750-ліття коронації Данила Галицького

Перший Український Король Данило
(1228-1265)
Коли вмер князь Мстислав Удатний, тоді Данило (що мав тоді вже 26 літ) був
князем Волині й Холмщини. Він почав боротьбу за Галичину. Та війна була дуже
тяжка й довга, бо тривала 15 літ. Правда, за цих 15 літ Данило не раз уже доходив
до Галича і здобував його, але звідси знову виганяли його то мадяри, то інші князі,
то галицькі бояри, які боялися Данила, бо він був дуже строгий і всі мусіли його
сліпо слухати.
Але по 15-ти роках Данило остаточно розбив військо своїх противників під
Ярославом і заняв Галичину та строго покарав бояр, які передтим виступали і
змовлялися проти нього.
Данило став порядкувати свою велику державу, яка дуже підупала через ті
кількадесятилітні війни, що велися в Галичині від смерти його батька Романа
(1205) аж до приходу Данила (1229). Та його мирну роботу перервали татари,
дикий народ, що прийшов з Азії і вже вдруге почав нищити Україну.
В році 1240 татари зруйнували Київ, що вже належав до Данила, та й пішли на
Волинь і Галичину. Поруйнувавши всі міста і самий Галич, розділився на дві
частини: одні пішли на Польщу, другі на Угорщину. Але весною 1243 року
покинули татари Україну і завернули на схід у степи. Всю Україну, а також
Московщину, взяли татарські хани під свою руку і хоча в тих землях далі панували
свої князі, то вони мусіли платити татарському ханові данину й у всьому мусіли
бути йому послушними.
Мусів і Данило піддатися і вклонитися татарському ханові, хоч як йому було це
тяжко, бо він був гордий і хоробрий. Але він думав собі, що хоч і під рукою хана,
але він зуміє зрости в силу, зібрати собі багато війська і колись вибитися з під
влади диких татар. Тож заплативши данину, Данило почав відбудовувати
зруйновані міста і закладати нові та сильно їх укріпляти.

Найважнішими містами, які заснував Данило, були: Львів і Холм. Холм зробив
Данило своєю столицею, а Львів вибудував для свого сина Льва, який потім, як уже
сам став князем, обрав собі Львів за свою столицю. Він спроваджував до
відбудованих і нових міст всяких ремісників і купців, найбільше польських,
вірменських і німецьких. Потім прилучив до своєї великої Галицько-волинської
держави землі на північ і на захід від Волині, так що ціла Люблинська земля
належала до його держави ще перед нападом татар і туди післав свого намісника,
воєводу Дмитрiа.
Держава почала зростати в силу і чужі володарі почали забігати ласки Данила.
Угорський король Беля IV віддав свою дочку Константану за Данилового сина
Льва, а литовський князь Мендовг віддав свою дочку за його другого сина Шварна,
який відтак став першим українсько-литовським князем.

Потім почав Данило умовлятися з тодішним папою римським Інокентієм IV, щоб
при його помочі вибитися з-під власти татарів. Папа прислав Данилові королівську
корону і в році 1253, в місті Дорогичині, коронував його папський посол Опіц. Від
тоді Данило мав титул короля.
Але хоч папа взивав сусідних королів, щоб помогли Данилові піти на татар, то вони
не післали своїх військ і Данило мусів таки платити татарам данину і слухати їх.
Він мусів навіть помагати татарам в боротьбі проти Литви, хоч сам жив з Литвою в

згоді. Нарешті татари почули, що Данило укріпив свої міста і задумує вирушити на
них війною. Тоді приказали йому поруйнувати ті всі твердині, які він побудував. З
тяжким серцем мусів Данило руйнувати свою працю, а потім так зажурився тим,
що заховував тяжко і в році 1264 вмер у своїй улюбленій столиці, Холмі. Там і
поховали його в церкві Пресв. Богородиці.
Отже запам'ятаймо собі, що місто Львів, заснував перший український король
Данило, тому 750 літ.

Українці обороняють свій край від татар

Історія України Для Дітей - Галицько-Волинське Князівство
Українське Видавництво “Говерля”, 1966

Король Данило
1. Хто це був Данило?
Він був українським королем.
2. Хто це були татари?
Татари були люди які прийшли з Азії. Вони хотіли завоювати Україну і взяти її
собі.
3. Що хотів Данило зробити з татарами?
Данило хотів вигнати татарів з України назад до Азії. Папа римський погодився
помогти Данилові.
4. Що зробив папа римський?
Він прислав Данилові королівську корону Від того часу можна звати князя
Данила королем.
5. Хто поміг Королеві Данилові вигнати татар з України?
Ніхто не поміг Данилові. Хоч папа римський просив сусідних королів щоби
помогли, вони не післали своїх військ. Данило мусів далі слухати татар.
6. Що сталося до Короля Данила?
Королеві Данилові було дуже сумно, що він не міг вигнати татар з України. Він
дуже журився, тяжко захворів, і помер.
7. Які славні міста збудував Король Данило?
Король Данило збудував місто Львів і місто Холм.

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: -6-7 років

Король Данило
1. Хто це був Данило?
Він був українським королем.
2. Як називалося його князівство?
Його князівство називалося Галицько-Волинська Держава.
3. Що сталося коли на Україну напали татари?
Татари зруйнували Київ. Татари вимагали данини (податків) від князя,
зруйнували українські міста, і хотіли щоби князь слухав татарського хана.
4. Хто це були татари?
Татари були кочовики, люди які прийшли з Азії. Провідник татарів був хан.
5. Як Данило подумав позбутися татар?
Данило хотів щоби сильне військо помогло українському війську перемогти
татар. Папа римський погодився помогти Данилові.
6. Що зробив папа римський?
Він прислав Данилові королівську корону 750 років тому. Від того часу можна
звати князя Данила королем.
7. Хто поміг Королеві Данилові вигнати татар з України?
Ніхто не поміг Данилові. Хоч папа римський просив сусідних королів помогти,
вони не післали своїх військ. Данило мусів далі платити татарам данину і
слухати їх. Татари навіть наказали йому поруйнувати всі твердині (міста) які він
побудував.
8. Що сталося до Короля Данила?
Королеві Данилові було дуже сумно, що він не міг перемогти татар. Він дуже
журився, тяжко захворів, і помер 10 років після того року коли його
коронували. Він помер у своїй улюбленій столиці Холм.
9. Які славні міста збудував Король Данило?
Король Данило збудував місто Львів і місто Холм.

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 8-9 років

Король Данило
1. Хто це був Данило?
Він був українським королем.
2. Як називалося його князівство?
Його князівство називалося Галицько-Волинська Держава.
3. Яке місто було столицею тієї держави?
За часів панування Данила, столицею було місто Холм.
4. Що сталося коли на Україну напали татари?
Татари зруйнували Київ, яким вже правив Данило, тоді пішли на Волинь і
Галичину. Татари вимагали данини (податків) від князя, зруйнували українські
міста, і хотіли щоби князь був послушний татарському ханові.
5. Хто це були татари?
Татари були кочовики, люди які прийшли з Азії. Провідник татарів був хан.
Татари є погани.
6. Як Данило подумав позбутися татар?
Данило хотів щоби сильне військо помогло українському війську перемогти
татар. Папа римський погодився помогти Данилові.
7. Що зробив папа римський?
Він прислав Данилові королівську корону. В 1253 році, в місті Дорогичині,
коронував князя Данила папський посол (представник). Від того часу, можна
звати князя Данила королем.
8. Хто поміг Королеві Данилові вигнати татар з України?
На жаль, ніхто. Хоч папа римський просив сусідних королів помогти Данилові,
вони не післали своїх військ. Данило мусів далі платити татарам данину і
слухати їх. Татари навіть наказали йому поруйнувати всі твердині (міста) які він
побудував.
9. Що сталося до Короля Данила?

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 10-11 років

Королеві Данилові було дуже сумно, що він не міг перемогти татар. Він дуже
журився, тяжко захворів, і помер 10 років після того року коли його
коронували. Він помер у своїй улюбленій столиці Холм.
10. Які інші міста здобував Король Данило?
Король Данило побудував місто Львів й назвав його іменем свого сина Лева.
Коли Лев став князем після смерти свого батька Данила, він вибрав собі місто
Львів за свою столицю.
11. Запитайтеся родичів, або своїх виховників у СУМ-і,
щоби показали Тобі на мапі України де знаходяться:
місто Холм
місто Львів
Азія
Волинь
Галичина

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 10-11 років

