Mukačevo - hrad

SCHENGENSKÁ BRÁNA NA VÝCHODE
Projekt s názvom „Schengenská brána – hľadanie spoločných koreňov“, bol vypracovaný
v rámci členstva Košíc v Karpatskom euroregióne. Jeho ambíciou
je v nových geopolitických podmienkach, po vstupe SR do EÚ a
schengenského hraničného systému, posilniť postavenie mesta
v širšom regióne, predovšetkým vo
vzťahu so západnou Ukrajinou, oblasťou Zakarpatska a jej centrom
mestom Užhorod. Mesto Košice
ako najvýznamnejšie spoločenské,
ekonomické, administratívne a kultúrne stredoeurópske centrum na
východnej hranici EÚ tak vstupuje
do užších väzieb s najväčším susedom SR a s regiónom Zakarpatska,
ktorý bol po dve desaťročia 20.
storočia súčasťou bývalého Československa. Projekt sa sústreďuje na
objavovanie skrytých miest našej
spoločnej histórie v stále neznámej oblasti za našimi východnými
hranicami, ako aj na posilňovanie
partnerstva dvoch najvýznamnejších miest v regióne na oboch stranách hranice – Košíc a Užhorodu.
Pred pätnástimi rokmi (11.
marca 1993) podpísali ich predstavitelia Zmluvu o partnerstve a spolupráci – jednu z prvých svojho
druhu uzavretú medzi samosprávami po roku 1989. Uplynulé roky
predstavujú novodobú históriu
plnú geopolitických zmien v tejto
časti Európy. Okrem partnerstva

samospráv spájala obe mestá aj
cezhraničná spolupráca v rámci
Karpatského euroregiónu (regióny
východného Slovenska, severovýchodného Maďarska a Rumunska,
juhovýchodného Poľska a Zakarpatskej Ukrajiny),
ktorá sa po
vstupe Slovenska do EÚ ocitla v istej stagnácii a dnes chytá druhý
dych.
Mesto Košice realizovalo
s partnerským mestom Užhorodom
kontakty, ktoré partnerstvo udržiavali, hoci nerozvíjali. Tohtoročný
májový Deň Užhorodu v Košiciach,
ale i nový projekt „Schengenskej
brány“ jej dávajú nový impulz, ktorý môže priniesť zaujímavé ovocie,
už aj preto, že dobré susedstvo
miest na vonkajšej schengenskej
hranici patrí medzi veľké priority
EÚ. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR podporilo
projekt sumou 275 – tisíc korún,
v rámci systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2008.

Generálny tajomník Združenia európskych hraničných regiónov
(AEBR) Martin Guillermo Ramírez:

„Karpatský euroregión vnímam predovšetkým ako veľkú výzvu. Je to
impozantný a ambiciózny projekt cezhraničnej spolupráce. Osobne verím
skôr v takéto, viacnárodné euroregióny, ako v bilaterálnu pohraničnú
spoluprácu dvoch štátov. Karpatský euroregión je výzvou aj pre Európsku
úniu. Musíme a budeme hľadať mechanizmy, ako tento projekt podporiť
v situácii, kedy jedna z jeho členských krajín, Ukrajina, ostáva za schengenskou hranicou. Európska únia musí intenzívne ošetrovať svoje vzťahy
na vonkajších hraniciach. Ukrajina je pre nás veľmi vážnou výzvou.“

M. G. Ramirez, generálny tajomník AEBR.

SCHENGENSKÁ BRÁNA – PARTNERSTVO
BEZ BARIÉR
Spoločný
projekt
Karpatského euroregiónu
a mesta Košice, v roku
2008 ﬁnančne podporený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, nazvaný Schengenská brána
– hľadanie spoločných koreňov je zameraný na partnerstvo bez bariér. Je
to program dobrého susedstva a cezhraničnej komunikácie na vonkajšej
– východnej hranici EÚ
Slovenská, 98 kilometrov dlhá
hranica s Ukrajinou sa stala vstupnou
bránou do schengenského priestoru.
Z toho dôvodu vznikajú obavy, že komunikácia v slovensko-ukrajinskom
pohraničí, ako aj bežné medziľudské
kontakty budú upadať. Z pohľadu
EÚ navyše jestvuje obava, že bude
zaťažená náporom nelegálnych migrantov. Aj keď prísnejšia ochrana
východnej hranice EÚ bola základnou podmienkou, aby sme mohli do
schengenského priestoru vstúpiť a
Slovensko investovalo milióny korún
do personálneho a technického posilnenia hranice s Ukrajinou, nemala
by sa stať novou železnou oponou.
Cieľom projektu je propagácia „otvorenej brány“ – prostredníctvom ktorej
môže prebiehať susedská spolupráca
a kultúrna výmena oboma smermi.
Projekt vychádzal aj zo zmluvy o partnerstve Košíc s Užhorodom,
podpísanej v roku 1993.
Hľadal
osobnosti, fakty a udalosti, dokumentujúce tradičné, aktuálne aj historicky

podložené väzby a kontakty medzi
obyvateľmi východného Slovenska
a západnej Ukrajiny.
Jeho cieľom je vytváranie
nových partnerstiev a priateľstiev na
slovensko-ukrajinskej hranici. Rozširovanie poznatkov o spoločných hodnotách, dejinách a kultúre na oboch
stranách hranice.
Prezentácia slovenského jazyka ako
nástroja efektívnej komunikácie Ukrajiny, Slovenska a Európy. Využívanie
jestvujúceho potenciálu na prezentáciu regiónu a možností v cestovnom
ruchu, k čomu má poslúžiť aj táto
publikácia. Slovensko-ukrajinské pohraničie patrí k najmenej industrializovaným regiónom v Európe, najmenej
sa tu prejavujú negatívne civilizačné
vplyvy – znečisťovanie, divoká urbanizácia, devastácia prírody. Projekt si
kládol za úlohu prezentovať tento potenciál pre vytvorenie zóny, ktorá by
sa mohla stať významnou turistickou
destináciou, s ohľadom na miestny
folklór, tradície výroby vína, gastronómiu, históriu, etnickú a náboženskú
pestrosť, multikultúrnosť, prírodné
krásy a danosti. No a v neposlednom
rade jednou z ambícií projektu bolo aj
eliminovanie bezpečnostného rizika
spojeného s možnosťou vytvorenia
novej deliacej čiary, či nárazníkového pásma voči východu a to najmä
prostredníctvom intenzívnejšej komunikácie.

Шенгенська брама – партнерство
без бар’єрів
С п і л ь н и й
проект Карпатського
єврорегіону та міста
Кошиці, фінансово підтриманий
у 2008 році
Міністерством
будівництва та регіонального
розвитку Словацької Республіки,
під назвою Шенгенська брама
–
пошук
спільних
коренів,
спрямований на партнерство
без
бар’єрів.
Це
програма
добросусідства та транскордонної
комунікації на зовнішньому –
східному кордоні ЄС.
Словацький
98-кілометровий кордон з Україною
став
вступною
брамою
до
шенгенського простору. З цієї
причини виникають побоювання,
що спілкування у словацько-українському приграниччі, а
також побутові контакти між
людьми
будуть
втрачатися.
Більше того, з точки зору ЄС
існує
побоювання,
що
цей
кордон
буде
навантажений
тиском нелегальних мігрантів.
Хоча посилення охорони східного
кордону ЄС і було
основною
умовою
нашого
прийняття
до шенгенського простору і
Словаччина інвестувала мільйони
крон на персональне та технічне
оснащення кордону з Україною,
він не мав би стати новою
залізною завісою. Метою проекту
є
пропагування
«відкритих

воріт», посередництвом чого
може здійснюватися сусідська
співпраця та культурний обмін в
обох напрямках.
Проект також виходить
з договору про партнерство
Кошиць і Ужгорода, підписаного
в
1993
році.
Проектом
проводився пошук особистостей,
фактів, подій, що документують
традиційні,
актуальні
та
історично підтверджені взаємини
і контакти між населенням Східної
Словаччини та Західної України.
Метою
проекту
було
створення нових партнерств та
дружніх взаємин на словацько-українському
кордоні.
Розширення знань про спільні
цінності, історію та культуру
по
обидва
боки
кордону.
Використання
існуючого
потенціалу
для
презентації
регіону і можливостей в галузі
туризму. Словацько-українське
пограниччя
належить
до
найменш
індустріалізованих
регіонів
Європи,
найменшою
мірою
тут
проявляються
негативні цивілізаційні впливи
– забруднення, дика урбанізація,
руйнація природи.
Проектом
передбачено презентацію цього
потенціалу для створення зони,
яка б могла стати визначним
туристичним ареалом, зокрема,
з огляду на місцевий фольклор,

традиції
виробництва
вина,
кухню,
історію,
етнічну
і
релігійну
різноманітність,
мультикультурність,
красу
та багатство природи.
Його
складовою частиною є організація
фахового семінару під назвою
Словацька мова – ключ до
шенгенської брами, метою якого
є поширення словацької мови
– офіційної мови ЄС як

важливого засобу спілкування
між східнословацьким регіоном
та
Закарпатською
областю
України. Не в останню чергу
амбіцією проекту є скорочення
ризиків, пов’язаних з утворенням
нової
демаркаційної
лінії
–
буферної зони по відношенню до
сходу, а саме – посередництвом
інтенсивнішого спілкування.

SCHENGEN GATE – PARTNERSHIP
WITHOUT BARRIERS
A project provided by Carpathian
Euroregion and City
of Košice, with financial support
of Ministry of Construction and
Regional
Development,
called
„Schengen Gate – looking for the
common roots“ is focused on the
partnership without barriers. It is
a program of good neighborhood
and cross- border communication
at the eastern border of EU.
The Slovakian, 98 kilometers long
border with Ukraine has become
the entrance into the Schengen
space. There is a real threat that
communication in the border area
as well as common human contacts
may shiver. From the EU point of
view, there is also a possibility

that the border may have to deal
with an increasing number of illegal migrants. Better protection of
the eastern border of EU was one
of the terms under which we entered the Schengen space and Slovakian government spent millions on
improving personal and technical
support of the Ukrainian border.
However, that should not lead into
the creation of a new Iron Courtain.
The goal of the project is
the promotion of the “Open gate”
- a mean of communication and
exchange between the neighbors.
The project was also based
on the Agreement of Partnership
between the cities of Košice and
Uzhhorod, signed in 1993. It looked

for persons, facts, and events documenting traditional, actual and
historical connections between the
inhabitants of Eastern Slovakia and
Western Ukraine.
Its goal was to create new
partnerships and friendships at the
Slovak-Ukrainian border. To broaden the knowledge of common values, history and culture on both
sides of border. To use the existing
potential to order to present the
region and tourism. This area is
one of the least industrialized regions of Europe, which is reflected
by little pollution and leaves the
environment quite unharmed.

Schengenská brána

One of the goals of the project is
to present this potential for creating a zone which might become important tourist destination,
involving local folklore, tradition
of winery, gastronomic, history,
ethnic and religion diversity, multiculturalism and natural beauty.
Its ambition was also to eliminate
the risks that might arise together
with the creation of the new line of
demarcation – between East and
West – especially by the means of
intensive communication.

ZAKARPATSKÁ OBLASŤ UKRAJINY

Rozloha:
12 800 km2
Počet obyvateľov: 1 241 900
(2006)
Hustota osídlenia: 98 osôb/km2
Úradný jazyk: ukrajinčina, rusínčina (neoficiálny)
Národnostne zloženie: Rusíni
(61 %), Maďari (13 %), Ukrajinci
(16 %), Rumuni (2, 2 %), Nemci
(0, 8%), Slováci (0, 8 % - cca
10 000), Rusi (4, 8%), Rómovia (3,
2%). Židovská a rómska komunita
boli koncom II. svetovej vojny zlikvidované v Osvietime. Etnické skupiny Lemkov, Bojkov a Huculov sa
hlásia k rusínskej národnosti.
Náboženstvo: pravoslavni (40
%), gréckokatolíci (25 %), katolíci
a evanjelici (20 %).
Hlavné mesto: Užhorod (120 000
obyvateľov)
Štát (nadradený celok oblasti):
Ukrajina
Okresy – rajóny: 13 (Berehovo,
Chust, Iršava, Mižhirja, Mukačevo,
Perečyn, Rachiv, Svaljava, Ťačiv,
Užhorod, Velykyj Bereznyj, Vynohradiv, Volovec).
Územie pod Karpatmi (Zakarpatsko) bolo osídlené už v praveku. Najstaršie historické nálezy
pochádzajú zo staršej doby kamennej. V dávnych dejinách sa
v krajine striedalo viacero skupín
obyvateľstva – osídlenia: Keltovia,
D8kovia, Slovania, Maďari, striedala sa aj ich príslušnosť k rôznym

štátom: Rímska ríša – Horná Dácia, Veľkomoravská ríša, Kyjevská
Rus, Uhorské kráľovstvo, Rakúsko,
Rakúsko-Uhorsko, Československo,
Sovietsky zväz, Ukrajina.
V hornatých oblastiach žije
väčšina Rusínov, v rovinatých Maďari. V rokoch 1919 – 1938 patrila oblasť, na základe uznesenia
mierovej zmluvy zo Saint-germain
a trianonskej zmluvy, Československu. Súčasná Zakarpatská oblasť
bola ustanovená 22. 1. 1946 a odvtedy patrí Ukrajine. Jej hranice sa
len veľmi málo líšia od hraníc Podkarpatskej Rusi v rámci ČSR.
Z geografického hľadiska
ide o zaujímavé územie rozdelené
na dve základné časti – hornatý
región (Karpaty), ktorý zaberá 80
% územia a nížinný (Zakarpatská
nížina). Najväčšou riekou oblasti je
Tisa, celkový počet riek a potokov
je veľký – 9 429, stojatých jazier
je 137, najväčšie jazero je Synevyr, vo výške 989 m n.m. a zaberá
plochu 7 ha, s maximálnou hĺbkou
27 m. Známe sú tiež zakarpatské
bažiny – Čorny Bahna, Čornyj Močar, Mlaky... atď., ktoré sa začali
vysušovať a na ploche 14 000 ha
vzniklo množstvo vodných nádrží
a rybníkov.
Celková dlžka hraníc oblasti
je 460 km, na severozápade s Poľskom je to 33, 4 km, na západe
so Slovenskom 98, 5 km, na juhu

s Maďarskom 130 km a na juhovýchode s Rumunskom 205, 4 km.
Hraničné prechody so Slovenskom
sú Čop-Čierna nad Tisou, Užhorod-Maťovce a pre malý pohraničný
styk (peší a cyklisti) bol zriadený
nový priechod vo Veľkých Slemenciach.
Z hľadiska cestovného ruchu ide o veľmi perspektívny región s málo rozvinutým ťažkým
priemyslom, agrárneho charakteru
s vyhliadkami rozvoja rekreačných
a kúpeľných zariadení pre letnú aj
zimnú turistiku, výroby minerálnych vôd, služieb zameraných na
rozvoj múzejníctva, agrituristiky
a zdravého životného štýlu.
Turisticky zaujímavé miesta sú: mesto Berehovo, polonina
Boržava, mesto Čop, dedinka Dilove, kde sa nachádza údajný stred
Európy, mesto Chust, dedinka Koločava, hora Kremenec, Lipovecké jazero, mesto Mukačevo, hora
Petros, horské sedlo prislop, dedin
a jazero Synevyr, prales Stužica,
hora Stih, mesto Svaljava, voidopád Šipot, mestá Užhorod, Vinohradov a Volovec.
Slovenské osídlenie v Zakarpatsku
je
najpočetnejšie
v Užhorode, Mukačeve, Storožnici,
Svaľave, Perečine, Iršave, Berehove, Serednom, Dlhom, v Lysečeve,
Veľkom Bereznom, Dračine, Koľčine. Najväčším krajanským združením je Matica Slovenská na Zakarpatsku, ktorá vznikla v roku 1992
a počíta vyše trojtisícovú členskú
základňu. Ďalšie, podstatne menšie

slovenské organizácie sú: Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský
oblastný kultúrno-osvetový spolok
slovenských žien Dôvera, Spolok
slovenskej inteligencie v Zakarpatsku a spoločnosť Ľudovíta Štúra
v Zakarpatsku. Vznikom nezávislej
a suverénnej Ukrajiny v roku 1991
nastal po dlhých desaťročiach
úpadku slovenského národného
povedomia v Zakarpatsku výrazný
obrat k rozvoju slovenského národného povedomia, jazyka a kultúry.

Tomáš G. Masaryk, prvý československý prezident bol aj
prezidentom Zakarpatska.

CARPATIAN UKRAINE

Area:
12 800 km2
Population total:
1 241 900
(2006)
Population density: 98 p/km2
Official language: Ukrainian, Rusyn (unofficial)
Ethnic groups: Rusyns (61 %),
Hungarians (13 %), Ukrainians (16
%), Romanians (2, 2 %), Germans
(0, 8%), Slovaks (0, 8 % - cca
10 000), Russians (4, 8%), Roma
(3, 2%). By the end of the WW II,
Jews and Roma people were massively executed in Osvietim. The
ethnic minorities of Lemkos, Boikos
and Hutsuls recognize themselves
as members of Rusyn ethnicity.
Religion: Orthodox (40 %), Greek
Catholic (25 %), Roman Catholic
and Protestant (20 %).
Administrative center: Uzhhorod (120 000 citizens)
State: Ukraine
Raions (districts): 13 (Berehivskyi,
Irshavskyi,
Khustskyi,
Mizhhirskyi, Mukachivskyi, Perechynskyi, Rakhivskyi, Svaliavskyi,
Tiachivskyi, Uzhhhorodskyi, Velykobereznianskyi, Volovetskyi, Vynohradivskyi).
The area behind Carpathian Mts. (Subcarpathia) has
been inhabited since ancient times. The oldest settlements date
back to the Stone Age. The territory was inhabited by several ethnic
groups – Celts, Slavs, Hungarians,

Dacians, and it used to be a part
of several states: Roman empire
– Upper Dacia, Great Moravia, Kievan Russia, Kingdom of Hungary,
Austria- Hungary, Czechoslovakia,
Soviet Union, Ukraine.
Generally speaking, higher
grounds are inhabited by Rusyns,
while Hungarians live in lower
parts. Between the years 1919
– 1938, according to the SaintGermain and Trianon Treaties, the
area was a part of Czechoslovakia.
At its present state, Carpathian
Ukraine was established on the
22st of January 1946 and from
then on, it belongs to Ukraine. Its
boundaries are almost exactly the
same as they were when it was a
part of Czechoslovakia.
Geographically it is an interesting area divided into two
parts - the mountainous region
(Carpathian), which covers about
80 % of the land, and the lower
plains. Tysa is the largest river of
the area, but the total number of
the brooks and rivers is very high
- 9429. There is 137 lakes, the
largest of which is Synevir, located
989 m. above sea level, covering
7 hectares, with the deepest point
of 27 m. There is also a number
of well known swamps - Chorny
Bahna, Chorny Močar, Mlaky... etc.
which are being drawn and replaced by a number of pounds and

lakes covering an area of 14 000
hectares.
The total length of the
area boundaries is 460 km: 33,4
km with Poland on the northeast,
98,5 km with Slovakia on the west,
130 km with Hungary on the south
and 205,4 km with Romania on the
southeast. There are customs with
Slovakia in Čop-Čierna nad Tisou,
Užhorod-Maťovce and a new one
in Veľké Slemence designed for
pedestrians and bike- riders.
As for the tourism, it is
a very interesting region: there
is little heavy industry and good
prospects for the development of
recreational and spa resorts for
both winter and summer recreation, mineral water production and
number of other services such as
museums, agricultural tourism and
wellness.

Other interesting places include:
the city of Berehove, Borzhava plain, the town of Cop, Dilove village,
said to be placed in the center of
Europe, the city of Chust, Kolochava village, Kremenec mountain,
lake Lipovecké, the city of Mukachevo, Petros mountain, the area
of Synevyr, Stuzhica forest, Stih
mountain, Svaljava city, Sipot waterfall, the cities of Uzhhorod, Vinohradov and Volovec.

UŽHOROD

Užhorod (po ukrajinsky
Užhorod, po rusky Užgorod, po
maďarsky Ungvár) – hlavné mesto
Zakarpatském oblasti na západnej Ukrajine, leží na rieke Uh pri
hraniciach so Slovenskom. Priemysel drevospracujúci, nábytkársky,
strojársky, chemický, potravinársky. Dopravná križovatka; cestný hraničný prechod na Slovensko. Múzeum, divadlo. Univerzita
(1945). V 8. – 10. stor. slovanské

Užhorod

sídlisko, v 9. stor. súčasť Veľkej
Moravy. Od 11. stor. súčasť Uhorska, resp. Rakúsko - Uhorska. V
rokoch 1919 – 1938 súčasť Česko - Slovenska (správne stredisko
Podkarpatskej Rusi), 1938 – 1944
Maďarska. V roku 1945 pripojený k
ZSSR, od 1991 súčasť samostatnej
Ukrajiny. Samotný fakt, že mesto
bolo súčasťou toľkých štátov a
štátnych zriadení, napovedá, že v
súčasnosti je to unikátne centrum

rôznych kultúr. Mesto má do 150
000 obyvateľov. Na jeho uliciach
okrem ukrajinčiny a ruštiny znie aj
slovenčina, maďarčina, rusínčina a
rumunčina. Mesto a priľahlý región
obýva takmer desiatka národností.
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UZHHOROD

Uzhhorod (in Ukraininan
Užhorod, in Russian Užgorod, in
Hungarian Ungvár) – the capital of
Zakarpatia region in the western
Ukraine, lies on the Uzh river near
the border with Slovakia. There is
wood, food and heavy industry.
The city is an important traffic intersection. There is a museum and
theatre. University established in
1945. Between the 8th - 10th cent.
it was a Slav settlement, part of
the Great Moravia in the 9th century. Since the 11th cent. part of
Hungary/Austria-Hungary. Between the years 1919 -1938 it was
a part of Czechoslovakia (administrative center of Subcarpathia),
1938 – 1944 part of Hungary. In
the year 1945 the city became
a part of USSR, since 1991 part
of Ukraine. These simple facts,
showing the number of several states and countries, the city was part
of shows, what a unique cultural
center it must be nowadays. The
city has about 150 000 citizens.
On its streets on can hear Ukraine,
Russian, Slovak, Hungarian or Romanian. There is a dozen of ethnic
groups living in the city and its surroundings.
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PRÍBEH MUKAČEVSKÉHO HRADU JE OSUDOM
ZAKARPATSKA
Na
vulkanickom
vrchu
uprostred plochej krajiny pod
svahmi Karpát stojí vo výške 68
metrov nad okolinou krajinou fotogenický hrad Polanok. Nachádza sa
na strategicky významnom mieste,
keď tvorí akoby poslednú závoru
před vstupom do Uhorskej kotliny
a prvú pri ceste z nej cez Vernecký
priesmyk do Haliča. Predpokladá
sa, že pred vpádom Maďarov do
oblasti to bolo starobylé slovanské
opevnenie Kijevskej Rusi, ktoré
v 11. storočí Maďari dobyli. Padla
posledná prekážka na ich ceste
do Podunajském kotliny.
Po tatarskom vpáde (1242), ktorý veľmi narušil rozvoj kultúry v Zakarpatsku, bol hrad obnovený, v roku
1263 ho kráľ Béla IV. daroval svojmu dvoranovi Aladárovi. Po roku
1290 ho posledný Arpádovec Ondrej II. Daroval palatínovi Omodejovi, ktorého rod ho vlastnil až do
bitky při Rozhanovciach, kedy boli
Omodejovci ako úhlavní nepriatelia kráľa Karola Róberta porazení a hrad pripadol korune. V roku
1392 získava Mukačevo s okolím
od kráľa Žigmunda litovsko-podolské knieža Teodor Koriatovič.
Žigmund, kráľ Uhorska ho ochotne
prijal ako utečenca a daroval mu
Mukačevské panstvo. Novousadlíci ktorí prišli s ním, založili vyše
300 osád. Koriatovič bránil Rusínov pred uhorskou šľachtou. Po-

stavil grécko-slovanský kláštor na
Černečej hore pri Mukačeve, ktorý
sa stal na dlhé storočia duchovným
centrom severovýchodného Uhorska. Na Zemplíne dal raziť drobné
strieborné mince s cyrilským písmom. Po ňom držala hrad do svojej smrti jeho vdova Valja a v roku 1427 získal hrad od kráľa Vuk
Brankovič, vnuk srbského despotu
Štefana Lazaroviča, ako odmenu
za vydanie Belehradu. Z tejto doby
pochádzajú gotické základy seve-

Koriatowicz: Bronzová ľavá ruka kniežaťa Koriatowicza,
s ukazovákom vyšúchaným dotykmi zvedavcov a návštevníkov mukačevského hradu, túžiacich po šťastí.

rovýchodného krídla horného hradu s dvojicou valcovitých delostreleckých bášt. Od roku 1528 patril
hrad uhorskému kráľovi Jánovi Zápoľskému,
spojencovi Turecka,
ktorý ho daroval svojmu prívržencovi Štefanovi Báthorymu, ne-

skoršiemu poľskému kráľovi. Ten
vládol na hrade až do svojej smrti
v roku 1531. Po ňom hrad prevzala jeho vdova Izabela Jagelonská a
od nej ho na základe dohody o rozdelení Uhorska získal v roku 1537
cisár Ferdinand I. V roku 1573 získavajú hrad od cisára Maxmiliána
Magócsiovia, ktorí tu vládli do roku
1595, kedy cisár Rudolf II. odstupuje hrad sedmohradskému kniežaťu Žigmundovi Báthorymu. V roku 1605 hrad obsadilo povstalecké
vojsko Štefana Bocskaya, ale už r.
1608 je opäť v rukách panovníka.
Počas povstania Sedmohradského
kniežaťa Gabriela Bethléna prešiel
hrad na základe mierových zmlúv
Bethlénovho majetku a jeho kapitán János Baling ho začal stavebne upravovať. Po roku 1624 bol o
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poschodie zvýšený hradný arzenál
v strednom hrade a ďalšie prestavby datuje do roku 1629 nápis
osadený v arkáde juhozápadného krídla hradu – v tom čase mal
hrad 14 bášt a veží. Po Bethlénovej smrti v roku 1629zdedila hrad
jeho vdova Katarína Braniborská a
nakonec ho po dlhých jednaniach
kúpil v roku 1633 od cisára Ferdinanda II., za 200-tisíc zlatých sedmohradský knieža Juraj Rákoczi I.
Po roku 1648 uskutočnili prestavbu
hradu pre Zuzanu Lorantfi, vdovu
po Rákoczim I., francúzski inžinieri.
Opevnili stredoveký a dolný hrad a
val s palisádou a vodnou priekopou
pri päte hradného kopca. Vznikli
vtedy obidva bastilióny v mieste
dotyku stredného a horného hradu,
západný zvaný Lorantfi a východný

Rákoczi. Hrad sa takto premenil
v bastiliónovu pevnosť. Zuzana
Lorantfi povolala na svoje panstvo
do Sárospataku v rokoch 1650-53
českého vzdelanca Jána Amosa Komenského. Po jej smrti a smrti jej
syna Juraja II. Rákocziho (1660)
prevzala hrad jeho vdova Žofia
Báthory a jej syn František I. Rákoczi. Ten, ako povstalecké knieža
sa pokúšal hrad získať z matkiných
rúk v roku 1678 na čele kuruckého vojska, ale neuspel, Žofia hrad
ubránila. František I. Rákoczi v roku 1679 zomrel v Zborove a jeho
vdova Ilona Zlínska sa s deťmi
uchýlila k svojej svokre na mukačevský hrad, kde sa v roku 1682
znovu vydala za Imricha Thokolyho, sedmohradského vojvodu a
v roku 1683 aj uhorského kráľa,
ktorý sa spojil s Turkami, no po ich
porážke padol v roku 1685 do zajatia. V roku 1685 potom obliehali
mukačevský hrad cisárske vojská
pod vedením generála Heislerema.
Hrad sa bránil pod vedením Thokolyho ženy Ilony s posádkou 2 – 3-tisíc mužov vyzbrojených 52 delami. Pri hrdinskej obrane bolo úplne
zničené mestečko pod hradom, Rakúšania však odtiahli bez úspechu
v roku 1686, ale o rok sa vrátili.
A hrad dobyli. V januári 1688 Ilona
Zrinská kapitulovala a bola s deťmi odvezená do Viedne. Ako jediná žena v histórii dostala najvyššie
turecké vyznamenanie „Atmane“ a
jej malý syn, neskorší vodca protihabsburského povstania František
II. Rákoczi bol daný na výchovu
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k jezuitom do Jindřichova Hradce.
Cisár Leopold I., nechal potom mukačevský hrad prestavať a hrad sa
stal najlepšie opevneným oporným
bodom Habsburgov v Uhorsku.
V roku 1703 ho obliehali povstalci Františka II. Rákocziho, ale boli
odrazení, na druhý pokus ho však
v roku 1704 dobyli. V rokoch 1705
– 11 nechal František II. Rákoczi
celú pevnosť upraviť ako svoju
rezidenciu francúzskymi inžiniermi. Nové opevnenia mali podobu
sedemuholníkovej pevnosti a sú
zachytené na pláne z roku 1725.
Po porážke Rákocziho vojska pri
Trenčíne v roku 1708 bola likvidácia povstania dokonaná - 22. 6.
1711, kedy sa posádka mukačevskej pevnosti po obliehaní vzdala
cisárskym generálom Pálffymu a
Loffelholzovi. Po „szatmárskom
mieri“ odmietol Rákoczi ponuku
k prímeriu a odišiel do emigrácie.
Od tých čias bola pevnosť sídlom
cisárskej posádky, ktorá ju využívala ako skladište a väzenie. Obávanou väznicou sa stala najmä po

