyrste; Og at denne llngarfTe Anonymus
har anseet disse Lande for da, at have varet beboede af Russer, kan ogfaa fluttes deraf, at han siger, at Pannonien imellem de Floder Theys og Donau
grandfede til Rüthener og Polakker; Efter denne Tid regne ogfaa alle Ungar#
ffe, Polffe og Russiske Skribentere disse Lande til Rusland, hvorfor og Nav
net Rode-Rusland forekommer endnu der.
Hertil kommer, at Byen Galitfch eller Galicz endnu findes i Rusland i det Archangelffe Gouvernement og
hvilken fer haver varer et Fyrstendomme og er el Landffab for sig, der ligger
imellem
(41) Pag. 42 til 44, 49, 5J, 56, paa hvilket sivste Stev han vidner, at Slaverne finge
af Waregerne toet er vore nordisse) fsrst det Navtr Russer, men kaldtes egfaa
Poloener fordi de beboede Sletter.

(42)

Anonymus in Sihvandneri Script. Ung. e. §—12. T. I. p. 7—10. Katona Hift.
erit. primorum Hungarise Ducum p. 99. 100,
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imellem te Landskaber Wologda, Susdal oa Iaroslaw (43).

Vil man nu

Ek age, fom baade Navnet 04 Folke-Focrden medssrer, ar de Haliczi^e eller Galliciske Ruffer, og venteligen de af Lodomer med, ere komne fra dette Sted og
Egn i der store Rusland, hvor maaskee det rette Risaland eller Rusland har
kigget fra de crldste Tider, saa synes baade dets Fraliggenhed og andre Omstcendigheder at udfordre, at det maae i det feettefle vcere ffeet i der 6te Scculo i
Anledning af Avarernes Vandringer ogChazarernes store udbredte Magr. Alt
dette bestyrkes end meere derved, at i VtUe^oIen ved de Slesisse Grcendfer
ligger er Hertugdom Sevetien (44), hvilket uden Tvivl endnu bcrr Navn efter
der hvide Servien, fom Keyfer Conftantinus (45) kalder der i det I2de Se-

culo, hvis Indvaanere endda vare udsbte i hans Tid, og hvis Land grcrndsede
ril de hvide CroarerS, hvorfra en stor Deel begave sig i det 7de Seculo ril Key«
fer Heraclius, som indrommede dem det Land sonden for Donau, der endnu
beer Navn af Servien ; Hvor vidt del hvide Servien i Polen haver strakt sig,
Ml jeg ikke kunde sige, dog kommer der mig for, at endeel af Slesien og LillePolen haver Herr dertil; Efter al Anseende ere de, saavclsom de hvide Croaker,

blevne meget svcekkede vcd deres Udvandringer i der 7de Seculo, og deres Lag
de derpaa efterhaanden faldne i Polakkers og Ruffers Hcender; Markeligt er
det, at Aarbogerne af Fulda (46) , som siutte med Aar 900, sige, at Soraber boede i Dalmatien; Da nu disse Soraber ey kunne vare andre end Scpvier, sonden for Donau, saa viiser dette, at Sorabi, Servii, Serbli, tn eb
hvilket sidste Navn Keyfer Conftantinus belegger dem, cre det samme Folk

efter adskillig Udtale; c 11 Mcening den lcrrde Lucius (47) derfor ogsåa an
tager; Men heraf synes naturlig at folge, at de Soraber eller Sorbcr, som
boede i Lausnih og endnu boe der og have deres eget Sprog, ere af samme Folk
fom Servierne sonden for Donau, allerhelst de begge ere Slaver;
derfor var det, at en lard Mand vilde sammenligne disse tvende endnu blom

strende

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

Bilfchings Gcegr. T- 1. part. 2. p. 720.
Ibid. p. 1009.
Do a dm. Imp. Cap. 3 r. 32.
In Frelieri Ser. Germ. T. 1. p. 14.
In Schwandtneri Scr. Flung, T. 3. p,

Ranfts Des. des Sluff- Reichs p. 74.

lib. 1, e. 15,
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strende Sprog; Ingen undre sig over, at Folk boende i Servien og Lausnitz
anfecs af mig for de samme, thi dct er fadvanligt udi Middelalderens og de
vandrende Folkes Historie, at faadanne Spring forekomme.
Obotriter eller
Abodrilcr boede i Mecklenburg og ligeledes ogfaa ved Donau, begge vare Sla
ver og eet Folk, det sidste lidet bckiendt, men det forste derimod dcsiomeere;
Soraberne maae i det feencste vcere komne til Tydstland i det 6te Secnlo; Saa
mange og store Vandringer og Udbredelser kunde ei andet end svcrkke Croater
og Servier og foraarsage at Polakker og Russer nedlode sig i deres Lande, som
vel og vare Slaver, men som dog komme fra andre Kanter, da de forste, nem
lig Croater, derimod synes al have vceret de Egnes crldste Indvaanere, thi Ser-

virrne ere uden al Tvivl komne der seenere, hvorvel i meget gamle Tider, og
uvist naar, fra et Landskab i der store Rusland, fom endnu bevarer sit Navn
i den Bye Nowgorod Scwcnskoy, hvilket ligger i det Kiowfke Gouverne
ment og hscre tilforn ril Herrugdemmet Severien, der laae imellem Czernickow,
Smolensk's, og Woro:in; Fra dette Severien ginge Servicrne maassee alle
rede i det 2dcrSccn!o, og rimeligen for Gokherncs Overmagt, komme til det nu
varende Lille-Polcn, og maassce endeel af det un vcerende Rede-Rusland, kaldte
det Severien og udsendte derfra vandrende Hcere til Lausnitz og Servien, hvor
deres Navn bedre har vedligeholdt sig end i deres rette Stamme Lande; Lomo
nossow kalder de Folk, som boede i Rode-Nusland imellem de Floder Pripar,
det er Przypecz og Dnieper, i hvilken den falder, Slaver Ormoier, et
Navn, som ellers er mig ikke bekiendt, og maae de efter disse Floder tildeels
ogfaa have beboet Wolhynien, hvorvel han fatter Wolhyner deri, og altfaa
besiddet endeel af Lodomir.

§.

4.

Som forhen sagt, saa forekomme Navnene og Landene af Halicz, Gal- Deres5)ricric
licia og Lodomer ferst ved Aar 884 eller 888, thi efterat Ungarerne havde for- Seeulum.'^"

ladt Kiow og vare blevne fulgte paa deres Mars til Pannonien af mange Rus
ser og Cumaner, komme de til Lodomer, hvis Dux tilligemed de Fornemste

underkastede sig dem, ginge dem i Mede og gave dem kostbare Forceringer.
Der opholdte de sig i 3 Uger, og gav Fyrsten dem ved Afsseeden til Gisler sine
tvende Soaner, og alle Sonner af Jobagierne, hvorved de Fornemste forsiaaes,

tTye Saml. II. 25.

O, q q

og
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og desuden i Forcering 2000 Mark Selv, looMark kogt (det er purt) Guld,

utallige Skind og Kapper, 300 Heste med Sadler og Tomme, 25 Kameler,
1000 Axer og flere Gaver; I den fierde Uge droge Ungarerne til Gallicia,
hvor de paa samme Maade bleve modtagne, og finge til Giffel Fyrstens rene
ste Sen samt de andre Fornemmes Ssnner, 10 fFiønne arabiske Heste, deccm
Farifii optimi, zoo Heste med Sadler og Tommer, 3000 Mark Solv,

200 Mark Guld og kostbare Klaver til deres Fyrste Almus og hans Mand;
Ester een Maaneds Forlob forlove Ungarerne Gallicien, og giorde fast Forbund
med de Russiske Fyrster: Fyrsten af Gallicien lod 2000 Bue-Skyktere og 3000
Bonder bane Vey for dem igiennem Skoven Houos til Pannonien, gav dem
ogfaa Qvceg og andre Fodevahre med, og paa faadan Maade komme Ungarer
ne til Pannonien ved Raad af Russerne fra Gallicien (48) ; Af dette fecS, ar

Lodomer og Halicz vare da mægtige og rige, hvorvcl det sidste meest, nun kog
ingen af den; i Stand til at imodstaae Ungarerne.
Vel fandt, ar alt dette
beroer allene paa ben faa kaldte Kong Belcr Notarius, cn Ungarsk Skribent
af det 13de Seculo, og at Keyser Conftantinus, som skrev ved Aar 950,
forer Ungarerne igiennem Moldau og Siebenbürgen ind i Ungarn, men hertil
fvarer jeg, at Belæ Notarius dog beraaber sig paa gamle Folke- Sange, og

at begge Fortællinger kan foreenes fammen ved at lade et Partie Ungarer gaae
den eene Vey, og et andet den anden.
Om Cnmanerne maae jeg dog ved
denne Lejlighed anmærke, at nu er jeg overbeviist om Rigtigheden af den afdode Thunmans Meening, at de have været en Art af Uzer eller Polew-

zsr og fslgeligen havt Landet ey langt fra Kiow inde, forend Patzinakerne
komme der, hvilke maaskee bleve faa let i Stand til at indtage Landet der, ved
det Cumanerne vare svækkede ved deres Udvandring med Ungarerne.
Af det

hidindtil sagde er det klart, at faavidt man veed, haver Halicz og Lodomir ey
staaet under noget fremmed Folk, forcnd under Ungarerne, siden de vare blevne
beboede af Russer, men efter al Anfeende har Ungarernes Overherskab denne
gang ey varet længe over dem, og det deels fordi Ungarerne droge længere bort
og finge nok at bestille med Bulgarer, Græker, Slaver i Pannonien og Mcehren,

deels
(48) An ap. Schwandtn. Tem. I. cap. 10—12.

(49) Neftor p, 53. 46.

Katona p. 99.

Biifchings Gcogr. T, I. P. 2. p. 765.
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deels og fordi den Nussisse Fyrste i Kiew Oleg , vor sidste OrvarOdd , cn
indfod Nerss, begyndte at blive meget mcrgtig; faa at han allerede Aar 885
ssal h ave undertvunget Nadom, en Stad i Woywodssabet Sendomir i LillePoleu, med mindre ar Indvaanernc ved Sascha eller Szosna Floden i det Belgorodsse Gouvernement ssal forstaaco derved, fom uden Tvivl er rigtigere. Ved
formeldte Flod ligger efter Honians.Svort cnByeGalicz, fem jeg dog ikke kan
finde i Büschingo Geographie, men vcl hoe ham (50) og Ranft (51) en
Gaditfch eller Hodiatfch; Dersom Galicz var rigtig, fom det dog vel ikke er,
faa kunde man for Nærhedens Skylo snarere fore derfra Indvaanernc af Gallicia.
Men derimod er det vidst, at Oleg ferre Kcig Aar 885 med Sulibocherne og Tiwerzerne, der boede ved Floderne Bog og Dniester henimod Ha
vet, og at han Aar 907 havde Tiwerzer og Duleber i sin Herr imod Gråkerne,
hvilke sidste boede inde i Landet ved Bog , omtrent i Podolien og Woywodssabet Brarlau og ere maassec de samme, fom Dnli clstr Servii, Severier, i det
Mindste sarkter Belford Sewero-Busch urer ved Floden Bog bag vcd Wolhy

nien (52) ; Ja han havde endog Chorwater i sin Hcrr, hvorved neppe kan fors

staaes andre, end de, fom boede i det hvide Croatian; Da nu Podolien grcrnd«
fer op til Halicz, faa er dette maassee og da bleven undertvunget af ham, i det
mindste stod det siden i Samfund med Regenterne af Kiew, faa den Under
tvingelse kan vcere bleven befordret ved Ungarernes andre Krige, og ved det
tvende Bredre streede omtrent paa de Tider sammen om Herssabet iHaliez(5z).

Chrowaterne beboede Biergene ved Halicz; have de da staaet under de Kiowsse
Regenrere, faa maae de af Halicz rimeligen og faa. Ved Aar 944 havde Igor,
Regent af Kiow, Tiwerzer i sin Herr imod Grcrkerne (54)
*
Ved Aar 970
gjorde Storfyrste Swetoslaw af Kiow sin Son Wolodimer til Regent i
Nowgorod; Wolodimers Moder heed Nalufelra Datter af Malcus eller ret
tere Malco fra Lubtfchan, det er Lublin i Lille-Polen (55); hvilket atter viiftr,
Q g q 2

(50) Blifchings Geogr. T. I» P. 2« p. 762.
(51) P- 198.
(52) Nefior p. 53. 46. 56. 45.

(53) Orvar Odds S. c, 36.
(54) Neftor p. 69.
(55) lb. p. 88. Lomonoflow alte Russische Geschichte p. n6.

hvor
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Hvor langt de Kiowsbe Fyrsters Negiering strakte sig ind i Polen langt forbi
Halicz; Aar 981 begyndte Wolodimer, Storfyrste af Kiew, Krig med Lecherne eller Polakkerne og fratog dem Pcremischel, det er Przeniyst i Lille-Poftn;
Tcherwen, hvilken jeg ikke tiender, med mindre det skulle væreCzerwonogorod i
Podolien, siden DIugolTo8 Driver detCzervien, i hvilket Navn maastkee Ser»

viens eller Severiens ogfaa stikker. Han indtog ogfaa flere Slæder, hvilke endda i
tidtmeldke NeftorsSib, det er efter Aar 1100, si ode under Rusland (561) .
Miecislaus regierte da i Polen og henforer den Polsse Skribent Dl tig o (Tu s
Krigen til Aar 985; Przemyst ligger Vesten for Halicz og Czerwsnogorod Asien,
hvilket synes at viife, at Halicz maae da og have staact under de Russige
Fyrster i Kiow, hvilken var Hovedstaden for gaudsse Rusland; Hvoraf fees,
at jeg haver vildfaret i min Afhandling om Patzinakerne (s62), folgende Bayer,
ved at tillægge dem Halicz og Rode-Rusland paa de Tider, som dog sna
rere stode under Russerne i Kiow, hvorvcl jeg derfor ikke nægter, at jo Pahinakerne have jævnligen streifet ind i Halicz og Rode Rusland. Da og Sieben
bürgen for den stsrste Deel horte da vel til Ungern, men dog noget deraf til

Pahinakerne, faa kan derfor Keyfer Conftantini Udsigende endda staae ved
Magt, at Pahinakien laae Norden for Ungarn. Da den Kiowsike Storfyrste
Wolodimer omvendte sig i det Aar 988 eller 990 til den christelige Grcekisike
Troe i Andledning af, at han ægtede den Grækisse Prindfesse Anna, s«a
blev heele Rusland efterhaanden chcisined (57) og deriblant ogfaa Halicz og
Lodomer; Men som Polen var allerede fra Aar 983 af omvendt til den chri
stelige catholsike Religion og Ungern ligeledes fra 983, faa udbredede den catholsse Lære sig ogfaa herved i Halicz, eftersom dette Land var snart i Russers,
snart i Polakkers, snart i Ungarers Hænder.
Aar 993 eller 997, fom Din
go (Tu s har, hvilket jeg dog kroer at være urigtigt, siden han lader sin egen
Regent Mieciflaus regiere til 999, da han dog dode 992 efter den Tydsiks
Skribent Ditinarus, som levede paa de Tider, hvorom alting er, saa i det
Aar

(56') Neftor p. 97.

DlugoHus lib. 2. col. 108.

Bilfching 1. c. p. 1012. 1020.

isG1) Kiobenhavnsil? Sclftabs Skrifter Tom. 10. p. 271.

(57) Neftor p. 105—109.

Ding o Hus lib. 2. col. 9 [—93

garn Tom. I. p. 415—416.

Gebbardi Hist, von Un

Lornonoffow p. 146—168.

S. Om Galicia og Ludomiria.

485

Aar 993 eller 997 frigete Wolodimer ni eb Croaterne, dem nemlig i det hvide
Croakien, som beboede de Carpathisse Bierge; Paa Hiemveyen sireed han
med Patzinakerne og overvandt dem ved Sula Floden i det Kiowsse Gouver
nement, hvor han siden til en Erindring anlagde den Stad Perejaslaw (58) ♦
Patzinakerne var et mægtigt og grucfcmt Folk, der beboede Moldau, Wallachiet, Bessarabien, en stor Deel af Woywodssabet Braclaw, og Ukraine lige
til Dnieper, og paa den estre Side af bemeldte Flod oven for Crim lige til
Don Floden.
Ved denne Leilighed maae jeg og anmærfe,at Dlugoflus synes
ot have brugt Neftor, t£i han anfører Ting, som ey findes hos nogen ældre Polsk
Skribent og allene hos denne Russiske Historieskriver. Vcd Aar 998 fortæller han,
og Neftor, som anfører det til 994, hvorledes Patzinakerne overvunde Wo
lodimer i eet stort Slag ved Wosilaw, maasikee Wasilkow, ey langt fra Kiow
Vesten for Dnieper (59) .
Efterat Wolodimer havde antaget ben christne
Troe, synes det, ot han levede i Fred med de Christne, i det mindste giorde
han faa med Boleslaus udi Polen, hvortil maassee ogsaa kom dennes Strid
barhed og Magt, fom Dlugoflus t)i(, der henfører det til Aar 1001, hvor
imod Neftor beretter det under Aar 994 (60) ; Men Vilkaarene af Freden
ere ey komne til os, dog kommer det mig rimeligt for, at Haliczer forblevet
under Wolodimers Heyhed; Hvorom alting er, faa varede denne Fred ved,
faalænge Wolodimer levede, og komme baade Polen og Rusland derved i
Velstand; Men efter Wolodimers Dod opkom Stridighed imellem hans
tvende Sønner Svetopolk og Jaroslav, og tog da den første Flugten til
Polen, hvis Konge Boleslaw gik derpaa ind i Rusland, hvor han gjorde
stor Fremgang, faafom Stæderne vare endnu ey omgivne ni eb Mure, men
havde ikkun faste Kasteller, hvilke han lod ligge urørte; Saaledes drog han
frem lige til Luck i Wolhynien, hvor han ved Bug Floden overvandt Jaroflaw

i et stort Slag, og indfatte Svetopolk i Kiew, hvilket han dog fort efter
maatte forlade, da de Russisse Indvaanere der stoge hans Folk ihiel.
Paa
hans TilbagerMars indtog han de Tzcherwensiffe Slæder, hvorved, ester det
Q g g 3
jeg
(58) Dlugoflus c, 12;. Neftor p. 109—it I.
($9) Ibid. col. 123. Neftor. p. m. Biifching p, 76c.
(60) Ibid, col. i;;. Neftor p, 114,
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jeg forhen har fagt, de Podoliske venteligen forstaaes; Om faa er, da har vel
oq Halicz ogsåa da afladet at staae under Kiews Heyhefr, i det mindste vil Din
gl O (Tas , ak Boleflaw beholdt mange Russisse Vefastuinger lige op kilKiow;
Neftor henfsrer dette til Aac 1018, men DlugofTus til 1008 og 1009. °1
fortceller siden ved 1018 en nye Krig imellem Jaroflaw og Boleflaw, m?u
da Wolodimir vist dode 1015, faa er dette urigtigt , og DlugofT har

af een Krig giort tvende, hoorcil kommer, at hans Beretning strider imod
Dithmar, en Skribent, der levede paa de Tider; Men dette er vel rigtigt,
som han beretter ved Aar 1019, at Jaroflaw giorde Fred med Polakkerne, paa
Vilkaar, forn det fyneS, at disse beholdte deres Erobringer (611) , og kegger
Martinus Gallus (612) tik, at Rusland, (hvorved egentlige» kun det Rede

og Wolhynien forstaaes) var lcenge siden Polen ssatssyldig, han fynes og at
tale om tvende Krige imellem Boleflaw og Russerne; Men fra Boleflaw
dede, enten 1030, fom Neftor vil, eller og 1025 efter DlugofTus, hvormed
og den meget celdre Saxisse Annalist, der flutter med 1339, overeenstemmer (62) , faa angrebe de Russige Storfyrster af Kiow og Brodre Jaroflaw

og Mftiflaw paa nye Polakkerne og toge de Tfcherwensisse Stader ind, hvorvel
DlugofTvU, tit den nye Konge i Polen Miciflaus strax tog dem tilbage, om
hvilket sidste jeg dog hoyligen tvivler, thi ligefaa mcegtig fom Polen var under
den store og duelige Boleflaw, faa afmcegtig var det derimod uiifrerMieciflaw,
dog tilstaaer DlugofT felv, tit Jaroflaw hiemfogte Aar 1038 endog Mafo-

vien baade til Lands og Vands (nemlig, han lob med sine Baade op ad Flo
derne, og trak dem fra den eene i den anden) hvilket Tog er vel det famme, fom
Neftor omtaler ved 104.it
Efter alle disse Omstændigheder bliver det troeligt,
ar Rcgenterne af Halicz og Lodomer have efter Boleflavs Dsd staaet en tid

lang under Storfyrsten i Kiow hans Hsyhed, thi det er rimeligt, at de dog
derfor have havl deres egne Fyrster, hvilket ogfaa bekrorfles derved, at den
Ungarske
(611) Dlugoflus col. i$i—154, 167—169.

Neftor p. 121.

Dithinar.

(612) p. 62.
(62) DlugofTus c. igi. 200. Neftor p. 125- 126. Annalifta Saxo apud Cornerum
T. I. col. 457. Martinus Gallus p. 58, forø strev i Polen selv ved Aar mo
glor ogsaa 1025 til Boleflai Dsds-Aar.
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Ungarske Skribent Thurocz (63), om man og kan troe ham heri, raler cm,
at de tvende flygtige Ungarsse Prindser og Bredre Andreas og Leventa

forlede Polen og begave sig til Kongen af Lodomer, fom dog ikke tog imod dcm,
hvorpaa de forfoyede sig til Cumanerne og derfra til Russerne, fra hvilke An
dreas blev hentet Aar 1045, °O befleeg den Ungarske Throne; Aarbogerne af Hildesheim (64) rale om en Henric Son af Stephan Konge i
Rusland, som Aar 1031 blev paa Jagten drcebt af cl Vildsviin, denne Ste
phan var egentlig Konge i Ungarn paa de Tider og Henric kaldes ellers
Emer i c ; De Russer, de begave sig til, vare efter Prays (65) Meening de,

der grcrndftde op til Ungarn, riimeligen allfaa de af Lodomer.

Omtrent ved

denne Tid nemlig 1043 blev Vcnssab og Fred paa nye siuttet imellem Rusland
og Polen, i dct Jaroflaw gav sin Softer Maria til den nye Polsse Konge

Cafimir enten Aar 1043 , fom Neftor vil eller og 1041 efter Dlugoflus,
som tilligemed beretter, at da gave Polakkerne fsrft mange Befæstninger og
Landssaber tilbage til Russerne, fom de havde besiddet siden den store Boleflai
Tid (66) , hvilket, faa fremt det er rigtigt, bor forstaaes faa-ledes, ar Po
lakkerne afstode dem ved Freden, thi jeg har forhen viist, tit efter ald Formod
ning havde Jaroflow allerede taget dem tilbage igien Aar 1031. efter Boleflai
Dod; Siden var Fred imellem Rusland og Polen indtil 1067,
Isjaflaw,
Storfyrste af Kiew, flygtede til sin Fasters Son Boleflaw, Konge i Polen,
fordrevet af sin beflcegtede Wfeflaw, Fyrste i Poloez, hvilket Land siden lcenge
tilherte Litthauen, men da, og nu igien, Rusland; For at fatte Isjaflaw ind
igien begyndte Boleflaw Krig Aar 1069, som Neftor vil, eller og 1070 og
1071 efter Dlugo/T, der og retteligen logger til, at Boleflaw vilde igien
indtage sin Oldefaders den ftore Boleflaws Erobringer, og paastod tilligemed
at have Ret til store Stykker af Rusland efter sin Moder Maria og ved sin
Dronning, som var en Russiss Prindseffe.

(63) Ap. Schwandtn. T. I. c. 39,

p. 104.

Dog der gik ham paa samme
Maade,

Gebhardi Hng. Ges. 1. L p. 452' 453'

(64) Ap. Leibnitz Tom. I. p. 726.

(65) Annal. Reg. Hung, ab anno 997 ad Carolum Imnm.

(66) Neftor p. 127.

Dlugoflus Lib, z. col. 218.
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Maade, fsrst havde han overhaand, satte Isja (law paa Thronen , men maalte
trcrkke sig tilbage og forlade Kiow, da Rufferne hemmelige» drcebte hans Folk; Imid
lertid indlog han dog siden den meget faste Bye PrzemySl i Rode Rusland (6/)

og fra denne Egn, maaffee og fra Halicz, da de stsde sammen, er det vel at
Russerne bragte Boleflaw Skat til Cracau, som cn Anonymiff Polff Skri
bent fortæller (68) , der skrev imod det 14de Seculi Slutning; Over den ec
det vel og at han satte een af sine AdelSmcend til Stadtholder, naar Boguphalus skriver (69), at han fatte saadan een over de Russlffe Fyrster, hvoraf

jeg flutter, at Halic; og Lodomer har da endnu havk sine egne Fyrster; I en
Krig imellem Boleflaw og den Ungarske Konge Salomon mistede den sidste
mange Folk i Bierg-Egnene imellem Rusland og Ungarn (70), hvorved tyde
lige» peges paa de Carpathiske Bierge ved Halicz; Og som Boleflaw drog
did, saa giver det atter en Formodning, at Fyrsten af Halicz har da ftaaet
under ham.
Aar 1073 kom det atter til Krig imellem Rusland og Polen, i
det Isjaflaw forjaget fra Kiow tog paa nye sin Tilflugt tit Boleflaw, som

flr;y gik ind i Lodomirien, hvilken efter DlugofT fdotcS sidelt C helm , men i
hans Tid Luck , hvoraf ftes, at Wlodimiria begreb i sig det Palarinak Chelm
og den Lucklske Egn, som var en stor Deel af Wolhynien.
Wladimirieu
havde da tre faste Stceder: Wolyn, hvoraf maaskee Wolhynien har sit Navn,
Wlodomir og Chelm, hvilke da vel ikkun vare befcestede med Trcee-Volde , men

laae derimod paa store Heyder og havde stcrrk Russiff Bescetuing inde.
Boleflaw indtog Wolyn (71) og tvang Aaret efter 1074 Georg , Fyrste as Wla

dimir, til at indgaae Fred og at give sig Grsler, hvorpaa mange Russer flyede
fra bemeldte 3 Byer til Kiow, hvis Fyrste Wfewolod gik Boleslaw i
mode, men blev overvundet af ham (72) .
Efter disse Omstcrndigheder kan
jeg ikke fatte, at det er mueligt, som Neftor (73) vil, at Wolodimir,
Wfe wo
*
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

Dlugoflns c. 264—268. Neftor
Apud Sommersberg Tom. 1. p.
Ap. Sommersberg T. 2. p. 26
*
Ibid p 27.
Dlugoflus col. 272. Neftor p,
DlugofT. c. 273. 274.
P- 139.

p. 136. 137.
23. Martinus Gallus p. 73.
27.

izF.
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Wlewolods Sen, skulde Aar 1076 have hjulpet Polakkerne imod Tschechen
ne, der er Bohmerne; hvorom alringer, saa er delvist, ot Bokflaw ctis
ten 1077, føm Neftor vil, eller og 1076 efter DlugofT, paa nye indtog
Kiew, filtte IsjaflaW atter ind og vendte med riigtBylte tilbage (74). Trl
Aar 1078 henferer DlugofT, men Neftor vel rettere til io&d og iog6, at
Wfewolod, Storfyrste i Kiew, indtog Luck i Wolhynien fra Jaropolk,
Isjaflaws Sen, som dog Boleflaw efter DlugofTftat have iglen taget (75),
Aar jogi efter DlugofT, eller 1091 efter Nefhor, drog den Russi fte Fyrste

Wafilko, cn Sonneson af Jariflaw ved Rostistaw, ind i Polen med mange
Polouzer cller Uzer, og odelagde det vidt og bredt (76) .
For at komme did
ind , maatte de nodvendigen drage igiennem Halic; eller Lodomir; Efter Dlugo(T(77) stal den PolftePrinds Mieciflaw, Boleflaws Sen, have efter
Raad af sin Farbroder Wladiflaw, Hertug i Polen, (thi efter Boleflaws
Dod ferte de Polfte Regcntere ey den Kongelige, men kun den Hertugcligc Ti
tel) , Kgtel den Russifte Prindsesse Eudoxia, Syster afSvetopolck, Stor

fyrste i Kiew, for derved at blive des vissers paa de Russfte Landskaber, hanFadcr havde untertvunget.
Den Ungarske Historieskriver Thurocz(78) vil,
at Ladiflaus, Konge i Ungarn, som regicrede fra iogo til 1096, ftal vcere

faldet ind i Rusland (det Rsde nemlig, fom grandfede til ham), fordi Cunertie, saa kalder han Cumanerne, havde efter Russernes Tilskyndelse faldet ind
i Ungarn; Russerne vare for fvage til Modstand, og lovte derfor at varre Ladiflaw lydige i alle Ting; Derefter ftal han have indtaget Cracau; Mcn
om alt dette finder jeg ikke, at nogen anden taler, og han er en Skribent af
det iZde Scculo; Saa meget er vist, at Polen og Rusland vare da temme
lig svage og sonderrevne vcd indbyrdes Krige, hvilket gav Lithaucrne og Iatvegerne eller Iatvingerne, der begge beboede det nu vcrrcnde Lttthauen, Anledning til Aar 1089 at falde ind i Landftaberne af Luck, Lodomir og Lemberg,

og
(74)
(75)
(76)
(77.)

139. DlugofT. col. 278—282.
142. 14;. DlugofT. c. 288
*
289.
145. DlugofT. col, 300.
312. Og den langt aldre Martinus Gallus
Kodlubkonis Gedani fol. 1749.

Nertor p.
Nertor p.
Neftor p.
Lib. 4. c.

(78) Ap. Schwandtn. T. 1, p. 135, c. 50.

X7ye Saml. II. B.

Rrr

p, 77. ad cakem
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c<3 nt edelegge dem med Svcrrd og med Ild (79) ; Da nu Polakkerne, under

hvilke disse Egne da egentlig stode, ey kunde beskytte dem, saa afkastede alle disse

Russer deres Aag Aar 1091 og uddreve de Polske HovcdSmcrnd og satte sig i
Frihed (go) .
Aar 1097 forligte de Russiske Fyrster sig saaledeS, ot Svetopolck skulde vcere Fyrste i Kiow, David i Wlodimir eller Lodomir, Wolodar i PrzemySl og Wafilko i Tcrebowl, hvilken vel bliver Trenibowla i

Halicz, hvoraf jeg flutter, at han regiercde over Halicz; I andre Russiske

Stceder ^5sten for Dnieper regierte andre Fyrster, hvilke jeg dog udelader, da
de ey vedkomme mit Forehavende; Dog denne Foreening varede ikke lcrnge, thi
Svetopolck, forladt af David, lod stikke synene ud paa Wafilko, hvorpaa David vilde bemcrgtige sig dennes Lande, men Wolodar belejrede ham i
Buscletk nden Tvivl Busck i Palatinatct Bielsk, hvorpaa h-.it gav Wafilko

kos; Ved denne Leilighed erfarer man, at David herskede ogsaa over Luck i

Alt dette
viifer ogsaa at Fyrsterne i Przemysl, Halicz og Lodimir vare da frie, og stode
Volhynien og over Turinsik, hvilket sidste Stcrd jeg ikke kiender.

da hverken under Ungarer eller Polakker, hvorvel deres egne indbyrdes Neenig«
heder foraarfagede, at saadan Friehed varede kun kort; Deter ey mit Forfort
«t fortalle alle disse Krige, da de egentligen vedkomme den Russiske Historie,
men kun saa meget, som behoves for at forklare Skiabnon af Halicz og Lodomir; Svetopolck forbittret over det, David skiod Skylden paa ham for

Wafilko« Mishandling, fogte nu Hielp hos Polakkerne, David ligeledes;
Den Polske Hertug Wladiflaw hialp egentligen ingen, men sogkc kun at fiffe

i rort Vand.

Svetopolck indtog Lodomir og David begav sig til Czernnnogorod i Podolien.
Derefter bekrigede Svetopolck Wolodar i Prz mysl

og Wafilko i Terebowl, men blev overvundet, sendte Bud til den Ungarffe
Konge Coloman om Hielp, og giorde sin Son Mftiflaw til Regent i Lo

domir, som dog strax efter blev ihjelskudt med en Piil Aar 1099 den 2den Ju
lii.
Efter adffillige Forandringer maatte David flygte til Polouzerne og til-

sidst lade sig ueye Aar 1100 med det lidet Sted Dorogobusch i Wolhynien, hvor
han dede; I disse Forvirringer betienke Svetopolck sig as Litthauiffe Trop
per;
(79) Koialowitrz Hift. Lith, Part I. Lib. 2. p. 44.
(go) Dlugoffus p. 316. 317.
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per; Tis sin Son Jaropolk gav han Lobomir.
Dlugofi henforer nft bcft;
til 1094, men uriflttqcn, da Coloman ey blev Konge før 1096; Dog det
gaaer nok an, at han henregner Freden med David til 1090 (#i).
I det
samme Aar drog den Ungarffe Konge Coloman imob Wolodar i Przemygs,
og belejrede det med 8000 Mand.
Paa|"5uddet var, ot Rusierne havde tits
ladt Cumanerne eller Polowzerne at plyndre i Ungarn; Den Russige EnkeFyrstinde Lanca, maaffee Roftiflaws Enke og Wolodars Moder, og den
samme Neftor kalder Janka, det er Anna, Wfewolods Datter, som dode

m2, den Zdie November, giorde da Knæefald for Coloman, og bad forgie«
ves om Fred, thi Coloman sparkede hende fra sig; DeCumanff'e Gesandters
bleve og afviiste, men i det felgende Slag om Natten erholdte de foreenede Rus
ser og Cumancr, under Anførsel af den Cumanske Regent Boniak, en stoc
Seyer, og dræbte 4000 Ungarer (82) ; Siden blev Venskabet imellem Un
garn og Rusland faa stærkt, at Coloman agtede i andet Gistermaal Aac
U04. den 2 lde Augusti Predslawa, en Datter af Sevetopolck Storfyrste

i Kiow, men forstiod hende ester nogen Tid, og vilde ikke erkiende Boris, font
hun havde fod, for sin Son (831) .
Mange Russ-ste Fyrster og deriblant
Wolodar i Przemysl foreenede sig siden fammen, og giorde Indfald i Polen,
men bleve stagne ved Weixel - Floden af den unge Polste Printz Boleftaiv,
Wladiflaws Son (832)*
Denne Herre kom Aaret efter 1102. paa Thronen,
og giftede sig 1103. mob Zbiflawa, lotter of Svetopolck, Storfyrste i
Kiow, som var Arving ril Riget af Halicz, hvoraf jeg næsten stulde stutte,
at hendes Moder havde været Wafilkos Datter, dog siger Neftor, at Sve
topolck paastod efter Fader og Broder nt have Rettighed til Wa fil kos og
Wolodars Fyrstendømmer; H.raf stutter jeg, at den Polste Skribent Boguphalus fliør Zbiilava kun til Arving af Halicz, allerhcldst han og uretteli-

gen giør hende til Svetopolks eeneste Datter, allene for derved ot vise en god
R r r 2

Grund

(81) Neftor Pag. Izg. l6o. i6r. 165—169. Biifching p. I2IZ. 1019. 1025.
Dlugoflus col. 326—340. 344„
(82) Neftor p. I68.I7Z—176. Pray p.99 100. Dlugofluscol. 329. Gebbardi.
(831) Neftor Pog. 173. Gebhardi p. 494.
(8Z') Dlugoflus 346. 347. Martinus Gallus p. g5.
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Grund til Haus NegentS Paastand paa Haliez, som dog aldrig kunde have
retmæssig Sted, saakcenge der vareRussiffc Prindfer;(8z') Hvorom alting er,saa
bragte Zbiflawa Aar 1106. den 12te April en Prindftsse til Verden kaldet
Swaitoflawa, uden Tvivl den famme som og kaldes Judith, men dede selv
Aar nog» i hvilket samme Aar tn TEgte-Pagt blev ffuttet imellem Polen og
Ungarn faaledes, ot Stephan eller Coloman en Sen afden Ungarffe Kon
ge Coloman med en Datter af Hertug Roger i Sicilien, ffulde have Ju
dith den Polske Boleslai Datter, og gav Boleslaus hende i Medgift Zipser-

land eller ScepuS, som siden har tilhort Ungarn indtil 1417, da Sigismund
pantsatte det til Polen; Derpaa blev den tinge Coloman kronet til Konge i

Halicz, og da vedtaget, at Przemysl ffulde og være hendes Livgeding tillige
med Zips, begge paa Livstid.
Brylluppet blev opfat formedelst begges unge
Aar. Hvorledes det er tilgaaet, at Svetopolck i Kiow, som dog havde en
Sen ved Navn Jaroslaiv, har siddet stille til akt dette, og ladet Ungarer og
Polakker ffalte og valte med hans fornemste Eyedomme Halicz og Przemysl,
ligesom de vilde, begriber jeg ikke, ey heller, tøvor Wafilko og Wolodar
ere afblevne, de egentlige Fyrster i bemeldte Byer.
Maaffee Svetopolck,

som ellers havde Land nok, og som krigede ideligen med Polowzerne, tøar over
ladt Halicz og Przemysl til deres Skiækme, allerhelst han var besvogret med
begge Regenterne af Polen og Ungarn, hvis forecncde Magt Halicz og Przemysl
vare alt for svage til at imodstaae, og derfor uden Tvivl underkastede sig, og
siod derpaa Przemysl en kidlang under Polen, hvorvel det derfor havde sin egen
Fyrste, men Halicz synes en Tidlang at have tøørt til Ungarn, hvis Konge Ste
phanus mistede fin Polffe Gemalinde Judith efter faa Aar, hvorvel nogle
lade tøende længe overleve ham; Ellers var tøan en vellystig og svag He»re, og
kom Halicz derfor igien fra Ungarn, hertil kommer, at Svetopolck dode
1113. ben 16de April, maaffee tildeels af Sorg fordi hans Datter var Aaret
tilforn bleven hiemsendt af hendes Mand den Ungarffe Kong Coloman, og
maatte ligge i Barselseng hos tøam med sin Son Boris, som Coloman cy
vilde tiendes ved, og heraf opkom Krig imellem Russer og Ungarer, dog døde
Coloman 1114. den 5te Februarii fsrend det kom dertil, og blev Ste
phan
(833) Dlngofius c. 34g—350.

Bognphalus op. Som. T. 2. p. 30.

Neftorp, 166,
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phan Konge efter ham, men var mindreaariq i de meste 9 Aar (54). Forend
alt dette ffeedte, havde Jaroflaw, Svetopolcks Son, giort ui2. er Tog
imod Jatveqerne, hvis fornemste Befæstning var Drohiczy iPodolien eller Palatinaret Bielcz ved Bug-Floden, der falder i Weixel, og overvundet dem,
hvorpaa han ægtede en Datter af Mftiflaw, Fyrste i Nowgorod, ligesom og
Wolodimer, der nu var bleven Storfyrste L Kiow, gav 1113. den ure September sin Son Roman en Datter af Wolodar til ægte, ventelig for at befkierme Rtiffernes Ret til Przemysl (85).
Der opkom den gang ingens Krig
herved, efterdi Wolodimir havde nok med indbyrdes Stridigheder at giere;
Saaledes bekrigede han 1117. Jaroflaw i Lodomir, og havde da med sig til
Hielp David, Wafilkos Ssn, og Roftislaw, Wolodars Son, som
maastkee da regierede i Halicz og Przemysl, hvor dog Faderen Wolodar
endnu levede, hvorvel den sidste Bye stod under PoljkHoyhed; Wolodimir
beleyrede Lodomir, dog blev Fred strax giort, men Aaret efter mg. igien brudt,
hvorpaa Jaroflaw flyede til sin Systers Mand BoJeflaw i Polen, hvor han
forblev i 4re Aar, og Wolodimir indfatte sin Son Roman ril Regent i
Lodomir og efter hans Dod 1119. den i§Ian. fin anden Son Andreas (86).
Wolodar, Fyrste af Przemysl, giorde Indfald i Polen, hvis Hertug Boleflaw, efterår han forgieves havde beklaget sig for Wolodimir, Storfyr
ste i Kiow, hvilket synes at viife, at de Rrrffiffe Over-Regentere endda forde
Overherffabet over Przemysl,og fslgeligen faa meget meere overHalicz og Lodo
mir, der kaae dem nærmere, faa feiWte Boleflaw sin Feldtherre Græv Peter Wlaflidis Sen imod ham, som overvandt ham i et Slag, forfulgte og greeb ham over
Maaltid i Wissokie udi Polesien, det er Palatinatet Brziefc; Dette stkeede Aar
1122; For hans Losladelfe blevjaroflaws Son fatt til Giffel, og 20000Mark
Selv betalte; Denne Losladelfe blev udvirket ved WolodimersSsn og kom
han tilbage til Przemysl den 22de Julii.
Boguphalus giev Wolodar urigRrr Z
.v
tigen

(84) Dlngoflus col. 360. 373. 374. Gebhard» p. 487. 493. 494.495. An. aj.
Som. T. i. p. 28. Boguphalus ib, T. 3, p. 36, Pray p. log. no.
Neftor p. 176.
(85) Neftor p. 141. 176.
(86) Neftor cont, p. 17 g. Dhigoff. eol, 410, 411,
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tigen tis Konge i Lodomir (87) .
Ef er denne Foreening bcsiuttede Bokflaw
jgien at indftette den fordrevne JerO flaw, og til den Ende at bekrige Storfyr

sten Wolodimir.
Ved Przemysl soreenede han sig med den Ungarffe Kong
Stephan mod Wolodar oß Wafilko, Fyrsier af Przemysl, og imod Wo
lodimir, Wolodars Ssn; De indtoge de Stcrder Velcz, Czetwonogrod
og Wladimir med sieere Casieller, som tilhørte Riget af Lodomirien, og sendte
Ja rofla w i Forvcyen med 7000 Mand, men han faldt i en Figtning imod
Andreas Wolodiinirs Sen, enten ved Kiew, som DlugofT vil, eller
rettere ved Wladimir efter Neftors Fortsætter, hvorpaa Fred blev sinttet ved
Mcrgling af Wolodar og Wafilko, og Ungarer og Polakker vendte tilbage;
De Ungarske Skribentere kalde Jaroflaw Bezenus, og henfore Krigen urets

teligen til 1125, ligesom og Neftors Fortsætter noget efter henforer Jaroflaws
Dsd uretteligen til 1129 (88) ♦
Aar 1124. sendte Wolodar sin Son Wolo
dimir ind i Polen, som plyndrede Landet indtil Biecz i Egnen ^ved Cracau,
men Aaret efter brod Boleflaw ind igien i hans Land, og overvandt ham ved
Wilichow, hvorpaa Wolodar forfoyede sig til Halicz, som altsaa rimelige»

(var hort ham til, og samlede der en Krigshcrr paa nye, men den ^de Diartii
Aar 1126. dode han og blev begravet i St. Iohannis Kirke ti! Przemysl; Hans
efterladte Senner deelte sig i Riget; Wolodimir fik Zvinogorod i Palatinanat Braclan, hvilket ft)ncs at viife, at Halicz maae og have siaaet under Wo
lodar, oßRoftiflaw fik Przemysl; Imellem disse Brodre opkom 1127. Ufred,
faa at Wolodimir kaldte Ungarerne til Hielp og Kolliflaw Russerne, hvil
ken og tvang sin Broder at flye til Ungarn Aar 1123 (89) .
Efter dette
fom Boris, den Ungarffe Kong Colomans (Søn, som Faderen ey havde

villet kiendes ved, til Boleflaw, og bad ham om Hielp til at firms paa sin
Fadrene Throne imod Bela den 2den, der da besad den, men Bela vandt
Aar iiZ2. ved Hielp af Tydffe og Bøhmer, og Boleflaw maatte for sorsie
gang

1. p. 29. Boguphalus ib. T. 2. p. 36. 57. Kad«
calcem Dlugoffi T. 2. c. 3. cel, 721.
Biifching
179. DlugofT. col. 41g.
Pray p, 120. Neft. Gpntin. p. 179. lgz.
(89) DlugofT, 424.425. 427. 429. Biifching c, 1021. Kadlubko p. 48.

(87) An. 8p. Somersb. Tom.
lubko p. 47. & ad
p. 1034. Neftor p.
(88) DlugofT. c. 419. 420.
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gang siye (90) .
Derefter fortozfkr Dlugoffus (91) en Tildragelse imellem
Jaropolck , Storfyrste af Kiew, og Boleflaw og Grev Peter Wlos-

czowicz afXiaz.der i alleMaader ligner det forhen anforte imellem Boleflaw,
Wolodar, og Grev Peter Wlaftides, hvorfor jeg anseer det for een Til
dragelse; Folgen deraf ffal have va?rek, ot Jaropolck odelagde Aar 1175.
den 8 Marlii Wisticia, en anseelig Polsk Stad i Palatinatet Sendomir, og
lod Hynene udstinge og Tungen afficere paa en Ungarsk Prinds, uden Tvivl
Boris, som havde forraadt ham den, ja lod ham desuden gilde; For ot hcevne
dette, odelagde Boleflaw Aar 1136. alt Landet Lodomir, hvilket Jaropolck
havde >135. givet Isjaflaw, Mftiflaws Son; Derefter udjog Jaropolck
og de Russiffe Fyrster, Jaroflaw, Boleflai Svigersen, fra hans Fyrstendom

me, og da Boleflaw siden, troende paa glatte Ord, Indbyggerne af Halicz
gave ham, at de vilde indsatte Jaroflaw paa nye, og derfor drog uvarligen

derhen, blev han overvundet af Russer og Ungarer og undgik felv neppeligen;
Og som dette skeedte 1137. og han derpaa dode 1159, hvorpaa Polen blev deelet
iblant hans Sonuer, faa lader det, ot Halicz og Przemysl have siden en tid
lang erkiendt Polens Hoyhed (92) . I en indbyrdes Krig udi Rusland kaldte
Storfyrsten Jaropolck Hielpetropper ogfaa fra Halicz og Lodomer til sig Aar
1138 (93) .
Den beromte Grev Petrus Danus faa kaldet, fordi han var
fra Danmark, og som stod i faa stor Anseelse hos den Polske Hertug Boles
law og hans Son Wladiflaw, under hvilken han dog tilsidst faldt i Unaade,
Aar 1148. eller rettere 1144., var gift med en Prindftsse Maria, uden Tvivl
fra Halicz, som var bestorgtet med Boleflaws ferste Gemahlinde; Siden gif
tede han sin Datter med Jaxe, en Hertug i Sorabien, maafkee i det PolsseSe-

verien (*
),

og stod Brylluppet i Breslau (94); Forhen har jeg sagt, ot Wo-

lodimir
(90) Proy 125. 126« Kalnbko p. 43. 49.
Dlugoff. 433. 434.
Kadlubko
alt. edit. c. 731—736.
(91) Dlugoflus c. 434, 436—442.
Biifching p. ioio.
Boguphalus p. 39.
Kadlubko c. 724 725. 729. 730.
(92) Dlugoff. c. 443—445. Boguphalus p. 39. 40.
(93) Neftor cont. p. ,87.
)
(*
Dette befrcefrcé derved, at Dlugoff. c. 501. taler ved Aar 1462. om Jaxa d«
Milchow armiger; nu ligger Milchow efter Biifching p. 1004 i Palatinatet
Cracan, ry meget langt fra Sevcrien.
(94) Boguphalus p. 36. 41. Kadlubko p, 36. Anon p. 37. ZZ. Dlugoff. 421.
462—466.
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lodimir
fft)e til Ungarerne, men fra
bage og have indtaget sit Fcedrene Rige, thi
og blev af Wfewolod, Storfyrste i Kiew,
law i Polen til Hi,lp; Dog 1144. blev han

dem maae han vare kommet t\b

Aar 1142. reaiercke han i Halicz
sendt med siere Fyrster Whdisselv bekriger af Wfevvolod , som

endog forte Polowzer imod ham, hvorimod h m kaldte Ungarer til Hielp, begge
Krigshære stode ved Zwinogrod lange i hinandens Aasyn og strakte Krigen sig
hen til Trembowla; Endeligen lod Wfewolod endeel af Heeren drage over
Przemysl og Halicz, saa den kom Wolodimir i Otpnflcn, hvorover denne
Erobre sig Freden for Penge; Aaret efter 1145. kon, Wolodimir og flere
Fyrster efter Wfewolods Befaling Wladislaw i Polen til Hielp imod hang
Bredre, men de bleve alle overvundne; Forbiktrer uden Tvivl herover bekri
gede Wolodimir Aaret efter Wfewolod , og indrog Prilucka i Palakinatet

Braclaw, men Wfewolod dsde samme Aar den i Julii (95).
Aar 1149.
var nye Krig i Rusland; Storfyrsten Isjaflaw blev afsat og flyede fra Kiow
kil Luck, og fik derpaa Hielpetropper fra Geyfa 2. i Ungarn og fra de Polske
Fyrster Boleslaw i Cracau og Hen ri c i Scndomir,

hvorimod hans Mod
standere finge Hielp fra Wolodimir i Halicz og fra Polowzerne, hvorpaa Un
garer og Polakker ginge hiem misforneyede, som Dlugoff vil, nred Isjas
*
laws qvindagrige Opforsel, hvorpaa ved Wolodimirs Mcegling Fred blev
flutter til Luck, hvorefter Isjaslaw begav sig til Lodomir, men indrog 1150.

Kiow paa'nye, hvorfra han atter fordrevet maakte begive sig til Lodomir, hvor.paa Wolodimir drog tilbage til Halicz, og strap efter indtog Isjaslaw Kiow

paa nye ved Hielp af Ungarske Tropper, thi han havde givet sin Daner tiere«
Konge Geyfa 2. til crgre; I det sidste Slag havde Wolodimir Overhaand
over Ungarer og Bshmer,men Aar 1152. blev han <y langt sraPrzemysl tvende
gange flaget af Geyfa (*), som derpaa fluttcde Fred imellem ham og Isjaflaw,
hvilken Wolodimir dog strax brod, og dede kortester cm Vinteren, hvor

paa
(95) Neftors corn. p. 190—192.
Bülching rorr.
)
(*

Boguphalus p. 42.

*.
Dlugofl

466—472-

Den Grerkifle Skribent Cinnames 1. 4. c. ir. Mt-er Wolodimir Bladimir Regent
as Gaiiha , oa siger , nt han sted i Forbund med Romerne, (det er Gråkerne)
og al Kcpscr Emani:el begyndt« sornrmmeligcn for hans Skyld Krig med den
Ungar»
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pan hans Son Ja r c flaw rcgitrede i Halicz, fom Aar 1153. holdt et stork Slag
Hieb Isjaflaw ved Trembcwla og nedde ham kil nt gnae tilbage (96).
Jaroslaws StLkre vare blevne gifte i eet Aar nemlig 11,51, Anaftafra nub Bo
leslaw, Herrna i Cracau, og Eudoxia med Mifko , Hertug i StorePo-

len.
Ja rosla w var og besvogrck med Georg, Storfyrste i Kl om', og havde
hans Datter til ægte, hvorfor hånt og 1150. blev overgivet of Georg den
Skad Lmschcff', men Aarct efter belejrede de beage forgkveß Miftislaw Isjaslaws iSø;i i Lodomir.
Aar
indkog dennc Mftislaw ^ctv, giorde
Rollislaw ril Fyrste, og drog selv til Wo! o dim ir. Noget efter bleveHielpe-

tropper af H - lir; brugte i de Russige indvortes Uroelighedcr.
Aar 1160. eezkcde Boleslaw af Cracau i andet ©iftcrniaol Helena, Datter afRofUslaw, Fyrste i Przcmysl.
Egnen ved Cz^rvonogorod blev 1163. plyndret as
Polakkerne (97) .
Andronicus, en Grækistk Prinds, flygtede til Jaroslaw, Fyrste af Halicz Aar 1165, hvilken de Grækiske Skribenters kalde Je-

roftlalms, Regent af G a li ha, et Tauroftythilk (det er Russistk) Folk.
Ved
denne Lejlighed nævner Cinnamns cgfia Roflislaw, som regietede i Przemysl, og fra den Tid af fogte baade den Grcekiffe Keyfer og Kongen af Un
garn at trække Regenten af Halic; paa deres Side, font fsrst enten bortlovcdr
eller bortgiftede sin Datter til den Ungarske Konge, der kort efter skal have for
skudt hende, men dog siden tog Keyserens Partie.
Aaret efter giftede Ja
ro si a w sin Son Wolodimir med Malfride, cn Datter af Swetoslaw,
Fyrste afTfcherniqow (98).
Sonnen Jaroslaw er det uden Tvivl, fom gav
sin Datter til Ottho, Son af Mifko, Hertug i Polen, hvilken Ottho holdt

siden med fin Farbroder Cafimir imod sin egen Fader, og hialp til, at han
blev
N iaarste Geyfa, c. g. ml'er ban om Chalifii, ber hiulpe Ungarerne imod Ema
nuel, og fulgte notten Mose Lov, efter Navnet synes de at have været fra Ha»
licz, men rstti Religionen Chaznrer.

(96) NcHors cost, p. 200—2 l 2.

Pray 136, 138. Thurocz cap. 66. p. 146.
DlugofT. c. 488. 491'
(97) DlugofTus 484. 496. 497, Neflcr cont. p. 216—219. 221.
(9g) Pray Pog. 15?. Neftnts cont. p, 223—225. Cinnamus 1. 5. c. 14. 15. 16»
p 105. N.cetas lib. 1, p, 6g. 69.

tlye Satnl. IL 23.
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blev stodt fra Regimentet Aar 1177; Imidlertid dode Mftislaw, Isjaslaws
Son, Regent afLodomer i Wolhynien Aar 1170, eller 1171» om Hosten (99).
Bemeldte Cafimir sogke at satte det sonderflidte Polen i Stand igien, til den

Ende angreb han 1182. forst Brzssc i Polesten og indtog den; Derefter drog
han mod Halicz for igien ot indscrtte sin Svoger Miecislaw, som hans egne
Bredre havde uddrevet under Paaskud, at han var fod af et ulovligt Wgteskab,
og at hans egen Moder Boleslai Datter ikke vilde kiendes ved ham (o). WoFyrste af Halicz, Miecislaws Broder, ^V^ewolod Fyrste af Belz
og mange andre Russiske Fyrster, hvoriblant de af Lodomir, ginge Cafimir i

lodimir,

mode, men bleve overvundne i et stort Slag; Den sidste flyede til Belz , men
den forste til Bela Z. Konge af Ungarn og bad ham om Hielp.
Cafimir
indtog derpaa Halicz og indsatte Miecislaw paa Vilkaar, ar han i Medgang
og Modgang skulde staae Polen bie; Han underlagde ham og igien Przemyel;
med de Russiffe Fyrster stridde da og mod Polakkerne udvalgte Folk af Trebianer, hvorved jeg forstaaer dem af Trcmbowla og Parter, fom jeg ikke kiender;
I Anledning af denne og folgende Seyervinding sige de Polske Skribentere, at
Cafimir foreenede igien med det Polske Rige Przemyöl, Wladimir, Brzesc,
Drohiczyn med deres Befæstninger og Byer; Tre Aar derefter nemlig 1185
*
Miecislaw forgivet af sine Undersaattcr i Halicz, hvilke derpaa sendte til
Wolodimir, som opholdt sig i Ungarn, hvis Konge Bela sendte strax sin Son
Andreas did, der tog Halicz i Besiddelse, dog for sin Fader, tßi Wolo-

dimir blev i Ungarn kastet i Fcengsel; Cafimir havde imidlertid beskikket
Roman, Fyrste i Lodomir, til Fyrste i Halicz; Han var Wolodimers yngste
Broder avler af Swentoslawa (*) , Boleslai Krivufii Datter med den
RnssiffeFyrste^Vlewolod, som og skal have regieret i Halicz; Dog Roman

kom denne gang ey dertil, thi Landet var i Ungarernes Hander, af hvilke

Wolo(99) Kadlubko p. 55. 55.

Dlugofl". 1. 6. c. 524. 535.

Neftors cont. p. 208.

(o) Hun skal have avlet ham med eh Ungat (T PrindS Lolomsn, fem Gebbardi m«
ner at have varet Son af ovcnmeldre Boris, dog alt dette er meget morkt.

O $)enne Swentoslawa har enten varet Judith selv, fom forst aatede den Ungarsk»
Konq Stephan eller og rn yngre Syster »f hende, avlet af Bcleslaw med den
Russiffe Prindfesse.
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Wolodimir iinbgif n88/ broq ti( Cafimir, under kastede sig ham og blev
ved Magt indsat, og Ungarerne udjagede. Wolodimir m a at te da endeligon

forpligte.sig til at skulle nr cd sine Eftermand være Hertugerne af Polen lydig;
Over bette faldt Bela 1189. ind i Polen og Cafimir ind i Ungarn, dog begge

Uden at giere nogen Fremgang, hvorover en Stilstand paa 3 Aar blev stukket
1190.
De Polske Herrer vare meget misnoyede med Wolodimirs Jndscettel se og giorde derfor Frafald, imedens Cafimir var henne at forlige Roman
af Lodomir og Wféwolod af Belcz og just ved disses Hielp fik Cafimir igieu
Overhaand og forjog sin Brodér Miecislaw; 1193. blev Fred stukket imellem
Polen og Ungar» paa Vilkaar, ot Wolodimir skulde beholde Halicz; Af
Bela 3. haves ct Diploma af 1190, hvori han kalder sig Konge af Galatia,
fordi han da virkelige» befad Halicz; men siden forekouuncr denne Titel ikke,
ferend 1209.
Imedens alt dette gik for sig,, kom Aar 1185, eller som Dili
go filis uden Tvivl urekteligen vil 1194, Hiclpetroppcr fra Halicz, Lodomir og
Luck til Storfyrsten i Kiow og de flere Russiske Fyrster imod Polowzerne og
floge dem ved Floden Orel i det Kiowske Gouvernement (1) .
Aar 1/95. kom
Roman , Fyrste af Lodomir, den unge Polske Hertug Lefko Albus ttl
Hielp imod hans Farbroder Miecislaw, og holdt et overmande skarpt, dog

uafgiorende Slag med ham ved Floden Magara, i hvilket Roman fik mange
Saar, heldst i Haanden; Da nu Wolodimir, Fyrste i Halicz, derpaa dode Aar
*
1198
uden cvgte Arvinger, saa gap Lefko denne Roman bemeldte Fyrstcndomme,hvorvel meget mod Indvaauernes Vil!ie,da de heller havde villet staae under
Polsk Herredomme. Roman skal og strax have begyndt at regiere tyrannisk over

dem, var ellers en mceglig Herre, og herskede over alle Russiske Fyrster Vesten
for Dnieper, undtagen den i Kiow.
Aar 1201. dode Boleflaw Albus,
Fyrste i Breslau, og var gift med Wanezlawa en Russisk Priudsesse, maa-

skee fra Halicz.

Roman var gift med en Daktcr of Ruric, Storfyrste i

Kiow, og havde mcd hende faaet til Brudeskat Tortschcrsk, Trepol, Cherso-

Sü s 2

nes,

(i) DlugofT. c. 546, $$;, 5$7, 56;, 566, 570.
Kadlubko ada edit. c. 786,
785». 79r- 797- Boguphalus p 46—48. Gebhnrdi p. 536—539. Pray
p. 175, 179—181- Neftors cont, p. 247. Büfching p, 762. Anon.
P. 4°‘
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ne§, BognSlawl og Konnew, hvilke tvende Stader ligge i det Kiowfle Pala«
rimn Vesten for Dnieper, hvoraf jeg flutter, at de andre og bor fsges der,
men 1196. nnatte han give dem tilbage og lade sig noye med der halve af den
Lherfonesifle Tartuek; Over dette vilde Roman 1197. lade sig flille ved sin
Gemalinde og fatte hende i et Kloster, ja Aar 1201. giorde han endog et Tog
imod denne sin Svigerfader den i6de Februarii, hvilket alkfaa vel vedkommer
folgende Aar 1202, eftersom Russerne begyndte Aaret med Martio; Endeligen
bleve de forligte, og Roman overtalte Wfewolod til at indremme Ruric

Kiom igien.

Noget for denne Tid Aar 1200. giorde Roman et Tog imod

Iatvinger og Litthauer, erholdt mange Seyervindinger, eg lod de Fangne krakke
for Plougen og Vogne i Stedet for Heste ogKxen; Aar 1202. kom det atter

til Krig imellem Roman og Ruric; Dog den forste drog imod ham med
Tropper fra Halicz og Lodomir og med Berenditfcher og Tatarer, hvilke ofte
komme for i den Russifle Historie under Navn af Sort.Hetter, men hvis egent
lige Seede er mig ubekiendt; dog kommer det mig for, at disse Tatarer have
beboet endeel af Ukraine, og begge varet een Art Pahinaker; Roman indtog
Kiow, sendte Ruric til Weutschai at regiere og giorde Jurvan til Regent i

Kiow, thi nu kaldtes Regenterne, som herflede i Wlodimir, som ligger i det
Store Rusland, Storfyrster; Samme Vinter overvandt Roman Polowzer«

ne, borttog deres Kibitker eller Vogne og befriede mange christne Slaver, og
fik stort Bytte; M-.n isoz. igiernoge Ruric og Polenerne Kiow, overfvommede Landet og giorde faa stor Skade, som ikke var fleet siden Rusland var
christnet; 1204. blev Fred sintret i Rusland ved Roman8 Megling.
1205.
overvunde Roman og de flere Russifle Fyrster Polowzerne, men kort efter
bleve de treenige om Byttet og Roman fangede Ruric i Trepol, og tvang
ham til Munke Standen og hans Gemalinde og Datter sin ferflndte Hustrue
til at blive Nonner; Hrns Senner Rofbslaw eg Wolodimir forte han med
sig til Halicz, dog gav (y-au dem frie igien efter Forbon af Wfewolod, Stor

fyrste i Wolodimir.
Efter dette bekrigede Roman sin Vekgisrcr den Polfle
Hertug Lefko, foragtende ham, fordi han havde mistet Cracau og nu ikkun

regierede over en maadelig Deel af Polen; Han plyndrede derfor hang Lande
og berovede hans Kisbmoend, fom komme til sig, famt ncrgtede den aarlige
Skat af Halicz. Om Sommeren 1205. faldt han ind i Polen og bcleiredeCeni)omtrn
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dimir, famt erobrede tvende Stader.
Paven ssgte da ak formåse denne mag
tige Herre til at overgase fra den Grakiffe til den Romerske Leere, men forgik
ves.
Aar 1207. gik Roman atter ind i Polen og belejrede Lublin forgievcsholdt ellers ilde Huns i Landet, helst med at fficende Fruentimrct.
Endeligcn
kom det ved Zawichost i Pslatinstet Sendomir ved Weixek Floden den 19de
Junii til et stork Slag, hvori Roman tapperligen, men uvarligen stridende
selv omkom, og hans gandffe Har blev staget; Polakkerne forfulgte de Flygti
ge lige til Lod omir; Saadant Endeligt fik denne mcrgtige og tapre Herre, hvis

Historie nuraffee ffulde have <t andet Udseende om een af hans egne havde beffrevet den; Hans Undcrfaattere kiebte hans Legeme for 1000 Mark Selv og
for alle Polffe Fanger og begrovs det i Lodomir (2) .
Romans Dsd opmun«
trede Lithanerne til at plyndre Egnen af Luck og Lodomir, men de bleve flagne

i en stor Trefning; Jndvaanerne af Halicz bleve meget forlegne efter Romans
Dod, endelige» bestuttede de Aar 1209. at udvnlge til Konge Coloman,
Son af den da regierende Ungarffe Konge Andreas, fom og ankom og udjog

Miecislaw, Micislai Son,

og Romans Ssnne-Son, der da havde det

i Besiddelfe, og lod stg derpaa tilligemed sin Dronning Salomea, Datter eller
Softer af den Polffe Hertug Lefko krone til Konge ved Catholffe Bisper,

og var han da kun fem Aar gammel; Aar 1209, *214, 1222 og 1234. kaldte
derfor Andreas sig Konge i Gallicien og Lodomirien, men 1216. blev Colo
man pan nye udjaget af Miecislaw, fem dcrpaa ved PolowzerneS Hielp,
famt Lithauernes og Jatvingernes bemestrede sig Riget eg indgik faadan Foreening med Andreas, at han, Miecislavv, ffulde beholde det i 3 Aar, da

han ffnlde aftrcrde det til sin Datter Helena eller Maria, og hun ægte An
dreas tredie Son Andreas, med hvilken hun blev forlovet 1221, men det
lader, at hun dode for Brylluppet.
Coloman dode 1241, og kaldte sig 1232.
endnu Rex Ruthenorum.
1222. blev Miecislavv af Hakiez tilligemed

mange flere Rufftffe Fyrster og Polowzerne overvundne af Tatarerne i et meget

S S s Z

stort

(2) Dlugoflus c 571—57?. 576—581- 594—599- Boguphalus p. 51. 52. 56.
Ap. Sommersb. Tom. I. p. g.
Kßdlubko c. g 14—816. filt. edit,
p- 28—30. 37
Anon. p. 39. 40. Neflors cont. p. 257. 25g. 260.
261—266. Koialowicz. Part, I, p, 49,
Anonymus ap. Sommersberg
T. 2. p. 82-
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stort Slag, hvilke oversvommede Rusland, og siden Polcn; Dct lader, ct
Miecislaw er bed fort efter, og ct Golomau derpaa har facet Halicz alker
r Besiddelse.
Hvorfta han dog 2 Aar efter 6Lv iglen forbrevet af Daniel,
Romans <5øn; DlugofT henforer alt dette til 1213 og 1220, tuen bet horer
maaffee snarere ril 1230 05 1232, i hvilket sidste Aar Lolornan kaldte sig
Ibissernes Konge; Daniel blev siden udjager af ben Rusftffe Fyrste Is jasi a w,
som sarte en vis Miecislaw ind i Haliez.
I disse Uroeligheder indtoge Lit«

rhauerne Brzesc og Drohiczyn, ja 1220. overvunde de Miecislaw t et stort
Slag og indtoge Pinff og Turow; Han reddede sig dog til Luck; Den ovenmrldre Daniel, Romans Sen skal Aar 1240. have regieret i Kiow, og
derimod en vis Bafilius i Haliez. Aar 1241 og 1242. blev Polen pac nye over«

svemmet af Tatarerne, som trcrngde lige ind i Slesien, hvoraf man kan
fliutc, hvorledes bet da haver feet ud i Lodomir og Haliez (3) .
Aar 1244.
kom Daniel, Regent af Kiew, der nu som elle Russrffe Fyrster stod under
Tatarerne, tn eb en Russis? Heer ril Polen og indtog Lublin.
Denne Da
niel var og Fyrste af Drohiczyn og Podlachien, hvilket viser, at han maae
og have besiddet Lodomirien.
I Drohiczyn Bye blev han 1246. kronet til Rus
sernes Konge af Pave Innocenti 4te Legat Opifo, hvorimod han eedeligen

lovede, at erkiende Paven for Kirkens Hoved og at ville med alle sine Mcrnd
antage den Catholffe Lcrre.
Aar 1254. komme de Russi ffe Fyrster ventelige»
af Haliez, Lodomir re. Boleslaw den kydffe Hertug af Cracau til Hielp imod
Bshmerne; Men nogle Aar efter nemlig 1259. fulde de Russiffe Fyrster, af
hvilke navngiveö Wafilko, Broder af Daniel, Fyrste i Kiow, og Daniels
tvende Sonner Leo og Roman i Selffab med mange Tatarer ind i Polen,

toge og brcendte Lodomir, indtoge ogsaa og plyndrede Cracau, hvis Hertug
Boleslaw flyede til Ungarn og vendte be derpac med rigt Bytte tilbage.
Aaret efter komme de igien og fore i tvende Macneder ilde frem paa samme
Macde.
Aar 1260. vare derimod Daniel og hans Senner Leo og Roman
i Selffab med Boleslaw den kydffe, den Ungarske Konge Bela til Hielp

imod
(;) Koiklowitt p. 52. 5z. 60. 71. 92.
Pray p. 190—201. 220. 242.

D'Iugoflus 604. 613. 623. 626—633.
Gebhardi p. 548. 551.
BogupbaliM
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imoi) Ottocar, Konge i Böhmen, men bleve den 13de Julii samtlig over

vundne i et stort Slag, hvorpaa Aaret efter Fred blev flutter og blandt andet
afgjort, at Ottocar
Kunigund en Datter af Roftislaw, Fyrste i
Halicz, og af den Ungarske Anna, Bela 4. Datter, Daniel afKiow var og

gift med Bela 4Ü Datter Conflantia og hun Moder til hans Sonner. Paa
Venne Tid navnes og en Lefko , Polsk Hertug i Luck.
Bela blev uagtet alle

disse Svogerskaber ved at fore Titel af Konge i Gallicia og Lodomir, som fore

kommer i et Diploma af 1251 og 1265. og fra denne Tid af vcdbleve de Ungarske
Konger bestandig at fore denne Titel, fom 1270 og 1271, i hvilket den Ungarske
Stephanas synes endog at give tilkiende, at han besad disse Lande; Ligeledes
Aar 1279,1280,1297,13ri, 1327,1351,1353, og saa fcemdeeles bestandig.
I
Selskab af Russiske Konger, saa skriver Pray, kom Bela Aar 1261. til Wien
og stadfæstede der Freden med Ottocar.
Wryszalck Son af den Litthauifke Konge Mend og , havde antaget den christne Troe og raget Flugten til Rus
serne, hos hvilke han engang havde varet Gisscl, og hvor han nu levede i Halicj Aar 1264.
Den Russiske Fyrste Swanno, Swarno eller Swarmin,
som regierede i Luck og Drohiczyn, og var en Syster-Son af Daniel, faldt
med Russer og Litthauer Aar 1263. ind i Egnen ved Sendomir.
Da nu Da
niel, Romans Son, dode Aaret efter, og forkastede nogle Aar tilforn den
Catholske L«re, saa amoge de hans Son Leo efter ham i Lodomir.
Denne
Regiments Forandring beriente den Polske Boleslaw sig af og giorde Indfald

i Swarnos Land, fornemmeligen for ot hoevne her, at denne havde halshug
get Semovit, Hertug af Masovien, Boleslai Fatter.
Boleslaw erholdt
og den 19de Junii 1266. en herlig Seyer over Swarno og hans Hoer, som
bestod af Russer, Tatarer og Litthauer; Saadan Lejlighed vilde den Litthauiske
Regent Wryszalk betjene sig af, og faldt ind i Wolhynien indtog der mange
Sla'der, og truede Lodomir.
Leo, Romans Son, greb da til List og For-rcederie, og sendte sin egen Farbroder Bafilius, Regent afHalicz, saa og
Swarno tit Wryszalk, hvilke begge vare dennes Venner og uvidende om
Forrådene!; Paa Leos vegne forefloge de Fred, og indbude den anden til
ham i Lodomir, han lod sig overtale, kom og blev myrdet; Dette ffeede den
9de
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yde December Aar 1267 (4) .

Salomea, Cclomans Sufe, Boleslaws

Syster, dsde 1263. den rode November til Zawichost.
Griphi na, Darker
of den Nussiffe Fyrste Roftislaw oz Ssster til den B ohmisse Dronning C11nigund, gift med Lefko den Sorte, Hertug i Polen, gav nu tilkiende,
ot hun endda var Jomfrue, cub|Tiønt hun havde levet med ham i 6 Aar og
forlangte at ssilles ved ham, men 1275. bleve de i g ren forligte fam men ved
Boleslaws Mcrglinz.
Giermund, Regent i Likthauen, angreb Leo af

Lodomir oz Kiew Aar 1271, for at (wviie Wryszalks Ded, oz igiennemfireifede hecle Wolhynien, men en af hans Estermceud Trabus kom Aar
1282. til Hielp imod L^fko, fom efter Boleflaws Dod hcrsscde i Cracan,
oz fulde med en mcrgtiz H.?r af Russer, Tatarer oz Lilthauer ind i Polen om
Vinteren, plyndrede Palatinam Lublin, oz i famme indtoge Byen Lublin;
Derefter gialdt det Sendomir, hvilken de beleirede, men bleve den zdie Fe
bruarii faa stagne af Polakkerne, at de mistede 8222 Mand, hvorpaa Lefko
faldt ind i Rusland, oz plyndrede Landet lige til Lemberg eller Leopolis,
€ii Bye Leo forst havde anlagt, oz flyede da Leo ftlv tit det lcrnzere bortlizzende Rusland.
Aar 1283. dode Przeslawa, en Russlss Prindftsse, Enke
af Semovit, Hertug i Mafovien, hvis Son Boleflaw faldt 1285. ind i
Rusland, ssicendte og brcendte der, hvorpaa Russerne gjorde ham samme Skicel

i M ssovicn.

Ja 1287« kom en mcegtig Har af Russer oz Tatarer til Polen,
plyndrede alt Landet ved Sendomir, Siradien og Cracau lige til Sandecz,
og flyede da Lefko til Ungarn; De bortforte faa mange Fanger med sig, at

de ved deres Samlings-Plads Lodomir taalte allene 21000 voxne oz ugifte unge
Piger, eller og 31000, fom Kadlubko vil; Efter dette blev Rusland 1288»
hiemfszt med en stor Pest, hvorved venteligen fvrnemmeligst forstaacs Rusland
Vesten for Dnieper, efterdi det laae Polen ncrrmest, og den Polsse Dlugoß
fus

(4) DL go (Tus L. 7. c. 698- ,7^5. 706. 73$. 757 — 761. 772. 776. 777. 779.
780. 782. Apon. op. Sqmmersb. T.
p 74. 75. g •>, 83.95. Gehhardi p. S82. 583. Piay p. 289. 305. 3 :9. Z lo. 319. 325. 3 30. 342.
349. 364.
Annal. Hung, ab anno 1311 ad 1442. p. 2. 22. 87. 9;.
Koiolowicz p. 112. 116. 124. 125 —130. Sarnicius in Ser. Polou. T. I.
p. 2)2. Craflinius ib. p. 420.
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1293. fulde atter Tatarer og gandffe vist Nusser wed inb

i Egnen vedSendomir og 9lar 1300. plyndrede Russ!?e Fyrster atter i den Egn,
og Litlhauer vedDobrzyn i Store Polen, ventelige» efter failles Overlcrg. 1301»
da Wen cesla w regierede i Polen og Behüten, bestuttede Polakkerne at ind
rage Lublin fra Rufferne, som de og giorde og (Toge dem i et stort Slag;
1319. stride Likthauerne ind i Wolhynien og beleyrede under Anforsel af dereS
Storfyrste Gedirnir Wolodimir, hvor den Fyrste Wolodimir boede, four

de i et Slag overvunde og ihielsioge, jagende hans Hnr, bestaacnde af Russer
og Tatarer, paa Flugt, hvorpaa de intoqe Wolodimir eller Lodomir tilligemed
Luck, hvis Fyrste Leo flyede bort til Scvericn.
Aa ret efter overvandt Gedimir de Russistke Fyrster i et stort Slag, hvoriblant var Leo, ja indtog

endog Kiow, og blev der erkiendt for Storfyrste af Kiew og over Russerne;
og fra den Tid af herte Wolhynien, Kiow og det meeste af Lodomirieu Lit-

thauerne til i nogen Tid.
1331. indtoge Litthauerne Podo'ien, fon« da var i
Tatarernes Magt; 1332. forte den Ungarske Konge Carl Krig mcd Russerne,
ventelige» dem afHalicj, fordi de hiulpe Tatarer og Cumaner i deres Indfald

i Ungarn.

Nogle Aar efter, nemlig 1338, blev denne Stridighed Bidagt
ved det den Russlsse Fyrste Lothka drog selv til Carl, og bad om Fred, men
forhen 1335. m natte Carl dog stride med Tatarer og Russer, som han over
vandt i et stort Slag.
Saaledes bleve Russerne Vesten for Dnieper, nemlig

Byerne og Fr-rstendommene af Halicz, Lodomir, Luck, PrzemyLl, alt mcee
og meer indstramkede, saa nt endog nogle vare gnngiic til Grunde, og faldne i
fremmede Staters Hcender (5) .
Dog den sterste Skade sscede dem af Polak
kerne, hvormed da saaledes tilgik: Cafimir, Konge af Polen, varen for
standig og stridbar Herre, hans Softer Elifäbeth var gift med Kong Carl

af Ungarn, og deres Son Ludvig var bcssikket ril hans Arving i Polln,
hvorfor Ungarerne ey fatte stg imsd hans Foretagender.
Lombard, Fyrste
af Lemberg, (hvorunder Halic; da egentlige» herte) og Lodonrr, Son af den
Lit-

(5) *.Dlugofl
col. 784. 794-, 805. 820. 8;r. 840. 846—850. 858. 869. 1. 9.
p 869. 900.
Koialowicz p. i chl. 150—152. 221. 224 251—261.
289.290. Sarnicius p. 252. Kadlubko p. 33. 34. Pray p. 32.35. 45.
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Litthauiffe Storfyrste Gedimin dove og havde Boleslaw til Efterfolger, fom

var Soa af den Litthauer Troyden, Hertug i Masovien, og af Maria,
Gedimins batter.
Denne Boleslaw var ilde lidt af de Store, fom derfore gave ham Gift ind, hvoraf han dode den §te April 1340.
Den fornemste
Aarfag var, at han vilde tvinge dem til den Catholffe Lcere; Saasnarl Kong
Cafimir sik dette at here, gik han ind i Riget af Halicz og belejrede Lemberg,
som og overgav sig paa Vilkaar: at beholde sin Hvelse af den Grcekiffe Troe.

Derfra forte han stor Rigdom, som havde tilhort de gamle Russlffe Konger.
Derefter indtog han Wolodimir og gandffe Wolhynien, saa fortaler DlugofT,
da jeg derimod haver efter den Litthauiffe Skribent Koialowicz forhen ans
ført, at disse Lande vare erobrede af Litthaucrne.
Samme Skribent fortcrller
og under dette Aar 1340, at Cafimir siuttede Venffab med Litthauerne paa
billige Vilkaar, hvorefter han vendte sig mod det ovrige Rusland, hvoraf man
maae stulte, at Cafimir fat tiet forste har kadet dem blive i Besiddelse af den
Deel i Rusland, som de da besadde.
Efter dette opbrcenvte Cafimir Kastel

lerne i Lemberg og Lodomir, som kun vare af Trcee, og nogen Tid efter kom
han igien og indtog de Stceder: Przemysl, Halicz, Luck, Sanocz, Lubaczow
i Palatinatet Belcz og Trembowla, samt flere, og giorde saaledes gandffe
Rusland (det er det Polffe Rusland, at jeg saa skal kalde det), det er Halicj
og Lodomir, til en Polff Provinds, og det i eet Aar, og forblev det siden ved
Polen indtil i vore Tider; Dingo(T siger atter ved denne Lejlighed, at han
indtog og Lodomir, paa et af Staderne maae det vcere en Feil; Cellarius
siger, ar Cafimir indtog Halicz og Lemberg ind tilCremenicz,ar den Litthauer
Lubart, Gediinirs Ssn, regiereve da i Lodomir, fordi han havde agtet
dens Fyrstes Datter, og at Cafimir lod ham tik een Tid beholde Landene af
Wladimir, Luck, Belck, Chelm og flere i Wolhynien og Podlachien, fordi
han var ham befvogket, thi Cafimir havde orglet en Litthauiff Prindfesse.
Craffinius angiver Tiden, i hvilken Lubart skulle beholde dem, for to Aar.
(£n Anonymus, som flutter med 1426, angiver Calimirs Hcer, da han

anden gang gik ind i Rusland, for 20000 Mand, og siger, at han dermed
overvandt 40000 Russer og Tatarer.
Aar 1343. skulle Cafimir og den nye
Ungarske Konge Ludvig have bekciget de Litthauiffe Fyrster Kieyftut og
Olgerd,
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Olgerd, men uten Fremgang, saafom disse segle at undgaae et Slag og ned dr

derover de foreenede ril formedelst Mangel paa Proviant at gaae tilbage.
Lodomir var uden Tvivl Aarfag til Krigen.
1344. komme derpaa Talarerne,
kaldte af Russerne, ind i Polen, men maatte mcd uforrettet Sag vende tilbage.
1349. indkog Cafimir Wladimir og Luck, tilligemed Brzec og Chelm efter
Dlugolli eget Sigende, hvilket viifer, al han cy forhen har giort det, men
at Lu bart har besiddet dem indtil den Tid; Men samme Aar fulde Litthauertie igien ind i Egnene af Luck, Radom og Wlodimir, ja 1350. ured Russer
og Talarer ind i Egnen af Lemberg og indtoge de Stader Belcz, Lodomir og
B'zezc; Aar 1351. angreb Oa lim ir i Selskab med Ludvig dem, indtog

Lodomrr, og fangede Kieyfrut og flog Litthauerne i en stor Trefning ved
Weixelen; Dog 1353. hcevnede Lubart dette, overfaldt Byen Halicz den
7de Jnlii, plyndrede og brcendte den, ag forhen Aar 1351. havde han og
Kieyftut, som var flyglet af Fcrngsel, igientaget Lodomir, hvorpaa Cafi-

mir forligte sig mcd dem faaledes, ar de ffulde beholde Lodomir og han Lem
berg.
1352. overlod den Ungarffe Ludvig det Rnssiffe Rige til Cafimir
paa Vilkaar, at om Cafimir fik en Son, saa ffulde Rusland aftrcedeS til
Ungarn for 102022 Gylden, men dsde Calirnir uden Sonner, ffulde bande
Rusland og Polen tilfalde Kongen af Ungarn, og alt dette bekrcrftede de Un

garffe Stcender ved deres Brev af 1355. Ven gdie October.
Samme Aac
1355. blev flutter en Foreening imellem Cafimir og Ludvig , hvorved den
sidste forbandt sig til, at han ey vilde krceve den forste for et Debitum , (uvist

om det bsr overfcrttes ved Gield, eller Afgift, hvorvel jeg snarere troer det
sidste) han var ham ffyldig i Anledning af det Russiffe Rige efter sit eget Brev,
forend han ligesom bans Formend var kommet til roelig Besiddelse af bemeldte
Rige; Ved et andet Brev lover han, at ville komme Cafimir til Hielp med
en ftorre Herr imod Litthauerne end forhen, Aar 1366. angreb Cafimir Lu

bart, og fratog ham Luck, Wolodimir og Oloffo i Belcz, og endelige»
Chelm; Men da Cafimir dode 1372, fulde de Litthauiffe Fyrster Kieyflut
of Troky, og Lubart af Lack ind i Wolhynien, og indtoge Wolodimir.
Men samme Aar besteg den Ungarffe Kong Ludvig den Polske Throne.
Denne Herre formaacde Paven Aar 1375. til at oprette et Cacholff Erke-
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Bispedom i Hatte; og et Bispedom i PrzemySl, dog blev det forste Aaret efter
forflyttet til Lemberg.
Paa den Tid o ftog den Grafiske Lcrre idisse Lande,
hvorvel den endnu blomstrer der indtil disse Tider.
1376. fulde de Litthauisse
Fyrster atter ind i Polen, og tnrvneS M Jagello af Grodno iblandt dem,
hvilken siden blev Konge i Polen; for ak hcrvne dette faldt Ludvig selv
1377. inb i endeel af Rusland, fom tilhorte Litthauerne, og indtog Chelm,
Grabnucc, Herodla, og tiksidst Belcz, med hvis Fyrste Georg han dog
gjorde Fred efter Overtalelse af Kieyflut.
Derefter tikbyttede han sig Ha
tte;, PrzemySl og det ovrige Polsse Rusland tgien fra Wladiflaw, Hertug
i Oppeln, fom han for 7 Aar siden i Begyndelsen af sin Regiering havde over
ladt det, og overlod ham derimod andre Lande, og vil en Anonymus hss
Sommersberg, at han da forst oprettede Aar 1378. Erke-Sader i Halicz,
og Bispe-S«det i PrzemySl, samt tvende andre i Chelm og Wolodimir;
Faa Aar efter, nemlig 1382, dode Ludvig, hvorpaa hans Datter Maria
blev Dronning i Ungarn, og giftede sig med den bckiendte Sigismund,
Marggrceve i Brandenburg og siden Keyser, cg hans anden Datter
Hedevig Dronning r Polen, som giftede sig 1386. med Jagello ,
Storhertug
i Litthauen, der ved den Lerlighed blev Christen; og som
Polen ogLitthauen stedse siden have
haft een Regent, saa har og
Striden ophort imellem dem om Litthauen, og hvad Ungarerne angaaer, da forlove deres Kverster de Russiske Befæstninger efter Lud
vigs Dod
og solgte dem til Lubard , Fyrste af Luck.
Sigismund
af Ungarn
indgik siden 1412 og 1423. Fred og Forbund med den Polsse
Jagello og hans Fcttter Vitold i Litthauen, hvori blank andet blev
fastsat, at de for den ncervcrrende Tid skulde beholde Rusland, nemlig
det Polsse, eller Halicz og Lodomir; herved er det og siden forblevet,
Hvorvel de Ungarsse Konger have beständigen fort disse Rigers Titler og
Vaaben ; Og i vor Tid har Keyfer Jofeph , fom Konge i Ungarn,
fornyet den Ungarsse gamle Paastand paa dem, og formaaer Polen til
uden Svcrrdsiag at aftrcrde sig disse Lande, og ere Grundene hertil vidtleftigen udsorts i der Skrift kaldet: Prævia explicatio Jurium Hun
garian in Ruffiam Minorem &c.
Varigheden af Visse Lande kan
best
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ßest ffiennes deraf, at de ester Schlozer ffulle indeholde 2,0250005
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