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Państwo Muszyńskie

Powstanie i rozwój Muszyny związane są z pobliskim pograniczem oraz z
przebiegającym wzdłuż doliny Popradu starym szlakiem handlowym zwanym
"węgierskim".
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potoków, nad którymi było
położone miasto. Wilgoć
sprawia, że brzegi potoków, jak i rzeczne kamienie porastają mchami. Łacińskie słowo
muscus dało nazwę zarówno Muszynie, jak i położonej nad tym samym potokiem wiosce
Muszynce. Inne hipotezy wywodzą nazwę tej miejscowości od przydomka biskupa
krakowskiego Jana Muskaty.
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królewszczyzny. Przez następnych 80 lat władają nimi kolejni władcy Polski. Muszyna
prawa miejskie otrzymała w 1356 dzięki Kazimierzowi Wielkiemu.
30 lipca 1391 r. król
Władysław Jagiełło, chcąc sobie
zjednać duchowieństwo darowuje
powtórnie "Klucz Muszyński"
(dwa miasta i 35 wsi) biskupstwu
krakowskiemu. Od tej chwili
ziemie te były traktowane jako
samodzielne
jednostki
administracyjne
z
własną
administracją,
wojskiem
(piechotą zwaną harnikami) i
sądownictwem, dzięki czemu
obszar
ten
nazywany
był
"Państwem Muszyńskim". W
imieniu
biskupów
rządy
sprawowali starostowie, z których najbardziej znany był Stanisław Kępiński, przyjaciel
Jana Kochanowskiego, który imię jego utrwalił po wsze czasy we fraszce "Do starosty
muszyńskiego".
W XV wieku na ziemiach tych daje się zauważyć nagły napływ Wołochów i
Rusinów z Zakarpacia i Rumunii (tzw. kolonizacja wołoska). Ludność ta, z czasem
nazwana Łemkami, osiedlana była na prawie wołoskim. Byli oni wyznania
greckokatolickiego, czego widocznym śladem są zachowane cerkwie.
Muszyna wraz z kluczem pozostawała własnością biskupstwa krakowskiego do 1781
roku, a po rozbiorach przeszła na rzecz skarbu austriackiego. Mimo, iż zaborcy
pozostawili istniejące instytucje, z czasem miejscowość zaczyna podupadać. Do roku
1914 linia kolejowa oraz przejście graniczne Galicji i Królestwa Węgier.
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