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Полога, дороги, населення. 

місто Бардіі" на Пряшівщині, JІсжить ~ пре
красній, гористій місцевости Східних "е
скид, над річкою Тоnолею. Ціле місто, 
на висоті 277 мет. над. пов. моря, по

будоване на 11ригорку, у вуалі річок і рукавів 
Тоnолі, Мало: і ВеJJикої Лукавиці та недалекої 
І<а.~ениці. J-Іавколо міста тягнеться кілька лан
цюгі• гір а такими значними ~исочинами як Яво
рина ( 1053 м.) і Же!Ірацький ~ерх (924 м.) на 
ІІі~дІіі, Marypa (902 м.) і Бусов ( 1010) на півночі; 
у безnосередньому сусідетні міста верхи меньші --· 
Михалів (564 м.), у Бадіївських купелів (518-
650 м.) і коло І<альварії ( 423 м.). Всі ці вершІ<и 
гір і богата рослінність мішаного лісу творять 
не•абутні своею красою nартії краєвидів, а без
конечною персtlективою ланцюгових гір, що йдуть 
одна аа другою і щез·tють у проаорій далечині ... 

Комунікаційні сполучення а Бардівном досить 
добрі, хоч від світово'f війни де-які закинені, а 
желіанодорожне сполучення творить у Бардієві 
_сліпу вуличку" Ця желіаниця, що nроходить 
г.•рни,>Іи міщевостнми попри рі~и Секчо і Топо
лю, злу•Іу6 І>ардіїн лише а Пряшеном (45 км.), 
а анідтам зі Словаччиною і Галичиною (через 



Орлов і Мушину, бО км. до кордону). Рівнобіж
но з цими желіанодорожними шляхами йдуть 
добрі биті дороги (гостинці), а крім того інші до

роги: на аахід від Бардієва до Тарнова (10 км.) 
а розгалудженням а Тарнова до Мальцова (8 км.), 
до Мушинки і Тилича в Галичині (до кордону 
9 км.), до tи6альтова і Фрички (12 км.) і далі 
через кордон до Ізб і Грибона у Галичині. 3 
північною частиною Бардіїнщини (т. ав. Мако
виця) місто злучено дорогою серед гарної хол
мистої місцевости в окруженні високих верхів, -
3і 36ороном (9 км.), звіJІКИ роаходяться дороги до 
Комльоші і Бехерона (8 км.) та Конечної н Гали
чині, а друга до Нижньої Полqнки (9 км.). 3 Ниж
ньої Полянки йде одна дорога •tepea границю до 
Оженної і Жидовське, а друга - лучить Ниж. 
Поляну а Нижнім Снидником ( 19 км.) і Строn
коном. На nівденний схід Бардіїв алучений би
тою дорогою а Куримою (20 км.) і далі а Ги
ральтовцями і Вранним. Автобуси ходять а Бар
дієва до Бардіїнських куrtелів (літом що години 
і частіше), до Нижнього Свидника через Зборов 
і Нижню Поляну (двічи на день), також а Бар
діввв до Тарнова 

Місто Бардіїн має ріжні назви і транскрипції 
в поодиноких мовах: в українській - Бардїів і 
nардиєн, в німецькій - BaІ·tfeld, в мадярській -
B:\І·dfa і B~rtfa. н словацькій - Bardiov, Baг
dejov і Ba1·dijov, в польській - Bardyow і Bar
dyj<iw. Назва міста nоходить иід слова .барда", 
що в українській мові означув особливий рід 
со"іри, якої вживаюп, у теслярстві. Тому то й 
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Бі'fнmі вхід ридтщі н JJардіеві. Фото автора. 



на гербі міста з XV ст. (гл. рисунок на першій 
стор. книжки), нарисовано дві сокіри сполучені 
навхрест. Мабуть 11ерші осадники мусіли постійно 
працювати .бардою•, щоб очистити місце під 
своІ осе11і від віковічних густих лісів, які ще 
донедавна вкривали цілу Маковицю. Цей герб 
дістало місто в 1453 р. В первісному свому ви
гляді складався з рисунку ангела, що тримав в 
руках щи r (т. ав .• картуш"), на якому у верх
ньому синьо-фіоловому полі виображено агадані 
дві сокіри 3 короною, при•оім держала сокір, 
корона і обрамовання картушу волотоІ барви; 
нижня половина картуша мав біло- червоні паски. 
В тому ж році почали уживати маtістратську 
печатку Бардієва а розширеним гербом міста. 
3 де-якими амінами той самий герб був і на 
екслібрісі (книжньому знаку) бібліотеки міста 
Бардієва, що походить а XVI ст. 
Нас ел е н ня міста Бардієва в ріжних часах 

складалося а дуже ріжноманітних національних 
і реліtійних tруп. Поруч з русинами-українцями, 
колись найбільше було німцІв, у XVI ст. пере
важаІІИ тут протестанти, а кінцем XVIII ст. по
чався наплив мадьяр. Та через брак желіанич
ноrо союлучекия а Галичиною, приріст населення 
загалом спинився, або давав в останніх 100 ро
ків незначний відсоток. За офіційною статистикою 
кількість мешканців була: в 1851 році - 4.011 
ос., 18б2р.-4.000ос., 1890- 5.069 ос., 1920р. 
- 6.593 ос, 1930 р. - 7.731 ос. Національний 
склад аа цією статистикою в 1930 р. був: чехів і 
словаків - 5122, жидів - 1803, німців - 235, 
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русинів - 212, мадьяр - 128, поляків - 7, 
циганів - 223. I:J той же час при греко-като
;шцьюи парохії н Бардієні було б58 нірних ли
ш~ а самого міста І А кілько ще русинів-уі<ра
їнців не було занотованих в церкві та а околиць 
міста? Більша частина постійних мешканцін 
міста складавться з жидін, які уживаючи мадьяр
ську мову, на аовні .репр~аентують• мадьярсt.І<ИЙ 
еJІ6МСНТ. По аа ТИМ СЛОВаКИ СТаНОІІЛЯТh ІІере
НаЖНО урядництво. 

Ціла околиця міста nардієва, ближча і дальша, 
особливо на північ від міста, що має народню 
назву Маковиці, зас~лена компактною масою 
русинів- українців, що творять перенажаючу біль
шість антахтоннщ-о населення нід найд~вніших 
часів (ще перед 11риходом сюди мадьяр). В релі
rійному відношенні це переважно греко-катол 
і в н~неликій частині православні. Що до інших 
народів, які зас~люютІ, Бардіїощину, то найскор
ше сюди 11рийшли німці (в XIV ст.), далі сдnна
ки (в XVII ст.) і поляки (н XVIII ст.). 

Ціла духова і матеріяльна члнура автохтон
ного населення спільна а іншими західніми ча
стинами українських з~мель і зонсім тотожна 
з л~мками Галичини. Про ц~ снідчать ~ничаї, 
побут, вдача, мова народа та ріжне виробництво 
(зокрема деревляне будівництво), тому нема жад
ного сумніву, що пряшівські (бардіІвські) лемrш 
є кіткою уііраїнеького народу. ц~ донедено цілим 
рядом вчених німецьких, польських. українських, 
російських, словацьких, та ін., зрештою не бу;ю 
поважних спроб цьому ааІІеречуІІати. 



Дуже поучаюча в цьому ро"умінні ус1·на сло
весність Маковиці •ібрана такими знавцями на
родньго життя як О. Павлович, А. Духнович, 
Я. Головацький, В. Гнатюк і новійшими дослід
ниr<ами. В них ми зустрічзимо усі види україн· 
ськоУ народньої пезі'І, а по нмісту вони часто 
навязують а українською історівю, навіть ага
дують саму Укра'Іну та ріжні вианачнійші істо
ри•tні міста: Пісн~ аа писана Ол. Павловичем на 
Макониці в перш. под. ХІХ ст. співав: 

Ей погнівався, тай погнівався 
Мой мидий на мене, 

Осідлав коня нороненького 
Поїхав преч от мене! 

Кеби я мала с11угу вірного, 
Послала би я до него, 

На Україну, на УкраУну 
До мого наймильшого 

Няй би приїхав, няй би приїхак 
Бо мі тяжко беа него. 

Істнув на Маковиці цілий ряд пісень ааr~льно 
відомих на цілій Украіні, як ннприкдад: 

Ой ти дінчино аарученая, 
Чому так ходиш аасмученая? т. J1. 

3наю я, знаю, кого кохаю, 
Тідьки не знаю, а ким жити маю І 
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Uя остання пішя мав для цілої Бардіївщини 
глибоке символичне значіння, в приміненні до 
старих і найновіших часів. - 3 ким мав поді
лІпи спільну долю ця земля? І 

Історія міста. 

пряшінщина була засемна нашими предками 
ще в ІХ столітті, а може і раніш, с. т. 
далеко перед приходом а Азії мадьярських 
коч<>вникін. Місто Бардіїн, як оселя, була 

kідома вже в ХІІІ столітті. Перша документальна 
відомість оаховалася в укра!нських джерелах в 
галицько-волинському літопису, де згадується, 
що під час татарської нанали 1241 р., галицький 
король Данила .йшов із Угорщини до Польщі 
на Бардіїв". 
Як свідчить грамота Мако9ицького замку (у 

Зборові) ціла Маковиця в 1320 р. підлягала га
лицькому князеві JІьноиі І. Отже було це в тих 
••асах, коли укра!н~ько-галиш.кий князь володін 
1{арпатською Украіною в роках 1280-1320. 
В XIV -XV ст. насеJІення Бардієва було укра

інсІ.ке, але вигідне положення його при великих 
торговельних дорогах притягало ti~raтo чужин
цін, переважно німців, які приходили сюди як 
купці й ремісники. 3 другого боку, положення 
Бардієва було для його мешканців і небезпечне, 
тому в І 365 р. місто дістав .прано меча" (кара-
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ти смертю), як забезпечення від ,опришків, зло
діїв і гільтайства•, що приходили сюди з Польщі. 
Місто постійно зростало, так що вже в 1376 р. 
дістало назву .вільного королівського міста", а 
3 початком XV ст. зрівнано його а f{ошицями. 
Коло років 1393-1414 цілою Маконицею воло
дін укра1нський князь Федір Кориятонич, що 
прийшов на Підкаrпаття з Поділля, а на Мако
ниці закладав парохі'f, церкви і аамки. 
Вжt н цих княжих часах, через Бардїін йшов 

дуже важний торгонtдьний шлях, що дучив Га
дицьку Укра1ну зі Слонач•Іиною, Угорщиною і 
а балканськими славянамн та Італією. Ці доро
ги йшли, приблизно, так само як і тепер (ГJІ. 
вище), а особливt значіння мади сполучення че
рез Мокролуг і Тилич до Санчу і Кракова ; че
ре~ Зборів до Ждині і Беча і через Дукельський 
провал на І<оросно, Сянік і Перtмишль. Через 
Бардіїн до Галичини привозили з пінденно1 і за
хідно1 Европи не тільки фабричні вироби, але 
також ріжноманітні мистецькі вироби, книжки, 
тканини, шкло, переважно з німецьких та іта
ІІійських міст, особливо з Венеції. 3 У кра1ни на 
Угорщину і далі перевозили через Бардіїн го
;ювно худобу, футра, олій, сіль. Тому бардіін
ський шлях мав великt значіння н поширенні 
nівдtнно-европейськu1 культури й мистецтва на 
ціІІій Украіні. Вже в XIV -XV ст. місто слави
лося своїми ярмарками, а угорські і польські ко
ролі стараднея про те, щоби купці, які йшли 
сюди з Украіни та інших країн, переходили че
рез 1х бідьші міста та тим іх збогачунали Крім 
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того, польські королі завели мито (оплату то
варін), які бардіїнські купці старалися оминати. 

В околицях Бардібоа в старовину були ко
пню,ні золота і срібла. Вони істиували в XIV
XV ст., але через ріжні напади й війни, а аго
дом через малу рентовність, були аакинені. Тепер 
снідчать про них ІІИІпе назна села Золоте, в 10 
км. на північний захід від Бардівва. 

Найбільш неспокійні часи для міста й околиці 
прИІІадають на XV ст., коли тут постійн.:> велася 
ній на оюміж угорськими та польськими короІІями. 
1:! 1440 р. Бардіїн адобун чеський ватажок Іван 
Іскра з Брандейса. Хоч І. Іскра відтоді володів 
Бнрдіівщиною а рамсни угорської кор. 6лисаве
,.и, але на ділі бун, разом зі своїм прибічником 

Аксамитом, необмеженим паном майже цілої Пря
шінщюои, нпродuнж ціІІИХ 18 років! 

Бардіів був найбільше авяааний а так званим 
.Білим" Маковицьким вамком коло містечІ<а Збо
рона, що був адміністраційним осередком цілої 
Мнковиці. ІІід кінець XVI ст. і дn рnку 1601 Ма
ковиця була власніс·оью кн. Івана Острожського, 
сина славного українсько. волинського князя І<он
стантина Константинонича Острожськоrо. 

В XVI-XVII ст Бардіїв був одним ів важні
ших на сході осередків реформаційного руху-
6оро1·ьfіи між римо. католиками та прихильниками 
прnтестантсо.кої віри. 

В століттях ХУІІ-ХУІІІ Бардіїн був свідком 
ріжних заворушень, війн, що оонстали на фунті 
боротьби реліtійної, національної і соціяльноі. 

ІЗ 



Кращі ч~си дІІЯ міщеІІОІ'U укр"їнськоt о населен
ня наступили тоді, коли І<раєм володів новета
нець Степан БочІ<ай (І б04-І бОб). що "аабезпе
чувам населенню свободу реліrіі й обмежунав 
сванолю королів чужої народности". Те саме 
підтнердЖуваІJи семю·ородс~кі князі Раковці, що 
воІІоділи Маtшвицею і Бардієном протягом цІлого 
XVII ст. Як відомо роДина князів Ракоut\іїв мала 
постійний звязок з Україною. Юрій Раковцій 
старший нів nереговори з гетьмююм І) Хмель
ницьким про спі11ьний виступ проти Польщі. 
Юрій Раковцій 11 (мо11одший) провадив війну з 
По11ьщею в 1б57 р. на спі11ку ~ 20.000-ою укра
їнською козацькою армією ІІід проводом полков
ника Ждановича. Часи nерших двох І<нязіu u 
історії Бардіїнщини ааІІИСаJІИСЯ кращою сторін

кою. Поступовання іх здобуло велиІ<У симпатію 
украінського та іншого населення Макониці і 
спеціяm.Ію Бардієва. Так, наприклад, при голо
сунанні бардіїнських цехів виявилося, що біль
шість uисІІомиІІося за Раt<омцін. В кінці XVII ст. 
гніт національний і соціяльний, переслідуваtІНЯ 
протестантін і уІ<раінців-русинім збільшумали не
Іщоtюленвя t.:еред Н(І.Селеннn, що почало нже 

абройно ниетуnати проти цісарського днору Ав
стро-Угорщини і nередонсім проти мБ.дt.нрсhкого 
паньстна. ІІа більшу скалю почалося на 1/ідкар
патті помстан ня tІід проводом Юша і 6са, які зі
брали наuІ<руг себе багато селян, голо11но н кар
шпсІ.ких українцін, а також а Галичини і Воло
щини. R 1703 r иа •юлі повстання станув Франц 
Раконцій 11, який а ріжними tІерервами волuдіu 
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Ма1ю~иц~ю і І·)арді€ном аж до 1710 р. Ф. Ра
конuій нін ІІt'регонори :=~і шнедами, яні моюнали 
а Полhщею і Москонщиною. Але сумна nодія 
під ІІолтпною, коли ~ 17119 р. ш~едсь1ю. уІ<раїн
СЬІ<і нійська під 11роводом короля І{арла ХІІ і 
гетьмпна Інана Мазепи, не втрималися nрuти 
МОСІ<ОВСhКОЇ lll:'jleHarи, рОНбИЛИ Ті:іЮ>Ж ПЛЯНИ 
і Ф. J>аковція. Є відомости, що цей семигород
сІ.кий І<НЯЗh nринян до сеІ')е рештки шведСhІ<ИХ 
~ійсІ.І<, поміж котрими були, 11равдоподібно, й 
уІ{рнїнt.::ЬІ<і кuааки. Uтже fіула це, ІІіеля [JОJ.І.іЛІ~
сІ.кого КІІяая Ф. f{орія rови•Іа, -- друга уІ<р«їн
СhКа еміrраці>І н~ ІІідкарпатті. 

Найбію.шого роакні 1 у досягає місто н XVI і 
XVll століттях. Веде широку торговлю а ІІою.
щею, ГалицhІ<ОЮ УІ<раїнuю, Угорщиною, досяга
ючи до Хор~атіі та інших nі~денно·славянсьІ<ИХ 
немель. /(уже роанинається тут промисл і мійсhке 
ремісниче ниробницт~о а їх цехо~ими орrаніза
ціями, що були ~'домі н Бардів~і вже н кінці 
XV cr. Найбі;Іьше роавинене було бронііретво 
(п..рша аrадка 1456 р.), ткацтно а осібнн виріб 
т а~ .• бака•шнів" (1424 р.І і сукна (цех сукон
ників 1567 р.), виріб і білення nолотна (1421р.), 
аброяретво (цех мечникін XV ст.), гон•Іпрстно 
(XVII cr ), ювелірст~о (XVIIl ст) і т. д НпскілІ.
"" Бардіїн у с гарих час«х бун культурІІИ.ІІ містом. 
снідчигь про це істнунання друкнрні uже н 1578 
році та rі.ІІнавіі н першій ІЮJюнині XVII cr., де 
J:$tJИJ1"1CЯ укріtЇНЦЇ-руСИНИ, ІІОJІЯІ{И, Німці, CJIOHtiKИ 
їr маднри В почлІ<у XVII cr н І>ардіf.ні були 
НИНІІіІ'Ші малярі Матній і Ганс rрюн~алhдИ, а в 
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сер. XVIII ст. М. Войнарович (образи цих мистців 
у fіард. мрею) і Микола Гавцький. 
В ХІХ столітті місто й околиня ще не рад тер

піли нід ріжних чужинецьких нійськ. БагRто 
шкоди вчинили москонські війська, які перехо
дили сюдою и 1810 р., а в друге в роках 1848--
1849, К<~ЛИ ЙІІІІІИ допомогати австро-угорській 
короні і мадьярським панRм проти народнього 
ренолюційного руху; нарешті нідчас останньої 
нійІІИ, коли и самому Бардієьі був кілька днів 
штаб російського rенерала ьрусілона 
По революції 1848 р. Баrдіїн і 11іла Пряшін

щина була снідком нелиІ!ОІ о народнього руху 
карпатських українців. В бО-их роках ХІХ ст. 
істнуиало на Маковиці 70 .руських" школ, а н 
самому nардієві понстала гrеко-католицька ІІа
рохія. Сучасна, досить веІІИJ<а муrована 11еркьа 
була побудована н рр. 1901 - 1903 старанням 
таких місцених громадян: мійський нотар Л. Сав
кулич, шнець Ф. Ковальський, зброяр Ф. Венае
лович, селя11ин Я. Милий, шнець М. Феледий, 
учитель Е. Фодороиський, міщанин І. Миха;юни•о. 
3 інших культурних дія•Іін, а Бардівеом буе нвя
аяний сланний народовець і збирач украінської 
народньої устноУ словестности- Олександр Паь
лuнич (1819 1900), що сJ<ін•ІиІІ у Бардієві пер
ших чотирі КJІяси rімнааії, а сною дослідчу працю 
11ровадии го;юнне на Rардоївщині. 

ІІіеля світоної нійни і роснаду Анстро-Угор
щини, коли наснуналася .Руська Народна Рада" 
в JІюбонні (8. ХІ. 191R), піаніще перенесена до 
ІІряшевn, <•дно ~ перших окружних ніч відбулося 

І б 



у Бардіеві (27. ХІІ 1918), що підтримало ста
новище Пряшівської Ради. 
В сучасному стані Бардіїн мав значіння, як 

адміністраційний центр - окруже місто. Тоді як 
промисл і торговля тут далі підупадають, тим 

Риноk в Бардіеві а kотєд. храмом і радНІЩtЮ. 

більше, що по світовій війні була границя а Поль
щею закрита. 3 більших підпривмсти у місті в 
2 тартаки (пили), 3 млини, цегольна, ненеликий 
rrивовар, елвктрівня. Ремісників аареrістрованих 
всього 208, а того 69 жидів, а на 227 торгов
ців 220 жидів І.. Рівнож більшість коршм 
(всього 291) жидівських. По аа тим є 4 банки, 
2 готелі і одна каварня. Ремісники поділяються 
на слід спеціяльности: ріаників - 33, столярів 
14, теслярів - 11, бодиарів - 15, різьбарів 5, 
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нолярі~ 4, коваJrін 8, слюсарів 8, бляха
ріu 7, мулярів З, кахлярів З, гончарів 2, 
І<амінярів - І, малярів 4, друкарів - З. 

3 rоJювних державних інституцій в в Бардієві 
уряди - Окружний, мійський, податковий, фінан
соuий, суд. пошта, шкільний інспекторіят Шко
ли - ннродня, горожанська аі словацьrюю ви
кладовою мовою і 2 принатні жидівські школи 
(рtліт1ні). По аа тим є муаей, вистанова саля 
(кіно), шrшталь, дім для бідних і війсьrюва ка
сарни. 

~1і споживчої промисловости, крім пивовару, 
мав слаиу фабрика виробів угорськоі ковбаси, 
що нивоаить свої вироби не тільки до цілої Рес
н убліrш, але також і аа кордон. 

Архітектурні та ін. памятки 
мистецтва. 

колишtrє богацтво міста, nоІІоженого нn ве
ликих торгоuельних ШJІяхах, спри•rинило

ся до rювстання цілого ряда мистецьких 
nамяток, ЯІ{і сІюєю цінніt.::тhю заЙМі::tЮТІ· 

нершорядн~ місце в цілій Пряшінщині. 
О б ор о 11 ні мури і веж і міст а, що ко

лись оточували цілt місто попри річки Лукави
цю і Тополю, були вже в ІЗ52 р., постtrrенно 
"міцнrовані і розбуданані в XV ст., коли то місто 
мало всього 5 брам. Значно пошкоджено було 
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мійсьNі укріttІІення nід час обл01 и міста цісир· 
ським rенералом ІіёttsІег-ом в 1684 р. В другій 
полоиині ХУІІІ ст. оборонні будони мkта нже 
не мали військового аначіння, а протягом цілого 
ХІХ ст. постійно руйнувалися. У мійському му
зею Бардіона в інтересний загальний ниг11яд міста 
аарисований 11 1768 р. Rемлвміром І<а~паром 
rаспарі, 3 ЯКОГО МОЖеМО ДОНідаТИСЯ ПрО І<ОJІИШ· 
ній нигляд укріплень і головних будон. 3 того 
до наших днів аб~ріг до ся біJtьшісТh неж ( наіі· 
старші а ХУ і XVI ст.), тоді як оборонні му
ри переиажно знищені. Коли оглядати ці руїни 
мійських укріпдень tючннаючи иід піинічно-схід· 
нього кута старого міста, йдучи далі н наttрямt<у 
руху годинникової стрілки, то nудемо мати слі
дючі брами і нежі: І) Брама а нежами .І>ерен
ник· - при вїаді до старого міста аі желіан. 
станціі на Стекдьоиу вул; кoJtиct. лучила місто 
а ве;tикою .королівською" дорогою до Зборова 
і Галичини; 2) , Червона вежа", трьохІІоиер
хоиа; З) округІІа нежа аі східнього боку мі
ста; 4) головна иежа (.Вітряна") 11ри Вітри
ній ну л.; 5) малеttька вежа tюло .Вітр>tно!", 
правдоподібно а XIV- XV ст. н rотичним вхо
дом а середини міста; б) .Соляна брама" а пів
денного боку міста, інакше .Італійська" брама, 
що лучилася а дорогою до Пряшева; 7) округІІа 
вежа в садибі Францісканського кляштору а да
тами 1541, 1644, 1684 і ІїОЗ; 8) округла нежа 
а аа хіднього боку міста; 9) округлий бастіон а 
пінночи, тепер перероблений на прикатний дім. 
Була ще одна ,Брама до Сарпатику" (11олишня 
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назва села Мокролуrу) а західнього боку укрі· 
плень, коло сучасної улиці Зві~stославової. 
Найстаршою бу до ною міста вважаюп. І' о л о н • 

ни й храм, що сво ім розміром дорівнює най· 
бі ьшому костелоні св. Марії у Кракові. Розпо
чато будову, правдоподібно, н кінці XIV або н 
XV ст. а у частью маnстра Миколи, а кінчnн бу
дову н1домий кошицький будівничий вихований 
на Ш •Іеську - Степан, tІудівничий кошицькоі 
катедри. Значно відбудовано бардіУнську катедру 
u кінці ХІХ ст., КОJІИ понс гала і сучасна вежа, 
що панує над цілим містом У XVII ст. храм 
кількn разів переходив до низнавцін , нової віри•, 
як тоді називали нрот,·ст.антів, а в 1672 р. ка
тедру римо-католики силою нідіtІрали а по .. і•tЧЮ ... 
війська. В середині катедри аберіглися цінні ріаьІ'іи 
і мальовані о6рааи, nереважно ніренберrських 
майстрів, починаючи а XV ст. 
Не звичайно цінною памqткою архітектури в 

колишній рат у ш, теnер окружний му~ ей, що 
стоіть посередині головної nлощі міста (Маса
рикова площа). Ратуш був ааложений в XV ст., 
про що снідчать гостролучні форми дверей і ві
кон партеру. Перебудунали його в рр. 1501-
1505 майстри Александер, Іван і Олексій. Тоді 
прибрав форми й різьби ренесансоного стилю, 
що прийшов сюди з Італії найраніше у цілій 
східній Европі і навіть скорше, ніж у Поньщі (у 
Краконі щойно в 1524 р.). Дуже гарні двері, нор
талі та інші частини будови мають тут ріжні 
повчаючи надписи л~тинською мовою, наприклад, 

на дверях 1506 року: ,Гідна річ - допомагати 
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бідному", на веи<і а ат.киром: "Щаслива дер· 
жана, що в часі миру памятає нро війну". Під 
самим tаимсом навколо цілої будівлі 6 дуже гарні 
пласкоріаьби, що амальонують ріжні ремесла й 
заняття міщан Від 1905 року, стар~нням о І<анон. 
Т. Жебрацького, уладжено в ратуші дуже цінний 
муаей старовини, що нарахону6 понад 3.000 пред
метів. Полонина - це памятки мистецтва XV 
XVIII ст., решта - рук<о~шси й друковані книжки 
та документи до історії Бардіева і цілої Пряшін
щини. Велика частина збірок походить а наших 
греко катол. церков ІІряшівщини ( передонсім Ма
ковиці), тому має безпосереднє відношення до 
украінського мистецтва. Є тут багато ікон, різьб, 
металевих й дереоляних виробів реліtійного куль· 
ту, також тканин, вишінок та ін. 

Другий х ра м І в а н а Х ре с т и те л я (а І б 70 
р. францісканський монастир), ааложений у кінці 
XV ст., служив у середині XVII ст. для славян
ських протестантів, що складалися переважно а 
русинів-українців і тому богослуження відправ
лялося тут старо-славянською мовою. 

3 інших памяток архітектури нідмітимо цілий 
ряд мі ща н ських б у ди н ків на головній 
площі, XV-XVII ст., що аберігли арааки tо•ич
ного й ренесансоnого стилю (числа З, І І, 14, 15, 
17, 18, 24, Зб, 4З). Коло голоиного костела абе
ріглася стара будова бардіїнеької tімнааії, побу
дована, правдоподібно в І б 12 р. і в новійші часи 
відбудована (правдоподібно на початку ХІХ ст.). 
Проти tімнааії, трохи нижче, вже аа старими 
мурами міста, 6 протестантська церква 1808 р, 
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За часІн Чехо-СJюнацhкоі РесІІубліІ<И ронбу
дона міст~ ІІО'Іаласh ІІіеля 1928 рш<у, І<Оли а лін
нічної і аахідньоі •Іастини Барді6ма Іюнстали ноні 
І<RїртаJІИ, перенажно, а nриматними будинками. 

Околиця міста. 

в суч_асну _добу n~рді_ів найбільше нідомий 
СМОІМИ JІІЧНИЧИМИ МІНераЛhНИМИ Нада

Ми. JІітІшще а мінеральною водою і куІІе
лями лежитh н гарній місцевости, у від

далені б км. на німніч від міста, м котловині 
nопід Matypuю, вакрите мід nівночи, але доситh 
uогке в дощоау nщ·оду. Мінералhна вода бар
діїuсьІшх .,кунелін" є І'РІ•ОХ r~тункін -- залі
зиста, нуглецена і кислинна (квасна), що добре 
нплина6 на роамноження кровяних клітин і лі
ЧИТh від ріжних недуг -- ревматизм, недокріня, 
nолові недомагання. Бардіїнські кунелі янляютhсЯ 
найбільшим куnеленим літнищем на Пряшінщині. 
Ба рдіїнсhка мінералhна вода бу ла вже відома н 
ХІІІ ст .. а куnелі були тут улаштонані н 1505 р_ 
В другій nолонині XVII ст. воду вже nочали ни
возити далеко no аа межі кр~ю. Перші білhші 
будони тут повстали н кінці XVIII ст., коли nо
ч:ІJІо аїадитися до І>ардієва tІагато rшнін а ІІолhщі, 
УкраЇІfИ (Житомира, Славути, JІhнова та ін. міст), 
Маднрщини, Анстрії, ЧехІї, Моравії і Тироля. 
Найf\ільшого роацніту дос>Ігали куnелі н nерших 
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Деревлина черkва а Ниkльової 1730 р., 
тепер в БардІев. kупелях. Фото apmopa. 

роках ХІХ ст. Великі шкоди вчинили купелям 
російські війська, які були тут в роках 1810 і 
1848-1849, коли то москалІ Іюнищили 1 спа
лили майже всі купелеві будинки. оонсім від
новлено літнище щойно 1860 р., а в 1890 р 
були джерела упорядковані у відповідно закри
тих студнях. Збільшилася френквенція купелів 
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відколи побудовано ЗЗІІіаницю ( 1893 р.) і зго
дом два більші готелі та муровані купельові 
будинки. В 1900 р кількість гостей була най
більша - 3.587 осіб, а тепер в літні місяці до
ходить щойно 3.000 і то переважно не славчн, 
найбільше кошицьких мешканців (до 1938 року). 
Найновішою .атракцівю• купелів в старовинна 
сткІІьоиа греко-катол., деревляна церква, пере

несена сюди а сусіднього села Нікльової. Ця 
прекрасна памятка деренляного будівництва в 
типовим арааком українськоі церкви у формі 
трьох зрубів з трьома верхами, що закінчуються 
бароковими маківками. Такі греКІ)·Катол. церкви 
поширені по цілій Маковиці серед лемків, а 
також у північних схилах Бескідіи на Галюtькій 
Лемківщині. В середині церкви на сволоку серед
нього зрубу зберіглася старовинна надпис по
чатку XVIII ст., цікова не тільки тим, що подав 
точну дату побудовання церкви, а також і тим, 
що написана чистою українською мовою, а до того 
ще фонетичним українським правописом - май
же таким самим, який ми уживаємо в сучасній 
літ~ратурі: 

.Року d~'K.\ (1729) мца ионя дня :ЇІ (І б) церква 
агорьла: року J~''' ( 1 730) афундована аа стара
нвмn и накладомь Іліа Когот Федора Ніклов
ского, комісара Маковіцкого: Симеонь АнІІріов
скїй ореавітерn Нікловскій .. " 

Крім бардівиських купелів, прекрасна око
лиця міста дав чима1ю інтересних місцевостей 
для пр огуль о к. 

Для аматорів природи можуть бути слідуючі: 
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о Барді1нських куІІеJІін на вершок Ма (у ри 
(І<амяна Гора, 902 м.) аа 2 години, аІІідки від
кривається чудовий вигляд на Зборівський аамок 
(на схід) і на цілу Макоиицю. 3 Ма(ури можна аій
ти до Зборова і до Ниж. Тварожця (на аахід, 5 км.). 

3 ближчих прогульок у Бардііаських купе
лях є багато інших по вигідних стежках: .,3бой
ницька студня•, .Королівська студня", .І<ОJІО 
черешень" та ін. 

3 Іtальших прогу;Іьок мальовнича, досить добра 
дорога веде а Бардієва череа Тарнів до fабол
тона (16 км.) і авідсе на найвищу гору Бардіїв
шини Бусов (1.010 м.), а якої 8 добру погоду 
відкривається прекрасна понорама на цілі !<ар
пати і Татри. 3 fаболтова на північ йде дальша 
дорога на Ц и ге л ки (б км.) на польському кор
доні, в прекрасній адоровой місцевости (520 мет. 
над морем). Тут є ЗО ріжних мінеральних джерел 
а незвичайно рідкими лікувальними скJІадовими 
частинами, на пр. а йодом, бромом, 8уг лецевою 
кислотою, натрі ум- гідрокарбонат та ін. Село 
цілком українське (94%) і числить 524 мешканціо. 

Для аматорі8 старовини інтересні с;Іід. про
гульки: 

Желіаницею до першої від Бардієва станції 
І<люшов і авідсе мальовничою дорогою 8 гору 
на південний аахід до села Героарт о в (4 км.)
колишн. німецька кольонія, де є дуже рідkий 
дереилиний римо-катол. костел (отичного стиJІю, 
побудований XVI ст. і відновлений в І б 50 році, 
а мальовилами на деревJІяних стінах. Над Гер
вартооом є .Жебрацький верх" (924 м.). 
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Від перестанку Бартошовці у иіддаленні всьо
го 4 км. на південний схід, прийдемо до села 
Тр о чан, де аберіглася греко-катол церква 
украінського типу, побудована, правдоподібно, в 
кінці XV ст. або початку XVI ст. - отже най
старша деревляна памятка в цілих Карпатах 
(С11ец. розвідк~ нро цю церкву В. Січинського 
в НауІ<. Збірнику .ІІросвіти", Ужгород 1938, 
рі•Ін. XIII-XIV, ст. 150--159 і окремо, Ужгород 
1938, ст. 12, а 7 ілюстр). 
При дорозі з Бардієва до Зборова, у віддаленні 

кіJІьканадцJІТь І<років від роадоріжжа, що веде 
до Купелів, коли йти в напрямку до Довгої Луки, 
аберігсн дуже інтересний памятник, поставлений 
на честь r. Шереді, кн. Іваном Острожським в 
1590 р. - сином анаменитого українського князя 
Константина Константиновича Острожеького а 
Острога на Волині. 
Антобусом з Бардієва (а желіан. станції) до

ідемо до Збо ро ва (10 км.), історичного містечка 
(тепер всього коло 2.000 мешк.). І<оло містечка 
є романтичІІі руіни замку, заложеного, правдо
подібно, в XIV ст. кн. Федіром Кориятовичем, 
в роках 1565--1601 нласність агаданого волин
ського князя Івана Острожськоrо. В самому мі
стечкові в руїни римо- катол. костела XVI
XVII ст., жидівської сінаtоtи та великої палати 
Раковціів XVII-XVIII ст. 
У селах цілої Маковиці зберіглося ще багато 

прекрасних дерееляних греко-катол. церков -
цінних памяток укrаїнського будівництва XVI- -
XVIII століть. 
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ІJІюстрації r1еред текстом: ст. І - герб міста Бардін.ва 

XVI cr.; ст. 5 - мотни rотнцькоrо орнаменту XV ст. 

lt ГОЛОRНОІ'О храму Біtрдібttа. 



Видавництво Юрія Тищенка 
станить метою дати най«ращу «нигу за найде

шевшу ціну. 
За остайній час видано та«і нонин«и: 

І. З серії для молоді: «. 
Е на ль д К. - Бук і дощовик о повід. 4.- · 

Родичі 4 
Бу«овий горб 4 ... · 

11. З серії • Піанай свій край•: 
Проф. Січ ин с ь ки й В. - Бардіїн, а бо-

га тьма ілюстраціями 5.-
3борів, з ілюстаціями 5.·-
Пряшів, з бог. ілюстраціями 5. 

ІІІ. Ріжні: 

Ііаланч ук М. -- аа краще завтра, пєса на 
З діі (премірована) 10.-

({ о л о с І в. ·- .,Молоді мої дні", поезії (кни-
га дістала Франкону премію) 5.-

В елигорський М. Наші лічничі рn-
стини, nрактичний порад
НИ!< з богатьма баренними 
таблицями 15. 

І{ а р 11 а т с h к а У к р а ї н а - серія роскіш
них листівок- фотографій, 
складена н 10 карток 5. 

В І(hомуж ниданництві можно набунати неі укра
іІJСhкі тутешні і накордоІІі видання. Тимч~sона 
а11реса видавництва: J. Tyscenko. Hurni Cer-

nosice u Praby. Hotel Monopol 
(Protektorat). 
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