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Полога, населення, дороги. 

серед прекрасної місцености Східніх l'>ескід, 
у nівнічно-аахідній ttастині Пряшівщини, 6 

невеличке містечко 3боріи, що має нсього 
заледне 2.000 мешканців. Але колись Зборів 

бун великим адміністраційним центром та« нва
ної Макониці, себто цілої округи (землі), що 
ааймала велику частину сучасної Бардіївщини. 
Територі~ Маковиці була зміНJоина 11ротягом ріж
н•х часін. Вже з документу 1416 року, де умі
щено спис сел приналежних до Макоиицhкоrо 
(Зборівського) замку, доиідувмося, що в той час 
Маковиця займала великий простір nоміж річ
ками Тополею і Ондавкою, досягаючи на сході 
містечка Стропкава і сел Ладомирової і Міролі, 
на північ - no хребта Східнього Руського Бе
скіду, с. т. до сучасного кордону. Ціла ця округа 
населена віткою украінського народу - лемками, 
тими самими, що заселюють і північний спад 
Бескіду в Галичині. Пильно зберігаючи свої пра-
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давні авичаі, nобут і ману, нарід ще і Д<ІСі аа· 
хоиаи свої nренрасні витnори духоної і матеріялс· 
ної культури - nkнi, танці, устну CJIOI:I~L'Hicп., 
деревляне будівництво та інші вироби домашньої 
праці. 

Місте•Іко Зборів лежить на річці Камениці 
(приток То11олі), на ниеоті 335 мет. над nоверх
ньою мuря. Нанколо містечка йре цілий ряд лан
цюгових гір, що тиорять а Маковиці прекрасні 
1шртіі І\раєнидін а маJІьовничим чергуванням лі· 
систих і ГОJІИХ нершків гір. 3 таких найиищих 
ІН:~рхіи гір, маємо на захід нід 3бороuа - Ma
rypy (902 м.), на nінніч - Смільний верх (753 м.), 
на ліннічний схід - Кашт~JІИК (650), на захід -
Дзвірник (506 м.), но ІІінденний схід -- Лисаня 
(640 м.) і r.чалів (679 м.) і нпрешті а nівдня -
нерх над Зборівським замком (617 м.). Місте••ко 
лежить у нуалі доріг, що лучать Пряшінщину з 
ціJІОЮ Макоhицею і далі а Пот.щею і Галиць
кою Україною. Колись •1ереа Зборів йшла ве
лика "кuролінсьма" дuрога, що маJІЗ велике тор ... 
говеJІьне аначіння при обміні тонарів nінденноі 
Евроnи (Іr•лія, Анстрія, У1·орщина, Слоuа•Ічина) 
з Польщ~ю і Гали ВІ НОЮ, але то,\\ у, що в кінці 

ХІХ ст. ••ереа Збuрів не nровели желізну доро
гу, то міст~чко аомсім під) ІJaJIO. Тепер лучиться 
Зrіорін Ііитою дорогою (гостинцем) а Бардієвам 
( 10 І<м.), а звідтам желі;,ною цорагою з Пряше
вом. Крім того Зборів лучиться битою дорогою 
з І{омльошою і Бехеровом (8 км.) і далі до га
лицького кордону а Конечним і Лугом. В на
nрямку 11іннічного сходу від Зборова йде бита 



дорога до НИЖІіЬОЇ Полянки (9 км.), а з цієї 
останньої дорога ро~дноюєтьсR до галицького 
кордону (З І<м.) через Оженню, а друга дорога 
и Ниж. Полянr<и звертає на ІІіидеиний схід та 
йде до Ниж. Свидника (19 км.). З Бардієва до 
Свидни~-:а, через 3t"іорін і Ниж. ПОJНІнку, :::~ви\JаЙІЮ 
ходить ннтобус дІ::Іі'ІИ на дею,, в один і другий 
бік. По~а цими битими дорогами. йдуть ще ави-
1Іttйні дороги яі 3і')орова на захід до CтefitІIOc:t 
(4 км.), на схід до Чарна (7 км.) і на південний 
схід до Андрієио'і (4 км.). 

Історія. 

І сторичні нідомости про містечко Зборів дуже 
обмежені, а перша достовірна згадка Іюхо
дито. а І З78 р. Але про цілу околицю знаємо, 
що иоош була заселена русинами-українцями 

ще в ІХ стшо., а може раніш, себто перед при
ходом на Угорську рівнину мадьярських о<n•юв
н .. кіs а Ааіі. 

Значно більше знаємо про аборівський замок, 
що nід нанною "Білого" Маковицького замку, 
став темою ріжних Jоєrенд і народніх украін
ських пісень. 3борівсм<ий замок абудована на 
південний захід від міста, на стрімкій високій 
горі, 448 мет. над рівенем моря і ІІЗ мет. над 
містечком. Маковицький аамок, як колишній ад
міністраuійний осередок Мttкоииці, стоян на сто-

7 



рожі агаданого великого торговельного шляху і 
nанував над цілою околицею. Довкола замку 
густий прадіс, де не тяжко ааблудити, та й самі 
руїни всередині замку сильно ааросли деренами 
і ріжною гущавиною. 
Коли збудовано 3амок і хто був його основ

ником в науконій літературі ще не аясовано. 
То саме говорить і місцева народи я nісня: 

О 3боровськім аамку вело говорено; 
Но, хто го дал ставить, еще не аввеио. 
А11е хоц би там як люде nрекруцалн, 
Вера ro славянські руки муровали. 

Це про заложення замку. А про його недавню 
минувшість та сама nісня каже: 

І зборовські двори смутно nоглідают, 
Ду верности люде к тім днором не мают; 
Дармо око nатрі, дармо ухо слуха, 
Не видит, не чує слонянського духа. 

Який саме цей .,словянський дух••, довідувмося з 
іншоі народньої думи, заnисаноі на Маковиці в 
середині ХІХ ст. (Gwiazdka Cieszyr"Іska, 1858, 
ст. 294): 
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Бистра, як серна, біжить дівиця 
м~ сині очі, румени лиця! 
Под Маконицоу стрільці стояли, 
Руський чаронний голос слухали. 
І< стрільцум nрихоІІ.ит, скромно скааала 



--- Щеrтя Боже дай! - Аа лі біжала. 
- Чуєш? почекай ти красавиця, 
Няй виджу твої очі і лиця. 
3 гнівом говорит руська дівиця: 
- Не мам на нкааку очі, ні лиця 

В історичних документах вnерше агадується 
оселя ,Маконха• в грамоті 1247 р., яка в копі! 
1550 р. переховуєтьси в муаею міста Бардієиа. 
Другий докум~нт nоходить а 1320 р., коли гра
мота аамку "Macl1k~ аазначує, що нін підляа·ає 
галицькому князеві Ло.нові І. Отже було це в 
ТИХ часах, КОЛИ украУІіСЬКИЙ КНЯ~h НОJІОДЇВ ЦЇJІОЮ 
Закарnатською Укра1ною в роках 1280-1320. 
В р. 1321 під Маковицьким замком загинув про
иідник ооостанцін Петро ІJетрооич - земллин
ський і ужанський наджуnан. що иізваи славян і 
русько-укра!нських сеJІян-кріnаків до nовстання 
проти угорського короля Карла-Роберта аа збе
реження ,руської віри" Від кінця ХІІІ ст. і до 
року 1483 замок був вла<:ністью родини 3ударіо. 
Відомо також, що о 1347 р. державцями Зборів
ського замку буJІи Стеnан і Юрій Букови. Коло 
років 1393--1414 цілою Маковицею оолодів укра
нський книаь Федір Коріято•ич. що перед тим 
був подільським княаем, а ві.ІІ. 1393 р. княаем 
цілого Підкарпаття, закладаючи на Маковиці па
рохії і церкви. 3 тих численних поселенців (аа 
Ае-якими відомостями 40 тисяч!), ЯІ<і аакликаи 
на Карпатську Укра1ну кн. Ф. Коріятович, а які 
прийшли головно з уІ<раінсо.кого Поділля, най
більше селилеси на Пряшіощині і зокрема на 
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Маковиці. Але ще далеко перед тим, як згадано 
вище, Макомицн були яаселена українцями, а иже 
перші істори~tні документи подають ряд сел на
вкоJю 3борівс,.кuго замку а чисто- укрзінськими 
назвами. НапрИІmад документ 1247 р. агаду6 
такі оселі, цк І{опринници, ( иболто, Тополя. Си
довпото~<, Буркут та ін. 

В 1440 р. власником аамку був Симон 3удар 
а Ольноди, сторонник полhського короля Воло
дислана ІІІ. НарненсІ.І<nго (1434-l444), що хотіu 
бути угорсь~<им І<Оролем. Аідомо, що 3удар вою
ван а війt:ькuм •tecІ)кoru натажка Івана kflpи а 
Бrан,Іейса, але накінець Іскра адобув аборів
ський замок і ІJОтім володів Маковицею до 
1458 р. 

Поміж мі~том Бардіівим і Мюtовицьким зам
ком, чи то його нласниками, були нічні суnе
речки аа Ірунти і сtла nроТRгом XIV --XVI ст .. 
які дuх• •дили навіть до нбрuйнuі боротьби. В 1522 р. 
власником tsaмt<y стала род1ша Тарцаjв, але піз
иіще Фер.:~,інанд Г;нkбурrський, після битии ni1t 
Майнцом, череа нраду Тарцая віднян від нього 
і'Змок і подируи~Jв йоt·о сЕюftому каnітаноuі Ше~ 
реді. І!ід тоді 36uріи належав ціИ родині аж 110 
1566 р. Від •Іього rDІ<Y аж до рDІ<У 1601 р. во
JІодік зборінеt .. ким намком і нілою Маr<овицею 
кю:ІrІІ> Інан ОстрожСhІ<ИЙ - старший син знаме
ни·,uго уІ<rr~інсІ,J<fІГО князя І{онстантина Констан
ти,ю~<ича Осrрои<со.кого ( 1526 ~-1608), иідомогu 
оборонц11 уІ<раїнСhІ<Оrо народа і мснената укра
ЇІІСhкої куль1ури (з центром в місті Острозі на 
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Волині, де була Ос1 рожська Академія, друкарю! 
та ін ). Іван Uстрuжський одержан аа мок за , ноєю 
жінкою Сусанною, дочкою Юрія Шереді, як 
свідчить іі надгробний памятник у тарківській 
катедрі в ГалиtІині. 

3 часів, коли азмком ншюдін Іfшн Острож
сІ.кий, аберіглася дуже інтt'рссна ШtМНТІlа- ІШІІ
JІИНЯ ЧИ Іt3МНТНИІ<, ЩО Щ~ j ДОСі СТОЇТ•· (8 ДО
СИТЬ доброму стані) недНJІекu ЗІіороиІІ, коло 
6ордіїиських куnеJІін. Коли їхwrи аі Зборова до 
Бардієиа, то за селом До"uю Лукою у віддаJІенні 
кіm.1t'анадцяти кроків uід нанороту ДІІІJUrи до 
куне;tін, rю6ачимо цю памj::нку. Істну6 лбrенда, 
що ц~й ШtМЯl ниt< повстан на тому місці, де 
нагло вмер fашпар lllepeдi иід жалю, Ішли по
дивиися на свій замш<, нкий nерrдтим продан 
М. РакоВІІіму. Та и цій лєrенді є суперечности, 
1)0 замку взагалі ніІшму н~ нродttнан Lllt'peдi 
та з місuя де сто1тh ШІМЯl ник не можна ::шидіти 
Зfіорівський замок. Самий памятник оріrінальної 
форми, а шостикутни\\ валож~ннн,\І, я .. ий н го
рішній частині переходитh до треХІrутнhої форми. 
Три боки памятника маюп. плити: на r1ершій 
зІ'іоку дороги вирі•ьблений бвреЛІ·•·Ф ;1 Роапнт
тям i::J дІюма фіrур<ІМИ - щшндоnоJLі{JІІu Івсша 
Остражемюго j його жінки Сусан:І~t; друга пли
та а ІіоІ<у Зборони мвє ниріаьІ'ілену посrать 
ЛИІРJЩ Hit ЦіЛИЙ ::Jpil Т у JHЩrlf'IChiiOMY ШІНІІИрі і 
ІІЮJtомі. Третя fІJІИТіt (н егорону Rар.tібІ"о3) має 
ДОВШИЙ JІ:JТИНСhКИЙ ИСІЛИС: 
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II.LUSTRISSIMUS 
PRINCEPS DUMI-
NUS D. IANUSSIUS 
DUX IN ОВSТІЮО 
COMES DE Т ARNO 
I'ЛI.ATINUS WULYN!
NAE ЕТ CUM SUSANNA 
S!::REDI CONSORTE 
SUA HUC OPUS RE 
NOVARІ CURЛYIT 
А D. М 590 
Г:JІС:: DЕСІМЛ NUN 
NA IULI 

і:! цhoro над11ису, а також а плити лицаря, ви
ходить, що каплиця-памятник, була поставлена 
на честь брата жінка !. Острожеького - fаш
нара Шереді і відновлена 9. ЛИПІІЯ 1590 року 
"князем Іваном Острожським, tрафом тарнов
сІ,ким і папятином иоJІинським, іа своєю жінкою 
Сусанною Шереді". Переходовий стиль цієї па
мятки від tотю<и до ренесансу і чисто-ренесан
сові (відродж•ння клясичнос ги) різьби, також не 
залишають сумніву, що памятник побудовано в 
Х VI столітті. 

Від родини Острожських замок nерейшов на 
ю•асністh семигородських князів Раковцій, які 
відкуnИJІИ замо" за 80.000 золотих, та володіли 
Маковицею аж до nочатку XVIII ст. Родина се
мигородськнх князів Раковцій, як 11ротивників 
Полhщі і римо-католиків, мала постійний звязок 
з Україною. Юрій Раковцій старший, що видав 
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Ла.мJІтннk kн. /гана OcmpoJkcьkolo, J5fiO р. 

17. лютого 1644 р. маніфест про привернення 
свободи віри, здобув собі велику сим11атію укра
Унського населення Підкарпаття і аокрема Ма
ковиці. Бажаючи мати військову підтримку проти 
Польщі, Юрій Ракооцій вів переговори з гетьма
ном Богданом Хмельницьким. Зміцнив ці зно
сини з українським гетьманом Юрій Ракооцій 11 
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(молодший). А коли вів нійну а Польщею • 
1657 р., то вже на спілку а 20.000 украІнською 
армівю nід nроводом кращого украінського nол
ковника Антіна Ждановича. llpo цей nохід маємо 
дуже ці}{аuі иідомасти шнедсмюго nосла до ~·етh
мина Хмелhницькоrо - Велінtа, що його онисан 
у 1657 р. член цього nосольства І<. Гільдебрандт. 
Отже nерший відділ українських І<озакін, що 
ру шин на доnомогу власниІ<ові Маковиці - Юрі• 
НІ Ракоицію 11, йшон рнаом r~i шІjедс11КИМ ноелом 
і його почотом а Ч11rирина череа Брацлав на 
ІІодіш•і і Серет на J;уконині, nрямуючи череа 
ІІіJІУ Карnатську Укр•їну і зоІ<рема 1/ряшівщину. 
ІІtрtйшuнши череа І о~ай, /Jранів, Бистру і Бар
діїн, ШНедСЬІ<ИЙ ІІОСОЛ Н суПрОНОДі УІ<раУНСЬІ<ИХ 
Ішзакін зуnинилися у 3борівсhкому аамку • місяці 
JІютому \657 р., де, - як оnоніда• Гільдеб
рандт - .Наші козаки вnравляли у стрілянні•. 
В другій nолонині XVII ст. дуже терпін Зборів 
нід ріжних ааворушеНІ~, повстань тощо, в яиих 
брало участh місцеве селянство невдоволене го
стрим nостуnонанням римо- І<3ТОJІицького уряду 

Анстро-Угорщини, що гнітиJю всі інші реліtійні 
ГJЮ.\\іІДІІ та націuнальні груnи. В кінці XVII ст. 
на чолі повстанн~о~ cri1n Франц Раковцій 11, що 
зумін приєдюtти на сиій fii~< широкі маси мІсце
ІіИХ русинін-українцін, о6іцюючи ааб~аnс'Іити ім 
рt:'діrійну Rію.ністh і ріж~tі нрао:J пр(.ТИ сванолі 
чужих низискуьачів -- цісарських урядОНІІіВ. 
Ф. Раковцій uін nерегонори аі шведами, які во
ювали а Полflщею і Москонщиною, аJІе сумна 
подія nід ПоJІтавою, коли в 1709 р. шве:tс•ко укра-
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Рі.Іьfіа па tra.1tHІmmky kн. І. UcmpoJkcьkozo. 

їнські нійсt.ка не нтрималися прuти москuвсhІ<ої 
nepe~arи, - рuаби11и також nJІяни Ф. Ракон~tія . 
Після полтанеької вораани ншюдар Манониці 
принян до себе де-які 'Іастини ІІІНедсhких иійсhк, 
між котрими були, пра•доnодібно, укра'Інські иід
діли. Та н слідуючому році Ф . Ракuнція спіткали 
нелнкі ІІОразІ<и, так щu мусін нідцати цісарському 
rенералоні Д. Вірмонту цілу Пряшінщину. 

Щойно а початком XVIII ст. Зборікським зам
ком ааsоJюдіІІи ріжні мадьярські шляхтичі· tрафи 
Асоремонті, Ереді та ін 3 цих мадьнрськох ча
сін ншюдіння Маконицею, rюходять найстраш
нійwі відомости про nанщину, коли а укrяїІt-
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ського населення немилосердно стягали ріжні 
nодатки. Селянство мусіJю відробляти цілу nан
щипу, крім того кожний кріnак мусів доставляти 
до замку свої хліборобські і ремісничі вирпби. 
І так селянин-хлібороб мав дати до замку З мі
ри жита, З міри ярця, по 10 курок, по 5 гусок, 
по бО яєць, по 50 головок капусти. Крім того 
мусіли паноні беаплатно орати, сіяти, гноїти~ 
жати, косити, збирати, звозити і т. д. після роз
сказу урядника. СеJІяни-ремісники маJІИ ще сnе
ціяльні обовязки доставляти свої вироби до зам
ку - деренляні, ковальські, тоІ<арські, гончарські 
і т. д. В народній памяти ця тяжка, каторжна 
nраця залишала незатерті сJІіди. Докааом цього 
в nрекрасні украінські думи і nісні, які вяжуться 
а будовою Зборівського чи то .БіJІого Мако
вицького" замку Одну з таких пісень заnисав 
у середині ХІХ ст. наш вчений Я. Головацький 
(1814-1888) в селі Беловежі коло Зборова: 
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Коли муровали білу Маконицу, 
Гонили на nанське убогу вдовицу. 
€дну неділеньку tааду nоховала, 
Другу неділеньку сина nородила. 
В три дні по породі на nанське ві гнали, 
На лансhке єї гнали, покоя не дали. 
На nанське ся браJІа, горенько nл•кала, 
В с11еаах купаного сина лuиивала, 
На вдной ручечці синочка тримала. 
А а друrов рученьков камені давала. 
Каміня давала, горенько плакала, 
Горенько nлакала, озера rлядаJІа: 



Плануй же ти, сину, н г лубоком 6зері, 
Не ааннан ти отця, не ааанаш матери. 
УтоІІИТh тя мати, не будеш єі знати, 
Qудеш там " озері, як риба плавати. 
Ти будеш н озері як риба плавати, 
я під Маконицов ДО смерти плакати. 

Памятки будівництва. 

під цю пору руїни замку в деяких частинах 
збереглися досить добре. Найстарша часть 
замку на самому вершку гори складавтhся 

з ненtликоі (nлощею) будони у формі під
кови, що колись мала аж три nоверхи. На полуд
невому сході від сеі підкоачастої будови, підно
ситься висока чотирикутна вежа, яка могутніми 
мурами nанує над всіма руінами і цілою околи
цею, Ся вежа мав підпори так званого tотиць
коrо стилю, тоді як інші деталі, наприклад ли
штви вікон, походять а часів ренесанса (XVI ст). 
Ся найстарша, збережена часть будови з вежою 
побудована, правдоподібно, в XV -XVI ст. Роз
будовано замок в XVII-XVIII ст. аа часів во
JІодіння вамком родини Раковція, яка вагалом 
велавилася у нас своєю будівничою діяльністью 
(Пряшів, 3борів, Мукачів). Найбільше було роз
будовано замок в 1679 р. за дог ля дом архітекта 
Андрія І<унтца. 
В містечкові Зборові в чотири nнмятки ману-
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менталhноrо будівництва: два костели, палата 
Раковців і жидівська ciнarora, які, аа вРІключен
ням римо-катол. nарохіяльного костела, - неі 
nоруйновані nід час ост::анньої російсько-австрій
ської війни 1914-1915 рр. Вперше заняли були 
російські війська містечко Зборів у днях ~О.ХІ-
11. ХІІ. 1914 р. Удруrс' були пі11 36оровом иід 
25. ІІІ до 5. V 1915 р. При тому південна частина 
містечка бyJJa гарматІІИ.\t ІЮгrІем аріt:tняна а зем
лею, а згадані будони зонсім розбиті. 
Перший парохіяльний J(t)Creл містечиа 3бо

роuа був деревляний, в XVI столітті nеренесений 
до села Довго! Луки, ле він істиуван до 1787 року. 
Сучасний мурований костел був ааложений в 
1555 р., але nосвячений щойно в І 655 р. Від
будовано костел було u 1662 р., коли замість 
деревляно'! вежі nовстала мурована. В р011і 1690 
тут відбувся сінод греко-катол. дієцезії. Будова 
костела переходовrн о стилю від rотю(и (гостро
лучного стилю) до ренесанса (відродження кля
си•tности). В середині костела у двох бі•tних иі
итарях обра:·ш, аа переr<ааом, 11ерІ;'несені аі або
ровського замку. 

Ві а анамени rої ІІаJІати а костелом Ракоиці•І 
теnер аалишилися JІИІІІІ~ понvрі rуіни. Палата 
була побудои""" н роках 1650 ~ 1664, иідбуло
вана в р. 1795, про що свідчитh надІІнс н.•д 
головною 6~амою палати з пінденнш·о боку. 
І~rfрний ииrляд маютh стайні ш~лати, побудонані 
н 1660 р. Фр"нцом Рю<uнцінм (надnис над две
рима). l<oJIO nалати великий костел родини Ра
І<ОRці, побудований в 1640 р. у стилі ренесанса 
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f(ocmeл Раkовція в Зборові, /640 р. 



а де-якими бароковими додатками. Під час сві
тової війни військо тут арабило стайню і погра
бувала гробниці, ирешті костел був розбитий 
гарматним вогнем. Бу ла ще у Зборові єваге· 
лицька церква, теnер nеребудоиана на дім ІІіс
ничого уряду. З nівденно-аахіднього боку па11ати 
частинно аберіrлися стоJІітні і старші лиnи, теж 
значно пошкодженні піnчас війни 1914 року. 
Загалом тоді ціле містечко було зовсім аруйно· 
ване, а т. ав. Підграде аріняне а землею. 

Національний рух новітиих часів. 

3 історіі новітних часів треба nригадати, що 
народні рухи Пряшівщини найбільше nо
мітні були саме на Маковиці а центром 
у Зборові. Почалися вони nідчас .Весни 

народів" 1848 року, коли Маковиця вела nро
від у відродженні карnатських українців. Наскільки 
освітний рух тих часів виявляв nоступ, с1::1ідчить 
те, що в бО-их роках ХІХ ст. на Маковиці бу110 
70 "руських" шкоJІ, а навіть и таких гірських 
глухих закутках як І:Іижня і Нижня Писана, Мед
веже та ін. В 1871 р. единого nосла від Підкар
паття до угорського сойм у, що обороняв народні 
інтереси - А. Добрянськ01о, вибрали саме іа 
Зборівська! округи, при чому він одержав б13 
голосів, тоді як мадярський кандидат дістав лише 
242 голоси (аа часів жорстокої мадярськоJ вла-
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ди!). Оскільки у;;раїнське населення бра110 живу 
у•1асть у цих виборах, свідчать народні nісні, 
ааnисані Я. Головацьким: 

Добрянський рад видит 
Худобу черняву, 

ПодІ•Ме браття, люде, 
!Іод вго ааставу. 

Тримаймеся люде, 
Роауму нашого, 

А вибереме собі 
Пана Добрянського 

Добрянський добрий пан 
Допоможь му Боже 

Бідний люд боронить 
Як найліпше може. 

Вибере го Маковиця 
Наша ціла окшнt:ЦJІ 
Жада себе Добрянського 
Нехай Пан Бог, живи е.го! 

В той час провідники СJювацького національ
ного руху і словацька преса не тільки ІІідтри
муваJІи рух карпатських русинів-українців, але 
доручали українським провідн•кам боронити і 
словацькі інтереси, як це, наприклад, було з 
особою А. Добрянського, котрого словаки вва
жали більш гідним і бажаним кандидатом на 
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місце шкільного інс11ектора українських сло
вацьких школ, ніж кандидатів-словаків. 

Дал.ьшиіІ поступ народнього руху значно аа
тримала москвофільська аrітація, аовсім чужа і 
незрозуміла для місцевого украінського селян
ства. Та ще й тепер ріжні москвофільські недо
битки та москалі стараються затемнити нарід 
череа православну церкву і .ОбществаДухновича". 
Але марно І Нарід знає хто його батьки і де його 
земля. Народня свідомість аміннюється і гар
тується. 

Туристи ч н і пр о гу л ь к и аі 3борDва най
догідніші, розуміється, автобусом до Бардієва 
(9 км.) і бардіенських купелів через Довгу Луку, 
а також до Нижнього Свидника (28 км.) і Строп
кава. 

До Ниж. Свидннка їдеться горбкаватою доро
гою, в окруженні гарних гір. По дuроаі тут зу
стрічаємо цілий ряд інтереснмх памяток дерев
ляного будівництва українського стилю: с. 6д
лінка - церква XVIII ст. а гарно ріаьблянним 
іконостасом, Ниж. Мирошів - одна а кращих 
памяток дерсвляного будонництна а ріаьблянним 
іконостасом 1737 р., Ннж. Орлик - церква а 
гарною високою вежою та інтересною брамою. 

3 Ниж. Свидника одна а кращих тур може 
бути на північ - битою дорого до Ладомирової, 
Гуньковець і Виж. Комарнина (на галицькому 
кордоні, від Н. Свидника 19 км.). Ладомирова -
одна а найстарших осель, колись азселена дріб
ною українською шляхтою. 3беріглася тут гарна 
старовинна греко· ка тол. церква а високою даі-
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кицею, 1742 р, Крім того є тут правосл~вний 
монастир а церквою в московському стилі, за
ложений москонськими еміtрантами nісля світо
вої війни. За Ладомировою в Гунhківцях (7 км.) 
- деревл. церква XVIII ст., ще далі в Ниж. Ко
марнику (4 км.) - нова трехбанна церква по
будована в 1938 р. аа проектом автора сих 
рядків. 
В цій ОКОJІИці зберіг лися ще інші, одні а най

старших деревл. церкви: Крайня fіистра а XVIII 
ст., І{орейовці з 1764 р., Бодружоль а 1658 р., 
Крайна Чорна і І{ружльова а XVII ст. та ін. 
Всі ці старовинні будови свідчатh про високий 
рівень і самобутність давньої народнhОЇ куJІьтури, 
що не піддавалася чужим впливам, а творила 
свої орііінальні цінности власними силами. 

ІлюстраціJ перед текстом: ст. 1. - Герб кн. Острож· 
сь~о:их а XVI ст.; ст. 5 ва ставка перед текстом -- при

Еераса а Учнт. ЄвангелІА перших рр. XVII ст. в с. Круж-
льової, авсана уІ(раlиською нвродньою мовою. 
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Видавництво Юрія Тищенка 
станитh метою дати найкращу книгу аа найде

шевшу ціну. 
За остаНній час видано такі новинки: 

І. 3 серіУ для молоді: к. 

Е u а ль д К. - Бук і дощовик оповід. 4.-
Родичі 4. 
Буковий горб 4.-

11. 3 серіУ ,ІІіанай свій край•: 
Проф. Січ ин ський В. - БардіТв, а ба-

гатьма іІІюстраціями 5 -
Зборів, а ілюстаціями 5.-
Пряшів, а бог. іІІюстраціями 5. ·-

ІІІ. Ріжні: 

Б а л а н ч ук М. - За краще аавтра, nsca на 
З діі (премірована) 10.-

К о л о с І и. -- "Молоді мої дні 11 , пuеаії (кни-
га дістала Франкову премію) 5.-

В елигорський М. ··- Наші JІічничі ро
стини, прак гичний порад
ник а богатьма баренними 
Т36JІИЦЯМИ 15.-

({ ар пат с h ка Укр аїн а - серін rоскіш-
них листівок - фотографій, 
ск11адена з 10 карток 5.-

В цьомуж видавництві можно набувати всі укра
інсhкі тутешні і аакордоні вида11ня. Тимчаsова 
адреса видавництва: J. Tyiceako. Horai Cer· 

аоіісе u Prahy. Hotel Moaopol 
( Protektorat ). 
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