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• Новый, третїй філозофії доктор (ПгД) Мґр. Марек Ґай, якый тот тітул здобыв на Інштітутї русиньского языка  
і културы Пряшівской універзіты, і  якого школительков была доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. 
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ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД.: 
Далшый успіх карпаторусиністікы як 
научной дісціпліны 1

Новы абсолвенты русиністікы на 
Словакії 3

Мґр. Марек ҐАЙ, ПгД.: Аналіза 
уровни здобытых компетенцій 
педаґоґічных заместнацїв і їх 
аплікації  до практічного жывота 
в кооперації із розсягом і обсягом 
понукы актуалізачных освітнїх 
проґрамів із русиньского языка і 
літературы 4

Мґр. Мiхал ПАВЛІЧ, ПгД.: 
ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2020 ч. 
6 13

Мілан ҐАЙ: Якый іщі віршик 13

Гелена ҐІЦОВА-МІЦОВЧІНОВА: 
Слово родне нїґда не забудуть, 
Зобудженый Русин 13 

Марія ҐІРОВА: Треба памятати 14

Штефан СМОЛЕЙ: Не ганьб ся, 
Русине!, Кeбы-м ся не ганьбив, Слїды 
нашых предків 14

Миколай КСЕНЯК: Формованя 
русиньской ідентіты: Фенікс, 
Русиньска тройка 15

Меланія ГЕРМАНОВА: Смутне і 
веселе: Балада о речі, Што то за 
слово..., А я – Русиночка, Памятайте, 
дїти 17

Меланія ГЕРМАНОВА: Дїтём про 
радость і поучіня: Мамо, якой я 
народности? 18

Петро МЕДВІДЬ: Цїну Александра 
Павловіча здобыла „Серна в  
нераю‟ 20

Мґр. Михала ГОЛУБКОВА, ПгД.: 
Язык народностного высыланя з 
погляду норматівности 21

Odkaz Vasîľa Turka 24

Списованя жытелїв, домів і бітів  у 
2021 роцї на Словакії буде простїше: 
лем із 14 вопросами 25

Русины, не забудьте на своє 
корїня! 25

Інж. Ян ДОПІРЯК: Русины, на 
словічко 26

Методічны інштрукції к закону  
ч. 184/199 З. з. о вжываню языків 
народностных меншын у формулації 
пізнїшых приписів (3) 27

О Б С Я ГПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Інштітут русиньского 
языка і културы Центра языків і култур народностных меншын 
Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)

Далшый успіх 
карпаторусиністікы 

як научной дісціпліны
(На Філозоґічній факултї Універзіты Коменьского в 
Братїславі ся габілітовав на доцента Мґр. Валерій 
Падяк, к. н.)

Новый академічный рік на Пряшівскій універзітї про Інштітут русинь-
ского языка і културы зазначів далшый вызначный крок допереду у роз-
вою нелем карпаторусиністікы як научной дісціпліны, але ай едукації 
штудентів, котры вырїшать дану дісціпліну штудовати.

День 24. септембер 2020 быв тым вызначным днём, коли по релатівно 
довгім (пятьрочнім) адміністратівнім процесї выступив перед Научнов 
радов Філозофічной факулты Універзіты Коменьского, габілітачнов ко-
місіёв і шыроков публіков з габілітачнов лекціёв на тему: Oсвітянство 
верзус народна традіція: Карпаторусиньска драма зачатку 19. сто-
роча Мґр. Валерій Падяк, к. н. з Інштітуту русиньского языка і културы. 
Членами комісії были проф. ПгДр. Антон Еліаш, ПгД. з Універзіты Ко-
меньского в Братїславі, проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД. з Пряшівской уні-
верзіты, доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., опонентами – проф. ПгДр. Петер 
Каша, к. н. з Пряшівской універзіты, проф. Др. Елейн Русинко з Мері-
лендьской універзіты в США, і проф. Др. Михаіл Капраль, к. н. з Науч-
но-бадательского інштітуту А. Годины в Будапештї. Рїшінём габілітачной 
комісії, котрой ґарантом і председом быв проф. ПгДр. Антон Еліаш, ПгД. і 
по процедурї тайного голосованя Научной рады Філозофічной факулты 
Універзіты Коменьского став ся Мґр. Валерій Падяк, к. н. доцентом в 
шпеціалізації Славяньскы языкы і літературы. 

Валерій Падяк ся народив 13. юна 1959 в Ужгородї на Українї. По скон-
чіню середнёй школы продовжовав в штудіях на Ужгородьскій штатній 
універзітї шпеціалізацію російскый язык і література (1977 – 1982). На-
слїдно зачав робити як учітель – філолоґ на середнїй школї, а таксамо 
творив школьскы учебникы. Притім ся інтензівно веновав передовшыт-
кым літературї писаній російскым языком, котра у свій час выникала на 
теріторії сучасного Закарпатя. Выслїдком тых снажінь была дізертація 
на тему: „Русская классика в литературном процессе Закарпатской 
Украины (вторая пол. ХІХ – нач. ХХ веков)”. Дізертацію обгаїв в роцї 
1990 на Інштітутї літературы Т. Шевченка, Академії наук Україньской 
ССР у Києві під веджінём професора Василя Микитася, знамого совєтьс-
кого шпеціалісту на раннїй період розвоя літературы історічной Підкар-
патьской Руси. 

Розпад Совєтьского союзу і створїня у 1991 роцї незалежной Україны 
з єй амбіціями смерованыма к демократізації і торговій економіцї, то 
вшытко принесло новы можности і про В. Падяка, котрый в роцї 2000 
вырїшив засновати своє властне выдавательство. Ёго замыслом было 
заснованя выдавательства, котре бы ся шпеціалізовало на высокоякост-
ну книжкову продукцію, яка бы приспіла піднятю културной уровни ёго 
родного Закарпатя. З одступом років мож конштатовати, же тот цїль ся 
му подарило надміру выповнити.

Почас двох десятьроч свого єствованя «Видавництво Валерія Падяка» 
приправило до друку і выдало понад 300 публікацій, з котрых немала 
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часть приспіла к розвою културы карпатьскых Ру-
синів в найшыршім розуміню слова і карпаторуси-
ністікы як научной дісціпліны. Треба зазначіти, же 
автором значной части публікацій главнї бібліоґра-
фічного і научного характеру є Валерій Падяк, котрый 
не перестав научно робити в области карпаторусинь-
ской літературы і културы. Тоты ёго актівіты довели 
до того, же в роцї 2010 наступив робити на Інштітут 
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
як єй першый шпеціаліста на русиньску літературу. 
Треба припомянути, же із взником самостатного Ін-
штітуту русиньского языка і културы на Пряшівскій 
універзітї (2008) выник вопрос, як забезпечіти лекції 
русиньской літературы про штудентів денной і екс-
терной формы штудія а ту треба признати, же за часів 
тоталітного режіму (1945-1989) не была выдана ани 
єдна моноґрафія, ани єден учебник, або приручник 
про школы, котрый бы ся занимав русиньсков літе-
ратуров. Валерій Падяк ся став тым шпеціалістом, ко-
трый нелемже поменовав русиньску літературу, але 
ай встановив, огранічів предмет свого баданя. У своїх 
штудіях пробує давати одповідї на вопросы тіпу: Што 
охоплює поменованя русиньска література? Є то літе-
ратура, котра зображує темы із жывота Русинів? Є то 
література писана авторами Русинами, або ай автора-
ми-Нерусинами? А кедь є то література о Русинах, тог-
ды то має быти література писана лем по русиньскы, 
або ай іншыма языками? 

Як высокошкольскый учітель Валерій Падяк забез-
печує дісціпліны: Вступ до штудованя русиньской 
літературы, Старша русиньска література і култура, 
Новіша русиньска література і култура, Русиньска на-
роднобудительска література, Русиньска література 
меджівойнового періоду, Сучасна русиньска літерату-
ра і култура, Русиньска література про дїти і молодеж, 
Русиньскый професіоналный театер, Русиньска дра-
матічна творчость, Перегляд світовой русиньской лі-
тературы і културы, Вызначны особности русиньской 
літературы і културы, Выбраты капітолы з історії ру-
синьской літературы і културы, Выбраты капітолы з 
новішой і сучасной літературы і културы. Окрем того, 
Валерій Падяк є і учітелём на Меджінародній лїтнїй 
школї русиньского языка і літературы, де великій по-
пуларности меджі штудентами ся тїшать ёго лекції з 
русиньского народопису (шпеціално сценарї: Лопат-
ка, Великдень у Русинів....).

Выслїдком ёго понад десятьрочной учітельской 
практікы на Інштітутї русиньского языка і літера-
туры є ряд в першім шорї высокошкольскых при-
ручників і учебників з тематіков розвоя русиньской 
літературы од найстаршых часів. Першым з них быв 
высокошкольскый приручник: Нарис історії кар-
паторусиньской літературы (ХVI. – XXI. стороча) 
заміряный на історію літературы карпатьскых Руси-
нів у вшыткых карпаторусиньскых реґіонах (історіч-
на Підкарпатьска Русь, Пряшівска Русь, Лемковина, 
Войводина) і на історію еміґрантьской русиньской 
літературы в США. Автор публікацію поступно до-
повнёвав. У вызначній мірї му в тім дїлї допомогло 

штудійне перебываня на Торонтьскій універзітї в Ка-
надї і на Піттсбурґскій універзітї в США в роках 2014-
2016. В тім часї (в рамках свого перебываня) зробив 
діґіталны копії (понад 7 000 сторінок) многых літера-
турных зборників і іншой друкованой літературной 
продукції карпаторусиньской літературы, котры суть 
днесь доступны про каждого штудента ці бадателя 
в Бібліотецї карпаторусиністікы, што ся находить на 
Інштітутї русиньского языка і културы ПУ. Так Нарис 
історії... вышов до того часу уже в штирёх выданях 
в трёх языках (русиньскім, україньскім, польскім) на 
Українї (Ужгород, 2010), на Словакії (Пряшів, 2012), 
в Канадї (Торонто, 2016) і в Польщі (Кросно, 2017), 
причім дві послїднї доповнены выданя были класіфі-
кованы як моноґрафії. В роцї 2015 вышов В. Падякови 
далшый высокошкольскый учебник: Історія карпа-
то-русиньской літературы і културы: Драматіч-
на творчость і народный театер на Підкарпать-
скій Руси (1848-1989). В роцї 2018 вышла комплетно 
перероблена і доповнена історія драматічной твор-
чости Русинів, высокошкольскый учебник під назвов: 
Історія карпаторусиньского народного театра і 
драматурґії (Пряшів: 344 с.). Тота публікація пред-
ставлює розвой драматічной творчости од 18. сторо-
ча по сучасность. Автор в нїй венує позорность важ-
ному періоду – початку історії русиньской драматіч-
ной творчости, єй початковым прімітівным формам 
– поганьскому обряду (лопатка – гры коло мертвого) і 
хрістіаньскому обряду (бетлегем). Акцент дає на такы 
важны періоды у розвою драматурґії як освітянство і 
взник школьского театра у 18. сторочу, періоду взни-
ку націоналізму і формованя народной драматурґії в 
другій половинї 19. стороча, взник народностного те-
атра в меджівойновім періодї і ёго оброджіня в сучас-
ности – по пів сторочу тоталіты. 

Як видно, Валерій Падяк є міморядно плодным і 
шырокоспектралным автором. Окрем высше уведже-
ной книжковой продукції написав ай ряд штудій, пу-
блікованых нелем в домашнїх, але главнї в заграніч-
ных зборниках. Свої штудії презентовав на многых 
научных конференціях і позваных штудійных пере-
быванях з котрых мож спомянути холем тоты най-
вызначнїшы: Позване перебываня на Інштітутї сла-
вістікы Універзіты у Відню, позваня на научный семі-
нар, орґанізованый катедров Україністічных штудій 
Торонтьской універзіты в Торонтї (Канада), позваня 
прочітати лекцію в Карпато-русиньскім културнім і 
едукачнім центрї в Піттсбурґу (США) і др.

З ёго научной продукції мож спомянути такы най-
вызначнїшы штудії як: Аматерьске театралне двига-
ня у карпаторусинів часу меживойня і закладины на-
ціонального театра: еволуція драматурґії од легкых 
водевілїв до складных драматічных форм; Кінець ру-
софільства! До проблеми періодізації карпаторусин-
ськой літературы другой половины 19. ст.; Неізвістні 
кириличні уббіжникы Андрія Бачіньского; Плаве кача 
по Тисині... перша світова война у карпаторусиньскім 
пісеннім фолклорі; Іван Кізак і проблема оціненя еволу-
ції карпаторусиньской літературы другой половины 
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XIX. зачаток XX столітя: упадок русофілства, стаґ-
нація «мадяронства» ці крішталізація русинства?; 
Незнамый сценарій русиньского бетлегема із села 
Ставне на Підкарпатьскій Руси і ёго одповідник із села 
Великый Липник на Пряшівскій Руси і десяткы далшых.

Валерій Падяк як шпеціаліста в области русиньской 
літературы єй ай членом Сполку русиньскых писател-
їв Словеньска, де ся в сучасности актівізує з молодым 
колеґом Мґр. Міхалом Павлічом, ПгД., главнї на при-
праві і выданю антолоґії русиньской літературы. Са-
мособов, слїдує ай продукцію сучасных русиньскых 
авторів, пише рецензії і штудії на выданы публікації 
красной літературы, з котрыма наслїдно выступать, 
главнї на семінарах карпаторусиністікы.

В сучасности В. Падяк робить на приправі далшого 
высокошкольского учебника, котрый планує выда-
ти під назвов: Історія русиньской поезії і прозы. Як 
конштатує В. Падяк, тым бы были забезпечены ско-
ро вшыткы штудійны дісціпліны (повинны ай выбе-
ровы) в рамках штудія русиньской літературы.

Робота высокошкольского педаґоґа і научного 
працовника – то є ай рїшаня научных проєктів і здо-
бываня на них ґрантів. Валерій Падяк є як главным 

рїшытелём, так ай сполурїшытелём научных про-
єктів в рамках научных аґентур КЕҐА, Аґентуры про 
штруктуралны фонды Европской унії Міністерства 
школства СР, Фонду на підпору културы народност-
ных меншын і др. 

До того часу Інштітут русиньского языка і културы 
має акредітованый лем єден штудійный проґрам – 
учітельскый штудійный проґрам (бакаларьскый і ма-
ґістерьскый ступінь) русиньскый язык і література в 
комбінації предметів. Будеме ся надїяти, же професіо-
налный поступ доц. Валерія Падяка, к. н. дасть Іншті-
туту можность при новій акредітації, котра ся зачне 
приправлёвати од того акдемічного рока, нарихтова-
ти далшый штудійный проґрам – русиньскый язык і 
култура, о котрый сьме зазнаменали в послїднїх ро-
ках векшый інтерес, як о дотеперїшнїй – учітельскый. 

Доцентови Валеріёви Падякови, к. н. – нашому ко-
леґови жычіме много успіхів нелем в професіо-
налнім, але ай в особнім жывотї і тїшиме ся, же 
перед десятёма роками ся рїшыв прияти понуку 
робити в нашім колектіві на благо Русинів і кар-
паторусиністікы, до чого му жычіме много сил.

НОВЫ АБСОЛВЕНТЫ 
РУСИНІСТІКЫ НА СЛОВАКІЇ

25. і 26. авґуст 2020 на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
были днями, в котрых дакотры штуденты кончіли свої штудії русиністікы на бакаларьскім 
ступню навчаня, далшы робили дізертачны екзамены в половинї докторандьского ступ-
ня навчаня, і наконець обгаёвали дізертачны роботы, кончаючі докторандьскый проґрам 
Славістіка – русиньскый язык і література. 

25. авґуста 2020 успішно обгаїли свої бакаларьскы 
роботы і здали штатны екзамены з русиньского языка 
і літературы троє штуденты: Анастасія Косовець, 
Андрій Щур і Еріка Скуба. Бакаларьскы роботы на-
писали з русиньской літературы під менторством 
Мґр. Валерія Падяка, к. н. Учітельскый проґрам шту-
довали в комбінації з україньскым языком – А. Косо-
вець, А. Щур, і в комбінації з анґліцькым языком і літе-
ратуров – Еріка Скуба, яка навчаня на бакаларьскім 
ступню закончіла барз успішно і здобыла червеный 
діплом ПУ. Треба додати, же окрем них – у першім тер-
мінї, в юну 2020 – русиністіку закончіли 3 бакалар-
кы – Л. Кралёва, А. Ірчак і Ґ. Галас і 1 маґістерка – Д. 
Шутіёва. 

26. авґуста 2020 по здобытю становленой кіль-
кости кредітів і абсолвованю вшыткых предметів в 
докторандьскім проґрамі першу половину навчаня в 
проґрамі Славістіка – русиньскый язык і література 
успішно закончіла дізертачным екзаменом і обгаёбов 
мінімовой роботы Мґр. Михала Голубкова. М. Голуб-
кова є абсолвентков бакаларьского і маґістерьского 
ступня навчаня русиньского языка і літературы на 

ПУ і в тых днях закончіла третїй рік навчаня в док-
торандьскім проґрамі. Почас дотеперїшнїх восьмох 
років навчаня на ІРЯК ПУ ся інтересовала русинь-
скым языком, з якого написала і обгаїла бакаларьску 
і діпломову роботу, а на докторандьскім ступню собі 
выбрала тему дізертачной роботы заміряну на соці-
олінґвістічны аспекты русиньского языка Языкова 
култура і языкова норма в русиньскых електронічных 
медіях в Словацькій републіцї, на якій робить під мен-
торством доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. Навча-
ня в докторандьскім проґрамі і дізертачну роботу бы 
мала обгаёвати в роцї 2022.

Тот самый день, 26. авґуст 2020, быв з погляду дал-
шого розвоя русиністікы і розвоя едукації в русинь-
скім языку на Словакії барз вызначным, бо ряды до-
теперїшнїх абсолвентів докторандьского проґраму з 
русиністікы доповнив новый абсолвент – Мґр. Марек 
Ґай. Перед одборовов комісіёв ШП Славістіка – ру-
синьскый язык і література успішно обгаїв дізертач-
ну роботу Шпеціфікы навчаня русиньского языка в еду-
качній сістемі Словацькой републікы, яку написав під 
менторством доц. ПгДр. А. Плїшковой, ПгД. М. Ґай є 
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Mґр. Mарек ҐAЙ, ПгД., Інштітут русиньского языка і културы Центра языків і култур 
народностных меншын Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)

Аналіза уровни здобытых компетренцій 
педаґоґічных заместнанцїв 

і їх аплікації до практічного жывота в кооперації із розсягом і обсягом 
понукы актуалізачных освітнїх проґрамів з русиньского языка і літературы 

Aнотація: Статя ся занимать аналізов уровни здобытых компетренцій педаґоґічных заместнанцїв і їх 
аплікації до практічного жывота в кооперації із розсягом і обсягом понукы актуалізачных освітнїх про-
ґрамів з русиньского языка і літературы і конкретным пропозіціям на сквалітнїня понукы освітнїх акті-
віт МПЦ в тій шпеціфічній области.  

абсолвентом Педаґоґічной факулты ПУ, штудійного 
проґраму Учітельство про І. ступінь ОШ з розшыре-
нов формов навчаня русиньского языка. Є єдным з 
першых двох абсолвентів ПдФ ПУ (2003), якый зачав і 
закончів штудійный проґрам з навчанём русиньского 
языка і културы і обгаїв діпломову роботу з русиньс-
кого языка. Наслїдно як першый кваліфікованый учі-
тель русиньского языка на Словакії по роцї 1989 іні-
ціовав навчаня русиньского языка в ОШ в Радванї над 
Лабірцём, де ся тот предмет учіть доднесь. Меджітым 
М. Ґай быв і директором той школы а в сучасности є 
методіком, респ. учітелём контінуалного навчаня ру-
синьского языка і літературы Методічно-педаґоґічно-
го центра у Пряшові, якый помагать другым учітелям 

підвышовати собі кваліфікацію з русиньского языка 
і літературы. Успішным абсолвованём докторандьс-
кого проґраму, на основі якого здобыв научный тітул 
„філозофії доктор‟ (ПгД.), нелем поможе розвою ква-
ліфікачной штруктуры МПЦ у Пряшові, але таксамо 
двигне кредіт функчного місця учітеля контінуално-
го навчаня русиньского языка і літературы.   

Вцїлім можеме конштатовати, же  академічный 
рік 2019/2020 быв про русиністіку на ПУ дость 
успішным. Довєдна (в юну і авґустї 2020) в нїм на 
ІРЯК ПУ успішно закончіло свої штудії 6 бакаларів, 
1 маґістер і 1 докторанд.

-ап-, фотоґрафії: М. Павліч

Проблематіка контінуалной освіты, респ. професій-
ного розвитку педаґоґічных і одборных заместнанцїв 
ся природно тыкать од року 2009 і учітелїв русинь-
ского языка і літературы, котры суть зарівно дуже 
шпеціфічнов цїлёвов ґрупов. Належить до нёй коло 70 
педаґоґів, котры навчають русиньскый язык і літера-
туру розлічныма формами акцептованыма актуално 
платнов леґіслатівов. Вгодну дорогу ку орґанізова-
ню освітнїх актівіт з тематіков навчаня русиньского 
языка і літературы принїс народный проєкт Профе-

сійный і карьєрный рост педаґоґічных заместнанцїв 
од 1.10.2009, коли в рамках намірїнь ёго актівіт была 
на реґіоналнім працовіску Методічно-педаґоґічного 
центра в Пряшові, зряджена окрема робоча позіція 
учітеля контінуалной освіты про русиньскый язык 
і літературу. В току років 2014 – 2018 было про кон-
тінуалну освіту учітелїв русиньского языка і літера-
туры акредітованых шість актуалізачных освітнїх 
проґрамів подля слїдуючой таблічы ч. 1. 
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Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ П–46/Д-16 14 14.10.2014 -
31.12.2019

1434/
2014- KV 4/77/72

Metódy a formy využitia historických reálií vo 
vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry П–32/Д-8 10 14.10.2014 -

31.12.2019
1433/

2014- KV 1/14/14

Rusínske reálie a možnosti ich zaradenia do školského 
vzdelávacieho programu na základnej škole П–30/Д-5 9 13.03.2015 -

31.12.2020
1456/

2015 - KV 1/16/16

Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických 
zamestnancov v oblasti poznávania rusínskej 
národnostnej menšiny

П–11/Д-9 6 09.02.2018 
-31.12.2023

1782/
2018- KV 1/24/16

Rusínsky jazyk ako výchovný jazyk v školskom klube 
detí П–31/Д-9 10 18.06.2018 - 

31.12.2023
1912/

2018- KV 0/2/0
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Rusínsky jazyk v predprimárnom vzdelávaní П–31/Д-9 10 13.11.2018 - 
31.12.2023

1956/ 
2018- KV 0/0/0

Taблічка ч. 1 – Перегляд акредітованых актуалізачных освітнїх проґрамів з русиньского языка і літературы, респ. із 
тематіков розлічных русиньскых реалій  Жрідло: пріватне оформлїня

Автором освітнёго проґраму Rozvoj profesijných kom-
petencií pedagogických zamestnancov v oblasti poznávania 
rusínskej národnostnej menšiny быв Мґр. Юрай Креда-
тус, ПгД. і ґарантом ПгДр. Ян Фурман. Автором вшыт-
кых далшых уводженых актуалізачных проґрамів 
быв Мґр. Марек Ґай, ПгД. а ґарантом была доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД. Вшыткы освітнї актівіты в рам-
ках споминаных актуалізачных проґрамів лекторовав 
Мґр. Марек Ґай, ПгД., навыше на основі уведженого в 
таблічцї можеме конштатовати, же лем в рамках акті-
віт актуалізачного освітнёго проґраму Rusínsky jazyk 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ были отворены 4 окремы 
освітнї ґрупы (POA01_1434_2014_PKR_MPC – актівіты 
ся реалізовали в просторах ОШ з МШ Михала Сопыры 
Радвань над Лабірцём од марцa 2015 до мая 2015; 
POA02_1434_2014_PKR_MPC – актівіты ся реалізовали 
в просторах ОШ Духновічова Меджілабірцї oд октобра 
2017 до юна 2018; POA03_1434_2014_PKR_MPC – акті-
віты ся реалізовали в просторах ОШ з МШ Кленова 
oд октобра 2018 до апріля 2019; POA04_1434_2014_
PKR_MPC – актівіты ся реалізовали в просторах 
Споєной школы у Свіднику oд апріля 2019 до юна 
2019) і абсолвовало їх і найвеце спомеджі приголо-
шеных педаґоґів. На освітнї проґрамы Rusínsky jazyk 
ako výchovný jazyk v školskom klube detí і Rusínsky jazyk 
v predprimárnom vzdelávaní ся і наперек їх успішній 
акредітації не приголосило достаточне чісло учітелїв. 
Прічіну видиме в поглядї педаґоґів в одношіню ку аві-
зованым турбулентным леґіслатівным змінам в про-
фесійнім розвою педаґоґів в роках 2018 і 2019.  

Подля предкладаной аналізы і баданя реалізова-
ного в юлу 2019 сьме рїшыли змаповати постої і по-
гляды педаґоґів, котры брали участь на освітнїх акті-
вітах в рамках актуалізачного проґраму Rusínsky jazyk 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ. Їднать ся о найбівшу ґрупу 
заінтересованых педаґоґів, котры собі в рамках по-
нукы МПЦ выбрали актуалізачный освітнїй проґрам. 
Уведженый проґрам є подля нашого погляду своїм за-
мірянём, розсягом і обсягом в тій проблематіцї найре-
левантнїшым. У своїх модулах нукав єднак найшырше 
обсяжіня тем односно навчаня предмету русиньскый 
язык і література, діштанчны задачі были настав-
лены прімарно на розвиток ключовых компетенцій 
учітелїв і намірїнём авторів было окремы темы в 
рамках модулів зарядити і выбрати так, штобы были 
средством первістного наводу як навчаня русиньско-
го языка і літературы успішно імплементовати в рам-
ках навчалной практікы.

Комплексну аналізу заміряня, розсягу і обсягу ак-
туалізачного проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie 
na ZŠ a SŠ і формулованы одпоручіня і пропозіції на 
сквалітнїня далшой понукы освітнїх актівіт МПЦ 
сьме реалізовали через дотазник баданя. Области 
заміряня дотазникового баданя сьме орьєнтовали в 

першім рядї на аналізу уровни набытых компетенцій 
(підобласть 1) і на аналізу уровни аплікації набытых 
компетенцій в праксі (підобласть 2). Окремы вопросы 
баданя В11 – В110 зарівно корешпондовали із вшыт-
кыма становленыма шпеціфічныма цїлями баданого 
акредітованого освітнёго проґраму а вопросы В110 – 
В113 суть рефлексіёв респондентів в одношіню ку на-
повнїню їх пріватных очековань із актівіт проґраму. 
Вопросы В21 – В22 рефлектують постої і погляды рес-
пондентів в одношіню к мірї аплікації набытых ком-
петенцій в праксі. 

Kомплексна характерістіка цїлёвой ґрупы 
На баданю брало участь 63 педаґоґічных замест-

нанцїв, котры суть абсолвентами актуалізачного 
освітнёго проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie 
na ZŠ a SŠ. З уведженым дотазником баданя сьме 
ословили вшыткых 72 офіціалных абсолвентів уве-
дженого проґраму, но наконець было охотных на 
выступах дотазникового баданя партіціповати 63 
з цїлкового чісла ословленых, што представлять 
87,50 %-ну навертаность. Респонденты были выпов-
нїнём дотазника ословлены через і-мейл і дакотры 
го мали можность выповнити в рамках завершованя 
проґраму. З уведженого чісла одповідаючіх было 11 
мужів, што представовало 17,46 % з цїлкового чісла і 
52 жен, што представляло 82,54 % з цїлкового чісла 
респондентів. Мужы декларовали в середнїм 19,72 
рока педаґоґічной практікы і жены 20,55 рока педа-
ґоґічной практікы. Цїла ґрупа слїдованых респон-
дентів комплексно увела в середнїм 20,41 років пе-
даґоґічной практікы. Меджі респондентами было 28 
учітелїв про прімарну освіту, 28 учітелїв про низшу 
середню освіту a 10 учітелїв про середнї школы. Да-
котры із учасных респондентів увели і веце робочіх 
позіцій, котры на своїм працовіску выконують. Най-
бівшов ґрупов респондентів суть педаґоґы із першов 
атестаціёв (29 респондентів – што представлять 
46,04 % з одповідаючіх), наслїдно педаґоґы з другов 
атестаціёв (27 респондентів – што представлять 
42,85 % з одповідаючіх) і наконець окремы педаґоґы 
(7 респондентів – што представлять 11,11 % з одпо-
відаючіх). 45 з них мали маґістерьскый тітул (71,43 
% респондентів з одповідаючіх), семеро мали тітул 
Інж. і ПаедДр. (11,11 % з одповідаючіх), троё мали 
тітул РНДр. (4,77 % з одповідаючіх) a наконець єден 
респондент мав тітул ПгДр. (1,58 % з одповідаючіх). 
18 респондентів (28,57 % з одповідаючіх) декларо-
вали, же актуално навчають предмет русиньскый 
язык і література і звышок респондентів в чіслї 45 
(71,43 % з одповідаючіх) на навчаню того предмету 
нажаль іщі не партіціповали. 
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Выслїдкы баданя у підобласти 1 -  Аналіза уров-
ни набытых компетенцій

Вопрос баданя В11 быв мотівованый аналізов ре-
аліты до якой міры быв актуалізачный проґрам 
Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ релевант-
ным жрідлом інформацій їднаючіх  о актуалнім про-
цесї формації і едукації школярїв русиньской народ-
ности. Таблічка ч. 2 назорно і переглядно презентує 
окремы выскумны резултаты. 

Быв про Вас актуалізачный проґрам Rusínsky jazyka 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ вгодным жрідлом інформацій 
о актуалнім процесї формації і едукації школярїв 
русиньской народности?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 60 95,24 %

 Часточно 3 4,76 %
Нї 0 0,00 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 2 – Аналіза і посуджіня вопросу В11 
Жрідло: пріватне оформлїня

За вгодне жрідло інформацій о актуалнім процесї 
формації і едукації школярїв русиньской народности 
поважує предметный освітнїй проґрам аж 60 рес-
пондентів (95,24 % з одповідаючіх) а далшых трёми 
респонденты (4,76 % з одповідаючіх) декларовали 
часточну релевантность той освіты. Можеме прото 
конштатовати, же із слїдованого погляду быв едукач-
ный освітнїй проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie 
na ZŠ a SŠ про учітелїв русиньского языка і літературы 
барз приносный і обсягово атрактівный. 

Вопрос баданя В12 быв мотівованый аналізов реа-
літы до якой міры собі респонденты через актуалі-
зачный проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ 
a SŠ розшырили свої компетенції в одношіню ку роз-
сягу і окремым заміряням навчаня русиньского языка 
на конкретных сортах школ. Таблічка ч. 3 назорно і 
преглядно презентує єднотливы выскумны резулта-
ты.   

Розшырили сьте собі через актуалізачный проґрам 
Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ свої знаня 
і компетенції в одношіню ку розсягу і окремым 
заміряням навчаня русиньского языка на конкретных 
сортах школ?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 56 88,89 %

Часточно 6 9,53 %
Нї 1 1,58 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 3 – Аналіза і посуджіня вопросу В12  
Жрідло: пріватне оформлїня

56 респондентів (88,89 % з одповідаючіх) увело в 
одношіню к вопросу В12 позітівну одповідь, шестеро 

респондентів (9,53 % з одповідаючіх) собі думають, 
же сі свої знаня і компетемції в одношіню к розсягу 
і окремым заміряням навчаня русиньского языка на 
конкретных сортах школ розшырили часточно і єден 
респондент (1,58 % з одповідаючіх) декларовав неґа-
тівну одповідь. Можеме прото конштатовати, же із сл-
їдованого погляду быв актуалізачный Rusínsky jazyka 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ про учітелїв русиньского 
языка і літературы в одношіню к розшырїню їх знань 
і компетенцій таксамо дуже релевантный і хосенный.

Вопрос баданя В13 быв мотівованый аналізов міры 
проглублїня способностей педаґоґічных заместнан-
цїв робити із педаґоґічнов документаціёв споєнов із 
аґендов народностной школы в змыслї платной ле-
ґіслатівы через актуалізачный проґрам Rusínsky jazyka 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ. Таблічка ч. 4 назорно і пе-
реглядно презентує єднотливы выскумны резултаты.

Проглубили сьте собі через актуалізачный проґрам 
Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ способности 
робити із педаґоґічнов документаціёв споєнов із аґендов 
народностной школы в змыслї платной леґіслатівы?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 42 66,67 %

Часточно 19 30,15 %
Нї 2 3,18 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 4 – Аналіза і посуджіня вопросу В13  
Жрідло: пріватне оформлїня

42 респондентів (66,67 % з одповідаючіх) увело в 
одношіню ку вопросу В13 позітівну одповідь, девят-
нацятеро респондентів (30,15 % з одповідаючіх) собі 
думали, же через актуалізачный проґрам Rusínsky 
jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ собі проглубили свої 
способности робити із педаґоґічнов документаціёв 
споєнов із аґендов народностной школы в дусї плат-
ной леґіслатівы часточно а двоми респонденты (3,18 
% з одповідаючіх) декларовало явно неґатівну одпо-
відь. Можеме прото конштатовати, же із слїдованого 
погляду быв предметный актуалізачный проґрам 
про учітелїв русиньского языка хосенным, не быв 
але жрідлом рівнозначных інформацій в одношіню 
ку роботї із уводженыма реаліями. В будучности 
прото одпоручаме задумати ся над навышінём часо-
вой дотації окремого модулу і темы, респ. реалізова-
ти  в рамках освітнїх актівіт МПЦ векше чісло прак-
тічных семінарів орьєнтованых на актівіты уводжо-
ваного намірїня.   

Вопрос баданя В14 быв мотівованый аналізов міры 
проглублїня знань і компетенцій в одношіню ку про-
блематіцї новых і актуалных змін в языковій сістемі 
русиньского языка. Таблічка ч. 5 назорно і перегляд-
но презентує окремы выскумны резултаты.
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Проглубили сьте собі через актуалізачный освітнїй 
проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ знаня 
і компетенції в одношіню ку проблематіцї новых і 
актуалных змін языковой сістемы русиньского языка?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 49 77,77 %

Часточно 14 22,23%
Нї 0 0,00 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 5 – Аналіза і посуджіня вопросу В14  
Жрідло: пріватне оформлїня

49 респондентів (77,77 % з одповідаючіх) в одно-
шіню ку вопросу баданя В14 позітівну одповідь, 14 
респондентів (22,23 % з одповідаючіх) собі думало, 
же собі через слїдованый актуалізачный проґрам 
проглубили знаня часточно. Можеме прото коншта-
товати, же тот проґрам быв з погляду учітелїв ру-
синьского языка дуже хосенный. Є але потребне 
припомянути лем інформатівну уровень приближі-
ня шпеціфік окремых языковых уровней языка, бо в 
проґрамі были каждій окремій области присвячены 
лем три презенчны лекції. В будучности прото одпо-
ручаме або ревідовати і навышыти чісло тых презенч-
ных лекцій, респ. ся задумати над формов наступного 
проґраму або створити єдну монотематічну актівіту 
ці проґрам орьєнтованый прімарно на проблематіку 
ровин языка. 

Вопрос баданя В15 быв мотівованый аналізов міры 
розшырїня знань і компетенцій в одношіню ку по-
знаню основ языковой сістемы русиньского языка в 
контекстї змін правопису. Таблічка ч. 6 назорно і пе-
реглядно презентує окремы выскумны резултаты.

Розшырили сьте собі через актуалізачный освітнїй 
проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ знаня 
і компетенції в одношіню ку познаню основ языковой 
сістемы русиньского языка в контекстї змін правопису?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 44 69,84 %

Часточно 19 30,16 %
Нї 0 0,00 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 6 – Аналіза і посуджіня вопросу В15
Жрідло: пріватне оформлїня

44 респондентів (69,84 % з одповідаючіх) в одно-
шіню к вопросу В15 увело позітівну одповідь, 12 рес-
пондентів (30,16 % з одповідаючіх) собі думало, же 
компетенції здобыли часточно. Мож конштатовати, 
же предметный актуалізачный проґрам допоміг ак-
туалізовати знаня учітелїв, жебы здобыли лем общій 
перегляд в найновшых змінах русиньского правопису. 
В будучности одпоручаме орґанізовати подобны фор-
мы освітнїх актівіт у звязи із будучіма змінами пра-
вопису.  

Вопрос баданя В16 быв мотівованый аналізов міры 

проглублїня способностей хосновати іноватівны ме-
тоды в процесї навчаня предмету русиньскый язык і 
література. Таблічка ч. 7 назорно і переглядно презен-
тує окремы выскумны резултаты.

Проглубили сьте собі через актуалізачный освітнїй 
проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ 
способность хосновати іноватівны методы в процесї 
навчаня предмету русиньскый язык і література?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 55 87,31 %

Часточно 7 11,11 %
Нї 1 1,58 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка 7 – Аналіза і посуджіня вопросу В16
Жрідло: пріватне оформлїня

55 респондентів (87,31 % з одповідаючіх) увело в 
одношіню ку вопросу В16 позітівну одповідь, семеро 
респондентів (11,11 % з одповідаючіх) собі думало, 
же через слїдованый актуалізачный освітнїй проґрам 
собі проглубили свої способности хосновати іноватів-
ны методы в процесї навчаня предмету русиньскый 
язык і література часточно а наконець лем єден рес-
пондент (1,58 % з одповідаючіх) декларовав в одно-
шіню к проблематіцї неґатівну одповідь. 

Вопрос баданя В17 быв мотівованый аналізов міры 
розшырїня знань о вгодных концепціях навчаня ру-
синьского языка і літературы. Таблічка ч. 8 назорно і 
переглядно презентує окремы выскумны резултаты.

Проглубили сьте собі через актуалізачный освітнїй 
проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ 
знаня о вгодных концепціях навчаня русиньского языка 
і літературы?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 51 80,95 %

Часточно 12 19,05 %
Нї 0 0,00 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 8 – Аналіза і посуджіня вопросу В17
Жрідло: пріватне оформлїня

51 респондентів (80,95 % з одповідаючіх) увело в 
одношіню к вопросу В17 позітівну одповідь, 12  рес-
пондентів (19,05 % з одповідаючіх) собі думало, же 
часточно. І у тім припадї можеме конштатовати, же в 
одношіню ку проблематіцї уведженый освітнїй про-
ґрам понукнув множество релевантных інформацій.

Вопрос баданя В18 быв орьєнтованый на аналізу 
міры здобытя компетенцій творити і актуалізовати 
школьскый освітнїй проґрам в предметї русиньскый 
язык і література у звязи із актуалныма леґіслатівны-
ма змінами. Таблічка ч. 9 назорно і переглядно пре-
зентує окремы выскумны резултаты.
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Набыли сьте через актуалізачный освітнїй проґрам 
Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ компетенції 
творити і актуалізовати школьскый освітнїй проґрам 
в предметї русиньскый язык і література у звязи із 
актуалныма леґіслатівныма змінами?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 37 58,74 %

Часточно 25 39,68 %
Нї 1 1,58 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 9 – Аналіза і посуджіня вопросу В18
Жрідло: пріватне оформлїня

Конштатуєме, же лем 37 респондентів (58,74 % з од-
повідаючіх) увело в одношіню к вопросу В18 позітівну 
одповідь, наступно 25 респондентів (39,68 % з одпові-
даючіх) собі думало, же лем часточно а наконець єден 
респондент (1,58 % з одповідаючіх) высловив к тема-
тіцї неґатівный погляд. Тот вопрос можеме поважова-
ти за дуже розпоровый. Про доповнїня можеме лем 
одпоручіти, кедьже іде о дуже варіабілну тему, орґані-
зовати отворенїшы формы освітнїх актівіт основаных 
на коордінації лектора і окремой творчой актівіты 
участных учітелїв, напр. формов роботы в ґрупах. 

Вопрос баданя В19 ся занимав аналізов міры набытя 
компетенцій творити школьскы проєкты в предметї 
русиньскый язык і література на окремій сортї шко-
лы респондентів. Таблічка ч. 10 назорно і переглядно 
презентує окремы выскумны резултаты.

Набыли сьте через актуалізачный освітнїй проґрам 
Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ компетенції 
творити школьскы проєкты в предметї русиньскый 
язык і література на Вашій сортї школы?

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 41 65,08 %

Часточно 19 30,16 %
Нї 3 4,76 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 10 – Аналіза і посуджіня вопросу В19
Жрідло: пріватне оформлїня

Конштатуєме, же 41 респондентів (65,08 % з одпо-
відаючіх) увело в одношіню к вопросу В19 позітівну 
одповідь, наступно 19 респондентів (30,16 % з одпо-
відаючіх) собі думало, же через слїдованый освітн-
їй проґрам набыли компетенції творити школьскы 
проєкты в предметї русиньскый язык і література 
на конкретнїй сортї школы лем часточно а наконець 
трёми респонденты (4,76 % з одповідаючіх) высло-
вили к тематіцї неґатівный погляд. Проблематіка 
імплементації різных сорт навчалных проєктів і 
проєктовой методы є подля погляду респондентів 
якбач темов, котров є в будучности дуже важне ся 
занимати і в рамках далшых освітнїх актівіт МПЦ.  

Вопрос баданя В110 быв заміряный на аналізу міры 
здобытя компетенцій учітелїв актівно хосновати 

русиньску літературу про дїти і молодеж в рамках 
навчаня на різных ступнях едукації. Таблічка ч. 11 
назорно і переглядно презентує окремы выскумны 
резултаты.

Набыли сьте через актуалізачный проґрам Rusínsky 
jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ способности актівно 
хосновати русиньску літературу про дїти і молодеж в 
рамках навчаня на розлічных ступнях едукації? 

Одповідь 
респондента Чісло одповідей Процентуалный 

подїл одповідей
Гей 44 69,84 %

Часточно 18 28,58 %
Нї 1 1,58 %

Чісло 
респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 11 – Аналіза і посуджіня вопросу В110

Жрідло: пріватне оформлїня

44 респондентів (69,84 % з одповідаючіх) в одноші-
ню ку вопросу В110 декларовало позітівну одповідь, 
далше 18 респондентів (28,58 % з одповідаючіх) собі 
думало, že через слїдованый актуалізачный проґрам 
набыли споминаны способности лем часточно a єден 
респондент (1,58 % з одповідаючіх) высловив к тема-
тіцї неґатівный погляд. Одпоручаме ся проблематіцї 
веновати через хоснованя доступной русиньской лі-
тературы про дїти і молодеж і методікам роботы ся 
з нёв в будучности веце занимати. Наістно бы было 
вгоднїше конціповати і реалізовати окремы моноте-
матічны навчалны актівіты, бо іде о тему дуже жада-
ну і діскутовану. Подля нашого погляду напряміня 
предметного актуалізачного проґраму  в одношіню 
ку становленій проблематіцї не одповідало наповно 
пожадавкам практікы.

Понятя релевантности напряміня окремых шпе-
ціфічных цїлей актуалізачного освітнёго проґраму 
Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ рефлекто-
ване ословленыма респондентами є жрідлом явного 
образу о їх выповнїню. На основі одповідей на вопро-
сы баданя В11 – В110 сьме сконціповали згорнюючу 
таблічку ч. 12, котра є зарівно якбы назорнов аналі-
зов комплексной уровни выповнїня цїлей предмет-
ного актуалізачного проґраму. 

Вопросы В11-10:
Одповідь 

респондента Чісло одповідей Процентуалный 
подїл одповідей

Гей 479 76,03 %
Часточно 142 22,54 %

Нї 9 1,43 %
Чісло 

респондентів 63 100 %

Таблічка ч. 12 – Аналіза і посуджіня вопросів В11-10

Жрідло: пріватне оформлїня

У вопросах В11 – В110 евідуєме вєдно 479 позітівных 
одповідей респондентів (76,03 % з одповідаючіх) 
a навыше 142 респондентів (22,54 % з одповідаючіх) 
із вшыткыма уведженыма одповідями были соглас-



6/2020 РУСИН

9

ны часточно. З цїлого множества поглядів евідуєме 
в спомянутых і близше пописаных вопросах баданя 
лем 9 неґатівных пропозіцій, што поважуєме за дуже 
позітівне. На основі баданя конштатуєме  общу спо-
ойность із замірянём і конціпованём цїлей при творї-
ню актуалізачного освітнёго проґраму Rusínsky jazyk 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ, презентованов уровнёв 
їх выповнїня і зарівно і одповідями учітелїв, котры 
можуть свій професійный розвиток напрямити на 
конкретны пріоріты в будучности. Тоты сьме фор-
муловали постуно в контекстї выслїдків в окремых 
областях баданя В11 – В110.

Вопрос В111 в дотазнику баданя быв заміряный 
на подробнїшу аналізу здобытых компетенцій в 
окремых областях едукації Русинів на Словеньску, 
котры были закомпонованы в темах окремых моду-
лів актуалізачного освітнёго проґраму Rusínsky jazyk 
a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ. На уведженый вопрос мог-
ло вшыткых 63 респондентів одповідати означінём 
бівшого чісла можностей. Довєдна так респонденты 
вызначіли комбінації 355 розлічных одповідей. На-
зорный перегляд выслїдків баданя презентуєме в 
таблічцї ч. 13.   
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В якых конкретных областях сьте в рамках окремых модулів  
актуалізачного освітнёго проґраму Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie  
na ZŠ a SŠ здобыли? 

Одповідь респондента: 
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O1 познаваня актуалной сітуації односно навчаня русиньского языка на ОШ і СШ в СР 54 15,22 % 85,71 %
O2 розсяг і заміряня навчаня русиньского языка на ОШ і СШ в СР 50 14,08 % 79,37 %
O3 творїня школьского освітнёго проґраму в предметї русиньскый язык і література 34 9,57 % 53,97 %
O4 актуалізації знань о языковій сістемі русиньского языка в контекстї змін правопису 26 7,32 % 41,27 %
O5 вгодных і актуалных концеппцій навчаня русиньского языка 32 9,02 % 50,79 %
O6 аплікації вгодных іноватівных метод в навчаню русиньского языка і літературы 44 12,39 % 69,84 %
O7 хоснованя ІКТ технолоґій на лекціях русиньского языка і літературы 24 6,77 % 38,10 %
O8 хоснованя русиньской літературы в навчаню русиньского языка на ОШ і СШ 41 11,55 % 65,08 %
O9 актуалізації знань із історії Русинів 50 14,08 % 79,37 %

O1-O9 Вєдно вшыткых вызначеных одповідей: 355 100 %
Вєдно одповідаючіх респондентів: 63 100 %

Таблічка ч. 13 – Аналіза компетенцій здобытых в рамках окремых областей і замірянь модулів актуалізач-
ного освітнёго проґраму Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ.  Жрідло: пріватне оформлїня

На основі баданя можеме сконштатовати, же аж 54 
респондентів (85,71 % з одповідаючіх, одповідь ре-
презентує 15,22 % процентуалного подїлу вшыткых 
вызначеных одповідей) декларовало найвеце здо-
бытых компетенцій в области познаваня актуалной 
сітуації односно навчаня русиньского языка на ОШ і 
СШ в СР. 50 респондентів (79,37 % з одповідаючіх, дві 
одповідї репрезентують по 14,08 % процентуалного 
подїлу вшыткых вызначеных одповідей) увело, же 
множество компетенцій набыли в областях розсягу і 
заміряня навчаня русиньского языка на ОШ і СШ в СР 
і актуалізації знань із історії Русинів. 44 респондентів 
(69,84 % з одповідаючіх, одповідь репрезентує 15,22 
% процентуалного подїлу вшыткых вызначеных од-
повідей) увело як хосенну область аплікації вгодных 
іноватівных метод в навчаню русиньского языка і лі-
тературы, 41 респондентів (65,08 % з одповідаючіх, 
одповідь репрезентує 11,55 % процентуалного подїлу 
вшыткых вызначеных одповідей) увело область хос-
нованя русиньской літературы в навчаню русинь-
ского языка на ОШ і СШ, 34 респондентів (53,97 % з 
одповідаючіх, одповідь репрезентує 9,57 % процен-
туалного подїлу вшыткых вызначеных одповідей) 
декларовало релевантность области творїня школьс-
кого освітнёго проґраму в предметї русиньскый язык 

і література, 32 респондентів (50,79 % з одповідаючіх, 
одповідь репрезентує 9,02 % процентуалного подїлу 
вшыткых вызначеных одповідей) вызначіло область 
вгодных і актуалных концеппцій навчаня русиньско-
го языка, 26 респондентів (41,27 % з одповідаючіх, 
одповідь репрезентує 7,32 % процентуалного подїлу 
вшыткых вызначеных одповідей) увело область акту-
алізації знань о языковій сістемі русиньского языка в 
контекстї змін правопису а наконець 24 респондентів 
(38,10 % з одповідаючіх, одповідь репрезентує 6,77 
% процентуалного подїлу вшыткых вызначеных од-
повідей) декларовало здобытя компетенцій в облас-
ти хоснованя ІКТ техноліґій на лекціях русиньского 
языка і літературы. Кедь бы сьме брали до увагы про-
центуалну міру одповідей подля окремых респонден-
тів, дошли бы сьме к резултату, же комплексна уро-
вень здобытых компетенцій у вшыткых слїдованых 
і декларованых областях є в середнїм 62,61 %. Уве-
джены выслїдкы нам евокують потребу в будучности 
ся задумати над пріорітов окремых уж імплементо-
ваных областей і замірянь модулів і орьєнтовати їх 
потребам актуалным. Конціпованя актуалізачного 
освітнёго проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na 
ZŠ a SŠ ся не закладало на ниякых дотогды реалізо-
ваных практічных мірятелных аналізах і скушеностях 
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з практікы, зато можуть праві резултаты в тім вопросї 
баданя суматівно напрямити пріоріты, выбер і штілі-
зацію окремых конкретных тем про далшы освітнї ак-
тівіты МПЦ з тематіков навчаня русиньского языка і 
розлічных русиньскых реалій.  

Вопрос В112 в дотазнику баданя была заміряна на 
подробнїшу аналізу поглядів респондентів в одноші-

ню к розсягу здобытых компетенцій через актуалі-
зачный проґрам Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ 
a SŠ. На уведженый вопрос могло вшыткых 63 респон-
дентів одповідати вызначінём бівшого чісла одпові-
дей. Довєдна так респонденты вызначіли 120 розліч-
ных одповідей. Назорный перегляд выслїдків баданя 
презентуєме в таблічцї ч. 14.  
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актуалізачный освітнїй проґрам Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ? 
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O1 достаточным жрідлом інформацій про основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня 
русиньского языка і літературы про некваліфікованых учітелїв 35 29,17 % 55,56 %

O2 вгодным жрідлом інформацій про основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня 
русиньского языка і літературы про некваліфікованых учітелїв 27 22,50 % 42,86 %

O3 недостаточным жрідлом інформацій про основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня 
русиньского языка і літературы про некваліфікованых учітелїв 3 2,50 % 4,76 %

O4 достаточным жрідлом інформацій про основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня 
русиньского языка і літературы про учітелїв того предмету із практікы 37 30,83 % 58,76 %

O5 комплексным жрідлом знань о актуалній сітуації в навчаню русиньского языка на ОШ 
і СШ 18 15,00 % 28,57 %

O6 недостаточным жрідлом інформацій про основне зорьєнтованя ся в проблематіцї 
навчаня русиньского языка і літературы 0 0,00 % 0,00 %

O1-O6 Вєдно вшыткых вызначеных одповідей: 120 100 %

Вєдно одповідаючіх респондентів: 63 100 %

Таблічка ч. 14 – Аналіза погляду респондентів на розсяг компетенцій здобытых через актуалізачный 
освітнїй проґрам Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ.  Жрідло: пріватне оформлїня

37 респондентів (58,76 % з одповідаючіх, одповідь 
репрезентує 30,83 % процентуалного подїлу вшыт-
кых вызначеных одповідей) розсяг здобытых компе-
тенцій поважовали за достаточне жрідло інформацій 
про основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня ру-
синьского языка і літературы про учітелїв того пред-
мету із практікы. 35 респондентів (55,56 % з одпові-
даючіх, одповідь репрезентує 29,17 % процентуал-
ного подїлу вшыткых вызначеных одповідей) розсяг 
здобытых компетенцій поважовали за  достаточне 
жрідло інформацій про основну орьєнтацію в пробле-
матіцї навчаня русиньского языка і літературы про 
некваліфікованых учітелїв. 27 респондентів (42,86 % 
з одповідаючіх, одповідь репрезентує 22,50 % про-
цен ту алного подїлу вшыткых вызначеных одпові-
дей) презентовало погляд, же розсяг здобытых ком-
петенцій поважує за вгодне жрідло інформацій на 
основну орьєнтацію в проблематіцї навчаня русинь-
ского языка і літературы про некваліфікованых учі-
телїв. Лем 18 респондентів (28,57 % з одповідаючіх, 
одповідь репрезентує 15,00 % процентуалного по-
дїлу вшыткых вызначеных одповідей) акцептовали 
аналізованый освітнїй проґрам за комплексне жрід-
ло знань о актуалній сітуації в навчаню русиньского 
языка на ОШ і СШ. Дуже позітівным є резултат бада-
ня, же лем трёми респонденты (4,76 % з одповідаю-

чіх, одповідь репрезентує 2,50 % процентуалного по-
дїлу вшыткых вызначеных одповідей) поважовали 
задїлїня і розсяг тем проґраму а так само і обсягове 
напряміня модулів проґраму за недостаточне жрід-
ло інформацій на основну орьєнтацію в проблематіцї 
навчаня русиньского языка і літературы про неквалі-
фікованых учітелїв. Навыше нихто із респондентів не 
задекларовав, же слїдованый освітнїй проґрам є не-
достаточным жрідлом інформацій на основне зорьєн-
тованя ся в проблематіцї навчаня русиньского языка і 
літературы. Ай кедь уведжены формулації в окремых 
понуканых одповідях могли быти до істой міры по-
важованы за суґестівны, нашым главным намірїнём 
было істым леґітімным способом квантіфіковано 
выфілтровати множество в першім рядї неґатівных 
поглядів респондентів в одношіню ку темі. Конштату-
єме, же на основі выслїдків баданя они были ідентіфі-
кованы лем в мінімалній мірї. 

Вопрос В113 быв орьєнтованый на квазі згорнюю-
чу аналізу цїлой підобласти 1 в одношіню к заміря-
ню і обсягу тем комплексной уровни актуалізачного 
освітнёго проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na 
ZŠ a SŠ. Респонденты собі в тім вопросї могли зволити 
лем єдну із нуканых одповідей. Назорный перегляд 
выслїдків баданя презентуєме в таблічцї ч. 15.     
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Як бы сьте доповнили уведжене тверджіня?

Одповідь респондента: 
Обсягы тем актуалізачного освітнёго проґраму Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ 
a SŠ менї в общім понукнув перегляд проблематікы едукації дїтей і школярїв русиньской 
народностной меншыны на Словакії... 
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O1 ниякый перегляд  (не набыв/-ла єм ниякы компетенції) 0 0,00 %
O2 мінімалный перегляд  (набыв/-ла ем компетенції в мінімалній мірї) 1 1,58 %

O3 общій перегляд  (набыв/-ла єм компетенції общого характеру, знам ся в проблематіцї актівно 
орьєнтовати) 52 82,55 %

O4 комплексный перегляд (єм пересвідченый/-а, же єм набыв/набыла компетенції комплексного 
характеру і знам ся в проблематіцї зарівно комплексно орьєнтовати) 10 15,87 %

O1-O4 Вєдно вшыткых вызначеных одповідей: 63 100 %
Таблічка ч. 15 – Аналіза поглядів респондентів в одношіню к заміряню і обсягу тем комплексной уровни 

актуалізачного проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ.  Жрідло: пріватне оформлїня

На основі выслїдків баданя можеме спокійно кон-
штатовати, же аж 52 респондентів (82,55 % з одпо-
відаючіх) увело, же в рамках заміряня і зволеных 
тем актуалізачного проґраму Rusínsky jazyk a jeho 
vyučovanie na ZŠ a SŠ набыли компетенції общого 
характеру, котры про них были средтвом актівной 
орьєнтації в проблематіцї. Наслїдно 10 респонден-
тів (15,87 % з одповідаючіх) декларовало доконця 
комплексный перегляд а єден респондент (1,58 % з 
одповідаючіх) увів, же в баданій проблематіцї набыв 
лем мінімалный перегляд. Таксамо і з того погляду 
можеме із потїшінём конштатовати, же цїлї, темы і 
модулы предметного актуалізачного освітнёго про-
ґраму были по конфронтації із выслїдками баданя 
наставлены вгодно. В будучности прото одпоручаме 
явно ся задумати лем над релевантностёв дакількых 
конкретных тем, котры сьме уж высше презентова-
ли при іншых вопросах баданя. При аналітічных ре-
зултатах в рамках того конкретного вопросу баданя 
ся нам тоты явы ціклічно потверджують, лем якбы 

під інакшым углом погляду, під маркантнов міров 
комплексности. 

Выслїдкы баданя в підобласти 2 – Аналіза уров-
ни аплікації здобытых компетенцій в практіцї 

Дуже важне є задумати ся і над уровнёв здобытых 
компетенцій із окремых освітнїх актівіт в рамках ак-
туалізачного проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie 
na ZŠ a SŠ в одношіню ку їх можнім выхоснованю про 
навчалну практіку. З того доводу сьме рїшыли скон-
ціповати і понукнути респондентам вопрос баданя 
В21 в передложенім дотазнику баданя. Мали сьме 
на думі адресно аналізовати уровень імплементації 
здобытых компетенцій в індівідуалній педаґоґічній 
практіцї  заінтересованых респондентів. На споми-
наный вопрос могли респонденты одповідати у фор-
мі бівшого чісла можностей, довєдна їх в одношіню 
ку вопросу задекларовали аж 73. Назорный перегляд 
выслїдків баданя презентуєме в таблічцї ч. 16. 
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) Здобыты компетенції в рамках актуалізачного освітнёго проґраму  

Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ у своїй педаґоґічній практіцї...

Одповідь респондента: 
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O1 актівно хосную на лекціях русиньского языка і літературы 18 24,66 % 28,57 %

O2 аплікую лем сімболічно на лекціях русиньского языка і літературы 2 2,74 % 3,17 %

O3 актівно аплікую інтердісціплінарно на інакшых предметах, котры выучую 32 43,84 % 50,79 %

O4 аплікую інтердісціплінарно лем сімболічно на інакшых предметах, котры выучую 20 27,39 % 31,75 %

O5 не аплікую. 1 1,37 % 1,59 %

O1-O4 Вєдно вшыткых вызначеных одповідей: 73 100 %

Вєдно одповідаючіх респондентів: 63 100 %

Таблічка ч. 6 – Aналіза уровни імплементації здобытых компетенцій в індівідуалній педаґоґічній практіцї 
респондентів в одношіню к актуалізачному освітнёму проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ.  

Жрідло: пріватне оформлїня
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З баданя ся дізнаваме, же 32 респондентів (50,79 % з 
одповідаючіх, одповідь репрезентує 43,84 % процен-
туалного подїлу вшыткых вызначеных одповідей) 
здобыты компетенції актівно аплікують інтердісці-
плінарно на інакшых предметах, котры выучують. 
20 респондентів (31,75 % з одповідаючіх, одповідь 
репрезентує 27,39 процентуалного подїлу вшыткых 
вызначеных одповідей) увело, же здобыты компе-
тенції  аплікують інтердісціплінарно лем сімболічно 
на інакшых предметах, котры выучують. 18 респон-
дентів (28,57 % з одповідаючіх, одповідь репрезентує 
24,66 % процентуалного подїлу вшыткых вызначеных 
одповідей) актівно хоснують на лекціях русиньско-
го языка і літературы. Ноконець двоє респонденты 
увели, же набыты компетенції аплікують на лекціях 
русиньского языка і літературы лем сімболічно. Зась 
дуже позітівно оцїнюєме факт, же лем єден респон-
дент (1,59 % з одповідаючіх, одповідь репрезентує 
1,37 % процентуалного подїлу вшыткых вызначеных 
одповідей) увів, же набыты компетенції не аплікує. 

Главне заміряня актуалізачного освітнёго проґраму 
Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ было в тім, 
жебы ся учітелям русиньского языка і літературы в 
практіцї, но зарівно і учітелям на школах, де ся ру-
синьскый язык учіть будьяков формов, понукла мож-
ность здобыти релевантны компетенції з области 
розлічных шпеціфік тогочасной едукації Русинів на 
Словакії. Одповідно можеме конштатовати, же ся нам 
подарило, о чім свідчать многы позітівны резултаты 
в аналізї презентованой в рамках вопросу баданя В21 
в передложенім дотазнику баданя. 

Є дуже важне ся задумати і над міров іновації, котру 
репрезентують набыты компетенції респондентів в їх 
індівідуалній навчалній практіцї. Прото сьме рїшыли 
формуловати вопрос В22 в дотазнику баданя, причім 
респонденты собі могли зволити лем єдну із передло-
женых пропозіцій. Назорный перегляд выслїдків ба-
даня презентуєме в таблічцї ч. 17. 
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Вопрос В22:
До якой міры актуалізачный освітнїй проґрам Rusínsky jazyka a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ 
припоміг ку аплікації новых знань в навчаню предмету русиньскый язык і література 
і далшых розлічных русиньскых реалій імплементованых інтердісціплінарно у Вами 
рядженім навчалнім процесї?

Одповідь респондента: 
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O1 здобыты актуалізації знань аплікую справила все 11 17,46 %

O2 здобыты актуалізації знань аплікую в рамках навчаня у великій мірї 33 52,38 %

O3 здобыты актуалізації знань аплікую в рамках навчаня в малїй мірї 16 25,40 %

O4 здобыты актуалізації знань в рамках навчаня не аплікую 3 4,76 %

O1-O4 Вєдно одповідаючіх респондентів: 63 100 %

Таблічка ч. 17 – Аналіза аплікації знань в навчаню предмету русиньскый язык і література і далшых розліч-
ных русиньскых реалій імплементованых інтердісціплінарно в навчалнім процесї рядженім респондента-

ми.  Жрідло: пріватне оформлїня

Ай на основі выслїдків в тім вопросї баданя В22 мо-
жеме сконштатовати істу міру спокойности. Спомеджі 
штирёх понуканых одповідей в семантічных інтенці-
ях выраженых істыма релевантныма формулаціями 
(справила все – у великій мірї – в малїй мірї – нї)  ін-
шпіровало респондентів к слїдуючім одповідям. 33 
респондентів (52 % з одповідаючіх) декларовало здо-
бытя актуалізації знань і їх аплікацію в рамках нав-
чаня у великій мірї. 16 респондентів (25,40 % з одпо-
відаючіх) увело, же здобыли істы актуалізації знань і 
аплікують їх в рамках індівідуалной едукачной прак-
тікы в малій мірї. Но 11 респондентів (17,46 % з одпо-
відаючіх) декларовало, же здобыты знаня аплікують 
в рамках навчаня справила все. Наконець лем двоми 
респонденты (4,76 % з одповідаючіх) конштатовали, 
же на жаль здобыты компетенції в рамках своёй на-
вчалной практікы не аплікують. Выслїдкы баданя в 
рамках другой підобласти суть тоды дуже позітівны 
і доказують релевантность актуалізачного освітнёго 
проґраму Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ в 

практіцї а зарівно потверджують інтерес педаґоґіч-
ных заместнанцїв о штудії проблематікы едукації Ру-
синів Словакії в уведженій формі. 

Зреалізована і презентована аналіза в тій штудії 
наістно послужить як вгодна іншпірація про далше 
будованя професійного розвитку учітелїв русиньско-
го языка і літературы. В будучности, віриме, выслїд-
кы баданя той комплексной аналізы будуть жрідлом 
іншпірації про актуалізацію і модіфікацію модулів і 
окремых тем едукачных актівіт МПЦ.

Summary: The paper focuses on the analysis of level 
of acquired competencies of pedagogical staff and their 
application in practice in relation to the scope and content 
of the offer of update educational programs from Ruthenian 
language and literature and on particular suggestions to 
improve the offer of educational activities of MPC.
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ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2020 ч. 6
Дорогы чітателї,
кедь єм перед пару роками зачав приправлёвати літературну рубріку Поздравлїня Русинів, іщі 

перед першым чіслом єм вырїшив, же про чітателїв часопису Русин взникне простор, де ся мож 
прiмарно стрїчати зо сучаснов русиньсков літературов. Ці уж іде о выданы тексты скушеных пи-
сателїв або першы творы надїйных авторів із Літературного конкурзу Марії Мальцовской, скоро 
все ся снажу приправити інтересный розлічножанровый і розлічнотематічный мікс, котрый пре-
зентує можности русиньской літературы.

Теперїшнє Поздравлїня Русинів є з прічіны списованя жытелїв Словеньской републікы в роцї 2021 
вынятково тематічне а замірює ся на патріотічну літературу, з котров презентуєме творчость 
Миколая Ксеняка, Штефана Смолея і Меланії Германовой. З народнобудительсков тематіков 
ся ту находять і курты, но трефны віршикы Марії Ґіровой, Гелены Ґіцовой-Міцовчіновой а так-
само Мілана Ґая. 

Жывот народностной меншыны не є найлегшый, проти асімілачным впливом ся боює тяжко, 
молодшы ґенерації уж актівно не бісїдують по русиньскы, а много раз стачіть лем то, же люде од-
хаджають за роботов до заграніча, выдкы ся не вертають... а русиньскы села так помалы і потихы 
вымерають. 

Маю надїю, же в шестім тогорочнім Поздравлїню Русинів є літературна творчость, кот-
ра ся дотулить сердця каждого Русина, же Вам припомяне Ваше корїня і родаків, народно-
сть і язык. А в день, коли буде треба одповісти, якой сьте народности, будете одповідати 
словами Александра Духновіча: „Я Русинъ былъ, єсмъ, и буду!‟

Мґр. Міхал ПАВЛІЧ, ПгД., Центер языків і култур 
народностных меншын – Інштітут русиньского языка і културы ПУ

Мілан ҐАЙ

Якый іщі віршик

Якый іщі віршик
мам я написати,
родне моє село
як тя мам вызнати?

Лем в добрім споминам
на зажыткы свої,
коли іщі жыли
і родічі мої.

Розквітнуты лукы,
поораны поля,
шырочезны лїсы
то потїха моя.

Ай мої предкове
ту оддавна жыли,
мали тяжкый жывот,
але пережыли.

Свій край родный не мож
за другый мінити,
зато із родинов
ту єм остав жыти.

Любви учу дїти
до краю родного,
няй собі го важать 
і жыють про нёго!

Гелена ҐІЦОВА-МІЦОВЧІНОВА

Слово родне нїґда 
не забудуть

Сидить наша родинонька
з дїтми коло стола
потїшена, же у селї
є русиньска школа.

Же за словом материньскым
не мусять плакати,
можуть в школї родне слово
школярї чітати.

Співаночков та і стишком
ославляти будуть,
тадь Русины слово родне
нїґда не забудуть.

Зобудженый Русин

Повіли родічі
маленькій дїтинї,
же приймуть днесь гостя
у своїй родинї.

Жыє в Братїславі
хлопець спід Бескіда,
забыв, похаб, же мать 
в Рокытові дїда.

Повіджте, людкове,
чія же то вина,
не знать яка властна
є ёго родина.

Жыє у розкошу,
не зазнавать біду,
забыв материньску
русиньску бісїду.



РУСИН 6/2020

14

Мать уж, забытливый
воргы обдулены
та і ёго слова
в речі помылены.

А може і бабка
од ганьбы є блїда,
же зрадив родину
Русин спід Бескіда.

Спамятай ся уйку,
рекла му дїтина,
вірь, твоя і моя
русиньска родина.

При одходї наш гость
сестреніцї каже,
же ся ёго язык
од днеська розвяже.

Зобудженый Русин
признав на гостинї,
запишу ся з дїтми
к русиньскій родинї.

Марія ҐІРОВА

Треба памятати

Кобы ся Духновіч
з вічности пробудив,
не вірив бы очам,
як ся тот світ змінив.

Може, бы го сердце
найвеце болїло,
же нашых Русинів
так мало зістало.

І тоты, што были,
світом ся розышли,
многы, што зістали,
родного ся здали.

Ани тій бісїдї
бы не порозумів,
не в такім языку
своїх братів учів.

І в модернім світї
треба знати жыти,
але од родного
не треба втїкати.

Бо кедь мы свій родный
корїнь зневажиме,
у великім світї
никым не будеме.

Зато в своїм сердцї
треба памятати,
же нам жывот дала
лем русиньска мати.

Штефан СМОЛЕЙ

Не ганьб ся, Русине!

Молитва Русинів

Прошу Тебе, Боже,
Молю ся ку Тобі,
За любов ку ближнїм,
І самым ку собі.
Охраняй наш народ
Од вшыткого злого,
І нам дай, як другым,
Жывота лїпшого.

Буде меджі людми
Спокій і злагода,
Будуть видны крокы
Нашого народа.
Няй наш народ росте,
В нїм і ёго віра,
Няй міцнїє ёго
Гордость, дух і сила.

Дай нам, Боже, щастя
На нашій дорозї,
Няй нихто не стоїть
На нашім порозї
Жебы нам забранив
Слова говорити,
Писати, чітати
І тебе молити.

Няй жыє народ наш
Як другы народы,
Без духовной жажды,
Без жажды слободы.
З другыма народми
В мірї і злагодї,
Няй наш народ жыє
В любви і погодї.

Кебы-м ся не ганьбив

Кебы-м ся не ганьбив,
Быв бы єм Русином,
Бо мій отець Русин,
А я ёго сыном.

Але кедь я жыю
Меджі Мадярами,
Як мі говорити
Нашыма словами.

Кедь бы ся із мене
Мадяре смяли,
Істо бы на мене
Палцём вказовали.

Мушу говорити
Як Мадяр говорить,
Хоць ня дакус зато
Моє сердце болить.

Жыю з Мадярами,
Нашто вымышляти?
Лїпше ся Мадяром
Дати написати.

Мадярьску бісїду
Даяк ся научу,
Хоць ся при учіню
Дакус і помучу.

Велё з нашых людей
Так собі думають,
Так роблять, хоць ся з них
Другы высмівають.

Хто любить свій народ
Таке штось не зробить,
В якій скорї ходив
В такій дале ходить.

Де жыє, няй жыє,
Своє не забуде,
Якым ся народив,
Аж до смерти буде.

Видить коло себе,
Не заперать очі.
Чом Русин іншакый?
Як ёму помочі?

Кедь єм быв Русином,
Русином все буду,
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На свій властный народ
Нїґда не забуду.

Слїды нашых предків

Ходиме, блудиме
Слїдами нашых предків.

Хоць они нас не знали,
Мы ся їм можеме 
Холем поклонити.
Бодай уж лем за то, 
же сміло можеме
їх слїдами ходити.

Велика то шкода,
Же велё з нас уже 
Тоты слїды предів
Не хоче находити.
Про многых з нас легше
На вшытко своє забыти. 

Миколай КСЕНЯК

Формованя русиньской
ідентіты

Фенікс

Як земля довгов сухотов
Высушена
Є вздовж і поперек попукана,
Доглубока,
Же аж студнї
Воду страчають.
Так знивочену нашу душу,
Сердце высилене
Нараз пополивала
Жыва вода-надїя
Із властного жрідла.
Тов водов ся стала
Свічкова братїславска
Маніфестація
І пражска штудентьска
Демонштрація.
І жадали обновлїня
Слободы, правды.
Они нас з оморочіня
Перебрали,
Они підлизам владным
Сторгли паньску
Фалошну маску.
І в русиньскій сполочности
Ся жывот оголосив:
Розозвучали ся 
фолклорны колектівы,
Під шефредакторством
Александра Зозуляка
І редакторкы
Марії Мальцовской
І Анны Кузмяковой
Друкують „Русина‟
І „Народны новинкы‟,
Перспектівно думаючі
Александер Франко 
і Михал Бицко

Зоставили і дали урядно
Схвалити Становы
Русиньской оброды 
Словеньска (РОС).
Сейм під веджінём
Василя Турка-Гетеша
Схвалив Декларацію РОС
І могли Русины
Офіціално
Розвивати актівіты.
Уж першы крокы
Русиньской оброды
Нежычливцїв нагнївали,
Аж пясти затинали,
Же їх драконьскы законы
Русинам
Сумлїня не заглушыли,
Же мы,
Як мітолоґічный фенікс
Встали спід намулу і тернин,
Же наше жрідло
Спід брыл і спереплїтаных 
корчів
Вытїкать,
І є чісте,
І одражать небо синє.
Нежычливцї домашнї
Днешнї і вчерашнї
Ся на нас назлостили,
Кедь ся лінґвістам
Панькови, Ябурови, 
Плїшковій і Гирякови
І далшым языковым актівістам
Подарило кодіфіковати
Русиньскый язык.
Доказало їх то назлостити,
Бо кодіфікація їм
Вырвала з рук тромфы
Проти признаню
Повной нашой ідентіты.
Далше есо їм выторгли
Нашы отцї духовны
Франтїшек Крайняк, Ясик, 

Поповець...
Кедь красно, поготово
Переложыли Боже слово
До русиньского языка.
Любителї Талії аплодовали,
Кедь Україньскый народный 
театер 
Під руководством Сисака –
Переменовали
На Театер Александра 
Духновіча.
Одтогды ся позерателям
Приговарять зрозуміло
І Йонаш Заборьскый, і Шекспір,
І Голдоні, І Салтыков-Щедрин...
Позіцію оброджіня
І кодіфікованого языка
Спевняли
Плоды творчости членів
Сполку русиньскый писателїв
Лавреатів Премії
Александра Духновіча
За русиньску літературу
Штефана Сухого, Мальцовской,
Ксеняка, Харитуна,
Шандаловой, Смолея,
Премії, котру фінанцує
Філантром Штефан Чепа.
Нелем дома, главно в чуджінї
Повзнесе нас і ободрить
Учуте родне слово
На волнах Патрії, Реґіны,
Ободрять співы, радіоновины.
Ідентіту і свідомость
Нам посилнюють
І славу історії голосять
Цїнны памяткы предків
З дерева, дроту, бляхы,
Выробкы тканы на кроснах,
Вышыты зручныма руками,
І нашы звыкы, співы, танцї,
Фантазійны образы природы,
Богослужебны книжкы, іконы,
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Реплікы деревяных храмів...
Надхнїня оброджіня 
пережываме
Нелем мы, домашнї,
Но і Чехы, Нїмцї, Албанцї,
Гостї із Канады, Кубанцї...
В Музею русиньской културы,
Котрый діріґує Ольґа Ґлосікова.
Ку успішным обродным
Плодам належать далшы
Здружіня, орґанізації,
Суть то амбіціозны, 
перспектівны
Молоды Русины,
Творивы, неунавны члены
Здружіня інтеліґенції Русинів.
Ку ним законно вчлениме
Нам добрї знамы
Фолклорны колектівы
ПУЛС, Кандрачовцїв, Барвінок,
Кычеру, Маковіцю, Квіток...
І много далшых
В селах, містечках, школах.
Ці спомянуте не доказ,
Не сила жывота,
Котра ся по заложіню
РОС
Воплотила?
Ці то не доказ
Тісячрочного нашого
Єствованя?
Одповідам без ваганя:
Русиньске обдоржіня
То яв – не нагодный,
То є яв – законный,
Є то сила невычерьпна,
Певна.
Є певна лем кедь
Вылїчіме дві нашы
Ахіловы пяты.
Каждый културный народ
Присвячує тырвало
Позорность молодому 
поколїню,
Главно школї.
Мы при нашім возроджіню
Сьме школу явно підцїнили
І теперь перед собов маме
Жалостны наслїдкы, скламаня.
Скламаня. Є то наша чорна
Небезпечна хмара.
Нїт? А ці не вымерають
Нашы села?
Не суть нашы

Школы порожнї?
Без школы
Де выросте наш одборник,
Наш репрезентант народа?
Без школы
Хто і де сформує
Нашого патріота
Юрісту – обгайцю народа,
Писателя, композітора,
Котрому в жылах колує
Кров предків,
Котрого сердце мать
Наш пулз,
Котрый є способный учути
Голос нашых душ?
Без школы нам грозить
Заник!
Опамятайме ся, функціонарї,
Родічі, учітелї, отцї духовны...
Згынеме без школы.
І якый бы змысел мало
Оброджіня,
Кебы сьме не мали наслїдників,
Кебы сьме не мали
Кому одовздати штафету
Александра Духновіча,
Кебы сьме были
Без крыл розлету?
Но посмілюють ня
Послїдны скуткы 
Дакотрых орґанізацій –
Они чорну хмару
Так надїйно рвуть, торгають,
Же уж ся обявило –
Здасть ся мі –
На нашім небі світло:
Попри Русиньской обродї
Бурян зо занедбаной нивы 
торгать
Любляче сердце панї 
Кралёвой
„Колыска-Колысочка,‟
І оптімістічный замір
Округлого стола Русинів
Словеньска (ОСРС).
Ту, під шефством 
Александра Дулебы
І юрісты Андрія Ліґы
Быв схваленый
„Проґрам розвитку
русиньской народностной
меншыны.‟
Так ся мі то рісує,
Так послїднї місяцї 

доказують,
Же попри РОС
До процесу оброджіня
Ся запрягли далшы дві
Актівны, сімпатічны силы.
Посилена єднота –
То вылїчена наша
Друга Ахілова пята.
Значіть, же стоїме
На певных, здравых
Ногах.

Русиньска тройка

Так бы нам возникла
Сімболічна
Русиньска тройка.
Она, кедь буде єднотна,
Докаже чуда, докаже много,
Докаже заложыти
Нелем школы,
Но і выдобыти
І так довго слюбованый (!)
„Закон о народностных 
меншынах.‟
То бы было
Про нашу народность
Достойне завершіня
Формованя ідентіты –
Были бы то жнива
Тісячрочной намагы
Будительской дружіны,
Были бы то богаты,
Заслужены дожінкы,
Овінчаны златом.
Дожыч нам, Боже,
Нам, Русинам,
Своє благословлїня
На далшу довгу путь
Повну прекажок,
Дожыч нам дость сил,
Взаємне порозумлїня,
Розуму і оптімізму,
Нам і нашым сприязненым 
супутникам.
--------------------------------------
Позн. редакції: В добі выданя книжкы, 
в роцї 2016, то была Ольґа Ґлосікова, 
в сучасности веде Музей русиньской 
културы Люба Кралёва.

(Миколай Ксеняк: Формованя 
русиньской ідентіты, Пряшів: 

Академія русиньской културы в СР, 
2016, ІSBN 978–80–89798–03–2, с. 

39–46)
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Меланія ГЕРМАНОВА

Смутне і веселе

Балада о речі

Повідж, реч, чом єсь міла?
Бо мнов мама говорила,
Вчіла і вас говорити,
Зато міла, любы дїти.

Співаночкы вам співала,
А нима вас научала
Хлїб насушный зарабляти
Свій род в почливости мати.

Приповідкы повідала,
Жебы вас позаспавала.
Родне слово бы ся снило,
А рано вас зобудило.

Што вам мама одказала,
Кедь ся од вас одберала?
Буду з неба слїдовати,
Як будете нажывати.

Заповідь єй послухайте,
Нїґда єй не забывайте:
„Кедь родну реч потупите
Та забуду на вас, дїти“.

Тай одышли родны дїти 
Розлетїли ся по світї,
Мамы заповідь забыли,
A родну реч потупили.

„Rozpravali“ i „ržikali“,
Але і „nemtudom“ 
A родну реч своёй мамы
Позабыли часом.

Так баладї ся скончіти?!
Материньске так зрадити?!
Та де мої заповідї?!
Пробудьте ся, любы дїти!

Тота просьба к дїтём з неба.
Лем ю выслухати треба 
Не будь баладов, просьбонько,
Але роднов бісїдоньков…

Смутна тота баладонька,
Вопіюща аж до неба 

Просить дїти їх мамонька:
„Своє забыти не треба!‟

Што то за словo...

Звідуєш ся, дїтино моя, 
што то за слово Народ є?

Што то за слово?
Што то за язык?
Што то за бісїда 
така є?

Ці маме поле, зелены лукы?
Ці є то наше навсяк час?
Ці тота земля все поорана,
Што ю зве роднов каждый з 
нас? 

Хочеш то знати і похопити,
Што то за язык, якый то народ?
Уж, мої дїти, час вам повісти –
Складать ся він із пятёх букв,
Поскладають ся, так, як і вашы,
Мена, меночка, дївка, сыночок –
Найкрасшы мена в світї тім.
Добрї слухайте, што повім:

Перша найвекша буква – Р,
Друга, што за нёв, то є – у,
Далша ся ку нїй припоїть – с,
Предпослїдня з них то є – и,
Завершує вшытко буква – н.

Сьте поскладали і роздумали,
Якый великый змысел в тім?
Запамятайте, не забывайте,
Же то наш Народ зве ся ним.

А я – Русиночка

Же єм Русиночка,
Так мі каждый рече,
Я школярь-Русначок,
Ташка через плече.

До школы ходиме,
А добрї робиме –
Материньскый язык
Скоро похопиме.

Хто нашы родічі? 
Хто і мы, їх дїти?
Честнїшого роду 
нїт у цїлім світї.

Памнятайте, дїти

За родне слово 
цїлый світ я дам,
бо оно мі міле.
Треба мерьковати, 
жебы го зазнали 
вшыткы аж і там,
де го іщі, вера 
нїґда не учули.

Плана была доба 
Про ушыткых нас. 
Нелем мы – Русины,
Но і наше слово 
спало.
Але пробудили 
сьме го вчас...
На наше сумлїня 
штось нам 
заклёпкало.

Што повіло 
тото слово нам?
А ці сьме го 
справнї похопили?
„Буду вірно  
я служыти вам,
Вашы дїти 
бы мнов говорили.‟

Родне слово – дїдовизна.
Родне слово – то отчізна.
Родне слово – матерчіна.
Родне слово – дїтовщіна.

Лем нам тоты слова 
треба знотовати, 
дїтём роднов речов
у школї співати.

(Меланія Германова: Смутне 
і веселе, Пряшів: Академія 

русиньской културы в СР, 2020, 
ІSBN 978-80-89798-20-9)
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Меланія ГЕРМАНОВА

Дїтём про радость і поучіня
Мамо, якой єм народности?

Же уж тому сімдесят років, як я мала три народности? 
Вера – уж.... Рік по войнї пришов до Выдрани мамин брат 
Михал з Чех. Пішов там по войнї, але жена  го охабила, і 
так жыв самотнїй. А бывав у Газлові, окрес Хеб. Уж ся веце 
не оженив. Але дїти барз любив, а мене – ани не гварю. Як 
ня відїв бігати босу, пелехату, а суху як паліця, такой до 
мамы: – Ганько, твоя Марька як даяка петлёванка, а Ме-
ланка – як паліця, хочеш, жебы сухоты дістала? Ці ты не 
чуєш, кілько дїтей вмерать на сухоты?! Пересвідчів маму, 
пооблїкала ня до віґана, што пришов з ,,Унры‘‘, обула до 
боканчат на босу ногу, бо жадны штуцкы сьме не мали, 
сплела мі волося до єдной косы, а на концю завязала рян-
дочку.

– Ганко, таке красне качуряве волося мать, а ты ю так 
чешеш, як стару бабу. Боже мілый, дївча як попочка а вы-
зерать як дака бідачка, – не любило ся то Михалови.

– Ани на влак за ню ті не мам дати, – мама ня цїлу об-
цїловала, оплакала, дала до ряндочкы свячену проскурку, 
перехрестила – і пішли сьме обоє з Богом.

– А здрава ся мі верний, чули сьме з двору мамине 
нарїканя.

– А пиш, Меланё, крічав і сеґінь нянько. З Лабірця іщі 
сьме пішли до Габуры розлучіти ся з бабов і дїдом. Баба 
ся поряднї потїшыла, але і наплакала, спомнянула собі, як 
вуйко Михалко, кедь быв малый хлопець, дайкав од них 
корункы на біціґель, бо барз мав залюбу в тых біціґлёх і 
моторках. А як відїв даке авто паньске іти по дразї, та за 
ним аж біг.

– Ты, Михалку, будеш мати не лем біціґель, але і мотор, 
бо ты ся тому розумиш а єсь шпоровливый, а моле, я іщі 
мам на шыї два молодшы біціґлї, лем жебы-м їм до рота 
мала што дати. Няй ті Панбіг помагать, я ті давам наше 
родічовске благословлїня, а ты собі помож розумом і че-
стнов роботов. На тото собі баба вшытко поспоминала, 
кедь сьме ся пришли з нёв розлучіти. Обернула ся ку мі 
і повідать:

– Чехы дали твоёму уйкови і школу. Выучів ся, за кого 
то, Михалку?

– За автомеханіка, мамо, автомеханіка.
– А двараз до рока нам тото наше чеське ангеля пішле і 

даку корунку, та маме з дїдом попри палцю, жебы іщі тых 
наймолодшых до світа спровадити. Сыну, але Меланочку 
дозерай, як око в голові, бо то моя потїха.

По розлучцї з бабов і дїдом сїли сьме на влак. Я ся на 
влаку везла першый раз. Везли сьме ся цїлу ніч а рано 
сьме были у Празї. Лем вуйко вказав на надпис – бо я зна-
ла чітати лем руськы буквы. На полїдне сьме были уж у 
Хебі, а о годину уж автобусом у Газлові.

Уйко там робив главного механіка у єднім меншім за-
водї – оправлёвав нелем авта, але ай вшеліякы строї. Там 
му каждый гварив: Пане Міхал. Важыли сі го вшыткы, лю-
били го, а він ім одплачав дуплованї. Кедь сьме пришли 
до Газлова, цїлый день єм переспала. Пак ся мі дав уйко 
Михал наїсти вшеліякых доброт, вказав мі, як мам їсти 
з прібором, а на другый день сьме мали іти до школы. У 
Выдрани повів моїй учітельцї, же я буду ходити до школы 
в Чехах, а так і было. Чеській учітельцї вшытко повысвіт-

ляв, як то зо мнов є. Я не розуміла, же што преснї єй гово-
рив, бо я по чеськы не знала. Панї учітелька высвітлила 
дїтём, же я зо Словеньска, же не знам по чеськы, та жебы 
ня учіли бісїдовати і помагали мі в учіню. Она была безд-
їтна панї, дас так стара, як моя мама. А барз любила дївча-
та. Мене сі такой облюбила, написала мі великыма буква-
ми чеську азбуку, а уйко мі під них дописав руськы буквы. 
До тыждня єм їх знала чітати і писати.

Дїти были ку мі барз мілы, такой єм собі нашла і кама-
раткы. Але найвеце на ня были зведавы хлопцї.

– Ты єсь з Руська, кедь по руськы бісїдуєш? 
Одповідала-м лем єдным-двома словами.
– Гей, Русначка.
– Но та кедь єсь Русачка, та єсь была і в Москві?
– Гей, была.
– А Сталіна єсь тыж відїла?
– Гей відїла... Бог знать, хто быв тот Сталін, але не хотї-

ла-м зажыти сміх, та-м притаковала.
– Дїти, она мать своє мено, так як і вы та ї гварьте по 

менї.
– А яке маш мено, ты Русачко?
– Меланка.
– Таке мено... таке мено сьме не чули. Мела...
– Мелінка, дїти, Мелінка – барз красне мено.
Та-м остала Мелінка. До місяця єм знала і чітати, і писа-

ти, дїти ся чудовали, же Русачка ся так скоро научіла по 
чеськы. Учітелька сі ня барз облюбила. Дала мі задарьмо 
вшыткы школьскы потребы, купила нову ташку, бісїдова-
ла зо мнов і она, а дома і єй муж – жебы-м ся научіла по 
чеськы. Про свою веселу повагу сі ня облюбили вшыткы 
дївчата. Я їм співала „Ой ты, дївчино, з руського краю‟, 
а они ня научіли вшыткы школьскы чеськы співанкы. 
А вера же на годинї співу єм мусила співати сама, а пак 
мі вшыткы плескали. Ани гадкы мі не было за домом – 
каждый тыждень єм написала домів писмо, як мі нака-
зовав нянько. А під сподом єм все написала по чеськы – 
„Nashledanov, Vaše Melanka‟.

Од вуйка учітелька знала, же у нас была война і великы 
бої. Мусила єм о тім порозповідати. Зведавы были найве-
це хлопцї, а як єм їм повіла, же Руси стрїляли з катюшы, та 
аж гыкали. Писала єм і бабі до Габуры. Написала єм і тото, 
же ведучій дав вуйкови старе авто, а він сі го оправив, та 
ходиме до Хебу на автї. А у Хебі были Габурчане, што там 
пішли по войнї бывати, бо у нас была біда. Та там сьме до 
них ходили.

– Бабко моя злата, як сьте гварили уйкови, так ся і стало 
– мать нелем біціґель, але ай своє властне авто. Тото моє 
писмо прочітав і уйко, збыхнув, засміяв ся смутнї і послав 
писмо з пару корунами до Габуры. За три місяцї єм ся так 
научіла по чеськы, як бы-м ся там народила. Третю класу 
єм скончіла на самы єднічкы. Через вакації ня уйко пово-
зив по цїлім Газлові і до Хебу сьме пару раз пішли. Барз єм 
ся любила возити в автї. Сидїла єм коло уйка, а вшыткы 
дїти мі завідїли. Уйко все як мыв учітельчине авто, або 
дашто на нїм оправляв, та нас обидві повозив на єй автї. 
То было красне авто, нове, красше як уйкове. 

Ближыв ся авґуст, а з ним і мій одход домів. Учітелька мі 
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купила і новый куфрик на драгу. А куфрик, Боже мілый, 
замкла маленькым ключіком, жебы-м не відїла, што в нїм 
є. А я, як дїтина, од зведавости єм ся аж трясла. Ключік 
мав уйко у своїм ташчати.

У учітелькы єм была Словенка, бо-м была зо Словень-
ска, у дїтей єм была Руска-Русачка, бо-м бісїдовала по рус-
нацькы, аж мі з того самій было чуднї.

– Міленько, прийдий на другый рік зась, я тя буду чека-
ти, а напиш мі, яка была путь, як ся учіш у школї, а тыж о 
своїх родічах, о Выдрани. Учітелька уж од ня знала слово 
Выдрань і Лаборець, знала мено моёй мамы, нянька, а як 
єм сїла до авта, та за мнов ряднї плакала. Плакали і дїв-
чата, а хлопчиска мі кывали руками і крічали: „Zbohem, 
Rusačko, přijeď!‟

Плакала і я, махала-м руков, покля ся мі не стратили з 
оч.

Были то мої найкрасшы вакації – якбы нї, кедь по тіль-
кых роках, по тількых жывотных перепутях сі іщі памня-
та-м на тото вшытко. Обіцяла єм вшыткым прийти і на 
другый рік, але...

Домів сьме пришли двадцятьшестого авґуста на автї. 
Каждый лем позерав, што за панове. Уйко побыв два днї у 
нас, пішов ку родічім до Габуры і одышов смутный-прес-
мутный.

– Меланё, ці іщі підеш, златко моє, на Чехы? Моє сердце 
чує якусь тяжобу, Бог знать што буде...

Постискав ня, обцїловав, штурив мі до кешенї дїтьску 
піняженку повну пінязей і махнув руков з авта. Відїли 
сьме ся тогды остатнїй раз, з моїм златым уйком...

По нашому єм бісїдовати не забыла, але барз мі ішлов 
до бісїды чеськый язык. А як єм повіла, же Чехы мі гва-
рили Мелінка, та мі вшыткы дїти в Габурї гварили: „Чесь-
ка Мелінка.‟ Дївчата барз любили слухати мої зажыткы 
з Чех, але і завідїли, же-м была аж так далеко, а они іщі з 
Выдрани ниґде, лем раз в роцї на Русаля на Монастырю. 
А як відїли мої лахы, обув, пантликы... А іщі-м їх позвала 
домів, же їм вкажу куфрик, што мі дала канторка-учітель-
ка і піняженку од уйка. Чітала єм їм по чеськы повіданя 
од учітелькы, аж уста отваряли, як слухали. Моя найлїпша 
камаратка Геленка мі повідала: „Меланё, ты знаш чітати, 
писати і красно бісїдовати по чеськы, маш уж і друге мено 
Мелінка – но та ты єсь Чешка.‟

– Но, но, учітелька-канторка мі гварила, же-м Словенка, 
бо-м зо Словеньска. А як єм пришла на Чехы, а не знала-м 
по чеськы, лем по нашому, та мі хлопчиска гварили, же-м 
Русачка а ці-м відїла Сталіна. Знате што, я ся позвідую на-
шой учітелькы, она знать найлїпше, што і хто я властнї 
єм.

– Панї учітелька, што я властнї єм, хто єм? Дївчата ся ня 
тото звідують.

– Ты, Меланко, може хочеш знати, же якой єсь народно-
сти, гейже тото?

– Тото, тото хочу знати, ці-м Чешка, ці Словачка, ці Рус-
начка.

– Знаш што, дївче, тото ті повість лем твоя мама.
Пішла єм домів, але думала єм сі, же мама мі ніч не по-

вість, бо она ани по словеньскы, ани по чеськы, ани по 
руськы не знала. А ани ниґде з Выдрани і з Габуры не 
была. Але я ся барз мылила.

– Мамо, учітелька ся ня звідовала, же якой я народности, 
бо дїти ся ня то звідовали. Но та повідж мі, же якой я 
народноти, зато, же знам бісїдовати і по чеськы, і по 

словеньскы, і по нашому...
– Хоць бы-сь, дїтино моя, бісїдовала і по нїмецькы, ты 

єсь – русиньской народности. Русины были мамины 
родічі, Русинами суть дїдо і баба, Русины сьме мы – твої 
родічі, Русинкы або Русначкы сьте і вы з Марьков. Моя 
мама, твоя габурьска баба Прокопчакова, ходила за Мадяр 
до мадярьской школы а учітель ю примусив поздравкати 
по мадярьскы, а не по руснацькы. А баба му на то: „Хоць 
бы сьте ся, пан учітель, аж і на голову поставили, я вам по 
мадярьскы немтудовати не буду, бо я Русначка – камінь, 
амін!‟ Дістала за то рядне немтудованя – пять паліць на 
єдну руку, пять на другу, а цїле дополудне клячала на 
острім дрывнї. А моя баба за ню потім три днї мали сидїти 
в басї-арештї. Але биров пішов за учітелём і одпросив 
трест, бо бабу знав. Веце баба до школы не пішла, але 
попадина дївка ю научіла підписати ся і прочітати дакы 
главны слова, ай ю научіла раховати пінязї. Баба ходила 
до церькви прятати, та ю любила і попадя і єй дві дївкы. 
Молодша ю научіла помалы прочітати, але вшытко то 
были буквы з руснацького Букваря. Но а я бы теперь мала 
забыти тоту бісїду, тото учіня? Нїґда... Та сі запамнятай 
покы будеш жыти, а і свої дїти так уч. – Ты єсь Русначка, 
розумиш, Меланё?

– Розумлю, так повім учітельцї перед цїлов класов.
Тото єм у класї повіла. Хотїла-м тото повісти і своїм 

чеськым камараткам, бо в юну ня уйко хотїв зась взяти 
на Чехы.

Але уж єм тото никому не повіла, бо 25. марця 1947-го 
року вєдно з родічами і молодшов сестров Марьков сьме 
ішли на Україну – до Руська. 

А якой народности сьме были там – лем Бог мілый знать. 
Бісїдовали сьме, так як нас Панбіг научів у Выдрани. 
Єдны Українцї нам гварили, же сьме Чехы, а другы нас 
прозывали Гуцулы. Бо Чехы на Українї тыж бывали. 
Пришли там у 1916 роцї, а одходжали на Судеты – до Чех 
в часї, кедь мы там пришли – у марцу 1947-го року. А они 
бісїдовали по чеськы, а не так, як мы. Та зато сьме были 
Гуцулы. Но а што єм ся там дізнала, то было слово Сталін. 

Вернули сьме ся домів до своёй родной отчізны – 
Чеськословеньска, аж по ёго смерти. Він умер у 1953-тїм 
роцї, а мы пришли 25-го януаря 1955-го року. Уж мі было 
сімнадцять років і два місяцї. На Чехы єм не забыла, але 
уж не было ку кому іти.

Якбы тоты слова дахто чітав, наісто бы ся ня позвідовав:
– А якой народности же єсь теперь?
– Та бы-м одповіла: При списованю я і цїла моя родина 

– дїти і внуци сьме сі дали написати – Народность – 
Русиньска. Ани бы-м не хотїла жыти, якбы-м скламала 
свій род, свою реч і свою народность, бо тото найвекше 
богатство мі до колыскы і до перинкы дала моя мама – 
Анна Ґулова, роджена Прокопчакова з Выдрани. А до 
такой родины єм ай вступила, як єм ся оддала – родина 
Германова была і є русиньска родина. Жыли у Америцї а 
сестра і жыє, але за тоты 64 рокы свій родный язык не 
забыла, дїти і внучата го научіла. А в тім є наша велика 
сила.

Лем жаль, же ся уж не мам кого позвідовати: „Памняташ, 
мамочко, як єм ся тя звідовала, же якой я народности?‟ 
Жаль, але жывот є такый... 

(Меланія Германова: Дїтём про радость і поучіня, 
Пряшів: Академія русиньской културы в СР, 2015, ІSBN 978-

80-89798-01-8, с. 115-122)
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Продовженый 7. літературный конкурз 
Марії Мальцовской

Дорогы чітателї, ознамуєме Вам, же термін 7. рочника Літературного конкурзу Марії Маль-
цовской є продовженый до 31. януара 2021. 

Сполок русиньскых писателїв Словеньска у сполупраці з Академіёв русиньской културы 
в СР і Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові выписує  
7. рочник Літературного конкурзу Марії Мальцовской на найлїпшы творы в области поезії, 
прозы, есеїв і драмы в літературнім русиньскім языку.

Оріґіналны літературны творы в розсягу од 10 до 20 сторінок тексту (дотеперь ниґде непу-
блікованы) може послати на адресу: ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., Інштітут русиньско-
го языка і културы ПУ, уліця 17. новeмбра ч. 15, 080 01 Пряшів каждый автор од 18. року 
свого віку, жыючій в Словацькій републіцї. Конкурз є анонімный, то значіть, же каждый автор 
до обалкы з літературным твором вложить іщі єдну залїплену обалку, в якій буде ёго мено, 
призвіско, адреса i фотопортрет. Обалкы з менами і призвісками будуть розбалены председом 
пороты по оцїнїню конкурзу (буде го оцїнёвати тройчленна порота). По выголошіню выслїд-
ків конкурзу будуть найлїпшы роботы, выбраны одборнов поротов, оцїнены і опублікованы в 
часописї Русин.

Приправный выбор літературного конкурзу

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Цїну Александра Павловіча здобыла „Серна в нераю‟
У 2020-ім роцї в рамках Цїн і премій словацького 

Літературного фонду (Literárny fond) за оріґіналну 
творчость, фонд удїлёвав Цїну і премію Александра 
Павловіча, котры належать русиньскій літературї. Оц-
їнёвали ся творы, котры вышли в роках 2018 і 2019.

Як інформовав Літературный фонд на своїм офіціал-
нім сайтї, Цїну Александра Павловіча за оріґіналный 
твір в русиньскім языку здобыла книжка Даньєлы 
Капралёвой з назвов «Серна в нераю», котра вышла 
у 2018-ім роцї, а выдало єй Обчаньске здружіня Колы-
сочка.

В рамках Цїны, премію Александра Павловіча здо-
быв вже знамый русиньскый поет Юрко Харитун із 
зборником поезії під назвов «Моя тринадцята», котру 
выдала Академія Русиньской културы в Словацькій 
републіцї у 2019-ім роцї.

«Серна в нераю»
Даньєла Капралёва штудовала на Середнїй уме-

лецько-промысловій школї в Кошіцях шпеціалізацію 
фотоґрафія, і на Універзітї Павла Йозефа Шафарика в 
Пряшові, на Катедрї вытварной выховы.

Робила у Вігорлатьскім музею і у Вігорлатьскій бі-
бліотецї в Гуменнім, Музею модерного уменя Енді 

Варгола в Меджілабірцях і в каштелю в Снинї. Мо-
ментално є кураторков Словацького народного музея 
– Музея русиньской културы в Пряшові. Венує ся фо-
тоґрафії, музеоедуколоґії, кураторству і поезії.

Зборник поезії «Серна в нераю» быв єй поетічным 
дебутом. Находять ся в нїм стихы по русиньскы і по 
словацькы. Штефан Сухый, русиньскый поет і писа-
тель характерізовав зборник такыма словами:

„Зборник Даньєлы Капралёвой є компонованый 
як денниковый запис, в котрім безназвовы віршы 
не мають інтерпункцію, также каждый творик 
представлять якыйсь отвореный выдых неспо-
кійной, но о то чістотов цїннїшой душы, глядаю-
чой ідеал людьской статочности, ай кедь го на-
ходить лем недостаточно в конзумнім світї. На 
першый погляд бы ся відїло, же тоту поезію тво-
рять незвычайны денниковы записы.

Чітательске віджіня в тім припадї наводить к 
упрощіню. Курте, но інтензівне вздыханя – то є бой 
душы як о властну чістоту, так і о чістоту світа. 
Жывым ідеалом той чістоты духа є божскость, 
але не церьковна. Є то ідеал добра, справодливо-
сти і красоты, є то гляданя перспектівы віры на 
направу розщіпленого сумлїня модерного чолові-
ка.“

Цїны і Премії Александра Павловіча 
Літературный фонд удїлює од року 2005 літератур-

ну Цїну Александра Павловіча за найлїпшый літера-
турный твір написаный по русиньскы, а в рамках 
цїны А. Павловіча ай премію Александра Павловіча за 
переклад літературного твору зо словацького до ру-
синьского языка (того року, вынятково, фонд удїлив 
премію не за переклад, але за оріґіналный твір в ру-
синьскім языку – позн. М. П.). Цїны і премії Алексан-
дра Павловіча суть все удїлёваны творам, 

котры вышли в попереднїх двох роках. Цїну і пре-
мію удїлює выбор Секції про оріґіналну літературу на 
пропозіцію пороты.
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Язык народностного высыланя з погляду 
норматівности

Розгласовы і телевізны релації высыланы в языку 
народностной меншыны вызначным способом фор-
мують языковы компетенції вжывателїв языка, але 
тыж значно впливають на самоідентіфікачный про-
цес того етніка. Кедьже в припадї русиньской народ-
ностной меншыны, з оглядом на абсенцію школства, 
має розгласове высыланя найшыршый языковый 
досяг, важным є маповати і наслїдно коріґовати 
хоснованя норматівного языка в медіях. Екзістуючі 
сонды, котры рефлектують хоснованя норматівного 
языка в медіалній сферї, суть переважно заміряны 
на друкованы масмедії і аналізують вопросы орто-
ґрафії. Тота статя представлює аналізу языковой 
културы устного прояву выбраного редактора спра-
водайской релації в РТВС.

Про потребу аналізы сьме выбрали справодайску 
релацію, про котру є  характерне, же редактор чітать 
текст допереду приправленый, то значіть языко-
ву уровень свого устного прояву може до великой 
міры контролёвати. Далшым шпеціфіком такой ре-
лації в контекстї русиньского высыланя є, же ся не 
высылать нажыво, также єй мож додаточно коріґо-
вати, стригати і наново записовати.

1.1 Характерістіка выскумной взоркы і 
цїль аналізы

Аналізуєме языковый прояв єдного редактора 
справодайской релації высыланой в рамках народ-
ностно-етнічного высыланя РТВС. Іде конкретно 
о 4 нагодно выбраны релації одвысыланы в другій 
половинї року 2018. Релація в розсягу 25 минут є 
штруктурно роздїлена до двох частей. Першу часть 
творить актуалный перегляд справ чітаный єдным 

редактором а другу – репортажы к выбраным темам 
реалізованы в реґіонах дакількома репортерами. Як 
выскумну взорку сьме сі зволили першу часть той 
релації, про котру є характерне, же редактор чітать 
текст допереду приправленый. Кедьже іде о значно 
куртшу часть той релації в розсягу коло 3,5 минуты, 
зато сьме з цїлём здобыти релевантный матеріал 
аналізовали языковый прояв редактора зо 4 частей 
выбраной релації. 

В сондованім матеріалї сьме ся заміряли на уровень 
устного языкового прояву редактора, на конкретны 
хыбы в ёго артікулації, на адекватность хоснова-
ня чуджіх слов, на хыбы під впливом словацького 
або україньского языка а тыж на хыбы під впливом 
родного діалекту редактора. Цїлём было становити 
фреквенцію і  характер найчастїшых хыб. Языковый 
прояв редактора конфронтуєме із сучаснов языко-
вов нормов зафіксованов в ґраматіках, правилах 
правопису і ортоґрафічнім словнику.

1.2 Аналіза прояву редактора із 
замірянём на правилность вжываня 
норматівного языка

По аналізї і розроблїню невеликой взоркы выскум-
ного матеріалу сьме цїлково дістали приближно 14 
минут языкового прояву редактора, котрый обсягує 
приближно 1400 повнозначных слов. В слїдуючій 
таблічцї уводиме зареґістрованы хыбы в языковім 
прояві, класіфікацію хыб демонштровану на прикла-
дах, при котрых за ломков уводиме правилны фор-
мы слов:

ХЫБА XЫБОВОСТЬ  
В ЧІСЛАХ ПРИКЛАДЫ

неправилный 
акцент 32 ‚высылан’а / высы‘лан’а; ‚мікрофону / мікро‘фону; ‚міксажного / 

мі‘ксажного; по‘лонини / поло‘нины; ‚послан’ом / по‘слан’ом

тверда высловность 
мягкых согласных 34

дні / дн’і; літн’і / л’ітн’і; селі / сêл’і; хотар / хôтар’; мусат’ / мус’ат’; 
тепер / тêпêр’; або‿не /  або‿н’е; кет / кêт’; ў‿празі / ў‿праз’і; сут / 
сут’; рушат‿са / рушат’‿с’а; нукат / нукат’; мін’ат / мін’ат’; памjат / 
памjат’; л’ітноj / л’ітн’оj

мягка высловность 
твердых согласных 29

т’іс’ач / тіс’ач; ст’іл / стіл; русин’іў / русиніў; такзван’ім / такзванім; 
орґан’іў / орґаніў; штудент’іў / штудентіў; народн’ого / народного; 
актуалн’i новины / актуалны новины
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неправилна 
высловность гласных 
і/и/ы

26

шпітел’ах / шпытал’ах; пріпад / припад; прібіў / прибыў; попередні 
/ попередн’і; новині / новины; меншіны / меншыны; штуденти 
/ штуденты; прыправу / приправу; актуалн’i новины / актуалны 
новины; полонини / полонины; тыс’ач / тіс’ач; тис’ач / тіс’ач; пид / 
під; пры / при

здеформованы слова 13 празденах / празнинах; міʒі / мêǯі; духоне / духôўне; повекшымі / 
повекшын’i; хôс’ / хôц’; махсімалноў / максімалнôў

хыбы під впливом 
словацького языка 37

цезгран’ічноj / черезгранічной; ведуца / ведуча; на навщеві / 
на навщіві; економіцкоj / економічноj; домацности / обыст’а; 
прjазн’івоj / приjазноj; тринаст’ох / тринадц’ат’ох; выпíсаті / 
выписаті; vылáмаў / ‚выламаў; меʒі / мêǯі; обмеʒін’ / ôбмêǯін’; 
четвертковім / чêтвêр’говім; говоркін’а / говоркын’а; пид назвом 
/ під назвôў; дакотрых інвестіціjі / дакотрых інвестіціj; выучба / 
наўчан’a

хыбы під впливом 
україньского языка 3 віртуал’ноj / віртуалноj; актуал’ну / актуалну; кул’тура / култура

хыбы під впливом 
діалектів 17

інформуваў / інформоваў; пририхтувалі / пририхтовали; 
покыль / покы; безе‿змін / без:‿мін; тотых / тых; зр’аǯувателе / 
з’р’aǯовател’і; скутôчніст’ / скутôчнôст’; гмер / ўмер; кінце / кон’ц’а

неправилна 
высловность 7 jармарк / jармарок; місцо / місце; приношаме / приносиме; сjа / с’а; 

штиріцеті / штириц’атыj; фотоґра :фiji / фотоґрафіjі; сe:лом / селом 

1.3 Коментарь к уведженій таблічцї

В першім стовпчіку таблічкы з назвов ХЫБА уво-
диме характер хыб, котры редактор в релації зробив. 
Іде о тоты катеґорії:

• неправилный акцент – акцент в літературнім 
языку є вольный і погыбливый, што значіть, же має 
і діштінктівну функцію. З оглядом на то, же акцент 
є про ёго вольность і погыбливость єдным із най-
комплікованїшых знаків языка, є про вжывателїв 
літературной нормы тяжке навчіти ся го правилно 
вжывати. Неправилне акцентованя ся явить єднов 
з найчастїшых хыб в языковім прояві редакторів, 
главно в припадї, же тоты не суть з діалектной об-
ласти, яка была взята за основу кодіфікації.

• тверда высловность мягкых согласных і мяг-
ка высловность твердых согласных – в русиньскім 
норматівнім языку маєме довєдна девять корелатів-
ных пар подля крітерія твердость – мягкость (д – д’, 
т – т’, н – н’, л – л’, с – с’, з – з’, ц – ц’, дз – дз’, р – р’). В ана-
лізованім матеріалї сьме зареґістровали дакілько 
хыб, в котрых редактор не помягчів у высловности 
потребны согласны, напр.: хотар, мусат’, тепер, 
кет, ў‿празі, сут, рушат‿са, нукат, л’ітноj. В прояві 
редактора сьме зареґістровали неправилне змягчо-
ваня твердых согласных (...т’iс’ач, народн’ого, прак-
тічн’ого...), причім в тых припадах іде о вплив ёго 
родного діалекту, де в розвитку языка настали іншы 
зміны як в діалектї, котрый быв приятый за основу 
кодіфікованой подобы русиньского языка. Іде на-
приклад о рефлекс за псл. *о в запертім складї, котре 
ся в літературнім языку рефлектує як „і“, котре не 
має помягчуючій вплив на передстоячій согласный 
(...ст’iл, русин’iў, такзван’iм, орґан’iў, штудент’iў,...).

• Неправилна высловность вокалів і / и / ы – 
вокалічна сістема русиньского языка є 7-членна. 
Характерныма про русиньскый язык суть дві глас-
ны высоко-середнёго піднятя  и і ы. В аналізованім 
прояві сьме зареґістровали веце хыб звязаных з 
высловностёв тых гласных. Дакотры хыбы настають 
під впливом словацького языка (...прiпад, меншiны, 
новiнi,...), другы під впливом родного діалекту ре-
дактора (...пид, пры, прыправу, актуалн’i) а далшы 
наслїдком хыбной артікулації (...прiбiў, штуденти,...).

• Здеформованы слова і неправилна выслов-
ность – в сондованім матеріалї сьме захопили хыбы, 
якы взникли під впливом неправилной артікулації 
редактора, напр. праздeнах, мiзi, духоне, повекшымi, 
хос’, махсімалноў і ін.

• Хыбы під впливом словацького языка – найчас-
тїшыма хыбами в речовім прояві вжывателїв русинь-
ского языка суть якраз тоты хыбы. Великый вплив 
на то має білінґвалность носителїв языка і словаць-
ко-русиньска языкова інтерференція. Хоць при лек-
січній інтерференції є хоснованя словакізмів рела-
тівно природный яв і до якойсь міры толерованый 
і норматівным русиньскым языком (...домацности 
/ обыст’a; выучба / наўчан’a;...), при інтерференції в 
ровинї фонолоґічній і морфолоґічній є тот яв неже-
леный, але, як сьме могли потвердити і тов сондажов, 
релатівно частый (...ведуцa, на навщeві, економiцкоj, 
прjазн’iвoj, тринаст’ox, меʒi, четвертковім, говор-
кiн’a, пид назвом, дакотрых інвестіцiji,...). Докон-
ця ся нам подарило захопити і высловность довгых 
гласных (...выпíсаті, вылáмаў...), котры ся в русинь-
скім языку не находять. В порівнаню зо словацькым 
языком, про котрый є характерістічна квантіта (дов-
жка), русиньскый язык не має довгы гласны звукы, 
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зато ту є ясный вплив словацького языка.
• Хыбы під впливом україньского языка – беручі 

до увагы історічный контекст розвитку русиньского 
языка в масмедіях, чекали сьме высшу фреквенцію 
такых хыб. Наш невеликый розбор указав, же редак-
тор будь добрї діференцує меджі русиньскым і укра-
їньскым языком, або україньскый язык не знає, бо 
фреквенція хыб під впливом україньского языка в 
ёго прояві была мінімална.

• Хыбы під впливом діалектів – в сондажі сьме 
ся пересвідчіли, же прояв редактора є під значным 
впливом ёго діалекту. Мож то відїти уж при попе-
реднїх катеґоріях, в котрых хыбну высловность по-
значів якраз в ёго свідомости закодованый родный 
діалект. До той катеґорії задїлюєме лем слова при-
значны про дакотру діалектну область, котры не 
входять до другой выдїленой катеґорії (...покыл’, бе-
зе‿змін, тотых, скуточніст’,...).

В другім стовпчіку таблічкы під назвов ХЫБО-
ВОСТЬ В ЧІСЛАХ є уведжена кількость хыб, якы ся 
находять в сондованім речовім прояві з даной кате-
ґорії. В третїм стовпчіку таблічкы під назвов ПРИ-
КЛАДЫ уводиме дакотры приклады ід окремым ка-
теґоріям хыб ай з уведжінём їх правилной формы.

1.4 Выслїдкы

На основі той малой сондажі сьме зробили аналізу 
речового прояву редактора народностно-етнічного 
высыланя РТВС з языкового боку. Аналіза нам при-
несла дакілько інтересных выслїдків. 

У редактора сьме в слїдованім, приближно 15-мину-
товім прояві, што представлює приближно 1400 пов-
нозначных слов, записали хыбовость на уровни 14%. 
То значіть коло 13 хыб за минуту. Найчастїшы хыбы в 
ёго прояві были під впливом словацького языка в цїл-
ковій кількости 18,7%. Высоку фреквенцію хыб редак-
тор мав і при высловности твердых і мягкых соглас-
ных. Тоты хыбы процентуално представлюють 17,2 
% (тверда высловность мягкых согласных) і 14,6 % 
(мягка высловность твердых согласных) з цїлковой 
кількости хыб. Значну фреквенцію хыб, на уровни 
13,1 %, мав редактор і при высловности вокалів і / и 

/ ы. Далшы хыбы, звязаны із неправилнов артікула-
ціёв, недослїднов высловностёв або наслїдком іншых 
прічін, были під уровнёв 10%. Інтересный резултат 
сьме дістали при хыбах зробленых під впливом укра-
їньского языка, котрых было в прояві редактора най-
менше, лем 1,5 % з цїлковой кількости хыб. На основі 
познаня історічного контексту розвитку русиньскых 
масмедій сьме в тій катеґорії чекали омного высше 
проценто хыб, котре ся нам сондажов не потвердило. 
Цїлково є речовый прояв редактора під міцным впли-
вом речового прояву тіпічного про словацькоязычне 
высыланя, котрый у выслїдку значно овпливнює і су-
прасеґменталны явы притомны в прояві слїдованого 
редактора. В резултатї того сьме захопили і высоке 
проценто хыб, аж 16,2 % в области акцентолоґії. 

Языковый прояв редактора мож в контекстї вжыва-
ня русиньского языка і з оглядом на куртый період 
екзістенції ёго норматівной подобы характерізовати 
як хыбовый середнёго ступня, причім многы непра-
вилны формы і хыбы бы редактор цїленов роботов на 
своїм прояві міг скоро направити. 

На конець даєме ґрафічне процентуалне зображіня 
фреквенції хыб в слїдованім речовім прояві редакто-
ра.
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Списованя жытелїв, домів і бітів  у 2021 роцї на Словакії 
буде простїше: лем із 14 вопросами

9. септембра 2020 року ся одбыло в Братїсла-
ві 38. засїданя Выбору про народностны мен-
шыны і етнічны ґрупы, котрый є порадным ор-
ґаном Рады влады Словацькой републікы про 
людьскы права, народностны меншыны і родо-
ву рівность. 

Меджі ёго найважнїшыма пунктами была 
інформація о рихтованю списованя, котре на 
Словакії буде проходити од 15. фебруара до 
31. марца 2021 року. Участници списованя бу-
дуть мати лем 14 основных вопросів зато, же 
Штатістічный уряд Словакії векшыну інфор-
мацій возьме од іншых урядів. Про меншыны 
найважнїшы будуть три із 14 вопросів. Люде 
будуть звідованы о своїй народности (ч. 11), 
ці ся голосять ай к іншій народности (ч. 11.1) і 
якый є їх материньскый язык (ч. 12). Можность 
увести дві народности – то є новота у списова-
ню на Словакії. Проти тій думцї были, мімо ін-
шых, і представителї русиньской меншыны у 
Выборї, а то Мілан Ян Піліп (підпредседа) і Пет-
ро Медвідь (член). 

Далшым пунктом, о якім ся бісїдовало на засїданю Выбору, была справа із сполочного 
засїданя представителїв Выбору і Рады Розгласу і телевізії Словакії в авґустї 2020 року. 
Діскутовало ся о народностнім высыланю і продукції проґрамів меншын. 

Послїднїм пунктом рїшаня было выданя учебника під назвов «Познакомме ся, народно-
стны меншыны». Вшыткы участны конштатовали, же приправлёваный учебник треба вы-
дати якнайскорше.

Русины, не забудьте на своє корїня!
Од 15. фебруара до 31. марца 2021 року на Словеньску буде списованя жытелїв, домів 
і бітів, яке є про нас Русинів барз важне, бо од того, кілько Русинів ся офіціално 
пригласить к русиньскій народности, буде залежати і штатна підпора розвоя русинь-
ской културы. Так істо не треба забыти на свій русиньскый материньскый язык, 
а тот собі і записати до листів списованя. То ся тыкать вшыткых, котры мають ру-
синьске корїня. Не забудьте, же вашы предкы ся голосили к своїй русиньскій народно-
сти і за тяжкых условій! Теперь жыєме в демократічнім штатї, котрый Русинів узнає 
як самостатну народностну меншыну, і тота має вшыткы права і повинности, якы єй 
выплывають з Уставы Словеньской републікы. Также віриме, же чісло жытелїв ру-
синьской народности і тых, котры собі офіціално уведуть за свій материньскый 
язык русиньскый, буде векше, як то было в роцї 2011.

-аз-
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Інж. Ян ДОПІРЯК,  недавно помершый русиньскый актівіста

Русины, на словічко
Дорогы чітателї, новодобый возродный процес 

Русинів ся реалізує уж практічно веце як 30 років. 
Подля нашых одгадів выслїдкы тому не одповіда-
ють. Іщі много нашых людей є вагаючіх і іщі все 
ся не стотожнюють з русиньсков ідентічностёв. 
Праві четверте демократічне списованя людей 
15. фебруара – 31. марца 2021 нам укаже зер-
кало нашого дїятельства у возроднім процесї 
Русинів на Словеньску.

Списованя жытелїв належать меджі найвызнач-
нїшы і найрозсяглїшы штатістічны інформації, 
котры ся традічно реалізують в десятьрочных ін-
тервалах.

Запоїти ся до списованя про каждого з нас зна-
чіть помочі при вытворїню штатістікы, окрем 
іншого, о соціалній, економічній і народностній 
штруктурї, котры суть потрібны на коордіна-
цію дїятельства в штатї і при створёваню прияз-
нїшых условій у вшыткых областях жывота лю-
дей. Запоїти ся до списованя значіть охабити ґе-
нераціям, котры прийдуть по нас, справу о тім, 
якы сьме были і як сьме жыли мы, їх предкове. 
Тот важный крок ся ближить і мали бы сьме быти 
на нёго добрї приправлены. Про нас Русинів є 
списованя барз вызначный акт, бо ёго выс лїд-
кы позначать будучій розвой цїлкового дїя-
тельства русиньской народностной меншыны. 
Штатістічны інформації о кількости жытелїв 
окремого етніка суть і все будуть вырїшаючім ар-
ґументом про владу СР і далшы штатны орґаны і 
інштітуції при їх вырїшованю о підпорї і дотаціях 
заміряных главно на утриманя і розвой школства, 
културы, языка і іншых важных сфер русиньской 
міноріты на Словеньску. Курто повіджено, чім 
веце нас буде, тым будуть нашы пожадавкы ле-
ґітімнїшы. А в непослїднїм рядї є то морална по-
винность в одношіню к нашым предкам, а заєдно 
з тым і одказ про будучі ґенерації Русинів.

З цїлём досягнути штонайлїпшы выслїдкы при 
списованю, котре ся одбуде в роцї 2021 ґрупа ру-
синьскых актівістів вырїшила перед тым важным 
кроком вытворити серію обычайных летаків, ко-
трых заміром є припомянути каждому народно-
стне усвідомлїня Русинів – їх право і повинность. 
А то главнї тым Русинам, котры іщі все вагають 
або десь блудять в чуджіх водах. Пропаґачныма 
летаками хочеме передати ідею ці одказ знамых 
русиньскых будителїв минулых стороч днешнё-
му поколїню Русинів. Далшы летакы будуть ве-
нованы сучасникам – знамым русиньскым особ-
ностям з розлічных областей културно-споло-

ченьского, научного, політічного, хрістіаньского 
ці шпортового жывота на Словеньску і їх одказу 
про сучасну ґенерацію. В летаках будуть хосно-
ваны публікованы тексты русиньскых поетів. 
Затоже не маме на них контакт, не пожадали сьме 
о згоду на публікованя їх творчости, но віриме, же 
істо бы не были проти нашому почіну, бо ту іде о 
добро нас вшыткых, о скоро послїдню можность 
ословити людей перед списованём жытелїв у 
2021 роцї.

Віриме, же тоты летакы (позн. ред.: укажка є на 
стр. 25, актуалізована) ся дістануть до рук вшыт-
кых жытелїв русиньского реґіону, а то будь при 
громадных културных і сполоченьскых акціях, 
в особнім контактї, але надїяме ся, же будуть по-
сыланы і через Словеньску пошту, а. с. Авторьскый 
колектів на челї з Петром Штефаняком, предсе-
дом Округлого стола Русинів Словакії,  такым 
способом хоче попросити вшыткы русиньскы 
орґанізації, жебы ся запоїли до той пропаґачной 
акції, розмножовали тоты летакы і шырили їх у 
своїй околіцї. Авторьскый колектів спрацовлює 
летакы од їх пропозіцій, ґрафічной управы аж по 
приправу на друкованя. Думаме, же найефектів-
нїше є друковати летакы у форматї A5, респ. у 
форматї A4. Зато, жебы сі летакы могли прочі-
тати і люде сучасной ґенерації, котры не знають 
азбуку, авторьскый колектів вырїшив друковати 
тексты в латиніцї, а то писмом, котре ся хоснує в 
часописї Артос і в Ґрекокатолицькых русиньскых 
календарях. Цїлём є ословити штонайвеце нашых 
людей вшыткых ґенерацій.

Подякованя належить вшыткым сполупрацов-
никам за пропозіції, підкладовы матеріалы, при-
поминкы, котры поможуть підвышыти якость ле-
таків з обсягового, формалного і ґрафічного боку. 
Треба повісти, же споминаныма летаками не хоче-
ме ани не можеме наградити комплетну і цїлену 
кампань перед списованём людей, котра є потреб-
на і котру обчекуєме од русиньскых орґанізацій.

Русины, дайте о собі знати! Думайте на свій 
род, і при списованю жытельства у 2021 роцї 
собі запиште:

11. Народность: русиньска 
12. Материньскый язык: русиньскый 

Здрой: Народны новинкы, ч. 1-2011, 
текст актуалізованый
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Методічны інштрукції к закону ч. 184/1999 
З. з. о вжываню языків народностных меншын 

у формулаціях пізнїшых приписів (3)

Уряд влады Словацькой републікы (дале лем „уряд влады‟) подля § 7а абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. о вжываню 
языків народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів (дале лем „закон ч. 184/1999 З. з.‟) в сполупраці 
з одборнов комісіёв на аплікацію закона о языках народностных меншын выдає слї дуючі методічны інштрукції к 
закону ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів (дале лем „ме-
тодічны інштрукції‟):

2. Писомный урядный контакт
Писомный урядный контакт меджі обчаном і орґаном ве-
рейной справы може выходити од обчана к орґану верей-
ной справы або од орґану верейной справы к обчанови. То 
значіть, же обчан подавать писомне поданя формов жадо-
сти або посередництвом переддрукованых формуларїв, 
або посылать доказы або писомны листины орґану верей-
ной справы. На другім боцї може писомный урядный кон-
такт ініціовати орґан верейной справы тым, же обчанови 
заганять одповідї, рїшіня, верейны листины (наприклад 
родный лист, вінчалный лист, умертный лист, поволїня, лі-
ценцію, потверджіня, позіцію/посуджіня і декларацію) або 
урядны формуларї.
Обчан СР, котрый належить к народностній меншынї, може 
за условій становленых в § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. 
з. подавати і предкладати поданя, доказы і писомны ли-
стины. К ним належать наприклад імпулзы на зачатя про-
цесу, доповнїня імпулзів у ходї процесу, скаргы, протесты, 
одкликаня і інше враховано писомной корешпонденції. 
В языку народностной меншыны може быти написаный 
цїлый текст такых писомностей або лем їх часть. І пода-
ня, котре є написане в языку народностной меншыны лем 
счасти, поважує ся за поданя в языку народностной мен-
шыны. То значіть, же покля обчан СР загнав орґану верей-
ной справы імпулз на зачатя процесу в штатнім языку, тым 
не заникать можность, жебы додаткы к тому поданю не 
могли быти написаны і в языку народностной меншыны, 
і наопак. Покля є орґану верейной справы доручене пода-
ня в языку народностной меншын, орґан верейной справы 
выготовить ёго переклад до штатного языка28. Кедьже ор-
ґан верейной справы веде писомну аґенду в штатнім языку, 
поданя в языку народностной меншыны вложить до спису 
в штатнім языку. Но покля оріґінал поданя быв написаный 
в языку народностной меншыны, орґан верейной справы 
уложить вєдно з перекладом поданя до штатного языка і 
ёго оріґінал.
Орґан верейной справы перевірить, ці має право приїмати 
поданя в языку народностной меншыны (т. є ці іде о ор-
ґан верейной справы подля § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. 
з.). Про становлїня повинного субєкту – орґану верейной 
справы є релевантне місце комунікації орґану верейной 
справы з обчаном, не центер того орґану верейной справы. 
Покля орґан верейной справы має центер в селї/містї, ко-
тре ся не находить у списку подля наряджіня ч. 221/1999 
З. з., але ёго філія, оддїлїня, станіця або контактне місце на-
ходить ся в селї/містї подля наряджіня ч. 221/1999 З. з., тот 
субєкт є повинный забезпечіти можность вжывати язык 
народностной меншыны. То значіть, же наприклад обчан, 
котрый адресовав поданя селу/місту як ставебному уряду, 
причім тото село/місто находить ся в списку подля наря-
джіня ч. 221/1999 З. з., але аґенду в области ставебництва 
веде сполочный ставебный уряд з центром в селї/містї, ко-

28  § 3 абз. 2 буквы c) закона ч. 270/1995 З. з. о штатнім языку Словацькой републікы.

тре ся не находить в списку подля наряджіня ч. 221/1999 З. 
з., має право на одповідь і в языку народностной меншыны.
В згодї з § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верейной 
справы дасть одповідь на поданя написане в языку народ-
ностной меншын окрем штатного языка і в языку мен-
шыны з вынятком выдаваня верейных листин, причім тот 
выняток не тыкать ся верейных листин подля § 2 абзаців 4 
і 5 того закона. То значіть, покля іде о одповідь на жадость 
або імпулз, котрый ся не тыкать выдаваня верейных ли-
стин подля § 2 абз. 4 і 5 закона ч. 184/1999 З. з. (рїшіня, род-
ный лист, вінчалный лист, умертный лист, поволїня, ліцен-
ція, потверджіня, позіція/посудджіня і декларація) орґан 
верейной справы выготовить одповідь в штатнім языку і в 
языку народностной меншыны. В уведженім припадї наря-
джіня влады СР ч. 535/2011 З. з., котрым ся імплементують 
дакотры установлїня ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків 
народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів 
(дале лем „наряджіня ч. 535/2011 З. з.“), не шпеціфікує ґра-
фічный способ умістнїня тексту в штатнім языку і тексту в 
языку народностной меншыны. То значіть, же тексты мо-
жуть быти упорядкованы розлічныма способами, а то на-
приклад: в двох стовпчіках на єдній листинї, під собов на 
єдній листинї або на двох окремых листинах. Текст в языку 
народностной меншыны не мусить быти урядно потвер-
дженым перекладом тексту в штатнім языку. Текст в языку 
народностной меншыны може выготовити робітник ор-
ґану верейной справы, котрый овладать язык народност-
ной меншыны. Текст в языку народностной меншыны має 
быти точным еквівалентом тексту в штатнім языку і має 
обсяговати вшытко, што обсягує одповідь у штатнім языку. 
Мена уведжены в одповідї, так в штатнім языку, як і в языку 
народностных меншын, мають корешпондовати з менами 
доткнутых особ уведженыма в матрицї. При писаню мен, 
призвіск і часовых дат ся беруть до увагы правила языків 
народностных меншын.
В текстї в штатнім языку ся назвы міст і сел пишуть в штат-
нім языку. В текстї, котрый є написаный в языку народност-
ной меншыны,  означіня сел і міст, котры ся находять  в на-
ряджіню ч. 221/1999 З. з., ся пишуть в языку народностной 
меншыны, а то в згодї з уведженым наряджінём. В текстї, 
котрый є написаный в языку народностной меншыны 
подля § 4 абз. 5 закона ч. 184/1999 З. з., ся „попри штан-
дардізованых ґеоґрафічных назвах можуть писати і назвы 
ґеоґрафічных обєктів, котры суть традічны і завжываны 
в языку народностной меншыны, і в языку народностной 
меншыны“.
При вжываню одборной термінолоґії в языку народност-
ной меншыны ся рекомендує выходити з одборных термі-
нолоґічных словників. На вебовім порталї уповномоченого 
влады СР про народностны меншыны суть опублікованы 
слїдуючі одборны термінолоґічны словникы: словаць-
ко-мадярьскый, словацько-ромскый, словацько-русинь-
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скый і словацько-україньскый29. Покля настане обсягова 
або формална незгода меджі текстом в штатнім языку і 
текстом в языку народностной меншыны, рїшучім є текст 
в штатнім языку.
Подля § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верейной 
справы створить условії на аплікацію права вжывати язык 
народностной меншыны адекватным способом, причім 
може становити часовый простор на выбаблёваня дїл в 
языку народностной меншыны. За адекватный способ про 
цїлї того установлїня поважує ся способ, котрый не може 
вести к оклїщіню права члена народностной меншыны 
подля § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. Зарівно подля § 7 
абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з. є предметный орґан верей-
ной справы повинный створити условії про вжываня языка 
народностной меншыны подля закона ч. 184/1999 З. з. 
і окремых законів.
Орґан верейной справы забезпечує урядный контакт в 
языку народностной меншыны передовшыткым посеред-
ництвом робітників орґану верейной справы, котры овла-
дають конкретный язык народностной меншыны. 
Подля § 7 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верейной 
справы і ёго робітници суть повинны вжывати в уряднім 
контактї штатный язык а за условій становленых тым зако-
ном і окремыма законами вжывають і язык народностной 
меншыны. Орґан верейной справы і ёго робітници не суть 
повинны овладати язык народностной меншыны30. Покля 
орґан верейной справы не має к діспозіції або має недо-
статок робітників, котры овладають язык народностной 
меншыны, може орґан верейной справы забезпечіти кому-
нікацію в языку народностной меншыны посередництвом 
служеб тлумачників і перекладателїв. За тлумачіня і пере-
клад з/до языка народностой меншыны заплатить орґан 
верейной справы. 
В згодї з § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верейной 
справы собі може становити час на выбавлёваня дїл в языку 
народностной меншыны. Мусить іти о реґуларны урядны 
годины, почас котрых даный орґан верейной справы забез-
печіть можность устной і писомной комунікації в языку на-
родностной меншыны про обчанів СР, котры суть особами, 
котры належать к народностній меншынї. Їх фреквенція 
має одповідати реалным жадостям обчанів СР, котры суть 
особами, якы належать к народностній меншынї. Сучасно 
тоты особы мусять быти належно інформованы о урядных 
годинах, в котрых можуть комуніковати з конкретным ор-
ґаном верейной справы в языку народностной меншыны. 
Поданя, котры были поданы в языку народностной мен-
шыны, може орґан верейной справы выбавлёвати і мімо 
становленых урядных годин.
Вжываня языка народностной меншыны в уряднім контак-
тї не має влив на плинутя часу становленого на процес под-
ля окремых приписів31. Покля орґан верейной справы має 
выдати окрем одповідї в штатнім языку і одповідь в языку 
народностной меншыны, обидва тексты мусять быти вы-
даны нараз, в рамках законом становленого часу на процес.

3. Інформованя о можности вжываня языка народност-
ной меншыны
Орґан верейной справы подля § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 
З. з. забезпечіть інформацію о можностях вжываня языка 
народностной меншыны в центрї орґану верейной справы 
29  Попозерай: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/odborne-terminologicke-slovniky-v-jazykoch-narodnostnych-mensin/.
30  Подробнїше к § 7 закона ч. 184/1999 З. з. посмоть в ст. XXII тых методічных інштрукцій. 
31  Наприклад: § 49 закона ч. 71/1967 Зб. о справнім процесї (справный порядок) у формулаціях пізнїшых приписів.
32  http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/vzor-informacie-o-moznosti-pouzivania-jazykov-narodnostnych-mensin/ .
33  §1 абз. 2 наряджіня влады СР ч. 535/2011 З. з. котрым ся імплементують дакотры установлїня закона ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків 
народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів. 
34  Ст. 5 і 11 рекомендації Міністерства внутрїшнїх дїл Словацькой републікы ч. 203-2005/06626 з 30. юна 2005 р., про орґаны теріторіалной 
самосправы на вжываня штатных сімболів, означованя будов самосправных орґанів і вжываня сімболів теріторіалной самосправы.

на виднім місцї. Уведжена повинность орґанів верейной 
справы є подробнїше реґулована в наряджіню ч. 535/2011 
З. з. Додаток цітованого наряджіня влады становлює обо-
вязну форму інформації о можности вжываня языка на-
родностной меншыны. Тоту інформацію має конкретный 
орґан верейной справы выповнити і умістнити у своїм 
центрї на виднім місцї, причім ся рекомендує публікованя 
той інформації і в языку народностной меншыны. Взор той 
інформації в штатнім языку, як і в мадярьскім, нїмецькім, 
ромскім, русиньскім і україньскім языку є доступный на 
вебовім порталї усповномоченого влады СР про народно-
стны меншыны32. Наряджіня ч. 535/2011 З. з. становлює і 
далшы формы інформованя о можности вжываня языка на-
родностной меншыны, а то посередництвом вшыткых сво-
їх інформачных сістем в центрї орґану верейной справы33. 
Інформачнов сістемов може быти наприклад: навіґачна 
табла, меновка коло дверей робітників і іншы можности ін-
формованя обчанів СР.

4. Выдаваня рїшінь у справнім процесї в языку народ-
ностной меншыны
Подля § 2 абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. выдасть орґан верей-
ной справы в справній процедурї окрем рїшіня в штатнім 
языку і рівнопис рїшіня в языку народностой меншыны:

- на пожаданя або;
- покля ся процес зачав поданём в языку народностной 

меншыны.
К выданю рівнопису рїшіня в языку народностной мен-
шыны стачіть, покля є сповнене єдно із уведженых усло-
вій. Рівнопис рїшіня в языку народностной меншыны не 
мусить быти урядно потвердженым перекладом рїшіня в 
штатнім языку. Предметный рівнопис може выготовити і 
робітник орґану верейной справы, котрый овладать язык 
народностной меншыны. Тот має быти точным еквівален-
том рїшіня в штатнім языку і має обсяговати вшыткы на-
лежности рїшіня в штатнім языку. І в тім припадї рекомен-
дує ся выходити з одборных термінолоґічных словників пу-
блікованых на вебовім порталї уповномоченого влады СР 
про народностны меншыны. На данім рівнописї ся повинно 
уводить означіня села/міста, в котрім ся рїшіня выдавать, 
окрем штатного языка і в языку народностной меншыны. К 
далшым даным, котры ся в предметнім рівнописї уводять в 
языку народностной меншыны, належать наприклад:

- назва орґану верейной справы, котрый рїшіня выда-
вать;

- назвы позіцій компетентных робітників орґану верей-
ной справы;

- датум і час.
Урядна печатка орґану верейной справы (з выображінём 
штатного знаку в серединї), написовы прямокутниковы 
печаткы, презентачны печаткы і іншы помічны печаткы в 
адміністратівнім контактї вжывають ся в штатнім языку34. 
Подля § 32 абз. 2  справного порядку підкладом про рїшіня 
суть головно поданя, пропозіції і декларації участників про-
цесу, доказы, честны выголошіня, як і факты общо знамы 
або знамы справному орґану з ёго урядной роботы. Розсяг 
і способ здобываня підкладів про рїшіня становлює справ-
ный орґан. Подля § 46 справного порядку рїшіня мусить 
быти в згодї зо законами і остатнїма правныма приписами, 
мусить го выдати компетентный орґан, мусить выходити 
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із обєктівных і перевіреных інформацій і мусить сповняти 
становлены формалны крітерії.
Подля § 47 абз. 1 справного порядку мусить обсяговати 
выслов, арґументацію і поучіня о одкликаню (розкладї). 
Арґументація не є потребна, покля вшыткы участници про-
цесу суть успокоєны в повнім розсягу. Підклады к рїшіню 
не суть сучастёв самого рїшіня. 
Під справным процесом ся розумить подля § 1 абз. 1 справ-
ного порядку процес, в котрім в области верейной справы 
вырїшують справны орґаны о правах, правом храненых ін-
тересах або повинностях фізічных особ і юрідічных особ, 
покля окремый закон не становлює іншак. Під справным 
орґаном подля § 1 абз. 2 цітованого закона ся розумить 
штатный орґан, орґан теріторіалной самосправы, орґан 
професійной самосправы, фізічна або юрідічна особа, кот-
ру закон повірив вырїшовати о правах, правом храненых 
інтересах або повинностях фізічных особ і юрідічных особ 
в области верейной справы. Про справный процес пла-
тить веце окремых правных приписів наприклад: закон 
ч. 50/1976 Зб. о теріторіалнім планованю і ставебнім про-
рядку (ставебный закон) у формулаціях пізнїшых приписів, 
закон ч. 372/1990 Зб. о переступлїнях у формулаціях пізн-
їшых приписів, закон ч. 455/1991 Зб. о жывностнім подни-
каню (жывностный закон) у формулаціях пізнїшых припи-
сів, закон ч. 563/2007 З. з. о справі даней (данёвый порядок) 
і о змінї і доповнїню дакотрых законів. Видно, же § 2 абз. 4 
закона ч. 184/1999 З. з. платить про вшыткы тіпы процесів, 
котры реґулують высше уведжены правны приписы. 

5. Выдаваня двоязычных верейных листин
Подля § 3 абз. 2 буквы a) закона о штатнім языку ся в штат-
нім языку выдають законы, наряджіня влады і остатнї общо 
обовязны правны приписы враховано приписів орґанів те-
ріторіалной самосправы, рїшіня і іншы верейны листины; 
тым не є порушене право вжываня языків народностных 
меншы і вжываня чуджіх языків подля окремых приписів. 
В контекстї тых методічных інштрукцій ся тым окремым 
приписом розумить закон ч. 184/1999 З. з. Подля з § 2 абз. 
5 того закона ся:

- родный лист;
- вінчалный лист;
- умертный лист;
- поволїня;
- ліценції;
- потверджіня;
- позіції/посуджіня і 
- декларації 

в селї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., ся 
на пожаданя выдають двоязычно, а то в штатнім языку і в 
языку народностной меншыны. При похыбностях першо-
рядым є текст верейной листины в штатнім языку.
Остатнї верейны листины ся подля § 3 абз. 2 буквы a) зако-
на о штатнім языку выдають в штатнім языку. Форма по-
жаданя выданя верейной листины в языку народностной 
меншыны може быти устна або писомна, може іти о єднора-
зову жадость, як і о жадость о тырвале выдаваня конкрет-
ной верейной листины в языку народностной меншыны. 
Верейны листины ся выдають двоязычно як єден документ. 
Форму упорядкованя тексту в штатнім языку і в языку на-
родностной меншыны становлюють § 2 і 3 наряджіня ч. 
535/2011 З. з.:
- на двоязычнім роднім листї, вінчалнім листї і умертнім 

листї ся текст в языку народностной меншыны уведе під 
текстом або за текстом в штатнім языку. Буквы тексту в 
языку народностной меншыны суть єднако великы, як 
буквы тексту в штатнім языку;

- на двоязычнім поволїню, ліценції, потверджіню, позіції і 

декларації ся уведе текст в штатнім языку на лївім боцї 
листины в єднім стовпчіку а текст в языку народностной 
меншыны на правім боцї листины в другім стовпчіку. Бу-
квы тексту в языку народностной меншыны суть єднако 
великы, як буквы тексту в штатнім языку.

Текст в языку народностной меншыны має быти точным 
еквівалентом тексту в штатнім языку. Писанём мен і назв 
сел/міст, як і вжыванём урядных печаток орґанів верейной 
справы на верейных листинах в языку народностной мен-
шыны занимать ся ст. VIII. пункт 2 і 4 тых методічных ін-
штрукцій. Текст верейной листины в языку народностной 
меншыны не мусить быти урядно потвердженым перекла-
дом тексту верейной листины в штатнім языку. І в тім при-
падї рекомендує ся черьпати з одборных термінолоґічных 
словників публікованых на вебовім порталї уповномочено-
го влады СР про народностны меншыны.

6. Выдаваня двоязычных урядных формуларїв
На основі § 2 абз. 7 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верей-
ной справы в селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 
221/1999 З. з., дає обчанам урядны формуларї выданы в 
розсягу ёго компетенцій на пожаданя двоязычно, то зна-
чіть в штатнім языку і в языку народностной меншыны. І 
в тім припадї може быти форма жадости о выданя урядно-
го формуларя в языку народностной меншыны устна або 
писомна, може то быти єдноразова жадость, як і о жадость 
о тырвале выдаваня конкретного урядного формуларя в 
языку народностной меншыны. Кедь урядный формуларь 
выготовлює централный оґран штатной справы (напри-
клад формуларї приправлює a про окремы орґаны містной 
штатной справы дістрібуує міністерство), централный ор-
ґан штатной справы выготовить і ёго двоязычный взор. 
Кедь собі урядны формуларї забезпечує орґан верейной 
справы сам, є одповідный і за приправу їх двоязычных взо-
рів. Орґан верейной справы ся у звязи з тым може подля § 
7а абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з обернути  на уряд влады зо 
жадостёв о одборну і методічну поміч.
В згодї з § 4 наряджіня ч. 535/2011 З. з. на двоязычнім уряд-
нім формуларї ся текст в языку народностной меншыны 
уведе під текстом або за текстом в штатнім языку. Буквы 
тексту в языку народностной меншыны суть єднако ве-
ликы, як буквы тексту в штатнім языку.
Двоязычный урядный формуларь може быти выповненый 
в языку народностной меншыны, в штатнім языку або сча-
сти в языку народностной меншыны і счасти в штатнім 
языку. 
Двоязычный урядный формуларь выповненый счасти в 
языку народностной меншыны ся бере як поданя в языку 
народностной меншыны, то значіть, же на таке поданя ор-
ґан верейной справы дає одповідь і в языку народностной 
меншыны за условій становленых законом ч. 184/1999 З. з. 

Ст. ІХ
Засїданя орґанів верейной справы

Подля § 3 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. засїданя орґану ве-
рейной справы в селї/містї, котре ся находить в наряджіню 
ч. 221/1999 З. з., може проходити і в языку народностной 
меншыны, кедь з тым суть згодны вшыткы участны. У 
згодї з тым ся выжадує нелем згода посланцїв і старосты, 
але і далшых особ участных на засїданю орґану верейной 
справы. Тото условіє платить як про засїданя містьского/
сельского заступительства, так і про засїданя іншых ор-
ґанів верейной справы в селї/містї на основі уведженого 
установлїня закона. Кедь вшыткы участници засїданя орґа-
ну верейной справы сугласять з вжыванём языків народно-
стных меншых, можуть ся тоты вжывати протягом цїлого 
засїданя вшыткыма участныма особами.
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На основі § 3 абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з. посланець мість-
ского/сельского заступительства в селї/містї, котре ся на-
ходить в наряджіню 221/1999 З. з., має право вжывати на 
засїданю того орґану язык народностной меншыны. Іншы 
участници засїданя містьсткого/сельского заступитель-
ства можуть вжывати язык народностной меншыны, кедь 
высловили згоду вшыткы притомны посланцї містьского/
сельского заступительства і староста села/пріматор міста. 
Тлумачіня забезпечує село/місто посередництвом замест-
нанця села/міста або посередництвом тлумачника. Під 
іншыма участниками засїданя ся розумлять особы, котры 
беруть участь на засїданю на основі урядной повинности, 
главно староста села або пріматор міста і главный контро-
лор села/міста35.

Ст. Х
Урядна аґенда і кроніка села/міста

Подля § 3 абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. ся може урядна 
аґенда вести попри штатнім языку і в языку народностной 
меншыны в селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 
221/1999 З. з. Подля того установлїня суть то главно за-
писы, резолуції, штатістікы, евіденції, біланції, інформації 
адресованы шырокій громадї і аґенда церькви і набожень-
скых общін адресована шырокій громадї окрем матрикы. 
На основі § 13 абз. 4 буквы е) закона о зряджіню села/мі-
ста пріматор/староста вырїшує вшыткы дїла в контекстї 
справы села/міста, котры не суть законом або штатутом 
села/міста придїлены містьскому/сельскому заступитель-
ству, то значіть і вжываня языка народностной меншыны 
в даных сферах. 
Подля § 3 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. село/місто, котре ся 
находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., може вести кроніку 
і в языку народностной меншыны.

Ст. ХІ
Означіня в языку народностной меншыны

Означіня в языку народностной меншыны реґулує § 4 за-
кона ч. 184/1999 З. з. Подля абз. 1 аж 7 того параґрафу ся в 
селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з.:
1. в селї/містї ся попри назві села/міста в штатнім языку 

уводить і означіня села/міста в языку народностной 
меншыны, а то на доправных значках, якы означу-
ють зачаток і конець села, будовах орґанів верейной 
справы або рїшінях выданых в языку народностной 
меншыны, кедь є таке означіня уведжене в наряджіню 
влады;

2. доправны значкы з означінём села/міста в языку на-
родностной меншыны ся поміщують у селї під доправ-
ныма значками з назвов села/міста, котры ся уводять 
все в штатнім языку. Міністерство внутрїшнїх дїл Сло-
вацькой републікы становить на основі общо обовязно-
го правного припису доправну значку на інформачне оз-
начіня міст/сел в языках народностных меншын, котра 
ся буде одлишовати од доправной значкы з назвов села/
міста.

3. означіня села/міста в языку народностной меншыны ся 
в селї/містї може увести і при означіню влаковой ста-
ніцї, автобусовой станіцї, летїска і приставу. Означіня 
села/міста в языку народностной меншыны ся зобра-

35  Доводова справа (окрема часть) к ст. І пункту 5 закона ч. 204/2011 З. з. котрым ся мінить і доповнює закон ч. 184/1999 З. з. о вжываню 
языків народностных меншын у формулації закона ч. 318/2009 З. з. і котрым ся мінять і доповнюють дакотры законы.
36  Закон ч. 2015/1995 З. з. о ґеодезії і картоґрафії у формулації пізнїшых приписів.
37  Наприклад § 2 закона Словацькой народной рады ч. 138/1991 Зб. о маєтку сел у формулації пізнїшых приписів, закон ч. 639/2004 З. з. о 
Народній автострадній компанії і о змінї і доповнїню закона ч. 135/1961 Зб. о земных комунікаціях (закон о драгах) у формулації пізнїшых 
приписів у формулації закона ч. 747/2004 З. з. 
38  Закон ч. 639/2004 З. з. о Народній автострадній компанії і о змінї і доповнїню закона ч. 135/1961 Зб. о земных комунікаціях (закон о дра-
гах) у формулації пізнїшых приписів. 
39  § 22 закона Народной рады Словацькой републікы ч. 303/1995 З. з. о правилах розрахунку.

жує під назвов у штатнім языку єднакым або меншым 
шріфтом. 

4. село/місто може на своїй теріторії означовати уліцї і 
іншы містны ґеоґрафічны назвы і в языку народност-
ной меншыны;

5. в одборных публікаціях, в пресї і іншых масмедіях і в 
урядній роботї орґанів верейной справы, кедь ся в них 
вжывать язык народностной меншыны, ся коло штан-
дардізованых ґеоґрафічных назв36 можуть уводити і 
означіня ґеоґрафічных обєктів, котры суть традічны і 
завжываны в языку народностной меншыны, і в языку 
народностной меншыны.

Ad 1  ̶  3 
Село/місто, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. 
з., є повинне уводити означіня села в языку народностных 
меншын на доправных значках, якы означують зачаток і 
конець села, на рїшінях выданых в рамках справного про-
цесу в языку народностной меншыны і на будовах орґанів 
верейной справы. Наряджіня ч. 221/1999 З. з. в первістній 
формулації обсяговало список сел/міст, в котрых обчане 
СР, якы належать ід мадярьскій, україньскій, русиньскій, 
ромскій і нїмецькій народностній меншынї, творять най-
менше 20 % жытелїв. 1. януара 2012 зачало платити наря-
джіня влады СР ч. 534/2011 З. з., котрым было доповнене 
уведжене наряджіня о список означінь сел/міст в языках на-
родностных меншын. В списку ся уводять обовязны формы 
означінь сел/міст у высше уведженых языках народност-
ных меншын. Означіня сел/міст, в котрых жытелї СР, котры 
належать ід ромскій народностній меншынї творять най-
менше 20 % жытелїв, є згодне з назвами сел/міст в штатнім 
языку.
Уміщованя доправных значок, якы означують зачаток і ко-
нець села, є в компетенції конкретного справцї земной ко-
мунікації. Подля § 3д абз. 1 – 3 закона ч. 135/1961 Зб. о зем-
ных комунікаціях (закон о драгах) у формулації пізнїшых 
приписів (дале лем „закон о драгах“) суть автострады, дра-
гы про моторовы транспортны средства і драгы І. класы, 
враховано їх прояздных частей через цолны просторы і 
села/міста у властництві штату, кедь окремый припис37 не 
становлює іншак. Драгы ІІ. і ІІІ. класы враховано їх проязд-
ных частей через села властнить самосправный край, кедь 
окремый припис не становлює іншак. Прояздны части драг 
ІІ. і ІІІ. класы через цолны просторы властнить штат. Міст-
ны комунікації властнить село/місто. 
Подля § 3д абз. 5 буквы а) – ф) закона о драгах справа зем-
ных комунікацій належить до компетенції: 
а)  Народной автострадной компанії38 – автострады, дра-

гы про моторовы транспортны средства і драгы подля 
схваленого плану розвоя автострад і драг у властництві 
штату окрем їх прояздных частей через цолны про-
сторы і концесных драг;

б) юрідічных особ на тот цїль створеных міністерством39 
– драгы, котры властнить штат, окрем їх прояздных 
частей через цолны просторы;

ц)  самосправного края або юрідічных особ на такый цїль 
ним створеных – драгы, котры властнить самосправ-
ный край;

д)  сел/міст або юрідічных особ на такый цїль нима ство-
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реных – прояздны части драг, котры властнить село/
місто, містны комунікації і шпеціалны комунікації ста-
новлены на конкретны цїлї, котры властнить село/мі-
сто;

е) юрідічных особ, котрым цалком або переважно слу-
жать – шпеціалны комунікації становлены на конкрет-
ны цїлї у властництві штату40;

ф)  компетентных цолных орґанів по догодї з орґаном 
справы комунікацій і справцём автострады або драгы, 
яка веде ід гранічному переходу – прояздны части че-
рез цолны просторы.

Высше уведжены справцёве земных комунікацій суть по-
винны забезпечіти повнїня повинности уводити означіня 
сел/міст, котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 З. 
з., на доправных значках, якы означують зачаток і конець 
села, в языку народностной меншыны. 
В селах/містах, котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 
З. з., у згодї з § 4 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. ся коло назвы 
села/міста в штатнім языку уводить і означіня села/мі-
ста в языку народностной меншыны на будовах орґанів ве-
рейной справы. Заєдно подля § 2 абз. 6 закона ч. 184/1999 
З. з. означіня орґану верейной справы в селї/містї, котре ся 
находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., ся уводить попри 
штатнім языку і в языку народностной меншыны. Подля 
§ 7ц абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. ся установлїня § 2 абз. 
6 того закона не вжыє, кедь є означіня орґану верейной 
справы в языку народностной меншыны згодне з назвов у 
штатнім языку.
В селах/містах, котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 
З. з., у згодї з § 4 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. ся попри на-
зві села/міста в штатнім языку уводить і означіня села/мі-
ста в языку народностной меншыны на рїшінях выданых в 
языку меншыны41.
Подля закона ч. 184/1999 З. з. ся може означіня села/міста 
в языку народностной меншыны в селї/містї уводити і при 
означіню влаковой станіцї, автобусовой станіцї, летїска і 
приставу. Подля § 7ц абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. ся уста-
новлїня § 4 абз. 1 аж 3 того закона не вжыє, кедь ся означіня 
села/міста в языку народностной меншыны згодує з назвов 
у штатнім языку. 

Ad 4 
Подля § 2б абз. 1 – 5 закона ч. 369/1990 Зб. о зряджіню села/
міста у формулації пізнїшых приписів (дале лем „закон о 
зряджіню села/міста“):
1. село/місто становлює і мінять наряджінём назвы уліць і 

іншых публічных просторів;
2. в селї/містї, в котрім є веце уліць або іншых публічных 

просторів, має кажда уліця або іншый публічный про-
стор свою назву;

3. назвы уліць і іншых публічных просторів ся становлю-
ють з оглядом на історію села, на вызначны нежыючі 
особности, на предметы і подобно. Неприпустны суть 
назвы по жыючіх особах, назвы довгы, дупліцітны, зне-
важуючі моралку, набоженьске або народностне чутя, 
без дотримованя норм правопису і назвы некорешпон-
дуючі з історіёв села;

4. означіня уліць і іншых публічных просторів в языку на-
родностной меншыны в селах/містах, котры суть уве-
джены в наряджіню ч. 221/1999 З. з., реґулує закон ч.  
184/1999 З. з.;

5. означованя уліць і іншых публічных просторів назвами 
забезпечує село/місто на властны наклады.

Подля § 4 абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. село/місто, котре 
ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., може на своїй те-

40  Наприклад § 6 закона ч. 111/1990 Зб. о штатнім поднику у формулації закона Народной рады Словацькой републікы ч. 304/1995 З. з. 
41  Ближе к выдаваню рїшінь в справнім процесї в языку народностной меншыны позерай ст. VIII пункт 4 тых методічных інштрукцій.

ріторії означовати уліцї і іншы містны ґеоґрафічны назвы 
(наприклад назвы містных будов, історічных памяток, рїк, 
парків, лїсів і подобно) і в языку народностной меншыны. 
То значіть, же правны приписы розлишують меджі назвов 
уліцї, котра є в штатнім языку і на котру ся односять уста-
новлїня закона о зряджіню села/міста, і означінём уліцї 
в языку народностной меншыны, котре реґулує закон ч. 
184/1999 З. з. 
Означованя уліць продробнїше реґулує выголошіня ч. 
31/2003 З. з. Міністерства внутрїшнїх дїл СР, котрым ся 
установлюють подробности о означованю уліць і іншых пу-
блічных просторів і о чіслованю будов (выдана подля § 27а 
абз. 1 закона о зряджіню села/міста у формулації закона 
ч. 453/2001 З. з.). Уводжованя означіня уліць і іншых міст-
ных ґеоґрафічных назв в языку народностной меншыны 
реґулує § 3 абз. 3 того выголошіня, подля якого ся назвы  
уліць в языку народностной меншыны уводять звычай-
но на єдній орьєнтачній таблї під назвов уліцї в штатнім 
языку; то платить і при означованю уліць далшыма орьєн-
тачныма інформаціями в языку народностной меншыны. О 
означіню уліцї або іншого ґеоґрафічного означіня в языку 
народностной меншыны вырїшує село/місто. Вырїшованя 
в тім дїлї не є експліцітно уведжене в § 11 абз. 4 закона о 
зряджіню села/міста, котре дефінує главны сферы, о ко-
трых вырїшує сельске/містьске заступительство. Сельске/
містьске заступительство сі але компетенцію вырїшовати в 
данім дїлї може задефіновати в штатутї. 

Ad 5
У звязи з вжыванём означіня ґеоґрафічных обєктів, котры 
суть традічны і завжываны в языку народностной мен-
шыны, ся можуть уводити і в языку народностной мен-
шыны, закон ч. 184/1999 З. з. одказує на § 18 закона о ґеоде-
зії і картоґрафії. Одповідны установлїня того закона суть 
уведжены в статї IV. пункт 22 тых методічных інштрукцій, 
котры ся подробнїше занимають штандардізованыма ґео-
ґрафічныма назвами. 
Установлїня закона ч. 184/1999 З. з., котре реґулує тоту об-
ласть, обсягує одказ на закон о ґеодезії і картоґрафії а зарів-
но закон о ґеодезії і картоґрафії в установлїню, котре обся-
гує тоту область, одказує на закон ч. 184/1999 З. з. Выходячі 
з установлїнь тых законів є ясне, же область штандардізо-
ваных ґеоґрафічных назв реґулує закон о ґеодезії і карто-
ґрафії а область означіня ґеоґрафічных обєктів, котры суть 
традічны і завжываны в языку народностной меншыны, 
реґулує закон ч. 184/1999 З. з. 
Можность уводжованя означіня ґеоґрафічных обєктів, ко-
тры суть традічны і завжываны в языку народностной мен-
шыны, ся подля § 4 абз. 5 закона ч. 184/1999 З. з. вяже на 
тоты шпеціфічны области: одборны публікації, преса, іншы 
масмедії і урядна робота орґанів верейной справы. 
У звязи з тым треба увести, же подля § 13 абз. 2 буквы а) – 
ц) школьского закона в згодї з правом дїтей і школярїв, якы 
належать ід народностным меншынам і етнічным ґрупам, 
на едукацію в їх материньскім языку установленым в § 12 
абз. 3 того закона ся в учебниках, учебных текстах і робочіх 
зошытах выдаваных в языку народностной меншыны уво-
дять ґеоґрафічны назвы слїдуючім способом:

а)  ґеоґрафічны назвы, котры суть традічны і завжываны в 
языку народностной меншыны, ся уводять двоязычно, 
наперед в языку конкретной народностной меншыны 
а пак в скобках або за ломков у штатнім языку, а то спо-
собом, котрый быв вжываный в учебниках схваленых в 
роках 2002 аж 2006;

б) картоґрафічны вытворы ся уводять в штатнім языку;
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ц) на концї учебника ся уведе комплексный перегляд ґе-
оґрафічных назв у формі словника в языку народност-
ной меншыны і в штатнім языку.

Ст. XII
Інформації повязаны з огрожінём жывота, здоровя, 

безпечности або маєтку в языку народностной 
меншыны

В згодї з першым речінём § 4 абз. 6 закона ч. 184/1999 З. з. 
ся в селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 
З. з., уводять інформації повязаны з огрожінём жывота, здо-
ровя, безпечности або маєтку обчанів СР на місцях приступ-
ных шырокій громадї попри штатнім языку і в языку на-
родностной меншыны. Тота законна повинность ся тыкать 
каждого субєкту, т. зн. вшыткых юрідічных і фізічных особ. 
Подля даного установлїня ся під місцями приступныма 
шырокій громадї розумлять вшыткы публічны просторы 
в катастрї села/міста, котре ся находить в наряджіню ч. 
221/1999 З. з., а то наприклад: уліцї, сельскы/містьскы цен-
тры, будовы орґанів верейной справы, обходы, рештаврації, 
шпортовы гріща, паркы, як і публічны місця в екстравіланї 
такого села/міста.
Подля § 8 абз. 6 закона о штатнім языку ся уводять вшыт-
кы написы, рекламы і інформації адресованы шырокій гро-
мадї, главно в обходах, шпортовых ареалах, рештавраціях, 
на уліцях, при драгах і над нима, на летїсках, автобусовых 
станіцях і влаковых станіцях, в средствах громадного тран-
спорту в штатнім языку. В написах і інформаціях адресо-
ваных шырокій громадї в языку народностной меншыны і 
в штатнім языку в селах, котры ся находять в наряджіню ч. 
221/1999 З. з. і в рекламі ся послїдовность текстів не ста-
новлює. Розмір, фарба і тіп шріфту інформацій о огрожі-
ню жывота, здоровя, безпечности або маєтку обчанів СР в 
языку народностной меншыны не суть шпеціално правны-
ма приписами реґулованы.
Кедь взор інформації звязаной з огрожінём жывота, здо-
ровя, безпечности або маєтку  обчанів СР выготовлює цен-
тралный орґан штатной справы, тот выготовить і їх екві-
валент в языках народностных меншын. Кедь є взор такой 
інформації установленый законом або підзаконнов прав-
нов нормов, тот має обсяговати і їх еквіваленты в окремых 
языках народностных меншын. 
Кедь взор такых інформацій забезпечує орґан верейной 
справы сам, є одповідный і за приготовлїня еквівалентів в 
языках народностных меншын. Орґан верейной справы ся 
у звязи з тым, подля § 7а абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з., може 
обернути на уряд влады зо жадостёв о одборну і методічну 
поміч.

Ст. ХІІІ
Написы і інформації адресованы шырокій громадї в 

языку народностной меншыны

В згодї з другым речінём § 4 абз. 6 закона ч. 184/1999 З. з. 
ся вшыткы написы і інформації адресованы шырокій гро-
мадї, главно в обходах, шпортовых ареалах, рештавраціях, 
на уліцях, при драгах і над нима, на летїсках, автобусовых 

42  Закон ч. 49/2002 З. з. о охранї памяткового фонду у формулації закона ч. 479/2005 З. з.

станіцях і влаковых станіцях, можуть уводити і в языку на-
родностной меншыны. На уведжене установлїня того за-
кона ся не односить обмедженый теріторіалный вплив на 
села/міста, котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 З. з. 
Про уведжены написы і інформації платить знову § 8 абз. 6 
закона о штатнім языку, котрого текст є уведженый в ст. ХІІ. 
Таксамо платить, же розмір, фарба і шріфт написів і інфор-
мацій адресованых шырокій громадї в языку народностной 
меншыны не суть реґулованы шпеціалныма правныма нор-
мами. Подля остатнёго речіня даного установлїня в напи-
сах і інформаціях адресованых шырокій громадї в языку 
народностной меншыны і в штатнім языку в селах/містах, 
де ся в уряднім контактї вжывать язык той народностной 
меншыны подля закона ч. 184/1999 З. з. і в рекламі ся по-
слїдовность текстів не становлює. З уведженого выходить, 
же в селах/містах, котры ся находять в наряджіню влады ч. 
221/1999 З. з., може быти текст в языку народностной мен-
шыны уведженый на першім місцї. 
Подля § 8 абз. 7 закона о штатнім языку повинность станов-
лена в абзацї 6 даного параґрафу не платить про обходне 
мено, охранну значку, назву інштітуції записану або зачле-
нену до реґістрів або списків подля законів платных в СР 
або в іншім членьскім штатї Европской унії або сіґнатарь-
скім штатї Договору о Европскім господарьскім просторї. 
Повинность не платить ани на поужытя мена і  призвіска, 
котры суть частёв напису, рекламы і ознамлїня, яке має 
служыти на інформованя шырокой громады, і на дако-
тры завжываны понятя в чуджім языку, котры ся зычайно 
вжывають вєдно з обходнов значков в текстї реклам, суть 
знамы найшыршій громадї і суть частёв рекламы.

Ст. XIV
Написы на помниках, памятниках, памятных таблах в

языку народностной меншыны

В згодї з § 4 абз. 7 закона ч. 184/1999 З. з. ся написы на па-
мятниках, помниках і памятных таблах можуть уводити 
попри штатнім языку і в языку народностной меншыны. 
За памятник і помник ся не бере надгробный камінь, над-
гробна плыта ани надгробна табла. Дане установлїня одка-
зує на закон о штатнім языку, котрый в § 5 абз. 8 реґулує, 
же написы на памятниках, помниках і памятных таблах 
ся уводять в штатнім языку. Кедь обсягують текст в ін-
шых языках, іншоязычны тексты наслїдують аж по текстї 
в штатнім языку і їх обсяг мусить быти згодный з текстом 
у штатнім языку. Іншоязычный текст ся уводить єднакым 
або меншым шріфтом як текст у штатнім языку. Будователь 
може пожадати од Міністерства културы СР потверджіня о 
згодї напису на памятнику, помнику і памятній таблї із за-
коном о штатнім языку. Тото установлїня не платить про 
історічны написы на памятниках, помниках і памятных 
таблах, котры суть хранены окремым приписом42. На па-
мятниках, помниках і памятных таблах з текстом напису в 
языку народностной меншыны і в штатнім языку в селах/
містах, котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 З. з., ся 
послїдовность не становлює.

(Продовжіня в далшім чіслї.)
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