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20-річный юбілей карпаторусиністікы на Пряшівскій 
універзітї быв нагодов на оцїнїня  людей, якы 
вызначнов міров помогли єй розвою. Лавреатами 
Премії св. Кіріла і Мефодїя в роцї 2018 ся стали: 
(справа) проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД., ректор ПУ 
в роках 2007 – 2015, і сучасный ректор Др. г. к. проф. 
ПгДр. Петер Коня, ПгД.



Преміёв св. Кіріла і Мефодїя за розвой русиньского языка были оцїнены: (злїва) Русиньска оброда на Словеньску – 
премію перевзяв председа Інж. Мартін Караш, Світовый конґрес Русинів – премію перевзяв секретарь Владїмір 
Противняк, проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД., ректор ПУ в роках 2007 – 2015 і сучасный декан Факулты гуманітных і 
природных наук ПУ, дале ґаранты штудійных проґрамів (ШП) – першый ґарант бакаларьского ШП Русиньскый язык 
і література на ПУ (2005 – 2007) доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н., перша ґарантка докторьского ШП Славістіка 
– русиньскый язык і література проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н. (2013 – 2016),   сучасный ґарант докторьского 
проґраму проф. ПгДр. Петер Каша, к. н., Інж. Катаріна Ондрашова, директорка Одбору навчаня народностных мен-
шын МШ СР, Мґр. Петер Крайняк, штатный секретарь МШ СР.

19.10.2018 сімболічным перерїзанём пантлика была отворена Бібліотека карпаторусиністікы Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты. Бібліотеку святочно отворили проф. Др. Павел Робер Маґочій, вдяка 
якому бібліотека здобыла много цїнных документів з ёго Бібліотекы карпаторусиністікы на Торонтьскій універ-
зітї, і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка і културы Центра языків і култур 
народностных меншын ПУ. 

Ректорови Пряшівской універзіты Др. г. к. проф. ПгДр. Петрови Конёви, ПгД., за підпору розвоя карпаторусиністікы 
подяковала і Премію св. Кіріла і Мефодїя передала директорка Інштітуту русиньского языка і културы Центра 
языків і култур народностных меншын ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. За лавреатів Премії св. Кіріла і Мефодїя за розвой русиньского языка з прословом выступив першый ґарант бака-

ларьского ШП Русиньскый язык і література на ПУ доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н.
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Высокошкольска русиністіка  
в зеркалї єй першых двох деценій1

Дня 1. септембра 1998 быв на Пряшівскій універзітї заснованый Інштітут 
народностных штудій і чуджіх языків. Частёв того Інштітуту ся стало і Оддї-
лїня русиньского языка і културы як перше высокошкольске научно-педа-
ґоґічне робоче місце такого тіпу на Словакії2 по роцї 1989 (Плїшкова, 2018). 
По трёх роках од святкованя двох декад кодіфікації літерартурного русинь-
ского языка на Словакії1 має в тых днях академічна громада, русиньскы ор-
ґанізації і шырша славістічна публіка прiчіну ославлёвати 20-річный юбі-
лей, а то 20-річну традіцію академічной русиністікы. Свято прошло формов 
меджінародной научной конференції з назвов 20 років высокошколькой 
русиністікы на Словакії3, котра ся одбыла в днях 17. – 19. октобра 2018 на 
Пряшівскій універзітї в Пряшові.

Першый день (17. 10. 2018) події у підвечeрных годинах зачали приходи-
ти першы гостї, главно зо заграніча. По вечери притомны были позваны до 
Театру Александра Духновіча в Пряшові на інсценацію гры Тяпаковцї од сло-
вацькой авторкы з часу вершины реалізму Божены Сланчіковой-Тімравы, 
котра ся одограла в русиньскім языку.

На другый день (18. 10. 2018) перед офіціалным зачатком конференції 
почас реґістрації участників, окрем словацького языка і окремых варіан-
тів літературного русиньского языка, было чути і російскый, україньскый, 
польскый ці булгарьскый языкы, што лем потверджовало меджінародну 
участь. Конференцію зазначіла і верейноправна телевізія „RTVS.“ Святоч-
не отворїня конференції зачало о 9.15 год. гімнов карпатьскых Русинів „Я 
Русинъ былъ, єсмь, и буду‟ в інтерпретації Хору православного катедралного 
храму св. Александра Нєвского у Пряшові під веджінём Мґр. Татяны Швай-
ковой, ПгД. Хор у навязности на духовну културу Русинів, в церьковносла-
вяньскім языку заспівав Отченаш і далшы співы в русиньскім языку. По тім 
културнім зажытку наісто каждому Русинови і Нерусинови ся зарадовало 
сердце, і так у святочній атмосферї отворила конференцію директорка 
Інштітуту русиньского языка і културы4 доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
котра привітала вшыткых участників. У вступнім слові підкреслила, чом ся 
свято не одбыло уж по 10 роках од взнику оддїлїня карпаторусиністікы на 
Пряшівскій універзітї. З погляду панї директоркы тырвало 20 років, покы 
ся інштітут стабілізовав, а по 10 роках бы іщі все не было ясне, ці бы была 
ослава на містї.

Потім слово дістав Ёго Маґніфіценція Др. г. к. проф. ПгДр, Петер 
Коня, ПгД.,5 котрый поґратуловав ІРЯК к 20-річу єствованя академічной 
русиністікы. Як історік підкреслив, же 20 років є короткый час в жывотї чо-
ловіка, но єдночасно в припадї академічной інштітуції іде о достаточный час 
на етаблованя ся. Пан ректор підкреслив досягнуты успіхы ІРЯК у бадатель-
скім, публікачнім, але і едукачнім дїятельстві, , котре є не менше важне, бо 
выховлює будучіх учітелїв і докторантів русиньского языка і літературы. По 
ёго выступі му доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., передала Премію св. Кіріла і 
Мефодія за розвиток русиньского языка.

Дале выступив бывшый ректор Пряшівской універзіты і сучасный декан 
Факулты природных і гуманітарных наук ПУ проф. РНДр. Рене Матловіч, 
ПгД., подля котрого є радостне, же в конкуренції уж етаблованых языків ся 
просадив і самостатный русиньскый язык. Проф. Др. Павел Роберт Маґо-
чій6 у своїм выступі в рамках вступного блоку на прикладї розпаду Габсбурґ-
ской імперії перед 100 роками высловив ґномічну думку, же хоць штаты за-
никають, але народы зістають.

Дві годины перед полуднём сьме собі могли выслухати і погляд сучасного 
політіка Мґр. Петра Крайняка,7 котрый ся в немалій мірї заслужыв о розви-
ток народностных меншын на Словакії. Пан штатный таёмник увів, же взник 
ІРЯК быв малый крок про Пряшівску універзіту, но великый крок про Ру-

ПгДр. Йозеф БІЛСКІ, Катедра словацького языка, Інштітут 
словакістікы і медіалных штудій, Філозофічна факулта 
Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)



синів. Доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н.,8 означів за русинь-
ского Штура. На конець Мґр. Петер Крайняк в менї Мі-
ністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР передав 
ІРЯК Дяковне писмо за 20 років розвитку русиністікы 
на Словакії, котре в менї інштітуту перевзяла ёго дирек-
торка доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. В куртім прослові 
ся участникам пригварив председа Русиньской оброды 
на Словакії Інж. Мартін Караш, котрый передав дирек-
торцї інштітуту Подякованя ІРЯК од Русиньской оброды 
на Словеньску за довгорічну сполупрацу, розвой літера-
турного языка, выхову і навчаня молодежі в сферї ру-
синьского языка, літературы і културы. Много успіхів і 
якостных абсолвентів пожелав інштітуту і таёмник Сві-
тового конґресу Русинів Владїмір Противняк.

В остатнїй части вступного блоку доц. ПгДр. Анна 
Плїшкова, ПгД. і проф. Др. Павел Роберт Маґочій пере-
давали Премії св. Кіріла і Мефодїя за розвиток ру-
синьского языка. Меджі оцїненыма были: русиньскы 
народностны орґанізації – Русиньска оброда на Сло-
веньску і Світовый конґрес Русинів, бывшый ректор ПУ 
проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. і сучасный ректор ПУ 
Др.г.ц. проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., представителї і ро-
бітници Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту 
Інж. Катаріна Ондрашова9 і Мґр. Петер Крайняк, а так-
само бывшы і сучасны ґаранты штудійных проґрамів 
заміряных на русиністіку – доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, 
к. н.,10 доц. ПгДр. Люба Січакова, к. н.,11 проф. ПгДр. Юлія 
Дудашова, др. н.12 і проф. ПгДр. Петер Каша, к. н.13 і шко-
литель першых дізертачных робот з русиністікы на Пря-
шівской універзітї проф. ПгДр. Йосиф Сіпко, ПгД.14 Пере-
даваня премії супроводив Хор православного катедрал-
ного храму св. Александра Нєвского в Пряшові співанков 
„На многая лїта...“, што дало акції достойну атмосферу. 
По переданю премій доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н., 

припомянув, же проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н., была 
першов професорков славістікы на Пряшівскій універзі-
тї а же доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., буде перша про-
фесорка в сферї русиністіка. 

По павзї ся годину перед полуднём зачало пленарне за-
сїданя конференції. Ведучім секції быв доц. ПгДр. Василь 
Ябур, к. н. Першов выступила доц. ПгДр. Анна Плїшкова, 
ПгД., а в рефератї Дінамічны процесы в сучасній русиніс-
тіцї: детермінанты, выслїдкы, перспектівы згорну-
ла найвызначнїшы успіхы в історії карпаторусиністікы. 
По нїй слово перевзяв проф. Др. Павел Роберт Маґочій, 
котрый представив тему Кодіфікачный процес русинь-
ского языка: досягнутя і новы задачі. Бадатель ся ту 
окрем іншого занимав і вопросом дотримованя русинь-
ской літературной нормы не лем на Словакії, но і в іншых 
штатах, де Русины жыють, бо недотримованя нормы 
приводить к языковому хаосу. Далшов выступаючов 
была проф. Др. габ. Олена Дуць-Файфер15 з рефератом 
Стратити язык, што то значыт, што то чынит 
– лемківске «выгнаня» з языка. Авторка представила 
участникам процес асімілації Лемків в меджіґенерачнім 
контекстї в рамках єдной родины, причім робила роз-
говор з дакількома ґрупами Лемків. По представителях 
академічной громады ся дістав к слову і заступця церь-
кви, отець ТгЛіц. Франтїшек Крайняк16, котрый публіцї 
представив фунґованя списовного русиньского языка в 
реліґійній сферї. Підкреслив, же церковнославяньско-
му языку не загрожує спонтанна словакізація, затоже 
літурґію собі віруючі хранять. Ознамив, же до літера-
турного русиньского языка є переложеный уж і цїлый 
Новый закон. На інтерференції тых двох языків надвя-
зала проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н., своїм рефератом 
Slová cirkevnoslovanského pôvodu v spisovnej rusínčine. 
Ведучій секції доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., згоднотив, 
же реферат быв стімулуючій, бо уже в часї єй выступлїня 
ся розпрудила діскусія. Першу секцію своїм рефератом з 
темов Národná identita Rusínov na Slovensku vo výskume 
Slovenskej akadémie vied закінчів ПгДр. Станїслав 
Конєчный, к. н.17

Од 12.45 год. проходила одборна діскусія к єднотливым 
презентованым рефератам. Як перша ся до діскусії при-
голосила проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н., котра на 
марґо выступлїня проф. Др. Павла Роберта Маґочія уточ-
нила, же позераючі на сучасный ступінь знань не мож 
в контекстї літературного русиньского языка вжывати 
понятя койне,18 але лїпше є вжывати термін інтерва-
ріанта. Понятём койне ся з погляду бадателькы де-
ґрадує норматівный русиньскый язык. Проф. Др. габ. 
Олена Дуць-Файфер підкреслила факт, же норматівны 
русиньскы языкы фунґують під впливом домінантных 
штатных языків. Доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н., оцї-
нив діскусію в науцї, бо якраз така плодна діскусія посу-
вать науку допереду.

По добрім обідї, в часї котрого меджі многыма участни-
ками продовжовала неформална діскусія, ся о 14.40 год. 
зачала перша тематічна секція, де ся рїшали Актуалны 
вопросы сучасного русиньского літературного языка 
і котру вела доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. К вопросу 
алтернацій і повноголося в русиньскім норматівнім 
языку на Словакії ся высловила ПгДр. Кветослава Ко-
порова, ПгД.,19 а то з той прічіны, же при алтернаціях ся 
в русиньскім літературнім языку часто роблять хыбы. 



Алтернації в общім вытваряють аномалії в языку,20 зато 
ся авторка задумовала, ці поєдны з них в норматівнім 
русиньскім языку решпектовати, або ся приспособити 
жывій бісїдї Русинів на Словакії, де ся дакотры формы 
слов не хоснують в алтернованій подобі. Бадателька 
притім выходила нелем з языковой практікы, но і з сі-
туації в русиньскых діалектах. Як другый з той секції 
выступив проф. Др. Ахім Рабус,21 жебы презентовав 
тему Образование форм прошедшего времени в ру-
синских разновидностях: квантитативный анализ. 
Бадатель продовжує в розшырёваню корпусу бісїдного 
русиньского языка.22 На выражіня претеріта ся в русинь-
скім языку можуть хосновати три формы (чітала-м, я 
чітала і чітала єм). Подля высновків автора з корпусу 
выходить, же в рамках літературных русиньскых языків 
на Словакії, в Польщі ці на Українї суть домінатны 
розлічны формы выражіня претеріта. Потім выступив 
найстаршый участник конференції доц. ПгДр. Василь 
Ябур, к. н., з темов Звязка і єй функція в русиньскім 
языку. Тот актівный вжыватель дакількох славяньскых 
языків порівнав вжываня звязкы в чеськім, русиньскім, 
україньскім і російскім языку. Послїднїй з I. секції одпре-
зентовав свій реферат Словотвореня у русинськых діа-
лектох: деріваты зо значенём „жунськости“ у бесїдї 
обывателюв ужанського села Великі Лазы проф. Др. 
Михаил Капраль, к. н., якый в сондованій діалектній ло-
калітї обяснив вжываня суфіксів -ыня/-аня при дерівації 
женьскых мен. Перед павзов слїдовала одборна діскусія.

О 16.30 год. ся зачала ІІ. тематічна секція Карпатьскы 
Русины в історічных, общественно-політічных і 
културных контекстах, котрой ведучім быв проф. 
Др. Павел Роберт Маґочій. Першым выступив доц. Др. 
Володимир Фенич, ПгД.,23 котрый своїм рефератом З 
ласки Божої… Етноконфесійна ідентичність руси-
нів – греко-католиків ужгородської унійної традиції 
усупереч «сильним світу цього» вычеряв лінґвістічну 
тематіку реліґійнов. Жыва і конштруктівна дебата в ро-
сійскім языку ся розпрудила і по прочітаню реферату 
Българското присъствие в Карпатска Рус (IX – XI в.) 
и началото на русинския етногенезис Др. Костадином 
Костадиновом.24 З рефератом в російскім языку продо-
вжовав і Мґр. Михаил Дронов, к. н.,25 з історічнов темов 
односно тогдышнїх жытелїв Пряшова Прешов глазами 
участников Венгерского похода 1849 года: нюансы 
восприятия. Автор заінтересовав конкретныма при-
кладами з історічных жрідел односно аналізы стрїчі 
російскых офіцірів із жытелями Пряшова.

Про часовый дефіціт без перервы продовжовала ІІІ. 
тематічна секція Язык, школство, література і мас-
медії в розвою народной ідентічности Русинів під 
веджінём ПгДр. Кветославы Копоровой, ПгД. ІІІ. секцію 
зачала Др. Габ. Ева Міхна26 соціолінґвістічно заміряным 
рефератом Wpływ ideologii językowych na procesy eman-
cypacji języka łemkowskiego. Авторка не сондовала 
дінамічны процесы в лемківскім языку, але заінтересо-
вало єй, што о языку говорять ёго вжывателї. Другым 
реферуючім быв Мґр. Марек Ґай,27 котрый як бывшый 
директор школы з навчанём русиньского языка публі-
цї представив Сучасный став і перспектівы едукації 
Русинів Словакії. Автор на зачатку свого выступу в менї 
Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові поґрату-
ловав ІРЯК к 20. юбілею ёго фунґованя. Науковець під-
креслив, же в іновованім штатнім едукачнім проґрамі 
уж самостатно фіґурує русиньскый язык і література а 
же в рамковых учебных планах є розписана конкретна 
годинова дотація русиньского языка про кажду класу. 
На конець методік высловив думку, же треба підхопити 
школярїв на основных школах, а тогды русиньскый 
язык ся буде навчати і на середнїх школах. Далшов 
реферуючов была доц. Снєжанка Велікова, ПгД.28 з темов 
Медийное присутствие русинов в интернет-СМИ. Як 
послїднїй реферуючій нелем в рамках ІІІ. секції, но і в 
рамках першого дня конференції быв Мґр. Валерій Па-
дяк, к. н.,29 котрый по серії лінґвістічных і історічных 
тем заінтересовав рефератом з области русиньской 
літературы Закладины реалізма у карпаторусинськів 
літературі и творчость лемківського драматика Г. 
Гануляка. ІІІ. тематічна секція скінчіла о 18.50 год. за-
ключнов полемічнов діскусіёв. По нїй ся участници од-
обрали на святочну вечерю, де доц. ПгДр. Анна Плїш-
кова, ПгД. к славностному припитку повіла пару слов. 
Вечеря вытворила простор на глубше зознамлїня меджі 
новшыма і старшыма бадателями у сферї русиністікы.

Другый день конференції (пятніця 19. 10. 2018) быв 
по першый раз в історії высокошкольской русиністікы 
присвяченый научно-выскумным презентаціям най-
мо лод шых русиністів. Докторьску секцію під назвов 
Русиньскый язык і русиньска література в баданях 
докторантів Пряшівской універзіты вів Мґр. Вале-
рій Падяк, к. н., котрый як першого вызвав выступити 
ПгДр. Йозефа Більского30 з темов Substantívna dekli-
nácia v spisovnej rusínčine a slovenčine na pozadí pá-
dového synkretizmu. Як друга выступила Мґр. Міхала 
Голубкова,31 котра із замірянём на вопросны часткы і 
містоназывникы ці, хто, што представила Выражіня 
вопросной модалности в русиньскім языку. По двох 
лінґвістічных темах ся хопив слова Мґр. Міхал Павліч, 
ПгД.32 з літературно орьєнтованым рефератом Твор-
чость Юрка Харитуна як приклад вырівнованя ся з 
травматічнов скушеностёв. Автор посередництвом 
інтерпретації книжкы Мої жалї указав на тематізацію 
травмы у Русинів на прикладї будованя водной гати 
Старина. Тот реферат і цїлкове спрацованя авторовой 
дізертачной роботы одборно оцїнила проф. Др. габ. 
Олена Дуць-Файфер, причім додала, же в русиньскій лі-
тературї ровина представлює неґатівны асоціації, закы 
горы наспак – позітівны. Старшы робітници напрямили 
докторантів при їх далшім баданю. В заключіню доц. 
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. закінчіла цїлу конференцію 



Позначкы
1 Статя є выступом з ґрантовой задачі пройекту „VEGA“ Мі-

ністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой 
републікы і Словацькой академії наук Дінамічны процесы в 
сучасній языковій славістіцї ІІІ. ч. 1/0383/17 (2017 – 2019)

2 Ближе попозерай статю Й. Білского (2015).
3 Конференція была реалізована з фінанчнов підпоров Фонду 

на підпору културы народностных меншы.
4 Дале ІРЯК.
5 Сучасный ректор Пряшівской універзіты в Пряшові. 
6 Професор Торонтьской універзіты в Канадї. 
7 Штатный таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і 

шпорту Словацькой републікы за партію Most-Híd. 
8 Кодіфікатор списовного русиньского языка на Словакії і 

бывшый доцент на ІРЯК. Додаєме, же науковець ся народив 
28. октобра 1936 а Людовіт Штур 28. октобра 1815 (Bilský, 
2016). І з той прічіны мож доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., озна-
чіти за русиньского Штура. 

9 Директорка Одбору навчаня народностных меншын Мініс-
терства школства, наукы, баданя і шпорту СР.

10 Бывшый доцент на Катедрї словацького языка Інштітуту 
словакістікы і медіалных штудій на Факултї гуманітных і 
природных наук Пряшівской універзіты в Пряшові і історічно 
першый ґарант бакаларьского штудійного проґраму в сферї 
русиністікы на ПУ.

11 Доцентка на Катедрї комунікачной і літературной выховы 
Педаґоґічной факулты Пряшівской універзіты в Пряшові і 
друга ґарантка бакаларьского і маґістерьского штудійного 
проґраму Русиньскый язык і література.

12 Професорка на ІРЯК і історічно перша ґарантка докторанть-
ского штудійного проґраму на ПУ Славістіка – русиньскый 
язык і література.

13 Професор на Катедрї середнёевропскых штудій Інштіту-
ту україністікы і середнёевропскых штудій Філозофічной 
факулты Пряшівской універзіты в Пряшові і сучасный ґарант 
докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый 
язык і література.

14 Професор з Інштітуту русістікы Філозофічной факулты Пря-
шівской універзіты в Пряшові а од року 2005 школитель 
першых дізертачных робот із сферы русиністікы на ПУ.

15 Професорка на Яґелоньскій універзітї в Кракові. 
16 Член Общества св. Йоана Крестителя.
17 Одборный асістент ІРЯК.
18 В общім іде о язык, котрый взникнув вырівнованём 

діалектных роздїлів. Первістно ішло о сполочный списовный 
язык старых Ґреків, котрый ся розвинув в 4. сторочу перед н. 
е. з антічных діалектів (Ivanová-Šalingová-Maníková, 1979)

19 Одборна асістентка на ІРЯК.

конштатованём, же на тій научній подїї ся появили і 
новы авторы і новы темы аналітічного і компаратівно-
го характеру, подяковала ся вшыткым за участь і за під-
пору – як веджіню Пряшівской універзіты, так і Фонду 
на підпору културы народностных меншын. Перед обі-
дом была сімболічным перерїзанём пантлика отворена 
Бібліотека карпаторусиністікы, котрой найновшы 
книжны публікації представив Мґр. Валерій Падяк, к. 
н. Єй отворїня оцїнив і проф. Др. Павел Роберт Маґочій, 
подля котрого є будованя класічных бібліотек неоддїл-
нов задачов каждого высокошкольского працовиска, 
затоже ани розсяглов діґіталізаціёв ся нїґда не пода-
рить вшытко зверейнити на інтернетї. На конець бы 
сьме очами словакісты хотїли оцїнити, же і на такы 
научны подїї суть призываны нелем представителї ака-
демічной громады, но і іншы представителї русиньскых 
орґанізацій враховано церькви і компетентных полі-
тіків, што наприклад на словакістічных научных кон-
ференціях не є звыком. З нашого погляду тот крок ру-
синістів представлює правилну путь, затоже функчнов 

сполупрацов з іншыма заінтересованыма субєктами ся 
высокошкольска русиністіка не заперать перед світом 
навколо, наспак, прислухує ся потребам Русинів в каждо-
деннім жывотї. Тота кооперація безпохыбы представлює 
проґрес в далшім цїлковім розвитку русиньского языка, 
народного оброджіня Русинів і в общім проґрес в сферї 
русиністікы. Як лінґвісты то видиме на прикладї частых 
управ нормы списовного русиньского языка (в порівна-
ню із словацькым языком), котра ся што в найбівшій мірї 
намыгать рефлектовати актуалны дінамічны процесы в 
русиньскім языку, котры взникають у звязи з інтензів-
нов словацько-русиньсков языковов інтерференціёв. 
Высокошкольскій русиністіцї при святкованю 20. юбілея 
єй екзістенції жычіме много успішных абсолвентів, якы 
ся будуть мочі дале реалізовати у выштудованім одборї 
в своїм професіоналнім жывотї, запаленых докторантів, 
котры дозрїють на світово узнаваных доцентів і профе-
сорів а іщі много научно-выскумных і публікачных успі-
хів на многая і благая лїта.
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Вступ
Історія высокошкольской карпаторусиністікы має понад 

200-річну традіцію. Єй зачаткы ся датують до кінця 18. сто-
лїтя, коли з підпоров австрійской цісарьской влады у Відню 
взникла ґрекокатолицька семінарія Віденьской універзіты 
Барбареум (1774 – 1784),1 а на Львівскій універзітї перша 
світьска высока школа про Русинів австрійской імперії 
Студіум Рутенум (1787 – 1809).2 В обидвох інштітуціях ся 
учів русиньскый язык і штудовали там Русины із вшыткых 
областей австрійского цісарьства, враховано штудентів з 
южных областей Карпат. Віденьске Барбареум фунґовало 9 
років а львівске Студіум Рутенум дакус веце як 20 років. 
Довше фунґовала Катедра русиньского языка і літературы, 
заложена 1848 року австрійсков владов на Львівскій універ-
зітї, де русиньскый язык абсолвовали нелем семінарісты, 
але і вшыткы штуденты. Катедра вытримала до 2. світовой 
войны і теоретічно ся занимала русиньскым языком і кул-
туров у цїлім Австро-Угорьску, але практічно ся концентро-
вала на язык галичскых Русинів.3 Перша універзітна кате-
дра, яка ся занимала шпеціално Русинами жыючіма на юг 
од Карпат, т. є. і в пряшівскій области, взникла в роцї 1919 
на Будапештьскій універзітї. По взнику Чехословакії (1918), 
коли Мадярьско стратило теріторії заселены Русинами, за-
рівно перестало підпоровати русиньску катедру на Буда-
пештьскій універзітї, яка заникла в роцї 1924.4

В 20. столїтю высокошкольска русиністіка з політічных 
прічін зазначіла дінамічнїшый розвой аж в ёго послїднїй 
четвертинї. На Універзітї в Новім Садї в бывшій Югославії, 
сучасній Сербії, быв у роцї 1972 створеный наперед лек-
торат, якый по девятёх роках ся перетрансформовав на 
Катедру русиньского языка і літературы. Єй дїятельство 
є звязане з такыма ученыма, як проф. Др. Юліян Рамач, 
проф. Др. Михал Фейса і другыма.5 Далша Катедра русинь-
ской (і україньской) філолоґії была створена в роцї 1992 на 
Высшій педаґоґічній школї Дёрдя Бешенї в мадярьскій Нї-
редьгазї, де фунґовала до року 2013 і была звязана главно 
з меном професора Др. Іштвана Удварі, к. н.6 Наслїдно ма-
дярьска высокошкольска карпаторусиністіка мала своє не-
довге продовжіня у Высшій школї Ференца Ґала в Сеґедї, в 
рамках котрой фунґовав Русиньскый научно-бадательскый 
інштітут в Сарвашу (2014 – 2015) на челї з професором Др. 
Михаилом Капралём, к. н.7 Свою 16-річну традіцію карпато-
русиністіка зазначіла і на Педаґоґічній універзітї в Крако-
ві (2001 – 2017), яка была звязана главно з меном Др. габ. 
Олены Дуць-Файфер.8 На Словакії історія высокошкольской 
карпаторусиністікы є звязана з Пряшівсков універзітов, де 
ся розвивать од року 1998 до днешнїх днїв.9 

З вырахованого видно, же од послїднёй четвертины 20. 
ст. аж до сучасности по Новосадьскій універзітї найдовшу 

традіцію має высокошкольске навчаня русиньского языка 
на Пряшівскій універзітї як на єдиній універзітї в Словаць-
кій републіцї.10 1. септембра 2018 минуло 20 років од часу, 
коли словацька карпаторусиністіка дістала простор на свій 
розвой на академічній уровни, а то вдяка політічным змі-
нам выкликаным нїжнов револуціёв у країнах середнёй і 
выходной Европы в роцї 1989.

Словацька высокошкольска русиністіка 
в дінамічных процесах 

Русиньска громада на Словакії, домашнї і загранічны 
учены, представителї штатных інштітуцій і русиньскых 
народностных орґанізацій 20-річный юбілей вы со ко-
школь ской карпаторусиністікы собі припомянули посе-
редництвом меджінародной научной конференції орґа-
нізованой Інштітутом русиньского языка і културы на 
Пряшівскій універзітї в днях 17. – 19. октобра 2018.11 Факт, 
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же днесь ся на розвой карпаторусиністікы в контекстї Пря-
шівской універзіты уж позераме як на цалком природный 
яв, а не як на даякый шпеціалный ці екстраордінарный 
яв, не значіть, же то было так все, т. є. од самого зачатку, 
одколи карпаторусиністіка ся стала інтеґралнов частёв 
академічного жывота на Словакії.12 Ани здалека нї, бо по-
час нелем минувшых 20 років, але цїлого пореволучного 
періоду, сьме были свідками многых проблемів, періпе-
тій, але тыж обєктами цїленых атаків,13 котры было тре-
ба пережыти і здолати, жебы сьме ся дожыли вызначного 
року 2018 а з ним і 20-річного юбілею высокошкольской 
карпаторусиністікы. Почас того періоду вопрос бытя ака-
демічной карпаторусиністікы на Словакії часом стояв цал-
ком інакше: Ці має высокошкольска карпаторусиністіка 
на Словакії холем мінімалну перспектіву? Такый вопрос 
у конкретных роках быв цалком леґітімный, кедь возь-
меме до увагы найвызначнїшы ініціатівы настолёваны в 
конкретных періодах офіціалнов репрезентаціёв Русинів 
по роцї 198914 і неґатівны реакції на них з боку розлічных 
штатных орґанів і інштітуцій, напр. сістематічна неґація 
орґанами Універзіты Павла Йозефа Шафарика в Кошіцях 
леґітімных жадостей представителїв русиньской народ-
ностной меншыны – по леґалізації русиньской народности 
в Чехословакії – зачати вести высокошкольску освіту в ма-
териньскім языку Русинів і так зачати выховлёвати учіте-
лїв русиньского языка про 1. ступінь народностных школ 
в реґіонах, де жыють Русины; або 1. семінар русиньского 
языка в роцї 1992, якый пізнїше быв зафіксованый під на-
звов Першый меджінародный конґрес русиньского языка,15 
не было мож в роцї 1992 зорґанізовати на академічній те-
ріторії, але лем мімо нёй – в Бардеёвскых Купелях; кедь в 
роцї 1993, т. є. в передволебнім часї, была придїлена Універ-
зітї Павла Йозефа Шафарика в Кошіцях шпеціална фінанч-
на дотація в сумі 1,5 міліона словацькых корун на створї-
ня і матеріалне выбавлїня Інштітуту русиньского языка і 
културы, про котрый універзіта не могла „найти‟ вольны 
просторы на академічній теріторії, зато два рокы (1993 – 
1994) інштітут фунґовав у пронаятых просторах на уліцї 
Словеньскій ч. 87, т. є. в сучаснім будинку Уряду роботы 
соціалных дїл і родины в Пряшові, а по змінї політічной сі-
туації по вольбах в роцї 1994 уж не дістав дотацію на про-
наїманя просторів і заникнув, причім ёго маєток універзіта 
пороздїлёвала по окремых катедрах і цїла ініціатіва пред-
ставителїв Русиньской оброды вышла нанивіч; кедь Іншті-
тут русиньского языка і културы – хоць мімо академічной 
теріторії – быв за два рокы фінанчной підпоры способный 
закінчіти роботы на приправах кодіфікації русиньского 
языка, але з політічных прічін кодіфікація русиньского 
языка была огрожена і докінця нежелана про дакотрых 
словацькых высшых штатных урядників; кедь в роцї 1998, 
т. є знову в передволебнім періодї, штат придїлив універ-
зітї шпеціфічну штатну дотацію на мзды трёх робітників 
Оддїлїня русиньского языка і културы, котрым в одлеглій 
части высокошкольского ареалу была придїлена на роботу 
засїдалня бывшого РОГ16 із старым і уж одписаным бутором 
і техніков – із візіёв, же тота акція буде знову лем „дочасна‟; 
кедь процес акредітації першого бакаларьского учітельско-
го проґраму высокошкольского навчаня Русиньскый язык і 
література місто пів рока тырвав три рокы (2002 – 2004) і за 
тот час быв або замірно стримованый конкретныма орґана-
ми і особами універзіты, або, хоць акредітачный спис часом і 
поступив з універзіты на Акредітачну комісію як порадный 
орґан Міністерства школства СР, але там із незнамых прі-
чін „пропав‟ і сітуація ся змінила аж по опублікованю Отво-
реного писма тогдышнёму ректорови ПУ, підписаного ме-
джінароднов академічнов громадов карпатьскых Русинів 

з европскых і америцькых універзіт17; або кедь Оддїлїня 
русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї, яке 
взникло в роцї 1998 в рамках Інштітуту народностных шту-
дій і чуджіх языків Пряшівской універзіты, было по змінї 
веджіня універзіты і інштітуту здеґрадоване лем на „ґрупу 
про русиньскый язык і културу“ (2006) ... 

На основі того видно, же ініціатівы русиньской репре-
зентації на Словакії з 90-х років 20. ст. в контекстї розвоя 
высокошкольской едукації в материньскім русиньскім 
языку спочатку або не приносили позітівны выслїдкы в 
довгім горізонтї часу, або практічне рїшаня настолёваных 
проблемів было замірно стримоване, або уж в самім зародку 
дакотры ініціатівы были одсуджены на неуспіх. Спомеджі 
найважнїшых сьме увели лем дакотры, котрых сьме были 
або прямыма свідками, або сьме зареґістровали автентічны 
розповідї дакотрых прямых свідків і участників, або інфор-
мації сьме здобыли з архівных документів з 90-х років 20. 
ст., якы ся находять в архіві сучасного Інштітуту русиньско-
го языка і културы Пряшівской універзіты.

Прикладів, коли перспектіва высокошкольской кар па то-
ру си ністікы на Словакії по роцї 1989 ся нам відїла як непер-
спектівна, мож бы было найти веце, але не є то нашым цїлём. 
Скорїше резултаты, высновкы або выводы з конкретных 
неприязных сітуацій суть про нас важны, бо вказує ся, же 
кажда така проблема, періпетія ці атак, іщі веце мотіво-
вали офіціалных представителїв Русинів на Словакії, але 
тыж академічных робітників у карпаторусиністіцї в меджі-
народнім контекстї глядати такы пути, рїшіня і проєкты, 
резултаты якых бы были видны і акцептованы шырше, як 
лем в мантінелах Пряшівской універзіты, або лем Словаць-
кой републікы.18 

Днесь можеме сконштатовати, же то быв успішный 
выбер, вдяка якому можеме ту, на Пряшівскій універзітї 
нелем обєктівно ся попозерати на пройдженый 20-рочный 
період, але i докінця реално уважовати о будучности кар па-
то русиністікы на тій універзітї і на Словакії, маючі першых 
абсолвентів нелем бакаларьского, маґістерьского,19 але 
і докторьского20 проґраму на базї русиньского языка і 
літературы21 і рихтуючі ся на реалізацію новых проґрамів 
навчаня. Правда, Русины у сферї высокошкольской освіты 
на базї свого материньского языка нїґда бы ся не могли діс-
тати аж до такого штадія уважованя, не быти новембра 1989 
року, не быти кодіфікації русиньского языка в роцї 1995 і 
не быти леґітімного проґраму домашнїх і меджінародных 
русиньскых орґанізацій і їх найвысшых представителїв, 
якы освіту в материньскім языку од самых початків третёго 
возродного процесу карпатьскых Русинів в 90-х роках 20. 
столїтя клали на першы місця своїх народно-возродных 
проґрамів і старали ся їх цїлено реалізовати в практіцї.22 

Выслїдкы русиньского руху у сферї школства оцїнює-
ме як природну інтеґралну часть процесу народной само-
ідентіфікації Русинів по роцї 1989. На їх зачатку стояли 
ініціатівы домашнёй културно-сполоченьской орґанізації 
Русинів – Русиньской оброды (1990) і меджінародного ру-
синьского руху під покровительством Світового конґресу 
Русинів (1991). Обидвом субєктам належать тыж вызначны 
ініціатівы на полю рїшаня русиньского языкового вопросу: 
Світовому конґресу Русинів за ініціованя Першого меджі-
народного конґресу русиньского языка (Бардеёвскы Ку-
пелї, 1992), якый накреслив основну стратеґію языкового 
планованя, а Русиньскій обродї за практічну реалізацію 
той стратеґії в подобі заложіня першой научной інштітуції 
– Інштітуту русиньского языка і културы при Русиньскій 
обродї в Пряшові (1993 – 1994), яка вдяка фінанчній, хоць 
короткодобій, підпорї штату під веджінём доц. ПгДр. Юрія 
Панька, к. н., пізнїше доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., ся за-



чала занимати формованём нормы будучого літературного 
языка Русинів на Словакії. Положены нима основы профе-
сіоналной лінґвістічной роботы над русиньскым языком 
зачатком 90-х років 20. ст. принесли плоды нелем в подобі 
кодіфікації русиньского языка,23 але наслїдно і в ёго прак-
тічній реалізації в окремых сферах народностного жывота 
Русинів.24

Ревіталізація народной ідентічности Русинів карпатьско-
го реґіону, котрій помогла „нїжна“ револуція в роцї 1989, 
ожывила і в условіях Словацькой републікы цїлый комп-
лекс народностных проблемів звязаных із жывотом той 
народностной меншыны, котра по списованю людей в роцї 
2011 ся стала третёв найвекшов народностнов меншынов 
жыючов у Словацькій републіцї – по мадярьскій і ром-
скій.25 Переважна часть єй проблемів але є характерістіч-
на про екзістенцію будь-котрой народностной меншыны. 
Про захованя основных атрібутів каждой з них ся выжадує 
ініціатівный і раціоналный приступ к їх рїшаню з боку 
самой меншыны, і ефектівный, лоялный і толерантный 
з боку штату. За найважнїшы з них Русины, і нелем тоты, 
котры жыють на Словакії, од самого зачатку поважовали: 
леґалізацію своёй народной ідентічности, яка за влады 
тоталітной ідеолоґії (50. – 90. рокы 20. ст.) была заказа-
на; кодіфікацію русиньского літературного языка; заве-
джіня русиньского літературного языка до розлічных 
сфер жывота громады; розвой русиньского школства.

В контекстї наповнёваня декларованых цїлїв, од школь-
ского року 1997/1998 на Словакії з помочов штату взни-
кають основны школы з навчанём русиньского языка, 
пізнїше і з навчалным языком русиньскым. Тот факт собі 
выжадовав безодкладно зачати приправлёвати ква лі фі-
кованы учітельскы кадры про тоты народностны школы. З 
тым цїлём 1. септембра 1998 на Пряшівскій універзітї (ПУ) 
быв створеный Інштітут народностных штудій і чуджіх 
языків (ІНШЧЯ), якый взникнув з ініціатівы представите-
лїв русиньской народностной меншыны і вдяка шпеціалній 
дотації штату. В рамках спомянутого інштітуту як перше за-
чало свою роботу Оддїлїня русиньского языка і културы 
(ОРЯК) з трёма робітниками: двома научно-педаґоґічныма 
– доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., і ПгДр. Анна Плїшкова, і єд-
нов адміністратівнов – Аліца Турокова-Меценёва, на мзды 
котрых придїлило фінанції Міністерство школства СР із 
своїх шпеціфічных здроїв. 

Навчаня русиньского языка у формі розшырюючого 
штудія на Пряшівскій універзітї ся зачало реалізовати в 
академічнім роцї 1999/2000 в першім рядї про штудентів 
штудійного проґраму (ШП) Учітельство про І. ступінь осно-
вной школы Педаґоґічной факулты ПУ. Одборным ґаран-
том проґраму розшырюючого навчаня русиньского языка, 
котрый ся на ПУ реалізовав у роках 1999 – 2006, быв доц. 
ПгДр. Василь Ябур, к. н. Предметы штудійного проґраму 
окрем спомянутых педаґоґів пізнїше учіли і далшы новы 
робітници інштітуту – Мґр. Алена Блыхова, ПгДр. Кветос-
лава Копорова, але і учітелї з іншых катедер ПУ: проф. ПгДр. 
Осиф Сіпко, ПгД., доц. ПгДр. Валерій Купко, к. н., доц. ПгДр. 
Мірон Сисак, к. н., доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. н. – вшыткы 
з Катедры російского языка і літературы Філозофічной 
факулты ПУ.

У звязи з приготовлёванём на акредітацію першого бака-
ларьского проґраму заміряного на русиньскый язык і літера-
туру – як зачав платити в СР новый высокошкольскый закон 
в роцї 2002, подля котрого каждый высокошкольскый про-
ґрам навчаня і каждый предмет у тім проґрамі мусив мати 
свого одборного ґаранта, сповнюючого становлены прісны 
крітерії – робітници ОРЯК были прямо конфронтованы з не-
приязнов сітуаціёв абсенції на Словакії одборных ґарантів 

про русиньскый язык. Закон але допущав у такых сітуаціях 
выняткы, што значіло, же ґарантом учітельского проґраму 
ся міг стати доцент із близкого одбору. Зато тогдышнїй ди-
ректор інштітуту професор РНДр. Іван Бернасовскый, др. н., 
з веджінём універзіты спробовали здобыти ґаранта з рядів 
словакістів. Вдяка згодї доц. ПгДр. Франтїшка Рущака, к. н. 
(2004) з Факулты гуманітных і природных наук ПУ, а пізнї-
ше доц. ПгДр. Любы Січаковой, к. н. (2007) з Педаґоґічной 
факулты ПУ, котры ся стали першыма одборныма ґарантами 
бакаларьского а пізнїше і маґістерьского ШП Русиньскый 
язык і література (в комбінації), высокошкольскы штудії 
русиньского языка і літературы на ПУ по успішнім, хоць не-
традічно довгім процесї акредітації, мож было отворити в 
академічнім роцї 2006/2007. На докреслїня треба додати, 
же перша доцентка в новодобій історії розвоя русиньского 
языка і карпаторусиністікы (позн.: авторка статї) ся на Сло-
вакії габілітовала аж в роцї 2010,26 в котрім на ПУ сучасно 
доходить к змінї одборного ґаранта в обидвох учітельскых 
ШП Русиньскый язык і література. 

По персоналных змінах на челї Пряшівской універзіты 
а наслїдно і на челї тогдышнёго Інштітуту народностных 
штудій і чуджіх языків в роцї 2006 доходить к змінї назвы 
інштітуту, ёго штатуту і заміряня. Наслїдком уведженых 
змін Оддїлїня русиньского языка і културы было пере-
трансформоване лем на „ґрупу про русиньскый язык і кул-
туру“ в рамках нового Оддїлїня про баданя народностной 
проблематікы Інштітуту реґіоналных і народностных 
штудій ПУ. Обсяг ёго роботы але зістав незміненый. 

Од зачатку екзістенції ОРЯК ёго робота была роздїлена 
до дакількох главных сфер: научного баданя і нормот-
ворїня русиньского літературного языка; педаґоґічно-
выховной; публікачной; документачной.

Вызначнов сферов роботы оддїлїня было тыж при го тов-
лёваня і одборнe посуджованя педаґоґічных документів і 
учебників потребных про заведжіня предмету русиньскый 
язык і култура на обидва ступнї основных школ і на се-
реднї школы в СР, пропаґація актівіт інштітуту, Оддїлї-
ня русиньского языка і културы, але главно можностей 
высокошкольскых штудій русиньского языка і літературы 
на ПУ, дале приготовлёваня властных научных проєктів, 
участь у проєктах заміряных на народностны меншыны 
іншых субєктів, кооперація із штатныма орґанами і іншті-
туціями, в комптенції котрых были народностны меншыны 
і мінорітны языкы, і т. д. 

У сферї научного баданя і нормотворїня русиньского 
языка робітници Оддїлїня русиньского языка і културы 
ІНШЧЯ, ІРНШ а пізнїше самостатного Інштітуту русиньско-
го языка і културы (ІРЯК) были на Пряшівскій універзітї ор-
ґанізаторами семох меджінародных научных конференцій 
із замірянём переважно на актуалну сітуацію і перспектівы 
карпаторусиньского літературного языка і карпаторусинь-
ской літературы: 1999, 2003, 2007, 2010, 2011, 2015, 2018.

У слїдованім періодї карпаторусиністы Пряшівской 
універзіты брали участь у дакількох вызначных домашнїх 
научных і едукачных проєктах: 
- в роках 2003 – 2005 у трирічнім штатнім проґрамі ба-

даня і розвоя під назвов Národ, národnosti a etnické 
skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (реалізатор 
Сполоченьсконаучный інштітут САН в Кошіцях), 

- в роках 1999 – 2011 каждорічно были запоєны до 
домашнёго ґрантового проєкту Міністерства школства 
СР – Tvorba učebníc rusínskeho jazyka a literatúry, в рам-
ках котрого з їх участёв і в їх авторстві на Словакії вышли 
вшыткы дотеперь выданы учебникы русиньского языка 
і літературы про основны і середнї школы з навчанём 
русиньского языка і з навчалным языком русиньскым.27



У данім періодї были робітници ІРЯК ПУ запоєны таксамо 
до дакількох меджінародных научных і книжных проєктів: 
- Slowniczek tematyczny I – II (коордінатор Надація на під-

пору лемківской меншыны Рутеніка у Варшаві, 2004, 
2006), 

- Encyсlopedia of Rusyn History and Culture (коордінатор 
Торонтьска універзіта, 2002, 2005), 

- до найважнїшого проєкту з погляду перспектівы русинь-
ского языка – приправы моноґрафії Русиньскый язык із 
серії Najnowsze dzieje języków slowiańskich в рамках ме-
джінародного научного проєкту Wspólczesne przemiany 
języków slowiańskich (коордінатор Uniwersytet Opolski – 
Instytut Filologii Polskiej, 1999 – 2002). Выданём той історіч-
ной моноґрафії (Opole, 2004, доповнене выданя із змі на ми: 
Opole, 2007) быв фактічно русиньскый язык прия тый сла-
вістами до родины славяньскых літе ра тур ных языків.

Інштітут русиньского языка і културы  
– нова етапа в розвою карпаторусиністікы 

Од 1. марца 2008 з ініціатівы тогдышнёго ректора ПУ 
професора РНДр. Рене Мат-
ловіча, ПгД., і по схвалїню 
Академічным сенатом ПУ в 
рамках Пряшівской універзіты 
на базї Оддїлїня русиньско-
го языка і културы взникнув 
самостатный Інштітут ру-
синьского языка і културы як 
научно-педаґоґічна інштітуція 
цїлоуніверзітного характеру.28 
Так як дотеперїшня робота 

Оддїлїня русиньского языка і културы в рамках Інштітуту 
народностных штудій і чуджіх языків (1998 – 2006), пізнї-
ше Інштітуту реґіоналных і народностных штудій (2006 
– фебруар 2008), і робота Інштітуту русиньского языка 
і културы корешпондує з ёго назвов. Інштітут як єдина 
своёй сорты научна інштітуція на Словакії заміряна на кар-
паторусиністіку є сучасно поважована за найвысшу научну 
інштітуцію про нормотворїня русиньского літературного 
языка. З того погляду в ёго компетенції є баданя і розвой 
у даній сферї, котрому в згодї зо Штатутом ІРЯК ПУ пома-
гать робота языковой комісії як порадного орґану ІРЯК 
ПУ. 

Створїня самостатного інштітуту і акредітація ново-
го штудійного проґраму Русиньскый язык і література (в 
комбінації) про бакаларьскый і маґістерьскый ступінь на-
вчаня, выжадали собі персонално добудовати інштітут. Про 
ІРЯК ПУ тот крок значів розвой ёго научной роботы, дока-
зом чого суть публікації робітників інштітуту29 і їх цітова-
ня домашнїма і загранічныма ученыма, ініціатівы в пред-
кладаню научных проєктів а зарівно успіхы в здобываню 
ґрантів з домашнїх научных і културно-едукачных аґен-
тур Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту (VEGA, 
KEGA), із штруктуралных фондів Европской унії (Аґентура 
МШНБіШ СР про штруктуралны фонды ЕУ, дале АШФ ЕУ), 
з ґрантовой сістемы Уряду влады СР – проґраму Култура 
народностных меншын а од року 2018 з Фонду на підпору 
културы народностных меншын. 

Робітници ІРЯК ПУ од взнику інштітуту в роцї 2008 были а 
таксамо і в сучасности суть одборныма ґарантами і сполуґа-
рантами рїшаня дакількох, про розвой кар па то русиністікы 
в Словацькій републіцї барз выз нач ных проєктів:
- в роках 2008 – 2010 трирічного проєкту Rusínsky spisov-

ný jazyk na Slovensku: výskum a vývoj (VEGA 1/0399/08),
- в роках 2013 – 2015 трирічного проєкту АШФ ЕУ Zlep-

šenie jazykových kompetencií študentov Prešovskej uni-

verzity v Prešove v jazykoch národnostných menšín (ITMS 
261102302105),

- в роках 2013 – 2017 пятьрічного проєкту Slovenčina v 
kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku (APVV-
0689-12, ґарант ФФ УК Братїслава),

- в роках 2014 – 2015 дварічного проєкту Aktualizácia prí-
stupov k vyučovaniu rusínskeho jazyka, literatúry a kultú-
ry na 1. a 2. stupni VŠ štúdia (KEGA 023PU-4/2014),

- в роках 2014 – 2016 трирічного проєкту Morfológia a slo-
votvorba rusínskeho jazyka (KEGA 025PU-4/2014),

- в роках 2014 – 2016 трирічного проєкту Dynamické pro-
cesy v súčasnej jazykovednej slavistike (Kapitoly z výsku-
mu slovenčiny, rusínčiny, poľštiny a ukrajinčiny) (VEGA 
1/0072/14),

- в роках 2017 – 2019 трирічного проєкту Dynamické 
procesy v súčasnej jazykovednej slavistike III. (Kapitoly 
z výskumu slovenčiny, poľštiny, rusínčiny a ukrajinčiny) 
(VEGA 1/0383/17),

- в роках 2018 – 2020 трирічного проєкту Konštituovanie 
ortoepie a aktualizácia ortografie rusínskeho jazyka v ko-
rešpondencii s najnovšími výskumami a potrebami praxe 
(KEGA-022PU-4/2018).

Беручі огляд на актуалну сітуацію і потребу русиньской 
громады, ІРЯК ПУ має амбіцію перспектівно ся занимати 
і баданём іншых сфер жывота русиньской народностной 
меншыны. Окрем языка думаєме передовшыткым на літе-
ратуру і културу, сферу умелецтва, театру, історії, церькви, 
културно-сполоченьскых актівіт русиньской народностной 
меншыны, проблемы народной ідентічности, асімілачны 
тенденції і т. д. Така візія але выжадує далшы належны 
одборны ґаранції, кедь хочеме уважовати о новых про-
ґрамах штудій, в каждім припадї але сістематічну выхову 
кваліфікованых ученых про даны сферы познаня, котра 
в СР в сучасности є лем у компетенції даного інштітуту, в 
рамках котрого в роках 2008 – 201530 на базї Штатуту ІРЯК 
ПУ розвивали свою роботу слїдуючі оддїлїня і на 100%-ный 
або на 50%-ный робочій контракт робили слїдуючі научно-
педаґоґічны, научны і адміністратівны робітници:
1. Оддїлїня русиньского языка – проф. ПгДр. Юлія Дуда-

шова, др. н., доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н. (1998 – 2017), 
доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копо-
рова, ПгД., Мґр. Зденка Цітрякова (інтерна докторант-
ка), Мґр. Міхала Голубкова (інтерна докторантка), ПгДр. 
Марта Бенькова, ПгД. (2011 – 2013),

2. Оддїлїня русиньской літературы і културы – Мґр. Ва-
лерій Падяк, к. н., Мґр. Мiхал Павліч, ПгД. (до 31. авґуста 
2018 інтерный докторант, од 1. октобра 2018 одборный 
асістент), Мґр. Алена Блыхова (2006 – 2011), ПгДр. Марія 
Мальцовска (2008 – 2010), доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. 
н. (2012 – 2015),

3. Оддїлїня русиньской історії – ПгДр. Станїслав Ко неч-
ный, к. н. (2009 – 2018), 

4. Оддїлїня документачно-бібліоґрафічне і адмініс тра-
тівне – Мґр. Аліца Вєтошевова.

Інштітут при реалізації дакотрых предметів бака-
ларьского і маґістерьского ШП подля потреб кооперо-
вав і кооперує і з екстерныма учітелями і одборниками 
з практікы з окремых сфер познаня, котры суть обсягом 
штудійных планів акредітованых проґрамів навчаня: Мґр. 
Марек Ґай – учітель русиньского языка в Основній школї 
в Радванї над Лабірцём і зарівно учітель контінуалной 
освіты Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові, Мґр. Зу-
зана Андреёва, ПгД., етнолоґічка, Мґр. Мартін Цубяк – му-
зейный едуколоґ і директор Музея модерного уменя Енді 
Варгола в Меджілабірцях, Мґр. Маріян Марко – герец і ди-
ректор Театру Александра Духновіча в Пряшові, Мґр. Марія 



Ланцошова, ПгД., тлумачнічка, Мґр. Сілвія Зелінкова, дако-
лишня редакторка русиньского колектіву Главной редакції 
народностно-етнічного высыланя Словацького радія в 
Кошiцях. 

За барз вызначну, правда, кедь не найвызначнїшу, сферу 
інтересу і актівіт ІРЯК ПУ поважуєме педаґоґічну робо-
ту. Конець-кінцїв, Оддїлїня русиньского языка і културы 
в рамках першого ІНШЧЯ кінцём 1998 рока было основане 
зо заміром – зачати выховлёвати кваліфікованых учітелїв 
про основны школы з навчанём русиньского языка і з на-
вчалным языком русиньскым. З той прічіны быв зложе-
ный, предложеный на акредітацію і Акредітачнов комісіёв 
СР быв і схваленый (2005, 2007) бакаларьскый штудійный 
проґрам Русиньскый язык і література в комбінації 
предметів у рамках штудійного одбору 1.1.1 Учітельство 
академічных предметів про денну і екстерну форму навча-
ня, котрый у денній формі ся реалізує од академічного рока 
2006/2007. Наслїдно в роцї 2009 быв акредітованый а зачав 
ся і реалізовати маґістерьскый ШП. З цїлём комплексной 
выховы кваліфікованых ученых-карпаторусиністів, ІРЯК ПУ 
в роцї 2013 приправив на акредітацію першый на Словакії 
і на світї докторьскый проґрам на базї русиньского языка і 
літературы Славістіка – русиньскый язык і література, кот-
рый ПУ реалізує од академічного рока 2014/2015 в інтерній 
і екстерній формі навчаня. Першым одборным ґарантом 
докторьского проґраму на ПУ ся стала проф. ПгДр. Юлія 
Дудашова, др. н., вызначна словацька славістка, котра 
колектів робітників ІРЯК ПУ розшырила в роцї 2012 і під її 
менторством проґрам быв выготовленый. Од року 2016 но-
вым ґарантом докторьского проґраму Славістіка – русинь-
скый язык і література на ПУ є словацькый літерат проф. 
ПгДр. Петер Каша, к. н., під менторством котрого написав 
і в академічнім роцї 2017/2018 (28.8.2018) успішно обгаїв 
дізертачну роботу з русиньской літературы першый аб-
солвент того проґраму Мґр. Міхал Павліч, ПгД. Позітівным 
фактом є, же першыма штудентами докторьского проґраму 
ся стали абсолвенты бакаларьского і маґістерьского 
ШП Русиньскый язык і література, то значіть докторан-
ты із соліднов базов знань з карпаторусиністікы, котры 
вырїшили їх проглубити на третїм ступню высокошколь-
ского навчаня. Вдяка тому од академічного рока 2018/2019 
колектів кваліфікованых ученых-карпаторусиністів і 
робітників ІРЯК ПУ розшырили першы абсолвенты док-
торьского проґраму навчаня, котры вырїшили робити у 
сферї высокошкольской карпаторусиністікы. А то є барз 
позітівна основа про перспектіву карпаторусиністікы на ПУ, 
але і самого Інштітуту русиньского языка і културы. З на-
шого погляду сьме свідками переломного періоду в історії 
высокошкольской карпаторусиністікы нелем на Словакії, 
але і в шыршім европскім контекстї, затоже по першыраз 
до высокошкольской практікы зачінають вступати абсол-
венты вшыткых трёх ступнїв высокошкольской освіты на 
базї русиньского языка і літературы.31 

На основі высше уведженого можеме сконштатовати, же 
ядро екзістенції Інштітуту русиньского языка і културы 
ПУ видиме в утриманю ёго педаґоґічной роботы. Фактічно, 
обєктівна правда є така, же никотра інша універзіта на 
Словакії не дає можности штудовати тот мінорітный 
язык і културу. Затоже в Пряшові як історічнім центрї ру-
синьской културы ся уж конкретны условія створили – 
інштітуціоналны і персоналны – думаєме собі, же є важне їх 
розвивати і в будучности. 

Про будучность уведженых проґрамів навчаня і выхо-
ву кваліфікованых карпаторусиністів за вызначный мо-
мент поважуєме розвивати контакты меджі катедрами, 
інштітуціями і універзітами, котры реалізують подобны 

штудійны проґрамы на базї мінорітных языків (Новосадь-
ска універзіта в Сербії), а тыж реалізовати взаємну выміну 
штудентів і учітелїв русиньского языка, респ. ученых-
карпаторусиністів. На хосен вшыткых Русинів бы могло 
быти приготовлїня і реалізація сполочного штудійного 
проґраму на базї карпаторусиністікы. 

Выходячі з домашнїх можностей думаєме собі, же про 
пропаґаціїю і розвой карпаторусиністікы, а посередницт-
вом нёй і про укрїплёваня духа толеранції бы было хосен-
не, якбы на основі взаємных договорів меджі окремыма 
інштітутами ПУ робітници ІРЯК ПУ в будучности могли 
брати участь у педаґоґічній і научній роботї дакотрых од-
борных катедер, респ. і факулт ПУ, котры приготовляють 
одборників на роботу в народностно змішаных реґіонах. З 
практічных скушеностей знаєме, же окреме важным є здо-
бываня языковых компетенцій з русиньского языка, як і 
комплексных знань о карпатьскых Русинах про штудентів 
теолоґії обидвох теолоґічных факулт ПУ (ґрекокатолиць-
кой і православной), котры по скінчіню штудій приходять 
до практікы до реґіонів з народностно змішаным жытель-
ством северовыходной Словакії – без основных знань о 
русиньскім етніку, ёго културї, традіціях, ідентіфікачных 
знаках і т. д., не бісїдуючі о тім, же і без знаня языка, респ. 
холем діалектів той народностной меншыны. 

Єднов з вызначных пріоріт од зачатку розвоя кар па то ру-
си ністікы на ПУ є будованя шпеціалізованой Біб ліо текы 
карпаторусиністікы, єдиной такой сорты в карпатьскім 
реґіонї, котра бы сохраняла пожадовану і унікатну 
літературу к даній проблематіцї нелем про штудентів, але і 
докторантів і ученых з ПУ, як і з іншых універзіт на Словакії 
і в загранічу. В роцї 1999 Меджінародна рада про науку і 
выміну (IREX) у Вашінґтонї Пряшівску універзіту собі вы-
брала за едукачный центер про академічных робітників-
карпаторусиністів і наслїдно каждорічныма гостями ІРЯК 
ПУ были, а суть і в сучасности, загранічны учены з Нїмецька, 
Росії, Україны, Мадярьска, Польщі, Сербії, Італії, Великой 
Брітанії, США, Канады. З той прічіны хочеме і в будучности 
придїляти векшу позорность розвою той шпеціалізованой 
бібліотекы, причім найвызначнїшы крокы в тім контекстї 
уж были зроблены: в роцї 2013 веджіня Пряшівской 
універзіты придїлило Інштітуту русиньского языка култу-
ры новы просторы в зреконштруованім севернім крылї бу-
динку Ректорату ПУ на Ул. 17. новембра 15 з єднов бівшов 
семінарнов класов, вгоднов на выбудованя бібліотекы, а 
зарівно выдїлило з розрахунку Ректорату ПУ фінанції на 
єй заряджіня. Наслїдно ІРЯК ПУ як сполуґарант проєкту 
Злїпшіня языковых компетенцій штудентів Пряшівской 
універзіты в Пряшові в языках народностных меншын здо-
быв з проєкту Европского соціалного фонду посередницт-
вом Операчного проґраму Едукація далшы фінанції на 
куплїня потребной літературы і выбудованя діґіталной 
Бібліотекы карпаторусиністікы на базї фондів унікатной 
Carpato-Rusyn Library Торонтьской універзіты в Канадї, ко-
тру за выше 40-річный період научно-педаґоґічной роботы 
там выбудовав ведучій катедры україністікы проф. Др. Па-
вел Роберт Маґочій, основатель модерной кар па то ру си ніс-
ті кы. Вдяка довгорoчній актівній кооперації з Торонтьсков 
універзітов і Карпаторусиньскым научным центром в США, 
Бібліотека карпаторусиністікы ІРЯК ПУ здобыла много 
цїнных публікацій і унікатну збірку мікрофілмів з обсягом 
русиньскых періодік, якы выходили од половины 19. до по-
ловины 20. ст., і котры служать штудентам і учітелям нелем 
з Пряшівской універзіты.32 

Найтяжшов роботов, котру ІРЯК ПУ робить, і в будучнос-
ти буде мусити робити іщі ініціатівнїше, є здобываня інте-
ресу у абсолвентів середнїх школ о высокошкольскы штудії 
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русиньского языка і літературы. Усвідомлюєме собі, же ак-
туална сітуація, котру характерізує меншый інтерес о тоты 
штудії на ПУ, є неґатівным наслїдком минулого політічного 
розвоя, в котрім русиньскый народностный і языковый во-
прос быв скоро елімінованый зо жывота общества, а з тым 
фактом і прямо корешпондуюча низка кількость школя-
рїв основных школ, котры ходять на годины русиньского 
языка, але главно абсенція навчаня русиньского языка у 
середнїх школах. З той прічіны робітници інштітуту в ко-
операції з іншыма штатныма і народностныма субєктами 
мусять вложыти омного веце сил до пропаґачных і освітнїх 
актівіт меджі штудентами середнїх школ, але і їх родічами, 
в сучасности уж і мімо теріторії Словацькой републікы, 
конкретно на Українї. З тым цїлём ІРЯК ПУ зачав з підпоров 
Уряду влады СР, проґраму Култура народностных меншын, 
орґанізовати три едукачны проєкты: зачінаючі роком 2008 
– День отвореных дверей на ПУ, од року 2009 Научный се-
мінар карпаторусиністікы, выслїдком котрого суть каж-
дорічно выдаваны рецензованы научны зборникы Studium 
Carpato-Ruthenorum, а од року 2010 Меджінародну лїтню 
школу русиньского языка і културы Studium Carpato-
Ruthenorum. Вшыткы тоты актівіты помагають шырити 
інформації о Русинах меджі шыроков громадов, інформації 
о розвою карпаторусиністікы на Словакії і в світї, як ай ін-
формації о можностях її штудій конкретно на Пряшівскій 
універзітї.

Заключіня
В контекстї высокошкольской освіты і наукы в Словаць-

кій републіцї є карпаторусиністіка новым проґрамом на-
вчаня і новов научнов дісціплінов. Її історія є довга лем 20 
років і тот юбілей є звязаный зо зродом першого Оддїлїня 
русиньского языка і културы Інштітуту народностных шту-
дій і чуджіх языків, якый пише свою історію од 1. септемб-
ра 1998 на Пряшівскій універзітї. Кінцём 90-х років 20. ст. 
Пряшівска універзіта ся стала третёв высокошкольсков 
інштітуціёв в Европі – по Новім Садї в Сербії і Нїредьгазї 
в Мадярьску – котра взникла з цїлём выховлёвати будучіх 
учітелїв русиньского языка і літературы, розвивати сфе-

ру знань з русиньского языка, літературы, културы, і так 
надвязати на скоро забыты традіції з давно минулой іс-
торії. Тота богата, хоць часом нежычлива ку карпатьскым 
Русинам 200-річна історія, наперек вшыткому, выплекала 
вызначных ученых і зафіксовала цїнны выслїдкы їх 
роботы,33 на котры в своїх научых роботах сістематічно ся 
одкликують і сучасници. 

З погляду історії части Европы, в котрій жыють і 
карпатьскы Русины, наш скромный юбілей, навыше, свят-
куєме в дуже сімболічнім часї – в юбілейнім роцї і докінця 
місяцю, в котрім собі шырока чехо-словацько-русиньска 
громада припоминать 100-річный юбілей зроду першо-
го сполочного штату Чехів, Словаків і Підкарпатьскых Ру-
синів. В тім контекстї юбілей карпаторусиністікы дає нам 
бівшу сімболіку, а, віриме, же і надїй на довшу перспектіву. 
Вдяка нёму Пряшівска універзіта ся стала холем на пару 
днїв центром карпаторусиністікы, до якого завітала ме-
джінародна громада ученых з девятёх країн світа (Кана-
да, Нїмецько, Україна, Мадярьско, Польща, Булгарія, Росія, 
Білорусія і Словакія), жебы представила выслїдкы своїх 
найновшых научных бадань з карпаторусиністікы, але так-
само жебы могла холем куртый час побыти в єдинім центрї 
высокошкольской карпаторусиністікы на Словакії, якый 
ся находить якраз на Пряшівскій універзітї, прямо спозна-
ти інштітуцію, в якій ся од року 1998 зродило 564 публіка-
цій розлічных катеґорій з карпаторусиністікы, выховали 
ся першы учітелї русиньского языка і літературы по роцї 
1989 про русиньскы народностны школы, але і першы 
докторанты професіонално заміряны якраз на карпатору-
синістіку. Хочеме підкреслити, же за резултатами роботы, 
за котры робітници ІРЯК ПУ были оцїнены многыма до-
машнїма і загранічныма оцїнїнями,34 стоїть в першім рядї 
сістематічна тверда робота каждого члена робочого колек-
тіву. Самособов, без стрїчного приступу веджіня Пряшів-
ской універзіты, Міністерства школства, наукы, баданя і 
шпорту СР, як і далшых штатных і народностных субєктів 
розвой карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї бы 
быв омного комплікованїшый а выслїдкы роботы омного 
скромнїшы.
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Рік 2018 ся несе в дусї святкованя 20-річа 
высокошкольской русиністікы на Словакії.

1. септембра 2018 минуло 20 років од зало-
жіня Інштітуту народностных штудій і чуджіх 
языків на Пряшівскій універзітї, частёв котрого 
ся стало Оддїлїня русиньского языка і културы 
як перша высокошкольска научно-педаґоґічна інш-
тітуція на Словакії по роцї 1989. Оддїлїня выникло 
з ініціатівы челных представителїв русиньской на-
родностной меншыны із наміром выхованя і навча-
ня прімарно учітелїв русиньского языка і културы, 
научного баданя языка, літературы, културы і іс-
торії карпатьскых Русинів і публікованя выслїдків 
научного дїятельства робітників Пряшівской 
універзіты в Пряшові з узко шпеціалізованой облас-
ти познаня – карпаторусиністікы. Тота научна діс-
ціпліна загорнює передовшыткым языковы вопросы 
русиньского языка як сістемы, вопросы кодіфіка-
ції того мінорітного языка, языко-научну компа-
ратістіку, проблемы фунґованя русиньского языка 
в контекстї вецеязычности і в контекстї выходо- і 
западославяньскых языків, соціолінґвістіку, значіть, 
вопросы споєны з функчныма сферами русиньского 
языка, але таксамо історію русиньского языка, істо-
рію русиньской літературы, історію карпатьскых Ру-
синів ітд.

Од року 1999 Універзітна книжніця Пряшівской 
універзіты зачала реґуларно евідовати і пулікачне 
дїятельство з области карпаторусиністікы як но-
вой научной дісціпліны в подмінках Пряшівской 
універзіты (ПУ). Першы публікації з русиньского 
языка і соціолінґвістікы были заевідованы од першых 
двох научно-педаґоґічных робітників Оддїлїня ру-
синьского языка і културы Інштітуту народностных 
штудій і чуджіх языків ПУ – доц. ПгДр. Василя Ябура, 
к. н., і ПгДр. Анны Плїшковой. Аж о сім років пізнїше 
ку ним поступно зачінають прибывати новы менa – 
Мґр. Алена Блыхова, ПгДр. Кветослава Копорова, 
ПгДр. Марія Мальцовска, Мґр. Валерій Падяк, к. 
н., проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н., ПгДр. Мар-
та Бенькова, ПгД – а з нима і новы области заміря-
ня: на історію русиньской літературы, проблематіку 
одборного і умелецького перекладательства, діа-
лектолоґію, компаратістіку славяньскых языків ітд. 
Із вшыткых уведженых робітників Універзітна 
книжніця ПУ евідує почас спомянутого 20-рoчного 
періоду контінуалне і непереставаюче публікачне 
дїятельство з карпаторусиністікы лем єдного зо 
спомянутых робітників – доц. ПгДр. Анны Плїшко-
вой, ПгД. Публікачне дїятельство далшых робітників 
ПУ, котре є заміряне на народностны языкы і културы, 

почас спомянутого періоду фунґовало в рамках інш-
тітутів із різныма назвами – Інштітут народностных 
штудій і чуджіх языків ПУ (1998 – 2006), Інштітут 
реґіоналных і народностных штудій ПУ (2006 – 
2008), Інштітут русиньского языка і културы (2008 
– 2015), Інштітут русиньского языка і културы Цен-
тра языків і култур народностных меншын ПУ (2015 
– дотеперь) – Універзітна книжніця (УК) ПУ евідова-
ла в конкретных періодах, в котрых у рамках даных 
інштітутів робили люде у встановленім тыжденнім 
робочім часї. За 20-річнный період УК ПУ заевідо-
вала 564 публікачных єдиніць робітників, котры 
орґанізачно были задїлены на высше уведжены 
робочі місця, подля катеґорій у згодї з выглашков 
Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Сло-
вацькой републікы ч. 456/2012 З. з. о у централнім 
реґістрї евіденції публікачного дїятельства і цен-
тралнім реґістрї евіденції умелецького дїятель-
ства. То значіть, же каждорічно Універзітна книжні-
ця ПУ заевідовала в середнїм коло 30 публікачных 
єдиніць – научных, одборных і умелецькых ро-
бот, котры были выданы як научны моноґрафії, 
высокошкольскы учебникы і одборны книжны пу-
блікації в домашнїх і загранічных научных часопи-
сах і зборниках, причім дакотры были заевідованы 
у світовых научных датабазах „WoS“ i „Scopus.“ 
Істым выповідным оцїнїнём якости заевідованых 
єдиніць з карпаторусиністікы суть цітації публікацій 
уведженых авторів домашнїма і загранічныма на-
уковцями, котры таксамо суть реґістрованы в різных 
світовых научных датабазах. Вызначным моментом 
про будучность карпаторусиністікы є главно мо-
лода ґенерація науковцїв, абсолвентів вшыткых 
трёх высокошкольскых проґрамів на базї русинь-
ского языка і літературы, котры до научно-педа-
ґоґічной практікы приходять сімболічно в роцї 
20-річа высокошкольской русиністікы в Сло-
вацькій републіцї. Їх научны роботы як інтерных 
докторандів Інштітуту русиньского языка і културы 
ПУ суть частёв того книжного выданя публікачного 
дїятельства. Записы публікачных єдиніць походять 
із датабазы Евіденції публікачного дїятельства ПУ, 
котры зробила Універзітна книжніця ПУ в Пряшові 
подля платных норматівів. 

За їх  приступ ку публікаціям, то значіть, за выданя 
окремой бібліоґрафії  з области карпаторусинітікы 
про потребы презентації Інштітуту русиньского 
языка і културы  Пряшівской універзіты в одноші-
ню к 20. рoчніцї высокошкольской русиністікы на 
Словакії веджіню Універзітной книжніцї Пряшівской 
універзіты щіро дякуєме.

Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., Центер языків і култур народностных  меншын – 
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, Словакія 

Першыраз вышла бібліоґрафія робітників Інштітуту 
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 

за рокы 1998 – 2018



ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2018 ч. 6
Дорогы чітателї,

в минулім чіслї Поздравлїня Русинів сьме вам представили найновшу творчость писателїв: Мико-
лая Ксеняка з Ружомберку, родака із села Камюнка, Штефана Смолея із Меджілаборець, родака із 
села Рошківцї, Осифа Кудзея з Няґова, родака із того села, як і Юрка Харитуна із Кежмарку, рода-
ка із села Остружніця, котрым Академія русиньской културы в СР в 2018 роцї выдала самостатны 
книжкы.

Теперь вам нукаме інформації і  выбраны поезії і прозовы творы з книжок трёх нашых юбілантів-пи-
сателїв: Михайла Гиряка (приповідкa), котрый жыв і творив у Пряшові, родака із села Пыхнї, Ште-
фана Смолея (любовна поезія),  як і Марії Ґіровой (патріотічна поезія) із Снины, родачкы із села 
Руське. На конець сьме выбрали в часї передрождественнім духовну поезію Осифа Кудзея з книжкы 
Пацеркы. 

Вірю, же наша літературна прилога  вам в холодных осїннїх днях принесе холем ку тепла і потїшіня. 
Приємне чітаня. А. З.    

ПгДр. Михайло Гиряк, к. н., ся народив у селї Пыхнї, 
окр. Снина, у многочленній родинї. 

Основну школу выходив в роднім селї. В 1952 роцї скін-
чів Штатну руську ґімназію в Гуменнім. По матурї 20. 
юна 1952 робив як книговник і учітель руського языка 
на учіліщу штатных робочіх залог при заводї Вігорлат в 
Снинї. Попри роботї екстерно штудовав на Педаґоґічній 

факултї Словацькой універзіты в Пряшові. У 1953 роцї 
зачав штудовати україньскый язык і літературу на фі-
лолоґічній факултї Высокой педаґоґічной школы в Пря-
шові, яку скінчів у 1957 роцї. Як штудент праксовав у 
пряшівскій українській редакції Дружно вперед. По пів-
річній воєньскій службі в Прахатїцях в Чехах вернув ся 
до редакції, де за два рокы написав коло 200 часописных 
статей. Дакотры з ёго матеріалів мали фолклорный ха-
рактер. Заслугов Івана Мациньского, М. Гиряк наступив 
до україньской редакції Словацького выдавательства у 
Пряшові, де в тім часї робив і вызнамный русиньскый 
писатель Михайло Шмайда. Стады одходить М. Гиряк 
на Філозофічну факулту універзіты П. Й. Шафарика в 
Пряшові на катедру україньского языка і літературы. Як 
одборный асістент став ся інтерным ашпірантом Філо-
зофічной факулты Універзіты Коменьского в Братїславі, 
де му із фолклорістікы быв школителём професор, Др. 
Андрей Меліхерчік, к. н. По обгаёбі кандідатьской дізер-
тації (1965) цїлый свій творчій потенціал присвятив збе-
раню і опису русиньского фолклору выходной Словакії. 

Як мож характерізовати ёго місто у выскумі русинь-
ского фолклору? Такый вопрос сьме му дали іщі за ёго 
жывота, кедь славив свою сімдесятку. Одповідь є інте-
реснов і про днешнёго чітателя. 

– Тяжко говорити о моїй ролї в русиньскім фолкло-
рї на Словакії, – повів нам у 2003 роцї почас ослав своїх 
сімдесятых народенин. – О тім можуть говорити іншы 
люде в близкій ці далекій будучности. В роботї каждо-
го выскумника, як в роботї каждого чоловіка, найдуть 
ся і плусы, і мінусы. Залежить од того, чого буде веце. 
Важным є сумлїня чоловіка. Лем він може знати, ці за 
свій жывот выдав із себе вшытко, што выдати мав, 
ці пожертвовав ся служіню народови, з якого вышов, 
у повній, половічній або лем в якійсь незначній мірї. Не-
скромно повіджено – на мій осуд выпало про Русинів на 
полю выскуму їх фолклору зробити якнайвеце. Ці то 
буде звучати так або сяк, але видить ся мі, же в такых 

ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА: Спомин на знамого науковця-
фолклорісту ПгДр. Михайла ГИРЯКА, к. н.

(27. 11. 1933 – 20. 3. 2007)



условіях, котры познаме із 60-ых і 80-ых років минуло-
го стороча, кедь квазіінтернаціоналізм дусив або за-
дусив каждый прояв добрї думаного націоналізму, мнов 
не было зробленого мало. Русины Пряшівщіны, главно їх 
творча інтеліґенція (В. Латта, Ю. Ґеровскый, В. Зозуляк, 
І. Мациньскый, М. Дубай, Ш. Гапак, А. Фариніч і ін.) свого 
часу снажили ся в якнайшыршых масштабах прошту-
довати народну културу Русинів Словакії. То была друга 
половина 40-ых і 50-ых років 20. стороча. У 60-ых роках 
прихыленцї народной културы Русинів Словакії (напр., І. 
Мациньскый) снажили ся приближыти Русинів світовій 
културї через якнайшыршый їх выскум. Практіка ука-
зала, же колектівным способом такый выскум не мож 
робити. Ту ся вказав перспектівным „соловый“ выскум 
фолклору. Індівідуалный выскум языка прияв В. Латта 
(а мав успіх). Таку методу прияв і я при выскумі народных 
приповідок Русинів Словакії (тогды їх называли Українця-
ми – М. М). Така метода была єднов з важных аспеків на 
досягнутя цїля – выдати 7. томів русиньскых народных 
приповідок Словакії. Теперь мож з гордостёв повісти, же 
нелегкый цїль быв нелем досягнутый, але посилненый і 
далшыма роботами, звязаныма з ним. Русины із своїма 
приповідками ся зарядили до ряду европскых народів, 
приповідкарьска традіція якых была выскумана уж в 20. 
сторочу. Сповнїня того цїля мож поважовати може за 
мій найвекшый успіх. А то не зато, же то зробив я, але 
зато, же уж в дуже перетехнізованім світї не загынула 
русиньска народна приповідка а з нёв і русиньскы припо-
відкарї. У выданых приповідках жыють нашы приповід-
карї – Русины выходной Словакії. Русины люблять нелем 
приповідкы, але і співанкы, і шырокый родинный обряд. 
На тім полю я робив, як іншы нашы фолклорісты: Ю. Кос-
тюк, Ю. Цімбора, А. Дулеба, М. Шмайда і ін. 

Днесь знаєме, же в особі фолклорісты Михайла Ги-
ряка Русины мають великого кодователя русиньского 
фолклору, ёго поетікы. Дякуючі ёму, узрїли світло світа 
„Українські народні казки Східної Словаччини“ (тт. 1 – 7, 
Пряшів, 1965 – 1979). На адресу україньской назвы своїх 
приповідок він ся нам высловив свого часу так: 

– Няй така назва русиньского чітателя не засмучує. 
Вшыткы знаме, же в 50. – 80-ых роках минулого стороча 
Русины Словакії з боку штату не мали іншой можности, 
лем ся презентовати Українцями. Од того ся одводила 
вшытка їх снага, хоць мушу повісти, же ани дакотры 
совєтьскы люде не желали собі українство за граніцями 
Україны. Квазіінтернаціоналізм затискав нелем укра-
їньске, але і словацьке, русиньске, чеське і под. А такы 
квазіінтернаціоналісты были і меджі нашыма Русинами. 
Як совєтьскы, так і нашы квазіінтернаціоналісты пер-
манентно выголошовали: „Українські землі возз’єднані“. 
Така формула не доволёвала за граніцями Україны песто-
вати українство, а цалком уж нїт – русинство. Порозу-
миме то лїпше, кедь собі припомянеме выпродукованый 
дакотрыма пряшівскыма ученыма такзваный „по лі тіч-
ный русинізм“. Але нащастя, на Словакії ся політічна сі-
туація змінила і русиньскый фолклор ся справно дефінує 
як русиньскый. Він такый быв все і в моїм розуміню.

Михайло Гиряк заповнив русиньску бібліотеку збор-
ником Співанкы Анны Мацібобовой, (Пряшів, 1993), 
зборником Анны Галґашовой Стружницькыма піш-
никами (Пряшів, 1993), якый він зложыв і приправив 
до выданя, дале 1. томом Бібліоґрафії народных спі-

ванок і народной поезії Русинів выходного Словень-
ска (Пряшів, 1994), (посмертно му вышов другый том 
бібліоґрафії за підпоры ёго сына Славоміра Гиряка), 
складав і приправлёвав першый Русиньскый народный 
календарь у сполуавторстві (Пряшів, 1995), быв авто-
ром учебників про русиньскы школы. Вшытко то  были 
выданя Русиньской оброды, Русина і Народных новинок. 

За помочі сына і Карпаторусиньского научного цен-
тра в США у 2015 роцї вышла му по смерти русиньско-
анґліцька книжка приповідок під назвов В сімдесятій 
семій країнї – Карпаторусиньскы приповідкы / In the 
Seventy-Seventh Kigdom – Carpatho-Rusyn Folktales.

Спомянули сьме лем даяку часть научно-выскумных 
робот Др. Михайла Гиряка, к. н.. У творчій шуфладцї 
того продуктівного за жывота чоловіка зістали десяткы 
робот, якы бы сі заслужыли выданя (занимать ся тов 
думков ёго сын Славомір, якый планує сприступнити 
капіталну роботу свого нянька шырокій чітательскій 
громадї). Ці то вже далшы томы споминаной біблі-
оґрафії народных співанок, народной поезії Русинів 
выходной Словакії, ґенеалоґію русиньского народопису 
на Словакії, словник русиньскых сел выходной Слова-
кії (краёзнавчо-народописна ретроспектіва), сентенції 
(афорізмы), а тыж велику ёго любов – приповідкы. Як 
знаме, він написав два томы приповідок: З краю прадїд-
ного, Русиньскы ластівочкы.

Не претендуєме вычерьпано написати о єдній з най-
выз начнїшых особностей русиньского фолклору, якым, 
безспорно, быв Михайло Гиряк. По прочітаню ёго тво-
рів, глано приповідок, якы творять ґро ёго творбы, ви-
диме, же він цїлым своїм сердцём любив свій народ, 
ёго традіції, языкову културу, а про нёго зробив мно-
го. Як фолклоріста-выскумник обышов скоро вшыткы 
русиньскы села, де, надвязуючі на Володимира Гнатюка, 
записав велике множество фолклорного матеріалу (тре-
ба повісти, же в русинстві го не є рясно), є своёй файты 
єдиным автором, якый доказав вложыти до книжок таке 
множество русиньской народной културы. Приповідкы 
– то нелем автентічны записы од конкретных лю-
дей, в конкретных русиньскых селах, але находиме ай 
ремаркы автора, де суть описаны приповідкарї, їх харак-
тер, быт, способ комунікації і под. З днешнёй і будучой 
точкы назераня, народописны творы М. Гиряка мають 
величезный познаваючій і културно-выховный вызнам 
як про старшу, так і про наймолодшу ґенерацію Русинів. 

В послїднїх роках свого жывота, окрем пережываня 
за русиньску културу, етноґрафію, фолклор і екзістен-
цію русинства як такого, М. Гиряк актівно підпоровав 
взник репрезентатівной інштітуції русиньского языка 
і културы, пару років учів ай русиньскый фолклор на 
Пряшівскій універзітї – Інштітутї народностных штудій 
і чуджіх языків. Аж в р. 2008 роцї быв отвореный на Пря-
шівскій універтзітї самостатный Інштітут русиньского 
языка і културы, чого ся уж автор не дожыв. Ёго спомины 
в тяжкых хвілях были обернуты до свого родного села 
Пыхнї, скады го ёго добра мати выпроваджовала до сві-
та. І хоць цїлый свій плодный жывот пережыв у Пряшові 
із своёв родинов, ёго желанём было одпочівати по смер-
ти у своїх родных Пыхнях. Так ся і стало. Михайло Гиряк 
умер в Пряшові 20. марца 2007 року, а быв похованый 
в Пыхнях 23. марца. 
 



Михайло ГИРЯК

Лишка і Вовк
Де было, там было, было то уж давно, іщі за краля Саса. 
То было за стародавных часів, іщі тамтот тыждень у 

середу, кедь іщі звірята говорили. 
Была єдна Лишка, што ся блукала по селї, помеджі 

ґаздівскы землї, і стала на терник. Встряв ї терник до 
ножкы і пішла до єдного ґазды: 

– Выймийте-ле мі тот терничок, выймийте.
Взяв ґазда і выняв. Пришла до другого ґазды:
– Сховайте мі тот терничок, сховайте. 
Ґазда взяв, сховав. Та де го сховав, там го сховав, лем 

до стайнї на облак. Куркы рано злїтали, тай курка го 
дзёбла. Прийде Лишка на друге рано:

– Дайте мі тот терничок, дайте.
– Та курка го дзёбла.
– Но та дайте мі за терничок курочку.
Рад-не-рад, ґазда мусив дати курку. Іде Лишка з тов ку-

рочков, іде, прийде до третёго ґазды.
– Сховайте мі тоту курочку даґде, сховайте. 
Ґазда взяв тай сховав курочку меджі куркы на банты. 

Курка была чуджа і куркы не были присвоєны, тай ся за-
чали меджі собов кусати. Кусали тоту курку, кусали, аж 
курка впала з бант меджі свинї до кучі, тай свинї курку 
зожерли. Прийде Лишка на друге рано:

– Дайте вы мі тоту курочку, дайте.
Рад-не-рад, ґазда дав намісто куркы паця. Лишка паця 

взяла і іде до четвертого ґазды.
– Ойте-ле мі тото пацятко даґде сховайте.
І ґазда дав го меджі пацята до кучі. Паця было чудже, 

ку пацятам тамтым не было привыкнуте, тай ся зачали 
кусати і – кучу розвалили. Паця вышло на стайню, пішло 
помеджі худобу тай кінь го копнув і – забив паця. Та што 
теперь буде? Прийде Лишка на друге рано:

– Дайте мі тото пацятко, дайте.
– Гм, таке дїло ся стало. Паця было чудже, пацята ся 

кусали і я го дала до стайнї, – гварить ґаздыня. – Кучу 
пацята розвалили, тай паця по стайни ходило а кінь коп-
нув і – забив го.

– Но, та дайте мі за пацятко коня.
Взяла собі Лишка коня і веде го долов селом. Веде, 

веде, веде, а насеред села была корчма. А коло корчмы 
стояли санкы. Тай Лишка собі запрягла до санок коня і 
йде. Везе ся, везе, але пониже села біжыть Вовк. Пришов 
к Лишцї і гварить:

– Сестрічко-Лишочко, дай мі холем єдну лабку вы ло-
жы ти на тоты санкы. Я бы ся тыж хотїв повезти. 

– А-а-а, братрчіку-Вовчіку, ты бы-сь мі їх поламав. 
– А кедь поламлю, та ісправлю.
– Та уж лем там даґде вылож. 
Ідуть, ідуть, ідуть, тай зась Вовк гварить.  
– Лишочко-сестрічко, дай мі іщі єдну лабку выложыти 

на санкы. 
– Ой, братчіку-Вовчіку, та то бы-сь мі поламав саночкы.
– Кедь поламлю, та ай справлю.
– Но та лем там уж дакус вылож. 
Ідуть, ідуть, ідуть...
– А-а-а, сестрічко-Лишочко, дай мі іщі єдну задню лаб-

ку выложыти на санкы. 
– Е, братчіку-Вовчіку, паламав бы ты, поламав...

– Е, кедь поламлю, та ай спралвю.
– Та лем там даґде вылож уж. 
Ідуть далше і зась Вовк просить:
– Лишочко-сестрічко, дай мі іщі єдну лабку выложыти, 

дай на санкы, дай. 
– Е, братику-Вовчіку, ты бы-сь мі їх поламав дочіста.
– Кедь поламлю, та ай поправлю. 
– Но та лем там даґде вылож. 
І уж ся везуть обидвоє. А іщі ся му хвіст волїк, тай гва-

рить:
– Сестрічко-Лишочко, дай мі іщі хвіст выложыти. По-

смоть, як ся мі по болотї волочіть.
– А-а-а, братчіку-Вовчіку, а не поламлють ся мі саночкы? 
– А, та кедь поламлю, поправлю.
– Та уж лем там даґде вылож. 
Уж Вовк собі сів ку Лишцї, і ся везуть. Ідуть, ідуть, ідуть, 

а санкы тріск, тріск. А Лишка гварить:
– Што то, Вовче?
– Та то орїх єм розкусив. Ідуть далше, ідуть, зась санкы 

– тріск, тріск, тріск. 
– Што то, Вовче? 
– Ой, та другый орїх єм розкусив.
– Та дай-ле мі єден.
– То быв послїднїй.
Ей, та ту тріск, там тріск і санкы ся поламали.
Ту Лишка Вовкови гварить:
– Знаш што, Вовче? Ідь ты до лїса а кріч так: „Крива ось, 

напросто ся теш!“
Вовк пішов до лїса, тай крічіть:
– Проста ось, накриво ся теш!
Вытесала ся – принїс. Справляють – недобра. Та гва-

рить му зась:



– Ідь ты, Вовче, до лїса, а так кріч: „Крива ось, напросто 
ся теш!“

Вовк пішов до лїса, тай крічіть:
– Проста ось, накриво ся теш!
Вытесала ся ось – принїс. Справляють  - недобра. 
– Знаш ты што, Вовче? Ты побудь ту коло коня, а я піду 

до лїса. 
Вовк зістав коло коня, а Лишка пішла до лїса і крічіть:
– Крива ось, напросто ся теш!
Вытесала ся ось, вытесала. А закля Лишка пішла крі-

чати, Вовк взяв коня, здер го а до скоры напхав соломы 
і коликами попідперав. Не стиг коня зожерти, бо Лишку 
уж было видно з лїса приходити, та го затяг до яругы. 
Лишка прибігла, посправляли санкы і крічіть на коня:

– Бё!
Не йде. Втяла коня – упав. Ходить она коло коня, хо-

дить, а Вовк за тот час іщі веце выголоднїв. Тай ідуть на-
пішо. Місячок світить, а Вовк быв уж барз голоден, тай 
Лишцї гварить:

– Ёй, Лишочко-сестрічко, якый я голоден!
А Лишка нашла студенку, до котрой місяць світив, і 

Вовкови повідать:
– Знаш ты што, Вовче? Кедь ты такый голоден, та по-

хлепч тоту воду а на сподї є грудка сыра, та ї зъїш. 
Вовк зачав хлептати воду а Лишка за тот час нашла 

шпунт, тай му ним заткала зад. Вовк выхлептав вшытку 
воду – сыра ниґде. Але Лишка – сыта, бо скору з коня 
зъїла. Пішли они на друге село, а там свадьба. Музиканты 
грають, парібци співають. Тай Лишка повідать:

– Знаш ты што, Вовче? Подьме мы на свадьбу.
– Та подьме.
– Та ты ідь до хыжы, сховай са під стіл, а як упаде кість 

даяка і даякый фалат хлїба, та зъїш. А я піду до коморы. 
Тай Лишка пішла до коморы, а Вовк пішов до хыжы. В 

коморї вшеліячіна была. Лишка ся напила палїнкы, по-
тім ся наїла мняса і колачків вшеліякой сорты. А Вовк під 
столом чекать і ніч там не было. Сидить, тай собі думать: 
„Што теперь робити?“ І выйде спід стола. Але парібци 
там танцёвали і котрыйська копнув до нёго. Шпунт із 
вовка выскочів – вода ся вылляла. Ледва Вовк на двір 
вышов, а Лишка уж там.

– Та як, Вовче?
– А-а-а, знаш як? Ніч єм не зожер, і міцно єм голоден. 

Як єм ішов назад, парібци танцёвали і копнув до ня єден, 
а шпунт з ня выскочів, вода ся з ня вылляла. Уж єм не 
годен дале іти, бо такый єм голоден, як пес. 

Тай ідуть дале. Місячок світить. Смотрять они, а коло 
церькви пасуть ся конї. Тай гварить Лишка:

– Знаш ты што, Вовче? Подьме, єдного коня забєме та 
го зъїме.

Пришли ку конёви і думають, як го забити: 
– Та знаш ты, Вовче, што? Я твій хвіст привяжу ку 

кобылиному хвостови, а я ї поїмам за нїдзґрї і забєме мы 
кобылу. 

Лишка привязала до кобылиного хвоста Вовків хвіст, 
а она кобылу поїмала за нїдзґрї. Ту кобыла ся сполоша-
ла, страшно зачала скакати. Лишку одшмарила і зачала 
втїкати, а з Вовком раз по кобылї, раз по земли, бо хвіст 
быв привязаный барз добрї, та не годен быв ся спустити. 
Ледва ся Вовк одвязав од хвоста. Лишка крічіть:

– Гамуй, Боре! Гамуй, Боре!
– Як же я мам гамовати, кедь ся землї не мож дотыкати?
– Я уж дале іти не годен, бо я уж барз голоден і слабый, 

і збитый. 
– Та знаш ты што, Вовче? Кедь єсь такый голоден, та 

подьме до Сафатовой долины, а я мам там лищата, та ті 
єдно дам, та го зъїш. 

– Но та добрї. 
А Лишка собі сїла на Вовка і він ї несе. Як уж были близ-

ко Лищиной норы, Лишка з Вовка скочіла і шуп до норы. 
А він ї хоп за лабку. Ту Лишка скрічала:

– Хвала богу, же за корїнь, а не за ногу, хвала богу, за 
корїнь, не за ногу!

А Вовк подумав, же справды за корїнь, не за ногу три-
мать, тай лабу ї пустив. А Лишка пішла до норы і доднесь 
світом шпекулує. 

 
(Михайло Гиряк (ед.): „В сїмдесятій семій краї-

нї“– Карпаторусиньскы приповідкы / „Іn the Seventy-
Seventh Kingdom“ – Carpatho-Rusyn Folktales, New York: 
Carpatho-Rusyn Reseаrсh Center, с. 2 –12.)

13-го септембра 1933-го року народив ся в Рошків-
цях Штефан Смолей, плодный русиньскый писатель, 
котрый теперь жыє у Меджілабірцях. Штефан Смолей 
є лавреатом Премії Александра Духновіча, яку му у 
2014 -ім роцї удїлив Научно-бадательскый центер у 
США за книжку Бурї над Бескидами, котру выдала Ака-
демія русиньской културы в СР (2013, 240 стор.).

Хоць цїлый ёго жывот уберав ся технічным напрямом, 
залюбив ся до писаня, до своёй родной Лабірщіны. До-
теперь написав выше тісяч творів у русиньскім языку 
– поезію, прозу, афорізмы, байкы, драматічны творы 
і многы тексты співанок, котры творили богатый ре-
пертоар співацького, колектіву Лабірчанка. Свої творы 
публіковав в русиньскых періодіках: Народны новинкы, 
Русин, Інфо Русин, Русиньскый народный календарь, Ру-
синь скый літературный алманах і Колысочка, часопи-

Писатель Лабірьской долины Штефан Смолей 
ославив красный юбілей



сї про русиньскы дїти. Ёго поезії были опублікованы у 
зборниках русиньской поезії Муза спід Карпат (1996) 
і Тернёва ружа (2002). Од того часу вышли му уж 
самостатны творы в русиньскім языку, конкретно:

1. Чудны думкы (поезія, 2005)
2. Не ганьб ся, Русине! (поезія, 2005)
3. Юрковы пригоды (проза, 2007)
4. Бескідьскы співа (поезія, 2008)
5. Нагода або судьба (проза, 2009)
6. Людьскы радости і безнадії (поезія, 2011)
7. Чудный світ (байкы, 2011)
8. Несповнены тужбы (проза, 2012)
9. Пригоды із нашых сел (проза, 2012)
10. Бурї над Бескидами (проза, 2013)
11. Афорізмы (поезія, 2014)
12. Великый слюб (поезія і проза, 2014)
13. Співанкы спід Убочі (співанкы, 2014)
14. Чудны пригоды (поезія, 2015)
15. Білы марґареткы (поезія, 2015)
16. Народны співанкы (співанкы, 2015)
17. Чом є то так? (проза, 2016)
18. Мамко наша (поезія, 2016)
19. Сценкы (проза і поезія, 2016)
20. Недописаны стороны (проза, 2016)
21. Обычайны слова (поезія, 2016)
22. Просьба і понука (поезія, 2017)
23. Рошківці – моє родне село (проза, 2017)
24. Нечекана навщіва (проза, 2017)
25. Запискы обычайного вояка (поезія і проза, 2018)
З нагоды юбілея – 85 років, хоць пізнїше, желаме на-

шому юбілантови міцне здоровя, велике родинне щастя, 
красны выслїдкы у далшім писательскім дїятельстві і 

надїєме ся, же нас потїшить іщі даякым своїм твором у 
русиньскім яыку. 

На многая і благая лїта!  А. З.

Штефан СМОЛЕЙ

Міла моя
Міла моя,
чом єсь ня зохабила.
Так глубоко
моє сердцe зранила.
Я ті вірив,
любив тебе єдину,
і так, міла,
без тебе не загыну.

Міла, зохабила-сь
мене самого. 
Місто мене, 
нашла-сь собі другого.
Міла моя,
дякую ті за любoв,
што єм ходив 
так далеко за тобов.

Фалошніцё,
не загыну без тебе.
Найду собі
красше дївча од тебе.
З жалю будеш 
сама скоро плакати, 

як ты мене 
будеш з другoв стрїчати.

Як єй буду
за рученьку водити.
Горї селом,
долов селом ходити.
А ты будеш,
фалошніцё, скламана,
твоє сердце
з жалю пукне до рана.

Ей, порадьте мі,
люде
Ей, порадьте мі, люде,
Ці-м добрї зробила,
Же єм уж стала дївчіти,
Школу-м зохабила.

І хлопцї за мнов ходять,
Тїшу ся із того,
Уж єм сі нашла фраїра,
Посудьте якого.

Были сьме на забаві,
Не знав танцёвати,

Бояв ся за мою руку
Мене потримати.

Парібци і дївчата,
Зачали співати,
А він мене кликав домів,
Же уж хоче спати.

Ей, нашто же мі, боже,
Фраїра такого,
Стала-м собі выберати
Із хлопцїв другого. 

А я свого фраїра
В танцю зохабила,
Втекла-м із забавы домів,
Як бы-м там не была.

Так ся моя забава
В тот вечур скінчіла,
Порадьте мі, добры люде,
Ці-м добрї зробила.

Полеть, пташку
Полеть, пташку, полеть,
Далеко за горы,
Однесь моє писмо
Мілій до коморы.



Повідж єй, же жыю,
Же на ню споминам,
О куртый час прийду,
Уж ся домів зберам.

Кедь буде лем сама,
Понагляй летїти,
Пташку, мусиш ся мі 
Наскоро вернути.

Пташок довго летїв,
Далеко за горы.
Присїв на черешню,
Смотрив до коморы.

Міла у коморї
Не сама сидїла.
Другому хлопцёви
До очей смотрила.

Пташок дав єй писмо,
Што мілый написав,
Та на єй одповідь
На черешни чекав.

Міла одписала,
Же уж мать другого,
Уж не мусить іти,
Зайде ся без нёго.

Пташку было смутнї
Таку справу нести.
Знав, же го уж чекать,
Може, ани не спить.

Брате, зармучу тя, 
Добрый камарате,
І моє серденько
Уж про тебе плаче.

(Штефан Смолей: 
Співанкы спід Убочі, 

Свідник: властне выданя,
2014.)

Юбілей писателькы русиньской душы Марії Ґіровой
Марія Ґірова, котра днесь жыє у Снинї, народила 

ся 11. септембра 1943 в селї Руське, котре впало за 
жертву Стариньской гати. 

Довгорічна і актівна културна дїятелька в русинь-
скім возроднім русї, русиньска поетка і дописователька 
русиньской пресы і розгласового высыланя про Руси-
нів, основателька співацькых колектівів (Стащінчанка, 
Старинчанка, Снинчанка, Дубравка, Яворина), авторка 
многых літературных і фолклорных проґрамів, членка 
Сполку русиньскых писателїв Словеньска, председкыня 
Окресной орґанізації у Снинї Културно-освітнёго обще-
ства Александра Духновіча, бывша предсекыня Окрес-
ной орґанізації в Снинї Русиньской оброды на Словен-
ську, співачка і декламаторка. 

Свої поезії публіковала в русиньскых періодіках: На-
род ны новьнкы, Русин, Інфо Русин, Русиньскый на род ный 
календарь, Русиньскый літературный алманах. У 2002 
роцї єй поезія вышла у зборнику Тернёва ружа, у 2008 
роцї Марії Ґіровій-Васьковій вышов зборник поезії під 
назвов Родне знїздо, де є надруковано выше 50 красных 
поетічных творів, меджі котрыма не хыблять спомины 
на родне село.

З нагоды юбілея желаме нашій юбілантцї міцне 
здоровя, родинне щастя, красны выслїдкы у єй дал-
шім културнім дїятельства і надїєме ся, же нас потї-
шить іщі даякым зборником поезії.

-акуз-, жрідло: НН Інфо Русин, Народны новинкы 
Русинів, Словакії

Марія Ґірова-Васькова

О нас, Русинах
Ці є така рука,
Ці є в світї сила,
Абы на колїна 
Русина зложыла?

Не є і не буде
Покы лем світ буде,
Одправіку Русин
Жыв ту,  й жыти буде!

Чудуй ся лем, світе,
Як ся прослявляє,
Співанку і слово
Світом розсїває.

Як соловей в лїсї
Щебоче, черькоче,
Своє родне гнїздо
Знищіти не хоче.

Хоць дїточкы ёго
Порозлїтали ся,
До гнїздонька свого
З ласков вертають ся.

Не хотять забыти
На своє родненьке:
Сово і обычай
Сердцю так близенькы.

На мамину руку,
Няньковы приказы,
На лїс зелененькый,
На прекрасны лазы.

На хлїбець предобрый
Паску святу, білу,
Во Великдень про нас 
Дорогу і мілу.



Осиф КУДЗЕЙ

Театер жывота
Жывот є театром а Земля є сценов,
тім реалізачный, так установлено:
сценарь пише Господь горї вічным пером,
люде суть герцями, воля режісером.

Як сьме пришли на світ з маминого лона,
засвітив рефлектор, зняла ся опона,
каждый грать поставу атрактівну, славну – 
малых ролей не є, каждый дістав главну. 

Гры суть подїлены кому як пасують – 
дахто дістав драму, дахто комедію,
но не каждый прияв свою ролю з ласков,
дахто камуфлує, бере дві-три маскы. 

Хтось ся тримле тексту, хтось імпровізує,
сценарь Заповідей Божых іґнорує,
дахто еґоіста, дахто розумнїшый – 
не грать лем за себе, но шепче і іншым. 

Коли ся гра скончіть (чоловік доконать).
рефлекторы згаснуть, упаде опона,
Порота выявить свої реакції – 
дахто зожне пискот, дахто овації.

Хтось в небесах буде на амфітеатрї,
а хтось без анґажма – не грав як ся патрить;
в раю мать „Оскара“ актор Богу любый,
а злый – ганьбу в пеклї, де скрегочуть зубы. 

Тїшме ся, співайме
Так, як сердце каже,
Своє родне, близке,
Взяти сі не дайме.

Няй сонїчко світить
Вшыткым нам єднако, 
няй ненависть щезне
За море, далеко.

Вірны русиньскому
(Ку юбілею кодіфікації 
русиньского языка.)
Русины, Русинкы,
Краяне, родаци,
Вірю, же не вшыткы
Сьте уже Словаци.

Днесь, кедь язык родный
З честёв величаме
І на своїх предків
З ласков споминаме.

Хочу высловити
Лем єдно желаня. 
Вірны русиньскому
Будьте до сконаня!

Храньме наше слово,
храньме і співанку, 
Традіції предків
Вплїтайме до вінку.

Перестаньме ся уж 
За своє ганьбити.
Перестаньме з себе
Чудаків робити!

Бо каждый розумный
Чоловік на світї

Родне своє хранить,
Не дасть му згынути.

Ославляйме язык,
Материн, родненькый,
Ославляйме корїнь
Свій гордый, русиньскый!

Русинами будьме
Што може быти мілше,
Што може быти красше,
Кедь видиш книжкы, новинкы –
А в них слово родне.

Красне, слово русиньске,
Азбуков писане,
Од своїх родных предків
З ласков передане.

Храньме, не скалїчме,
Знищіти не дайме
Тото, што нам близке,
В сердцю утримайте.

Няй дїточкы нашы 
Азбуцї розумлять,
Няй в своїх букварях
Русиньске находять.

Співанку веселу,
Байку, приповідку,
Стишок сердцю мілый
Ці розповідь мудру.

У выданях нашых
Лем мудрость ноходьме,
Сердцём, душов, тїлом
Русинами будьме!

О роднім краю
Краю родный, мілый,
Што з тебе зістало?
Лем лїс, деревина,
Та смутна спомина.

Де хыжа стояла,
Де росла і грушка,
Там земля зістала
Знищена і пуста.

Конарями вітор
Колыше, трепоче,
Ярочками смутно
Водічка гуркоче.

Як кебы хотїла
Слово прогварити,
Же на край свій родный
Не треба забыти.

На матїрь, на няня,
На вшытко родненьке,
Спів і слово наше
Сердцю так близеньке.

Пишме і співайме,
Радость роздавайме,
На наше русиньске 
З ласков памятайме!

Бо лем хто у сердцї
На чутя худобный,
Забыти докаже
На кутик свій родный...

(Марія Ґірова-Васькова: 
Родне гнїздо, Пряшів: 

Русин і Народны новинкы, 
2008.)



На праздник св. Николая
Днесь подля старого звычаю
дїти дарункы діставають.
Радость панує – то зато,
бо святый Николай мать свято.

Знаме о нїм з традіції,
же жыв в Мірах і Ликії,
бідным роздавав дары –
так нам свідчать книгы стары.

Списана там правда цїла,
же творив чудесны дїла.
По смерти свята Церьков ёго
выголосила за святого.

Зато і в теперішнїм часї
мать місце на іконостасї,
а хто го просить з серцём чістым,
того заступить перед Хрістом.

Мы пришли до церькви рады,
не про цукрикы, чоколады,
но з любви к отцю Николаю,
няй то вшыткы добрї знають.

Переміг святитель Хрістів
блуды твердых атеістів,
што довгы рокы нам насилу
дїда Мороза голосили. 

Святый отче, Николаю,
ты перебываш з Хрістом в раю,
твої уста молитвы повны
просять нам дары духовны. 

Выпрось нам, отче Николаю,
спокій, злагоду в нашім краю:
няй брат возлюбить свого брата,
няй буде єдна Церьков свята. 

Благослов красну, русиньску
бісїду нашу материньску,
помож нашому народу,
святителю із выходу.

Не дай нам впасти до біды
няй ту не ведуть єй слїды:
выпрось хлїба насущного
про чоловіка каждого. 

Загой в душах нашых раны,
дай силы протів сатаны,
отворь нам небесны браны,
а будеме обдарованы.

Бо ты, отче, і Марія,
наша велика надїя,
днесь тя прошу з дїточками,
выслухай тоты просьбы. Амінь.

Віра
Віра, то задаток думы,
то є рентґен духа,
голос, котрый не заглушиш,
манна в добі суха.

Віра, то є дар од Бога,
то мотор жывота,
прародічовска честнота,
на щастя залога.

Віра, то є покаяня,
то молитва щіра,
то твоёй мудрости міра,
духовне взростаня. 

Віра, то певне корїня,
то дых давных віків,
міцный фундамент спасїня,
вінець мучеників.

Віра, то жывот в злагодї,
почливости плоды,
свята хоруґва слободы, 
Кіріл і Мефодїй...

Новорічна 
молитвочка

Благослови, Господи, вінець року того,
приходжай до родин і хрань їх од злого,
няй в них запанує любов і злагода.
а грызота счезне як доджова вода.

Додай нашым людём істоты, смілости,
няй ся не зрїкають своёй народности,
няй ся уж не ганьблять за слово мамине,
няй нас буде веце, як тот рік помине.

Май охранну руку над народом нашым,
няй вірны овечкы не будуть без пашы,
няй ся нам друкують книжкы, переклады,..
няй суть по нашому одправы обряду.

Вллїй до нашых сердець надїю і силу, 
жебы там не взышло, што сїють насилу.
Приговорь ся за нас, Мати Ісусова,
няй і в нашых церьквах є слобода слова.

Господи, Боже наш, мы по твоїм боку
обстали в напастях неєдного року.
А днесь тя просиме, о,  Божый Сыночку,
май нас під охранов і в тім новім рочку.

(Осиф Кудзей: Пацеркы, Пряшів: Русин 
і Народны новинкы, 2008.)



Переклады леґіслатівы до языків  
народностных меншын

Уповномоченый влады СР про народностны мен-
шыны ПгДр. Ласло Буковскый кінцём януара 2018 
створив порадны робочі ґрупы про окремы на-
родностны меншыны з цїлём зладити практіку з 
платным законом о вжываню языків народностных 
меншын. Формованя порадных одборных ґруп было 
детерміноване потребов злїпшыти уровень одбор-
ной і методічной помочі і приготовити переклады 
основных правных норм, урядных формуларїв і єднот-
ной одборной термінолоґії. 

Створїня окремых робочіх ґруп было мотівоване фак-
том, же в практічнім жывотї народностных меншын 
абсолутно хыблять урядны переклады законів і двой-
языч ны формуларї, або уж єствуючі переклады час-
то не досягують становлены одборны крітерії, на-
слїдком чого доходить к недостаточній реалізації 
двойязычности в уряднім контактї. Уповномоченый 
влады СР про народностны меншыны од створїня 
пятёх самостатных робочіх ґруп (мадярьской, ром-
ской, русиньской, україньской і нїмецькой) чекать 
злїпшіня реалізації двойязычности в урядній сфе-
рї. Членами робочіх ґруп суть одборници (лінґвісты, 
юрісты, тлумачници) із даных народностных мен-
шын. Русиньску робочу ґрупу творять: доц. ПгДр. 

Анна Плїшкова, ПгД. – высокошкольска доцент-
ка русиньского языка, Мґр. Мартін Дуфала, ПгД. 
– высокошкольскый одборный асістент з области 
права, Мґр. Петро Медвідь – тлумачник, педаґоґ. 
Робочі ґрупы до кінця авґуста 2018 мали зроби-
ти переклады найвызначнїшых леґіслатівных норм, 
дотыкаючіх ся народностных меншын: Уставы СР, За-
кона о вжываню языків народностных меншын ч. 
184/1999 З. з. враховано ёго пізнїшых двох новых 
формулацій, Закона о штатнім языку ч. 270/1995 З. 
з., Закона о Фондї на підпору културы народностных 
меншын ч. 138/2017 З. з., Рамкового договору на 
охрану народностных меншын ч. 160/1998 З. з.,  Ев-
ропской харты реґіоналных або мінорітных языків 
ч. 588/2001 З. з.

З оглядом на розшырїня інформованости Русинів о 
обсягу даных законів, вырїшили сьме їх переклады до 
русиньского языка опубліковати в нашім часописї, а 
тым i понукнути можность шыршой діскусії о русинь-
скій термінолоґії. 

Другый  із готовых перекладів є Европска харта 
реґіоналных або мінорітных языків, переклада-
тельков котрого є доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. 

588/2001 З. з.
Ознамлїня

Міністерство загранічных дїл Словацькой републікы ознамує, же 5. новембра 1992 была в Штрас-
бурґу отворена на підпис членьскым країнам Рады Европы харта реґіоналных або мінорітных языків. 
В менї Словацькой републікы была харта підписана в Штрасбурґу 20. фебруара 2001. Народна рада 
Словацькой републікы схвалила приятя харты 19. юна 2001 на основі резолуції ч. 1497 з 19. юна 
2001. Презідент Словацькой републіка харту ратіфіковав 20. юла 2001. Ратіфікачный документ 
быв переданый депозітарёви, ґенералному таёмникови Рады Европы, і зареґістрованый ним 5. 
септембра 2001. Харта платить од 1. марца 1998 на основі Статї 19 абз. 1. Про Словацьку републіку 
харта буде платити од 1. януара 2002 на основі Статї 19 абз. 2. 

Статя 10 
Адміністратівны орґаны і посполны службы 
1. На адміністратівных теріторіях штату, де кількость 
жыючіх ужывателїв реґіоналных або мінорітных языків 
дає право на приятя ниже уведженых кроків, і выходячі 
із сітуації каждого языка, сіґнатарьскы країны ся завязу-
ють, кедь є то можне,
а) 
і забезпечіти, жебы адміністратівны орґаны хосновали 
реґіоналны або мінорітны языкы, або 
іі забезпечіти, жебы урядници хосновали реґіоналны 
або мінорітны языкы в контактї з особами, котры ся на 
них обернуть в тых языках, або 
ііі забезпечіти, жебы вжывателї реґіоналных або міно-
ріт ных языків могли предложыти устны або писомны 
жадости, як і дістати одповідь в тых языках, або 

іv забезпечіти, жебы вжывателї реґіоналных або мі но-
рітных языків могли предложыти устны або писомны 
жадости в тых языках, або
v забезпечіти, жебы вжывателї реґіоналных або міно ріт-
ных языків могли правоплатно предложыти документ в 
тых языках, 
б) дати к діспозіції жытелям найчастїше вжываны уряд-
ны тексты і формуларї в реґіоналных або мінорітных 
языках або в двойязычній верзії, 
ц) доволити адміністратівным орґанам конціповати 
документы в реґіоналнім або мінорітнім языку. 
2. Покы іде о містны і реґіоналны орґаны, на теріто-
рії, де жыє така кількость вжывателїв реґіоналных 
або мінорітных языків, котра дає право прияти ниже 
уведжены крокы, сіґнатарьскы країны ся завязують за-
безпечіти і/або підпорити 

ЕВРОПСКА ХАРТА реґіоналных або мінорітных языків (2)
(Продовжіня з попереднёго чісла.)



а) хоснованя реґіоналных або мінорітных языків в 
штруктурах містных і реґіоналных орґанів, 
б) можность, жебы вжывателї реґіоналных або міно ріт-
ных языків могли предложыти устны або писемны жа-
дости в тых языках, 
ц) публікованя урядных документів реґіоналных орґа-
нів таксамо в приналежных реґіоналных або мінорітных 
языках, 
д) публікованя урядных документів містных орґанів 
таксамо в реґіоналных або мінорітных языках, 
е) хоснованя реґіоналных або мінорітных языків на засї-
данях реґіоналных орґанів, причім можность хоснованя 
офіціалного (-ых) языка (-ів) штату тыж зістає захована, 
ф) хоснованя реґіоналных або мінорітных языків на за-
сїданях містных орґанів, причім можнось хоснованя офі-
ціалного (-ых) языка (-ів) штату тыж зістає захована, 
ґ) хоснованя або перебераня традічных і ад мі ніс тра-
тів ных містных назвів у реґіоналных або мінорітных 
языках, і кедь треба, то вєдно із назвами в офіціалнім 
(-ых) языку (-ах).  
3. З оглядом на посполны службы реалізованы адмі ніс-
тра тівныма орґанами або нима уповномоченыма особа-
ми сіґ на тарь скы країны ся завязують на теріторіях, де ся 
хоснують реґіоналны або мінорітны языкы, в залежнос-
ти од статусу каждого языка і кедь є то можне: 
а) забезпечіти, жебы ся в процесї служеб хосновали 
реґіоналны або мінорітны языкы, або
б) доволити вжывателям реґіоналных або мінорітных 
языків предложыти жадость і дістати одповідь в тых 
языках, або 
ц) доволити вжывателям реґіоналных або мінорітных 
языків предложыти жадость в тых языках. 
4. З цїлём імплементовати установлїня приятых абзаців 
1, 2, 3, сіґнатарьскы країны ся завязують прияти єден 
або веце з наслїдуючіх кроків: 
а) забезпечіти пожадованый переклад або тлумачіня, 
кедь ся то жадать, 
б) здобывати, а там де є то потребне, школити урядників 
і другых робітників посполных служеб, 
ц) кедь є то можне, позітівно одповісти на жадости ро-
бітників посполных служеб, котры знають реґіоналный 
або мінорітный язык, быти делеґованым на теріторію, 
де ся тот язык хоснує. 
5. Сіґнатарьскы країны ся завязують на основі жадости 
доткнутых особ, доволити їм хосновати або перевзяти 
призвіско в реґіоналных або мінорітных языках 

Статя 11 
Масмедії 
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують про вжывателїв 
ре ґіо налных або мінорітных языків на теріторіях, де ся 
тоты языкы хоснують, і подля статусу каждого з языків 
в розсягу, в якім суть урядны орґаны прямо або непрямо 
компетентны, мають правомочі або повнять в тій облас-
ти даякы задачі, решпектуючі притім прінціпы незалеж-
ности і самостатности масмедій, 
а) кедь радіё і телевізія повнять роль верейноправных 
масмедій: 
і забезпечіти основаня холем єдной радіёстаніцї і єдного 
телеканалу в реґіоналных або мінорітных языках, або 
іі підпоровати і/або помочі основати холем єдну ра діёс-
таніцю і єден телеканал в реґіоналных або міно ріт ных 
языках, або
ііі прияти вгодны крокы, жебы операторы понукали 

проґрамы в реґіоналных або мінорітных языках,  
б)
і підпоровати і/або помочі основати холем єдну 
радіёстаніцю в реґіоналных або мінорітных языках, або 
іі підпоровати а/або помочі реалізації періодічного 
высыланя радіёпроґрамів в реґіоналных або мінорітных 
языках, 
ц) 
і підпоровати а/або помочі основати холем єден телека-
нал в реґіоналных або мінорітных языках, або 
іі підпоровати і/або помочі реалізовати періодічне 
высыланя телепроґрамів в реґіоналных або мінорітных 
языках, 
д) підпоровати і/або помочі вырабляти і шырити 
звуковы і авдіовізуалны творы в реґіоналных або 
мінорітных языках, 
е)
і підпоровати і/або помочі основати і/або утримати 
холем єдного періодіка в реґіоналных або мінорітных 
языках, або
іі підпоровати і/або помочі сістематічно публіковати 
статї в періодіках в реґіоналных або мінорітных языках, 
ф) 
і фінанцовати міморядны выдавкы тых масмедій в 
реґіоналных або мінорітных языках всягды, де в общім 
закон доволює фінанчно підпоровати масмедії, або 
іі апліковати екзістуючі установлїня о фінанчній підпо-
рї і на выробу авдіовізуалных творів в реґіоналных або 
мінорітных языках, 
ґ) підпоровати едукацію журналістів і другых робітників 
про масмедії, котры хоснують реґіоналны або мінорітны 
языкы. 
2. Сіґнатарьскы країны ся завязують ґарантовати сло-
боду прямого приниманя радіё- або телепроґрамів із 
сусїднїх держав в языку, котрый ся хоснує в єднакій або 
близкій формі реґіоналному або мінорітному языку, і не 
сперати переносу проґрамів радіё- і телестаніць зо сусїд-
нїх держав в уведженім языку. Дале ся завязують забез-
печіти, жебы не настали ниякы оклїщіня слободы про-
яву і вольного току інформацій в пресї, котрый хоснує 
язык в ідентічній формі або близкій реґіоналному або 
мінорітному языку. Реалізація уведженой слободы, зато 
бо обсягує повинности і одповідности, може підлїгати 
даякым формалітам, условіям, оклїщіням або санкціям, 
котры становлює закон і суть потрібны в демократічнім 
обществі в інтересах народной безпечности, теріторі-
алной компактности або посполного порядку, як пре-
венція проти непорядку і злодїйству, на охрану здравя 
і моралкы, на охрану репутації або прав другых, як пре-
венція проти шырїню тайных інформацій або на утрима-
ня авторіты і обєктівности юстіції.
3. Сіґнатарьскы країны ся завязують забезпечіти, жебы 
інтересы вжывателїв реґіоналных або мінорітных 
языків мали заступлїня або жебы ся з нима холем рахо-
вало в орґанах, котры мож створити в згодї зо законом 
ґарантуючім слободу і плураліту масмедій.  

Статя 12 
Културне дїятельство і културны інштітуції
В одношіню ід културным актівітам і културным іншті-
туціям – главно к бібліотекам, відеотекам, културным 
центрам, музеям, архівам, академіям, театрам і кінам, як 
і к літературным творам і кінематоґрафічній продукції, к 
народній културній творчости, фестівалам, културному 



промыслу враховано, inter alia, схоснованя новых техно-
лоґій – сіґнатарьскы країны ся завязують на теріторіях, 
де ся уведжены языкы хоснують, в розсягу, в якім суть 
урядны орґаны компетентны, правомочны або мають в 
даній сферї даяку задачу, 
а) підпоровати проявы і актівіты характерістічны про 
реґіоналны або мінорітны языкы, як і підпоровати 
розлічны приступы к творам в тых языках, 
б) в розлічній формі підпоровати в другых языках при-
ступ ід творам в реґіоналных або мінорітным языках 
спомаганём і розвоём перекладательской роботы, дабін-
ґу, пост-сінхронізації і выробов тітулків, 
ц) підпоровати в реґіоналных або мінорітных языках 
приступ ід творам в другых языках спомаганём і розвоём 
перекладательской роботы, дабінґу, пост- сінхронізації і 
выробов тітулків, 
д) забезпечіти, жебы орґанізації одповідны за розвой і 
підпору розлічных форм културных актівіт в адекват-
ній мірї загорнули знаня і хоснованя реґіоналных або 
мінорітных языків і култур до актівіт, котры орґанізу-
ють або підпорують, 
е) робити крокы з цїлём, жебы орґанізації одповідны 
за розвой і підпорованя розлічных форм културных 
актівіт мали к діспозіції персонал, котрый добрї знає 
приналежный реґіоналный або мінорітный язык, як і 
язык (-ы) другых жытелїв, 
ф) підпоровати пряму участь репрезентантів ужы ва-
те лїв даного реґіоналного або мінорітного языка при 
створёваню културных інштітуцій і планованю кул тур-
ных актівіт, 
ґ) помагати і/або злегшыти створїня єдного або веце 
орґанів компетентных зберати, архівовати і уводити або 
выдавати творы в реґіоналных або мінорітных языках, 
г) кедь треба, то створити і/або підпоровати і фінанцо-
вати перекладательскы службы і баданя термінолоґії, 
главно з цїлём утримованя і розвоя належной адміні-
стратівной, торговой, економічной, соціалной, техно-
лоґічной або юрідічной термінолоґії в реґіоналнім або 
мінорітнім языку. 
2. В областях, де ся традічно не хоснують реґіоналны 
або мінорітны языкы, сіґнатарьскы країны ся завязу-
ють, кедь на даных теріторіях жыє достаточна кількость 
ужывателїв реґіоналного або мінорітного языка, забез-
печіти можности, підпорити і/або забезпечіти вгодны 
културны актівіты або інштітуції в навязности на попе-
реднїй абзац. 
3. Сіґнатарьскы країны ся завязують при аплікації своёй 
културной політікы в загранічу створити вгодный про-
стор  і про реґіоналны або мінорітны языкы і їх културны 
проявы.

Статя 13 
Економічный і соціалный жывот 
1. Односно економічных і соціалных актівіт сіґнатарьскы 
країны на цїлій своїй теріторії ся завязують: 
а) еліміновати зо свого правного порядку вшыткы уста-
новлїня, котры без прічіны заказують або оклїщують 
хоснованя реґіоналных або мінорітных языків в до-
кументах, дотуляючіх ся економічного або соціалного 
жывота, главно в робочіх контрактах і в технічных доку-
ментах, такых як інштрукції на хоснованя продуктів або 
інштрументів, 
б) заказати уводити додаткы, котры елімінують або 
оклїщують хоснованя реґіоналных або мінорітных 

языків в інтерных нормах фірем і в особных списах хо-
лем меджі вжывателями єднакого языка, 
ц) протестовати проти поступам, цїлём якых є одгва-
рити особы од хоснованя реґіоналного або мінорітного 
языка у сферї економічных і соціалных актівіт, 
д) злегшыти і/або підпоровати хоснованя реґіоналных 
або мінорітных языків далшыма можностями, якы суть 
уведжены высше. 
2. Односно економічных і соціалных актівіт сіґнатарьскы 
країны ся завязують, кедь урядны орґаны мають такы 
компетенції, на теріторіях, де ся хоснують реґіоналны 
або мінорітны языкы, і як то є можне, 
а) загорнути до своїх фінанчных і банковых норм уста-
новлїня, котры через поступы корешпондуючі з ко-
мерчнов практіков доволять хосновати реґіоналны або 
мінорітны языкы при выготовлёваню платобных при-
казів (шеків, зменок атд.), як і другых фінанчных докла-
дів, або кедь є то вгодне, забезпечіти реалізацію такых 
установлїнь, 
б) в економічных і соціалных секторах, котры належать 
прямо під їх контролю (посполный сектор), реалізовати 
крокы на підпору хоснованя реґіоналных або мінорітных 
языків, 
ц) забезпечіти, жебы інштітуції соціалной старостливос-
ти, як шпыталї, старобінцї і притулкы, давали можность 
приятя і старостливости у своїм языку тым особам, 
котры хоснують реґіоналный або мінорітный язык, кедь 
потребують старостливость із здравотных прічін, вна-
слїдку высокого віку або з другых прічін, 
д) адекватным способом забеспечіти, жебы нормы без-
печной роботы были выготовлены в реґіоналных або 
мінорітных языках, 
е) забезпечіти, жебы інформації о правах конзументів, 
котры выдають компетентны адміністратівны орґаны, 
были доступны в реґіоналнім або мінорітнім языку. 

Статя 14 
Черезгранічна кооперація 
Сіґнатарьскы країны ся завязують: 
а) реалізовати платны двойсторонны і многосторонны 
договоры, котрыма суть вязаны і штаты, в котрых ся 
хоснує єднакый язык в ідентічній або близкій фор-
мі, або кедь є то потрібне, снажити ся прияти такы 
договоры, котры бы мали підпоровати контакты меджі 
вжывателями єднакого языка в приналежных країнах у 
сферї културы, наукы, інформацій, фаховой кваліфікації 
і цїложывотной освіты, 
б) доволити і/або підпорити черезгранічну кооперацію 
главно меджі реґіоналныма або містныма орґанами на 
хосен реґіоналных або мінорітных языків, на теріторіях, 
на котрых ся хоснує єднакый язык в ідентічній або близ-
кій формі.

ЧАСТЬ IV
Аплікація харты 

Статя 15 
Періодічны справы 
1. Сіґнатарьскы країны будуть періодічно предкладати 
ґенералному таёмникови Рады Европы у формі, котру 
становить Выбор міністрів, справу о своїй політіцї на 
основі части II той харты і о кроках зробленых на аплі-
кацію приятых установлїнь части III. Перша справа ся 
мусить предложыти до рока од ратіфікації харты данов 



сіґнатарьсков країнов а наслїдуючі справы в трирічных 
інтервалах од першой справы. 
2. Сіґнатарьскы країны свої справы опублікують. 

Статя 16 
Контроля справ 
1. Справы предложены ґенералному таёмникови Рады 
Европы на основі Статї 15, перевірить Выбор експертів 
створеный на основі Статї 17. 
2. Орґаны або общества, леґално основаны на теріторії 
сіґнатарьской країны, можуть упозорнити Выбор екс-
пертів на проблемы імплементації приятых установлїнь 
харты сіґнатарьсков країнов, выпливаючіх із части ІІІ. 
Выбор експертів може по конзултації з данов сіґнатарь-
сков країнов акцептовати тоты інформації при припра-
ві справы на основі абзацу 3 той статі. Тоты орґаны або 
общества можуть навыше предложыти свої погляды на 
політіку сіґнатарьской країны на основі части II. 
3. На основі справ выходячі з абзацї 1 і інформацій уве-
дже ных в абзацу 2, приготовить Выбор експертів справу 
про Выбор міністрів. К справі ся приложать припоминкы, 
пожаданы од сіґнатарьской країны, а Вы бор міністрів єй 
може опубліковати. 
4. Справа выготовлена на основі абзацу 3 мала бы обся-
говати главно пропозіції Выбору експертів про Выбор 
міністрів, котрый на їх основі выготовить потребны ре-
комендації про єдну або про веце сіґнатарьскых країн. 
5. Ґенералный таёмник Рады Европы приготовить каж-
ды два рокы деталну справу про Парламентну громаду о 
імплементації харты. 

Статя 17 
Выбор експертів 
1. Выбор експертів є зложеный із шпеціалістів, причім 
кажда сіґнатарьска країна має єдного члена, котры суть 
выменованы Выбором міністрів із списку пропонованых 
особ данов сіґнатарьсков країнов, суть то абсолутно 
бездоганны особы і решпектованы шпеціалісты на 
вопросы, котры реґулує тота харта. 
2. Членове выбору суть выменованы на період шестёх ро-
ків і можуть быти зволены знова. Член выбору, котрый 
не може закінчіти свій мандат, буде выміненый на основі 
процедуры уведженой в абзацї 1, а новый член буде ре-
алізовати мандат у звышнім періодї свого попередника. 
3. Выбор експертів прийме правила своїх засїдань. 
Ёго адміністратівны службы забезпечіть ґенералный 
таёмник Рады Европы. 

Часть V
Заключны установлїня 

Статя 18 
Тота харта є отворена на підпис членьскым штатам Рады 
Европы. Є потребне єй ратіфіковати, прияти або схвали-
ти. Ратіфікачны документы, документы о приятю або 
схвалїню будуть уложены у ґенералного таёмника Рады 
Европы. 

Статя 19 
1. Тота харта набуде платность першый день в місяцю, 
котрый наслїдує по трёх минувшых місяцях од дня, коли 
пять членьскых штатів Рады Европы высловило згоду 
прияти харту на основі установлїнь Статї 18. 
2. Про членьску країну, котра высловить згоду імплемен-

товати харту пізнїше, харта набуде платность першый 
день в місяцю, котрый наслїдує по трёх минувшых міся-
цях од дня уложіня ратіфікачного документу, документу 
о приятю або схвалїню.

Статя 20
1. По набытю платности той харты може Выбор міні-
стрів Рады Европы вызвати хоцькотрый штат, котрый 
не є членом Рады Европы, жебы ся став сіґнатарём той 
харты. 
2. Про нову сіґнатарьску країну харта набуде плат-
ность першый день в місяцю, котрый наслїдує по трёх 
минувшых місяцях од дня уложіня документу о припо-
їню к хартї у ґенералного таёмника Рады Европы.

Статя 21 
1. Каждый штат може при підписаню або уложіню ра-
тіфікачного документу, документу  о приятю, схвалїню 
або припоїню высловити єдну або веце претензій к Статї 
7 абз. 2 аж 5 той харты. Ниякы далшы претензії уж не 
мож настолити. 
2. Кажда сіґнатарьска країна, котра высловила претен-
зію на основі попереднёго абзацу, може од нёй цалком 
або счасти одступити посередництвом ознамлїня по-
сланого ґенералному таёмникови Рады Европы. Одсту-
плїня набуде платность в день, коли ознамлїня прийме 
ґенералный таёмник. 

Статя 22 
1. Кажда сіґнатарьска країна може од той харты хоцько-
ли одступити посередництвом ознамлїня посланого ґе-
нералному таёмникови Рады Европы. 
2. Одступлїня набуде платность першый день в місяцю, 
котрый наслїдує по шестёх минувшых місяцях од дня, 
коли ґенералный таёмник прияв ознамлїня. 

Статя 23 
Ґенералный таёмник Рады Европы ознамить членьскым 
штатам Рады Европы і вшыткым штатам, котры підпи-
сали харту, 
а) каждый підпис, 
б) уложіня каждого ратіфікачного документу, докумен-
ту о приятю, схвалїню або припоїню, 
ц) каждый датум набытя платности той харты на основі 
Статї 19 і 20, 
д) кажде ознамлїня прияте на основі Статї 3 абз. 3, 
е) хоцьякый далшый акт, ознамлїня або інформацію, ко-
тра ся односить к тій хартї. 

На доказ того ниже підписаны, котры на то мали пов-
ну міць, підписали тоту харту. 

Выготовлене в Штрасбурґу 5. новембра 1992 
в анґліцькім і французьскім языку, причім 
обидва варіанты суть рівноцїнны, в єднім 
выготовлїню, котре буде уложене в архівах 
Рады Европы. Ґенералный таёмник Рады 
Европы пошле овірены копії членьскым 
шта там Рады Европы і каждому штату, выз-
ва ному припоїти ся к тій хартї.



Святкованя проходило аж до 23-го септембра 
2018. Пряшівска ґрекокатолицька архієпархія собі 
в юбілейнім роцї припоминать веце історічных по-
дїй, главныма суть 200 років од основаня єпархії, 
котра ся оддїлила од Мукачовской єпархії, 50 років 
од обновлїня церькви в Чехословакії і 10 років 
од выголошіня метрополітной церькви sui iuris 
і піднята Пряшова на архієпархію.

Взяло участь 30 єрархів
Як інформовав аґентуру TASR владыка Іоан 

(Бабяк), пряшівскый архієпіскоп і метрополіта 
Словакії, 22-го септембра 2018 ся одбыла глaвна 
літур ґія святковань в базиліцї в Лютинї. На тоту 
часть святковань было приголошеных 30 єпіско-
пів. Гостём архієрейской літурґії быв і префект 
Конґреґації про выходны церькви кардінал Лео-
нардо Сандрі, котрый мав проповідь. Меджі 30-
ма архієпіскопами і єпіскопами были домашнї, но 
і тоты споза граніць.

23-го септембра 2018 ся святкованя завершыло 
в Пряшові церьковнославяньсков архієрейсков 
літурґіёв, котру одслужыли в Катедралнім соборї 
св. Іоана Хрестителя.

Памятна плакета і поштова знамка
В рамках юбілейного року вышла і памятна пла-

кета (на фотцї), котру 19-го септембра 2018 од-
презентовали на пресконференції, яка проходила 
на Архієпархіялнім урядї.

„На переднїм боцї є мотів деревяной церькви, бо 
то сімбол нашой церькви. Конкретно іде о Церьков 
св. Михаіла Архістратига у Фрічцї із 1829-го року. 
Тот храм має приближно 200 років, значіть мапує 
історію нашой церькви. Перед храмом є зображена 
ікона Краснобрідьской Богородіцї. То далшый із сім-
болів і того юбілейного року і єдна з найстаршых, 
і бізовно найкрасшых ікон,“ повів про аґентуру про-
тосінкел Пряшівской архієпархії Любомір Петрик.

Плакета є выроблена із мосадзи із бронзовов па-
тінов, з низкым рельєфом і діаметром 60 міліме-
трів. Автором є академічный сохарь Михал Ґавула і 
была зроблена у монетній фабрицї в Кремніцї.

З нагоды юбілейного року выдала Словацька пош-
та і поштову знамку в емісії Уменя із датов 19-ый 
октобер 2018, на котрій є ікона Краснобрідьской 

Богородіцї (Позн. ред.: писали сьме о тім у минулім 
чіслї Русина). Ґрафіку знамкы робив словацькый 
рытець поштовых знамок Франтїшек Горніак. 
Єй інавґурація є напланована на 10-го новембра 
2018 в Катедралнім соборї св. Іоана Хрестителя в 
Пряшові.

В октобрї ґрекокатолици із Словакії путовали 
до Рима. В рамках того ся історічно по першыраз 
одбыла окрема авдієнція ґрекокатоликів із Слова-
кії у папы римского Франціска.

Далшы святочны події продовжують  
до кінця рока

Далшы актівіты суть напланованы на новембер і 
децембер.  9-го аж 11-го новембра 2018 в рамках 
святковань юбілейного року одбуде ся в Пряшові 
XXVII. рочник Меджінародного фестівалу духовных 
співанок візантійского обряду. Тот буде проходити 
в пряшівскім катедралнім соборї.

11-го децембра 2018 на великій сценї Театру Йо-
наша Заборьского в Пряшові одбуде ся святочный 
ґалавечур, почас котрого будуть выступати спі вач-
кы русиньскых народных, але і церьковных спі-
ванок Анна Сервіцька і Моніка Кандрачова, но і 
далшы інтерпреты, як, наприклад, оперный співак 
Мартін Бабяк.

Mґр. Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Пряшівска ґрекокатолицька архієпархія святкує. 
Представили памятну плакету

Двойднёвов меджінароднов науковов конференціёв на Ґрекокатолицькій теолоґічній 
факултї Пряшівской універзіты в Пряшові під назвов 200 років Пряшівского ґрекокато-
лицького єпіскопства 20-го септембра 2018-го року зачaло централне святкованя Юбілей-
ного року Пряшівской ґрекокатолицькой архієпархії 2018.



(Закінчіня з минулого чісла.)
В 1976 роцї прияв участь у роботї Світового конґресу 

Меджінародного ґеоґрафічного союзу в Москві. Од 1977 
року Т. М. Поповіч быв 12 раз участником серії конфе-
ренцій універзітных ґеоґрафів бывшых соціалістічных 
держав, котры ся одбыли в бывшім Совєтьскім союзї, Че-
хословакії, Польщі, Нїмецькій демократічній републіцї, 
Булгарії і Мадярьску. На тых конференціях 9 раз выступив 
із рефератом. Окрем того, Т. М. Поповіч у Лоджскій універ-
зітї в Польщі прочітав реферат о ґеоґрафії текстілного 
промыслу Мадярьска в 1981 роцї, а тыж двараз выступав 
з лекціями о ґеоґрафії міст Мадярьска - у 1981 і 1986 роцї. 
В Чехословакії, на Універзіті Коменьского у Братїславі, в 
1980 роцї прочітав реферат о ґеоґрафії потравинарьско-
го промыслу Мадярьска, а в роцї 1987 в містї Лібліце мав 
реферат о ґеоґрафії текстілного промыслу Мадярьска на 
коференції, котру орґанізовала катедра економічной ґео-
ґрафії Універзіты Карловой у Празї. 

У тогдышнїй Югославії Т. М. Поповіч трираз прочітав 
лекції на сполочных хорватьско-мадярьскых колоквіумах 
у Хорватії: в 1983 роцї в містї Копривніцї, в 1986 роцї в міс-
тї Малый Лошинь на острові Лошинь, в 1990 роцї в містї 
Гвар на острові Гвар. У Боснї-Герцеґовинї в Сараєвскій уні-
верзітї він выступив із рефератом о ґеоґрафії промыслу в 
Мадярьску. В Белеградї выступив у роцї 1990 на Інштіту-
тї меджінародной політікы держав із лекціёв під назвов: 
Роль рїкы Дунай в економічнім жывотї Мадярьска. 

В рамках меджінародной сполупрацы меджі Ма-
дярьском і Хорватіёв Т. М. Поповіч в 1982 роцї быв на 
10-місячній научній стажі в Інштітутї ґеоґрафії Загреб-
ской універзіты в Хорватії. Там він штудовав аґрарно-
промысловы комбінаты, турістіку і морьске господарь-
ство Хорватії. Почас той стажі Т. М. Поповіч навщівив цїлу 
Хорватію, навщівив вшыткы заселены островы Далма-
ції. Окрем того, він дістав можность спознати аґрарно-
промысловы комбінаты і турістіку у вшыткых іншых 
союзных републіках бывшой федератівной Югославії: 
Сербії, Македонії, Боснї, Герцеґовинї, Чорній Горї і Слове-
нії. Такым способом він перешов цїлу бывшу Югославію.

Сполупраца меджі Будапештьсков і Пріштіньсков уні-
верзітов (Косово, Югославія) дала можность Тіборови 
Міклошови Поповічови двараз быти на научных стажах, 
а то в Приштінї в роках 1988 і 1989. Почас стажей спознав 
ґеоґрафічны одлишности Косова як у природнім, так і в 
економічнім і културнім аспектї.

В 1990 роцї наш юбілант у рамках меджінародной 
сполупрацы меджі Мадярьском і Сербіёв быв і на научній 
стажі на Ґеоґрафічній факултї Белеградьской універзіты. 
У Сербії він штудовав аґрарно-промысловы комбінаты і 
турістіку, але тыж даякы іншы аспекты економічной ґе-
оґрафії.

Роблячі на катедрї Общой економічной ґеоґрафії Бу-
дапештьской універзіты од 1974 до 1991 року, Поповіч 
быв ведучім выробной практікы штудентів ґеоґрафів у 
одборї економічной ґеоґрафії як на теріторії Мадярьска, 
так і за єй граніцями. Ёго катедра в рамках сполупрацы 

з подобныма катедрами Московской, Ташкентьской і 
Самаркадьской універзіты дакількораз робила выміну 
штудентьскых ґруп. На основі той выміны він зо своїма 
мадярьскыма штудентами-ґеоґрафами робив розлічны 
выїзды на лїтню практіку, главно до середнёазійскых ре-
публік бывшого Совєтьского союзу (Узбекістану, Таджі-
кістану, Туркменістану, Казахстану).

Паралелно з основнов роботов у часї од 1970 до 1991 
року він у вольнім часї робив перекладателя  мадярьской 
турістічной акціёвой сполочности Ібус і допроводжав 
мадярьскы турістічны ґрупы до бывшого Совєтьского 
союзу, Югославії, Булгарії, Румунії, Чехословакії, Польщі, 
Кітаю, Северной Кореї, Монґолії, Вєтнаму, Турецька.

Т. М. Поповіч од 1989 до 1991 року розшырив собі освіту 
на посґрадуалных штудіях Інштітуту про звышіня квалі-
фікації економів Будапештьской економічной універзіты 
в одборї економіка турістікы. Там здобыв діплом економа 
турістікы.

Окрем ґеоґрафії, Тібора Міклоша Поповіча все веце ін-
тересовало баданя в области економічной історії. У 1991 
роцї він став научным сполупрацовником і учітелём 
Академічного центра про штудії централной і выходной 
Европы при катедрї економічной історії Будапешть-
ской економічной універзіты, котра в тім часї была єд-
нов із найпрестіжнїшых высокых школ того тіпу меджі 
бывшыма соціалістічныма державами Европы. Поповіч 
в тім центрї од 1991 до 1996 року робив баданя у сферї 
економічной і сполоченьской історії републік бывшого 
Совєтьского союзу і Югославії і учів такы предметы, як 
Економічна і сполоченьска історія держав централной 
і выходной Европы у 19. і 20. сторочу і Народностны 
ідеолоґії і народностны рухы в штатах централной і 
выходной Европы 19. і 20. стороча. Т. М. Поповіч почас 
роботы у спомянутім центрї быв на научных дорогах до 
історічных і етноґрафічных інштітуцій народных акаде-
мій наук і універзіт в Росії (в Москві, Сакт-Петербурдзї), 
Іжевску (Удмуртія), на Українї (в Києві і Львові), в Естонії ( 
в Таллінї і Тарту), Лотишску (в Рідзї), в Литві (у Вільнюсї). 
Він выступав з лекціями на научных конференціях в Бу-
дапештї в 1991, 1992, 1994 роцї, в Нїредьгазї в 1993 роцї, 
на Українї у Львові в 1993 роцї, Сербії в Белеградї у 1994  
роцї.

У 1995 роцї Т. М. Поповіч здобыв ґрант на реаліза-
цію научных бадань в области русиністікы на тему 
Трасформація русиньской сполочности у 18. – 20. сто-
рочу як бадатель академічного центра од Вседержавной 
фундації научных бадань Мадярьска.  Почас баданя быв 
позбераный богатый матеріал, што дало можность при-
правити на выданя книжку на тоту тему в мадярьскім 
языку. 

Паралелно з основнов роботов Тібор Міклош Поповіч 
запоїв ся у 1992 роцї до возродного руху  Русинів у Ма-
дярьску, став научным експертом першого русиньско-
го сполоченьского общества під назвов Орґанізація 
Русинів Мадярьска. Закон о народностных меншынах  
Мадярьска, приятый у 1993 роцї, дав можность орґані-

Др. Петер ВЕРЕШ, к. н., науковый сполупрацовник Бадательского інштітуту етноґрафії 
Мадярьской академії наук у Будапештї

80-річa ґеоґрафа, педаґоґа, русиністы  
Тібора Міклоша Поповіча (2)



зованю научно-бадательскых інштітутів народностных 
меншын. Ініціатором створїня Русиньского научно-ба-
дательского інштітуту в Мадярьску став якраз Тібор 
Міклош Поповіч.

Русиньскый научный інштітут у Мадярьску быв 
заснованый 7. мая 1996 року в Будапештї в рамках Ака-
демічного центра про штудії централной і выходной 
Европы Будапештьской економічной універзіты і Орґа-
нізації Русинів Мадярьска. Директором новоствореного 
інштітуту быв выбраный Тібор Міклош Поповіч.

У септембрї 1996 року в наслїдку тзв. „шоковой те-
рапії‟ соціалістітічно-лібералной (прокомуністічной) 
влады Мадярьска  на челї з премєром Дюлом Горном і 
ёго міністром фінанцій Лаёшом Бокрошом высше сто 
высокошкольскых учітелїв і научных сполупрацовників 
Будапештьской економічной універзіты  было проти їх 
волї примушено одыйти на пензію. Меджі нима быв і Т. 
М. Поповіч. Од того часу зачав ся пензійный період ёго 
жывота, споєный з роботов у Русиньскім научнім іншті-
тутї в Мадярьску і участёв у русиньскім русї.

В 1998 роцї про зміцнїня научного характеру споми-
наного інштітуту была створена научна рада у зложіню 
7 членів. Научна рада была высшым орґаном інштітуту,  
котра мала компетенції выберу ёго директора на 5 ро-
ків. Інштітут не діставав сістематічну фінанчну поміч од 
державы, зато і сам директор, і ёго сполупрацовници ро-
били на сполоченьскых прінціпах. Лем конкурзны ґранты 
давали можности час од часу здобыти фінанчну поміч на 
зорґанізованя і ход научных конференцій, або на выданя 
публікацій із русиньсков тематіков. У роцї 2000 научна 
рада інштітуту прияла рїшіня змінити офіціалну назву 
інштітуції на Русиньскый бадательскый інштітут в Ма-
дярьску.

Інштітут ся занимав русиністічныма баданями нелем 
односно Русинів Мадярьска, але і цїлой карпатьско-ду-
найской области. Під веджінём Т. М. Поповіча за 20 
років своёй екзістенції (1996 – 2016) зорґанізовав 
33 научны русиністічны конференції. Темами тых 
конференцій были переважно вопросы історії, етноґра-
фії, ґеоґрафії Русинів, в тім контекстї были конференції 
присвячены і даякым русиньскым народным будителям. 
Т. М. Поповіч выступив на вшыткых спомянутых конфе-
ренціях інштітуту.

З ініціатівы Т. М. Поповіча інштітут на засїданї на-
учной рады 11. януара 2000 року прияв рїшіня на 
честь памяти вызначного русиньского історіка, ака-
деміка Антона Годинкы,  выголосити день 7. фебруара 
(тогды у 1864 роцї похрестили Антона Годинку) Днём ру-
синьской наукы в Мадярьску. Каждого року в тот день 
плановало ся орґанізовати Научны памятны чітаня на 
честь академіка А. Годинкы, тематіка котрых мала быти 
звязана лем з ёго жывотом і дїятельством. Першы такы 
чітаня были 7. фебруара 2001 року в Будапештї. Од того 
часу зреалізовало ся 17 такых чітань. Т. М. Поповіч мав 
лекції на вшыткых тых чітанях.

Русиньскый інштітут з ініціатівы Т. М. Поповіча на 
основі рїшіня научной рады в 1999 роцї засновав Ру-
синьску народну школу.  Задачов той народной школы 
было орґанізованя навчаня про тых Русинів Мадярьска 
середнёго і старшого віку, а в дакотрых припадах і молод-
шого віку, котры про розлічны прічіны не могли закінчіти 
середнї, высокы, а даколи і вісемрічны основны школы. 
В періодї од 1999 року до 2007 року занятя народной 
школы одбывали ся каждого року і Т. М. Поповіч сісте-

матічно, каждый рік, чітав лекції.
Т. М. Поповіч быв єдным із закладателїв русиньской 

сполоченьской орґанізації під назвов Русиньске кул-
турне общество Будителї, котра была офіціално заре-
ґістрована у юлу 2002 року. Председом того общества  
быв выбраный Тібор Міклош Поповіч. Задачов ново-
створеного общества было в першім рядї популарізація 
дїятельства русиньскых народных будителїв, а тыж реа-
лізація научных і културных проґрамів. Каждого року об-
щество Будителї, вєдно з Русиньскым бадательскым інш-
тітутом у Мадярьску, орґанізовали вытворїня і святоч-
не одкрытя памятных табел, присвяченых Николаёви 
Бескидови в селї Болдоґкевараля (у децембрї 2003 року), 
Александрови, Корнеліёви і Евґеніёви Бескидовым у містї 
Абауйсанто (у юлу 2005 роцї), Анатоліёви Кралицькому в 
містї Маріяповч (у януарї 2006 року), Осифови Ґаґанцёви 
в містї Шатораяуйгель (у септембрї 2006 року), Осифови 
Ґаґанцёви в селї Віслов (в октобрї 2007 року).

У 1999 роцї были створены новинкы „Столичний ру-
синський вісник‟, якы в роцї 2000 были переменованы 
на „Вседержавний русинський вісник‟ а Т. М. Поповіч 
став главным рефактором тых новинок.

Єдночасно з тым він од 1999 до 2007 року быв за Ру-
синів членом кураторії Фундації про народностны і 
етнічны меншыны Мадярьска.

Од 1998 до 2002 року Т. М. Поповіч быв председом 
Русиньской меншыновой самосправы ХІІ. раёну Буда-
пешту, а од 2002 до 2006 року быв председом Русинь-
ской меншыновой самосправы ХІ. раёну Будапешту. 
Єдночасно быв председом научной, освітнёй і медіал-
ной комісії „Будапештського столичного русиньского 
меншинового самоврядуваня (самосправы)‟ од 1999 до 
2007 року. Єден рік (од 1999 до 2000 року) быв заступцём 
председы высше спомянутой самосправы. Од 2010 до 
2014 року быв председом Русиньской народностной 
самосправы міста Біаторбадь области Пешт. Од окто-
бра 2014 року він є посланець Цїлодержавной русинь-
ской самосправы Мадярьска. 

Тібор Міклош Поповіч од року 1993 быв актівным 
участником  світового русиньского руху. Од 1993 до 
2017 року він быв делеґатом або гостём 13-ёх засїдань 
Світового конґресу Русинів, окрем першого у 1991 роцї в 
Меджілабірцях. На четвертім засїданю Світового конґре-
су Русинів у Будапештї быв заступцём председы ёго орґа-
нізачного выбору і орґанізатором шырокоспектралной 
Меджінародной научной русиністічной конференції 
під назвов „Русини в Карпатсько-Дунайському басей-
ні‟ у маю 1997 року, на котрій выступило 42 реферуючіх. 

Наш юбілант є автором 6 книжок, 6 частей у книж-
ках і веце як сто публікацій в часописах, якы вышли в 
мадярьскім, русиньскім, російскім, україньскім, польскім, 
анґліцькім, нїмецькім, естоньскім языку. 

Він завершує написаня двох моноґрафій: Сполоченьско-
економічна ґеоґрафія Мадярьска (в мадярьскім языку) і 
„Суспільно-економічна географія Угорщини (в українь-
скім языку). Єдночасно робить над моноґрафіёв Етніч-
на історія Славян Мадярьска.

* * *
Желаме нашому честованому юбілантови докін-

чіня тых двох важных моноґрафій, як і далшый ёго 
вклад до наукы і возродного руху Русинів у Маряьску, і, 
самособов міцне здоровя і іщі дакілько років актівно-
го жывота. 



Цїль той штудії є скромный: змаповати публікації при-
свячены русиньскому языку од року 2004. Праві в тім 
роцї выдала Опольска універзіта в Польщі 480-сторінкову 
моноґрафію о русиньскім языку – єдну з чотырнадцять-
томной серії A Modern History of the Slavonic Languages (Но-
водоба історія славяньскых языків, Мagocsi, 2004) – під по-
кровительством меджінародной комісії славістів. Выданя 
той публікації в прінціпі значіло, же русиньскый язык быв 
узнаный за окремый язык а не лем діалект ці „голузка“ 
іншого языка; повіджене іншыма словами, тот факт тог-
ды прияли славісты в многых країнах.1 О три рокы пізнїше 
наступив далшый переломный момент – в роцї 2007 было 
в рамках высшого навчаня в сферї карпаторусиністікы от-
ворене перше у світї працовиско: Оддїлїня, а пак Інштітут 
русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в 
Пряшові.

Тот реферат, в якім ся занимаме періодом од року 2004 
до днесь, є з істого боку продовжінём штудії заміряной на 
скорїшый період – од року 1989 (Magocsi, 2006). Ани єден 
з тых рефератів ся не занимать публікаціями написаны-
ма у войводиньско-сримскій варіантї русиньского языка, 
хоснованій в Сербії і Хорватії. Но закы ся побзераєме на 
досягнутя русиньского языка і новы задачі, перед котры 
быв од року 2004 ставляный, уведеме пару слов в шыршім 
контекстї. 

1. Ґеополітічна сітуація
Карпатьска Русь, де русиньскый язык вжывало автох-

тонне жытельство, є теріторіёв розсягом коло 18 000 км2. 
В сучасности ся бывша Карпатьска Русь розпростерать на 
теріторії чотырёх держав: Польщі (ёго юговыходна часть 
знама під назвов Лемківска Русь, або Лемковина), Словакія 
(северовыходна часть знама як Пряшівска Русь), Україна 
(єй найзападнїша теріторія – Закарпатьска область, або 
Підкарпатьска Русь) і Румунія (Марамуреш – вздовж южно-
го берега Верьхнёй Тисы). Окрем той теріторії, роздїленой 
штатныма граніцями уведженых держав, бісїдовали по 
русиньскы і первістны жытелї дакількох сел сучасного се-
веровыходного Мадярьска. І у Войводинї – в Сербії і Сримі 
– в Хорватії жыло (і доднесь жыє) невелике чісло русинь-
скы бісїдуючого жытельства. Но тыма діаспорами, якы 
походять уже з половины 18. стороча, як і іміґрантьскыма 
комунітами, котры ся од 80. років 19. стороча переселяли 
до Споєных штатів Америкы і до Канады, ся в нашій штудії 
занимати не будеме. 

Знаєме, же кількость жытелїв, котры ся приголосили 
ід карпаторусиньскій народности, респ. означіли ру синь-
скый язык за свій материньскый, за півстороча од кінця 
2. світовой войны значно упала. Прічіна тому проста – по 

роцї 1945, коли вшыткы державы, в котрых карпатьскы 
Русины жыли, были звязаны владов комунізму, была зака-
зана їх народность і язык. Стало ся то у звязи із совєтьсков 
політіков (першыраз приятов в роцї 1924), котра была в 
тій области заведжена по роцї 1945 і подля котрой быв ру-
синьскый язык діалектом україньского языка а карпать-
скы Русины „голузков“ україньской народности.

Аж по падї комуністічной надвлады над середнёв і вы-
ходнов Европов в роцї 1989 і розпадї Совєтьского союзу в 
роцї 1991 ся політічна сітуація змінила. Карпатьскым Ру-
синам было назад (так, як перед 2. світовов войнов) дово-
лене, жебы екзістовали як самобытный народ і мали мож-
ность розвивати свій літературный язык. Період по роцї 
1989 є часто называный третїм карпаторусиньскым на-
родным возроджінём. К возроджіню і досправды пришло, 
хоць в неєднакій мірї, што до інтензіты і успіху.

В сучасній добі цїлосвітовой ґлобалізації ся може відїти 
несподїванём, же ся кількость людей, котры ся голосять 
ід карпатьскым Русинам і означують русиньскый язык 
за свій материньскый, досправды підняла. Найяснїше то 
видно з даных списованя жытельства, котре ся одбыло 
в посткомуністічній Чехословакії/Словакії, Польщі і Ма-
дярьску. Але кількость карпатьскых Русинів в Румунії ся 
на роздїл од менованых штатів не підвышыла а кільскость 
Русинів на Українї ся зо списованя жытелїв в роцї 2001 не 
дасть становити.2

Найвеце карпатьскых Русинів жыє в Словакії, де ся їх 
чісло і надале піднимать. Ід меншому підвышіню пришло і 
в Польщі і Мадярьску.3

ТАБЛІЧКА 1: Даны із списованя жытелїв – русиньска 
народность

СЛОВАКІЯ ПОЛЬЩА МАДЯРЬСКО
1991 17 200 — —
2001 24 200 5900 1100
2011 33 500 10 500 3900

  
ТАБЛІЧКА 2: Даны із списованя жытелїв – русиньскый 
язык як материньскый

СЛОВАКІЯ ПОЛЬЩА МАДЯРЬСКО
1991 49 100 — —
2001 54 900 5600 1100
2011 55 500 6300 1000

Характерным знаком народного возроджіня по роцї 
1989 было, же Русины ся у вшыткых країнах карпатьско-
го реґіону, де бы ся мав русиньскый язык кодіфіковати, 
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дожадовали вытворити новы інштітуції, якы бы над 
кодіфікаціёв робили. Першым важным кроком в тім 
напрямі была стрїча (тзв. „робочій семінар“), пізнїше зна-
мый як І. конґрес русиньского языка, котрый ся одбыв в 
новембрї 1992 в Бардеёвскых купелях. Участь на нїм бра-
ли учены, писателї, новинарї і културны дїятелї з карпа-
торусиньскых комуніт в Польщі, Чехословакії (Словакії), 
з Україны, Мадярьска, Югосавії (Сербії), Споєных штатів 
Америкы і Канады, но і дакілько світовых ученых у сферах 
соціолінґвістікы і славістікы з іншых країн.4

По двох днёх діскусій, прияв „І. конґрес“ резолуцію, 
котра одтогды коордінує роботу карпаторусиньскых 
кодіфікаторів (1) русиньскый літературный язык має 
быти кодіфікованый на основі говорового языка, (2) 
ґрафічнов сістемов русиньского языка буде азбука, (3) 
спочатку не піде о єден общій літературный язык, але 
окрему варіанту про каждый реґіон, де Русины жыють: 
Україна, Словакія, Польща і Сербія (де норматівный язык 
уже в тім часї єствовав). Третїй пункт резолуції, ся операть 
о знамый романшскый модел. Іде о скушености Рейто-
романшів, четверой народности у Швейцарії, котра собі 
зачатком 20. стороча вытворила пять варіант (а пізнїше 
і шестый – сполочный романш-ґрішун, списовный язык 
про Рейто-Романшів). І в припадї Ру си нів ся припущало, 
же прийде час, коли ся вытворить русиньска сполочна 
варіанта на основі чотырёх ре ґіо нал ных варіант.5 І. конґрес 
ся дожадовав ай выданя різных лінґвістічных публікацій, 
основаня выскумных і педаґоґічных інштітутів і вжываня 
„новых русиньскых языків“ в школах. На далшых языко-
вых конґресах, котры проходили в роках 1999, 2007 і 2015, 
ся цїлї становлены в роцї 1992 переоцїнили, становив 
ся дотогдышнїй проґрес і задефіновали ся задачі, котры 
кодіфікаторам іщі треба вырїшити. 6 

2. Недавны языковы публікації
Головный ціль І. конґресу русиньского языка в роцї 1992 

ся практічно подарило сповнити протягом слї ду ю чого де-
сятьроча. Списовный кодіфікованый язык быв вытворе-
ный по тім, як были выдрукованы учебникы списовной 
ґраматікы про русиньскы комуніты в пряшівскім реґіонї 
(Ябур і Панько, 1994), на Підкарпатю в Українї (Алмашій, 
Керча, Молнар, Попович, 1999), в Лемківскій Руси в Польщі 
(Fontański i Chomiak, 2000) і у Войводинї в Сербії (Рамач, 
2002).

Докінця і перед тым (а єднозначно по тім), як были тоты 
учебникы списовной ґраматікы выданы, ся „новы“ ру-
синьскы языкы вжывали в публікаціях різного характеру 
(книжках, новинках, часописах). Два спискы заміряны на 
публікації в роках 1989 аж 2014 (з вынятком публікацій 
выданых в Сербії і Хорватії – Ільченко і Лендєл, 2007; 
Ільченко і Падяк, 2015) захоплюють мінімално 600 ру-
синьскоязычных публікацій, з котрых векшыну творять 
научны роботы, языковы учебникы і белетрія.

2а. Словникы
Видить ся, же найвызначнїшым успіхом за остатнє де-

сятьроча є докінчіня дакілько обшырных проєктів. За-
карпатя є в тім напрямі на челї: Іґор Керча выдав двой-
томный русиньско-російскый словник (58 000 слов, Кер-
ча, 2007) і двойтомный російско-русиньскый словник 
(65 000 слов; Керча, 2012); дале Юрій Чорі выдав пятьтом-
ный русиньско-україньскый словник (250 000 слов; Чорі, 
2013 – 2016) і пятьтомный субор русиньскых фраз і їх 

еквівалентів в україньскім языку (Чорі, 2015 – 2017). Каж-
де лексікалне гесло в тых обшырных словниках Керчі і 
Чорія обсягує дефініцію в російскім, респ. україньскім язы-
ку, як і приклады фраз в русиньскім языку. Обсягово мен-
шый словник быв выданый під веджінём Димитрія Попа 
і суть то в основі два спискы слов (каждый з них обсягує 
приближно 20 000 гесел): першый є в русиньскім языку 
а слїдують за ним еквіваленты в україньскім і російскім 
языку, другый в російскім языку з еквівалентами в 
україньскім і русиньскім языку (Поп, 2007). Д. Поп тыж 
вєдно з дакількома штудентами і пензістами зозберав 
субор двох списків фраз: єден в російскім языку з русинь-
скыма і україньскыма еквівалентами, другый в русиньскім 
языку доповненый о еквіваленты в україньскім і російскім 
языку (Поп, 2011).

Появили ся таксамо одборнїше заміряны словникы. 
Михаил Алмашій выдав дві меншы роботы: русинь-
скый орфоґрафічно-орфоепічный (высловностный) 
слов ник (Алмашій, 2014а), котый є списком русиньскых 
лінґ віс тіч ных термінів з російскыма, україньскыма і 
ла тинь скы ма еквівалентами (Алмашій і Ухаль, 2014), 
і досправды вынятковый русиньско-славяньскый лек -
сі кон, якый творить выше 4 700 русиньскых слов, з ко-
трых кажде є доповнене о дефініцію і приклады фраз в 
русиньскім языку, як і еквіалент в десятёх славяньскых 
языках: білоруськім, україньскім, російскім, польскім, 
словацькім, чеськім, булгарьскім, сербскім, словіньскім 
і македоньскім (Алмашій, 2015). Дакілько одборників із 
Підкарпатя (з котрых нихто не є згоден з поглядом, же 
русиньскый язык є, або бы холем міг быти окремым язы-
ком) розшырило знаня чітателїв о діалектах того реґіону 
еті мо ло ґіч ным словником, якый обсягує 11 500 призвіск 
(Чучка, 2005), і словником русиньского діалекту нижнё-
го Марамуреша (15 900 слов із україноязычныма дефі ні-
ціями), вжываного в селах Сокырниця гнедь на выход од 
Хусту (Сабадош, 2008), як і списком слов із двох гуцуль-
скых сел недалеко Рахова цалком на выходї Марамуреш-
ской области (Піпаш і Галас, 2005).

Словниковы проєкты на далшых теріторіях де жыють 
карпатьскы Русины были меншого розсягу. В Пря шів-
скій Руси выдав Юрій Панько двойтомный словацько-
русиньскый словник (45 000 гесел; Paňko, 2012 – 2015) 
і колектів Інштітуту русиньского языка і културы на 
Пряшівскій універзітї в Пряшові выдав ревідовану верзію 
орфоґрафічного лексікону з року 1994, заміряну на право-
писны зміны русиньского языка в Пряшівскій Руси при-
яты в роцї 2005 (Ябур, Плїшкова, Копорова, 2007). Вуз-
ше заміряня мають русиньско-словацькый словник, в 
котрім є записаный бісїдный язык із сел Руська Воля і Чірч 
(Birčák, 2017) і русиньско-україньскый тематічный слов-
ник термінів із соматічной лексікы, лексікы їдла і кухнї 
(Čižmárová, 2013). 

Одборници з лемківского реґіону в Польщі роблять 
на двох обшырных, дотеперь невыданых словниках 
уже од 90-ых років 20. стороча. Дотеперь ся обявило 
лем дакілько другых робот, з котрых найобшырнїшый є 
лемківско-польскый словник од Ярослава Горощака. Суть 
то властно два спискы слов (без дефініцій ці прикладів): 
лемківскорусиньскый із польскыма еквівалентами і поль-
скый з лемківскорусиньскыма еквівалентами (Ho rosz czak, 
2004). Окрем того єдиныма словниками в теперїшнїм 
лемківскорусиньскім списовнім языку суть серії куртых 
школьскых текстів із польско-лемківско-анґліцькыма/
анґліцько-лемківско-польскыма словами і фразами замі-



ря ныма на конкретны темы (Chomiak і Górska, 2004; 
Chomiak, Górska і Sandowicz-Bakowska, 2006; Chomiak i 
Górska, 2003). Одборнїшым у своїм заміряню є подробный 
словник (з дефініціями і прикладами в польскім языку) за-
нимаючій ся лемківскорусиньскым діалектом села Бартне, 
котрый зозберав вызначный польскый діалектолоґ Януш 
Ріґер (Rieger, 2016). Културны енту зіас ты з повойновой 
лемківской діаспоры на Українї (історічна выходна Галіч) 
ся посередництвом словників намагають всокотити бісї-
ду своїх предків, котру описують як „лемківскый діалект 
україньского языка“.7 Ту належить лемківскорусиньскый 
список слов (Пиртей, 2004) і збірка 2 600 фраз із обяснїнём 
в україньскім языку (Ступинська і Битківська, 2013), пуб-
лі кація названа „Лемківскый‟ словник, котра є в основі 
субором выше 10 700 україньскых слов, обясненых по-
середництвом скоро 26 000 „нез вы чай ных і найчастїше 
хоснованых“ лемківскых слов (Дуда, 2011), і обшырный 
список лемківскорусиньскых слов із села Тилич з дефіні-
ціями в україньскім языку (Турчин, 2011).

Културны актівісты з діаспоры в Северній Америцї ся 
тыж намагають захопити своє русиньске лексікалнe на-
слїдство. Явно найамбіціознїшый проєкт веде Ненсі Келлі, 
котра выдала тритомный субор выше 39 000 русиньскых 
слов із анґліцькыма еквівалетами і 48 000 анґліцькых слов 
з русиньскыма еквівалентами (Kelly, 2016).

2б. Ґраматікы
За остатнє десятьроча было выданых дакілько учеб-

ників ґраматікы, котрых взник одзеркалює неперерывну 
роботу над штандартізаціёв языка. Учебник ґраматікы 
Мирославы Хомяк і Генрика Фонтаньского (першыраз 
выданый в роцї 2000) быв повторно выданый о шти-
ри рокы пізнїше, но без змін (Fontański i Chomiak, 2004). 
Цалком інакша сітуація є в Пряшівскій Руси, де колек-
тів Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові зревідовав нормы прияты в роцї 
1995. Зміны были найперше публікованы в новім прируч-
нику (Ябур і Плїшкова, 2005), пізнїше у высокошкольскых 
учебниках (Ябур і Плїшкова, 2009) і наконець подробно 
розаналізованы в 325-сторінковім ревідованім учебнику 
ґраматікы в авторстві Василя Ябура, Анны Плїшковой і 
Кветославы Копоровой (Ябур, Плїшкова і Копорова, 2015). 
Якраз ревідована верзія списовного русиньского языка 
в Словакії з рока 2005 творить основу дескріптівной 
ґраматікы, яку написав америцькый славіста Штефан Пю 
про нїмецьку серію Lincom Europa, Языкы світа/Матеріалы 
(Pugh, 2009), як і поправленого і розшыреного выданя по-
пуларного конверзачного приручника з ґраматічныма по-
значками (першый раз выданого в роцї 1976) з прімарным 
выхоснованём в Северній Америцї (Magocsi, 2014, 2015). 

На роздїл од Лемківской Руси в Польщі і Пряшівскій 
Руси на Словакії, де ся на русиньскы учебникы ґраматікы 
операть язык хоснованый в школах і далшых сферах пу-
блічного жывота, ся роботы ґраматіків на Підкарпатю в 
Українї (якы не суть школованы лінґвісты) хоснують лем 
мало; дакотры ани не суть знамы а стали ся, мож повісти, 
лем културныма артефактами. Одколи была в роцї 1999 
выдана перша списовна ґраматіка на Підкарпатю, появи-
ли ся два далшы учебникы ґраматікы, єдна од православ-
ного священика Димитрія Сидора (Сидор, 2005), друга од 
учітелькы основной школы в пензії Анны Мегелы (Ме-
гела, 2014). Обидвоє авторы назначують, же їх учебник 
ґраматікы ся має стати новов нормов на Підкарпатю, но 
ани єдному із авторів ся то не подарило досягнути.8

2в. Школьскы учебникы
Окрем словників і учебників ґраматікы ся в остатнїм 

десятьрочу появилo іщі бівше чісло русиньскоязычных 
школьскых учебників. На Підкарпатьскій Руси приближно 
десять років фунґовав мімовладный Русиньскый (мімо)
школьскый проґрам. В школьскых роках 2003/2004 аж 
2012/2013 проходили раз до тыждня годины русинь-
ского языка і културы в 24 аж 40 школах того реґіону.9 
Про потребы того навчалного проґраму было выданых 
дакілько учебників ґраматікы (Алмашій, 2004; Печора, 
2013) і чітанок (Падяк, 2012) а в остатнїм часї ся появив і 
невеликый приручник (Алмашій, 2014б). Єствує і поправ-
лене выданя приручника з ґраматічныма позначками про 
анґлоязычных, котры ся хотять научіти підкарпатьску ва-
ріанту русиньского языка (Мagocsi, 2017).

Не є ниякым несподїванём, же в країнах, в котрых є 
русиньскый язык признаный і учіть ся в штатных школах, 
ся появило намного веце учебных текстів. В лем ків ско-
русиньскых матерьскых школах в Польщі ся хоснує нова 
передшкольска малёванка (Prokopczak, 2003) і на 1. ступ-
ню основных школ букварь (Мурянка, 2003). Барз твори-
вов авторков є учітелька Мирослава Хомяк, котра выдала 
пять школьскых учебників ґраматікы і чітанок (Chomiak, 
2003; Chomiak, 2005а; Chomiak, 2005б; Chomiak, 2007; 
Chomiak, 2008) і далшый учебник, призначеный на роботу 
з компютером (Chomiak і Matała, 2003). Про чуджінцїв, якы 
ся інтересують о лемківску варіанту русиньского языка є к 
діспозіції обсяглый анґліцько-лемківскый конверзачный 
приручник з ґраматічныма позначками (Magocsi, 2018).

Покы языковы учебникы про Лемків-Русинів выданы у 
Польщі суть прімарно заміряны на передшкольскый вік 
і 1. ступінь основных школ, в Пряшівскій Руси є теперь 
доступный цїлый ряд русиньскоязычных учебників про 
вшыткы ступнї школьской сістемы в Словакії. Належать ту 
шумны фаребны учебникы і приручны тексты про 1. сту-
пінь основных школ (Плїшкова і Копорова, 2011; Glosíková, 
2011; Варшова і кол., 2014; Мелничакова, 2015; Ґіцова-Мі-
цовчінова, 2015) і сістематічно зоставлена серія учебників 
ґраматікы, чітанок і робочіх зошытів, яку собі обїднало Мі-
ністерство школства Словацькой ре пуб лікы про навчаня 
в русиньскоязычных класах на основных школах (в 1. – 9. 
рочнику) і на середнїх школах (в 1. – 4. рочнику). Од року 
2004 было выданых мінімално 19 учебників присвяченых 
ґраматіцї (Русиньскый язык), 17 чітанок з літературныма 
текстами (Чітанка / Літературна выхова / Русиньска лі-
тература), учебник музичной выховы (Музична выхова) і 
дакілько робочіх зошытів (Робочій зошыт), дакотры з них 
у веце як єднім выданю.10 Єствують докінця і конверзачны 
приручникы написаны про основны і середнї школы, 
жебы ся школярї посередництвом русиньского языка мо-
гли зознамити з чуджіма языками, ці уж словацькым або 
анґліцькым (Кoporová, Plišková, Eddy, 2009; Мagocsi, 2014, 
2015). І наконець ту суть высокошкольскы учебникы 
(Ябур, Плїшкова, 2009), з котрых єден быв шпеціфічно 
зоставленый про загранічных штудентів, якы ся голосять 
на Пряшівску універзіту в Пряшові, ці уже в нормалнім 
академічнім роцї як штуденты, або в рамках проґраму ме-
джінародной лїтнёй школы Studium Carpato-Ruthenorum 
(Плїшкова i Копорова, 2015).

3. Невырїшены проблемы
Є нормалне, же штандардізація є в припадї каждого спи-

совного языка процесом без завершіня. Прічіна є проста 



- язык є жывый орґанізм, котрый ся розвивать так, як ся 
мінить сполочность, частёв котрой є. Русиньскый язык 
з того погляду не є вынятком. Мож то відїти і з діскусій, 
котры проходили за остатнїх пятнадцять років, причім 
звязаны были як з ревізіями уже екзістуючіх списовных 
норм, так і з вытворїнём новых, доповнюючіх.

3а. Проєкт „койне“, aбо проєкт общого списовного 
языка

Окрем концептуалного рішїня створити штири ру синь-
скы варіанты (про Польщу, Словакію, Україну і Сербію) ся 
на І. конґресї русиньского языка бісїдовало і о вытворїню 
койне (колись в будучности), респ. oбщого списовного 
языка про цїлый русиньскый языковый ареал11. 

Із вшыткых пропозіцій высловленых на І. конґресї ру-
синьского языка (1992), як і тых далшых (1999, 2007, 
2015) ся ідея общого списовного языка выявила найпро-
блематічнїшов. Підкарпатьскый філолоґ і выдаватель 
Валерій Падяк зробив за таков ідеёв екс пе рі мент, причім 
вытворив общій язык на основі варіант Підкарпатьской і 
Пряшівской Руси а до нёго переложыв популарну історіч-
ну книгу Народ з нивыдкы (Маґочій, 2007). Тота проба (так, 
як то уж звыкне быти в припадї векшыны початочных 
експеріментів) была на ІІІ. конґресї русиньского языка в 
роцї 2007 крітічно оцїнена. Далшы выступлїня на конґре-
сї были присвячены языковым вопросaм, котры требало 
вырїшыти перед далшым обдумованём общого списовно-
го языка („койне“).12 

Видить ся, же од року 2007 переважує в русиньскім 
языковім планованю скептіцізм, кедьже подакотры твер-
дять, же „койне“ є непрактічне а явно ся тот план не по-
дарить ани провести. Ани теперь то про проєкт вытворїня 
общого списовного языка не вызерать барз ружово. Мімо 
іншого і зато, же у дакотрых реґіонaх (главно на Підкарпа-
тю – в Українї) ся заты не подарило добісїдовати на єдиній 
списовній варіантї. Наперек многым діскусіям ся кодіфіка-
торам в розлічных державах де жыють карпатьскы Русины 
не подарило прияти сполочный алфавіт – кількость букв, 
подля сучасных учебників ґраматікы, ся погыбує меджі 34 
аж 39 букв. Єднако ся не добісїдовали ани на сполочній 
лінґвістічній термінолоґії а абсолутно нї на ґраматічных 
правилах і лексіцї.

Кедьже векшына кодіфікаторів преферує фонетічный 
прінціп перед етімолоґічным, так ся в дакотрых ва-
ріан тах вжывать в суфіксах адъєктівів мнягкый знак 
(-ськый на Підкарпатю і в Мадярьску), закы інде то так не є 
(-скый в Пряшівскій Руси, -скій в Лемківскій Руси). Вопрос, 
што зробити з вокалом (і), котрый од кінця 19. cтороча 
трапить писателїв, якы пишуть в русиньскім языку, зістає 
таксамо не вырїшенов проблемов. Так ся в сучасных нор-
мах в Пряшівскій і Лемківскій Руси вжывать і (без огляду 
на то, як ся фонема высловлює) а в Підкарпатьскій Руси 
мож на выражіня єдной фонемы вжыти комбінацію зло-
жену із шестёх букв (i, y, ӱ/î, o, ô).

3б. Римскый алфавіт (латиніка)
Хоць пропозіція І. языкового конґресу на вжываня 

азбукы была в прінціпі прията, русиньскы комуніты 
жыючі в державах, де ся про офіціалный язык вжывать 
латиніка, стоять перед важнов проблемов. В часї комуніз-
му перед роком 1989 было уже на основній школї повин-
не навчаня русского языка, дякуючі чому школярї зна-
ли азбуку хоць лем прочітати. Но то вже не платить про 
посткомуністічны школы в Польщі, котры якраз боюють з 

таков проблемов; но наперек тому і надале в русиньскых 
публікаціях вжывають азбуку. На Словакії зась ґрекокато-
лици, підтримуючі русиньскый язык, під веджінём свяще-
ника о. Франтїшка Крайняка (котрый є довєдна із своїма 
колеґами в рамках церькви в меншынї) у своїх реліґійных 
публікаціях обычайнї вжывають латиніку, даколи пара-
лелно з азбуков.13 Їх арґумент є простый – кедьже міні-
мално єдна ґенерація молодых людей на Словакії не знає 
азбуку прочітати, лїпше як в словацькім языку, є запропо-
новати їм Боже Слово в материньскім русиньскім языку і 
кедь то буде посередництвом латинікы.

 3в. Ревізії ґраматічных норм
Наперек тому, же екзістують учебникы списовной 

ґраматікы і словникы на навчаня русиньского языка в 
Польщі, на Словакії і Українї, не вшыткы публікації (вра-
ховано учебників) ся все притримують запропонованых 
норм. Польска авторка дакотрых учебных текстів, учі-
телька Мирослава Хомяк, не дотримує нормы списов-
ного языка, котрых є сама сполуавторков (Fontański i 
Chomiak, 2000).

На Словакії ся вопросы в тій сферї являть як шпеці-
алнї спорны по тім, як колектів Інштітуту русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові прияв 
в роцї 2005 зревідованы языковы нормы. Хоць одтогды 
перешло уж веце як десятьроча, діскусії надале продо-
вжують.14 Кедьже тот інштітут Пряшівской універзіты 
має вылучне право на приправу языковых учебників, 
вжывать новы нормы з року 2005 (так, як i дакотры 
выдавательства і періодікы – Русин, од 1991 – до сучас-
ности). З другого боку найстарша і найбівша карпатору-
синьска орґанізація в Словакії – Русиньска оброда (вєд-
но із своїм офіціалным періодіком ІнфоРусин, од 2004 
– до сучасности), обычайно вжывать „первістну“ норму 
з року 1995 (причім в роцї 2004, одколи зачав выходити 
ІнфоРусин ся Русиньска оброда одклонила од вжываня 
ґрафемы –ё- і наградила єй споїнём –ьо- (позн. ред.)). 
Недавно Інштітут русиньского языка і културы обно-
вив роботу языковой комісії, котрой дакотры членове 
шыршого кругу преферують норму з року 1995, причім 
членове вузшого кругу (професіоналны лінґвісты) дале 
продовжують робити над недорїшеныма вопросами од-
носно орфоґрафічных правил. Комісії ся подарило добі-
сїдовати на дакотрых орфоґрафічных змінах (Копорова, 
2018), но і так не є істе, ці орґанізації і періодікы, котры 
хоснують русиньскый язык будуть тоты добісїдованы 
правила дотримовати.

В найгіршій сітуації є на даный момент Підкарпатьска 
Русь на Українї, бо русиньскый язык (хоць не є заказаный) 
україньскый уряд в общім іґнорує. Русиньскый язык 
таксамо не є сучастёв державов одобреных учебных 
основ про Підкарпатя а вжывать ся лем в дакілько мало 
публікаціях і новинках, котры выходять нереґуларно. В 
такых условіях дотеперь не была нияка з приправленых 
ґраматічных норм (Алмашій і кол., 1999; Сидор, 2005; 
Печора, 2013; Мегела, 2014) в Підкарпатю прията, зато 
каждый автор і выдаватель вжывать свою властну фор-
му русиньского языка. Выслїдком так є языковый хаос.

3г. Мадярьска варіанта русиньского языка
Найновішы а до даякой міры і необчекованы подїї на-

стали в Мадярьску. Іщі в роцї 1992 на І. языковім конґре-
сї мадярьска делеґація выголосила, же не є согласна з 
вытворїнём окремой русиньской нормы про Мадярьско, 



РУСИН Одборный і літературный часопис выдавать Академія русиньской културы в СР (6x 
ročne, náklad 1100 ks, IČO: 17079748). Предплатне 12 евр. Адреса редакції: Академія русиньской 
културы в СР, Duch novičovo nám. 1, 081 48 Prešov, SR. Телефон: 0917 171 912. Шефредактор: 
Мґр. Александер Зозуляк, языковый редактор: ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., редактор: 
Мґр. Мiхал Павліч, ПгД. Реґістрачны чісла: ISSN 1339-5483, EV 328/08, MIČ 49 589. Адреса на 
інтернетї: www.rusynacademy.sk, e-mail: rusyn@stonline.sk. Выдане 10. децембра 2018 р.

Realizované z finančnou 
podporou Fondu 

na podporu kultúry 
národnostných menšín

але же правдоподобно прийме норму вытворену на Сло-
вакії. Кінцём 90-ых років 20. стороча з підвышуючов ся 
кількостёв іміґрантів з Україны, котры ся переселили до 
Мадярьска, ся в Будапештї обявило дакілько публікацій 
в русиньскім языку (Русиньскый світ, 2003 - до сучаснос-
ти, Календарь-Альманах/Русиньскый альманах, 2000 – до 
сучасности), написаных в языку чім дале, тым веце напо-
минаючім Підкарпатьску варіанту. Позераючі на то, же 
на Підкарпатьскій Руси ся не подарило вытворити общо 
прияту норму, ведучі особности русиньскых обчаньскых 
актівістів прияли рїшіня вытворити нову, пяту списовну 
варіанту русиньского языка. Основана має быти счас-
ти на діалектї вжыванім на Підкарпатю, но таксамо на 
орфоґрафічных правилах захопленых у старшой ґенера-
ції в селах Комлошка і Мучонь на северовыходї Мадярь-
ска. 

Справа о тім, же ся в Мадярьску приправлює списовна 
норма русиньского языка, пришла в роцї 2007 од Михай-
ла Капраля, котрый в тім часї учів на Катедрї українь-
ской і русиньской філолоґії на Высокій педаґоґічній шко-
лї в Ніредьгазї.15 Перша проба вытворїня новой нормы 
пришла о дакілько років пізнїше, дякуючі русиньско-ма-
дярьскому конверзачному приручнику (Ґіріц, 2010), бук-
варю про основны школы (Лявинец, 2011) і главно дво-
ймісячнику Русинськый світ, котрый выходить од року 
2011. Усиля о штандартізацію русиньского языка в Ма-
дярьску (вшытко під языковым і редакчным веджінём 
Михайла Капраля) кулміновали выданём чітанок і 
робочіх зошытів про вшыткы штири класы 1. ступня 
основных школ (Байса, 2015а, Байса, 2015б, Заяковська 
і Ґіріц, 2015) і орфоґрафічного словника з ґраматічныма 
таблічками (Капраль, Скіба і Воринка, 2017).

4. Заключіня
Видно, же русиньскый язык ся од зачатку 21. стороча 

значно посунув допереду. Вірю, же тота статя сповни-
ла свою роль і інформовала славяньску академічну об-
щіну о вшыткых языковых текстах, хоць мало знамых, 
написаных (теперь уже) в пятёх варіантах списовного ру-
синьского языка.

Треба підкреслити, же русиньскый язык не єствує лем 
в книжках. Є то жыве средство, котре ся каждоденно 
вжывать в устній комунікації, як і в школах, церьквах, 
періодічных выданях, в радію, телевізії, на інтернетї, в 
соціалных сїтях, в белетрістічных і науковых публікаціях, 
так і в рамках обчаньскых, културных і академічных подїй. 
Ёго хоснованя в конкретных сферах ся одрїзнює в залеж-
ности од державы, в котрій ся вжывать а ёго успіх є у вели-
кій мірї залежный од того, як сі тот язык єднотливы влады 
цїнять ці не цїнять, но і од того як ёго розвиток фінанчно 
підтримують. Дотеперїшня одборна література о функці-
онованю русиньского языка в тых державах сама свідчіть 
о успіхах, котры русиньскый язык досяг од револучного 
року 1989, но главно протягом першых пятнадцятёх років 
21. стороча.16

Позначкы
1 Меджі найлїпшы теоретічны аналізы належить публікація Штефана Пю 
(Pugh, 2007); позерай і Кushko (2007), Маgocsi (2016) і Vaňko (2007).
2 Окрем того, порівнательны чісла про Україну не єствують, зато єдине зро-
блене зрахованя жытелїв о кількости карпатьскых Русинів на Закарпатю не 
говорить. Ай кедь было обіцяне, же Русины будуть до зрахованя зачленены 
як народность, штатістічный уряд не вытворив код про одповідь „русиньска 
народность“, зато в опублікованых народных штатістічных даных Україны 
Русины не екзістують. Не позераючі на неґатівну сітуацію перед зрахованём 
в роцї 2001 аж 10 100 жытелїв Закарпатя вызначіло свою народность за ру-
синьску. Но і так тото чісло зістає про містны штатістічны справы і надале 
недоступне а не публікує ся в даных зрахованя (Державний комитет, 2003, 
с. 62).
3 Даны в таблічках 1 і 2 были здобыты з офіціалных справ зрахованя 
публікованых словацьков, польсков і мадярьсков владов.
4 Меджі вызначныма притомныма особностями быв і одборник на сферу 
соціолінґвістікы 20. стороча Джошуа Фішмен із США і вызначный славіста із 
Швеції Свен Ґуставссон.
5 Романшскый модел быв запропонованый уже і о рік скоріше в проґра-
мовім выголошіню: „Карпатьскы Русины: новый ці ожывленый народ?“, 
выголошенім в марцу 1991 на 1. світовім конґресї Русинів (Маgocsi, 1999).
6 Актівіты зроблены на першых штирёх русиньскых языковых конґресах не-
давно змаповали Плїшкова – Цітрякова, 2017. Презентації з 3. і 4. конґресу 
мож найти в Плїшкова, 2008а і Русиньскый літературный язык, 2015.
7 Цітоване в Дуда, 2011, с. 2.
8 Сидорів учебник ґраматікы быв міморяднї і правом крітізованый (Pfandl, 
2008; Нiмчук, 2013).
9 О детайлах десятёх років фунґованя Русиньского школьского проґраму в 
Закарпатю ся мож дочітати в: Падяк, 2013.
10 Список русиньскоязычных учебників в Пряшівскій Руси мож найти в Іль-
ченко і Падяк, 2013, с. 23 – 30.
11 В Резолуції І. языкового конґресу ся не споминать сполочный русиньскый 
літературный язык. Тота ідея была діскутована в контекстї выступлїня про-
фесора Джорджа Дармса на тім конґресї, котрый выступав з темов языка Рей-
то-Романшів у Швейцарії. На далшых языковых конґресах была спомянута 
ідея сполочного русиньского літературного языка, хоць термін койне про 
опис того яву ся не мусить хосновати. Я вдячный професорцї Юлії Дудашо-
вій-Крішшаковій за то, же упозорнила на тоту термінолоґічну неточность. 
Жебы не доходило в будучности до недорозумінь, на опис теоретічной мож-
ности створїня єдиного русиньского літературного языка (подля моделу ро-
манш) будеме хосновати термін: общій списовный язык. 
12 Першов, котра переклад „койне“ в штудії „Гляданя консензу при формова-
ню койне на прикладї перекладу тексту книжкы Народ нивыдкы“ аналізо-
вала, была Анна Плїшкова. Ай кедь Плїшкова переклад книжкы (в многых 
припадах оправнено) крітізовала, і так „привітала тоту першу пробу на пути 
к вытворїню будучого [русиньского] койне“ (Плїшкова, 2008а, с. 219 – 232; 
Плїшкова, 2010, с. 23 – 38). Далшы презентації на ІІІ. конґресї односно вопро-
су створїня oбщого списовного языка были присвячены такым темам: койне 
в общім (Юрій Ванько), ґрафічна сістема русиньского языка (Василь Ябур) і 
русиньска лінґвістічна термінолоґія (Генрик Фонтаньскый і Мирослава Хо-
мяк) (Плїшкова, 2008а, с. 15 – 24 і 178 – 191).
13 Найрозшыренїшыма русиньскоязычныма церьковныма публікаціями суть 
катехізісы (Крайняк, 1992), молитвеникы (Малый требник, 2013; Аpostolŷ na 
neďiľi i svjata ciloho roku, 1997, 2017) і книга євангелії (Тетраєвангеліє, 2009 
i Святе Євангеліє, 2017), з котрых вшыткы обсягують тексты паралелно в ла-
тиницї і в кіріліцї. В місячнику Артос (2005 – до днесь) ґрекокатолицького 
Общества св. Йоана Златоустого і Благовістник васіліяньского монастыря в 
Пряшові (1995 – 2001) і Краснім Бродї (2001 – до днесь) ся публікують статї 
писаны або латиніков (у векшынї припадів) або азбуков.
14 Перегляд протиходных поглядів на дану проблематіку мож найти в: Пань-
ко, 2008; i Василь Ябур, „Орфоґрафічны проблемы“ (в: Plišková, 2007, с. 93 – 
103 і Плїшкова, 2008а, с. 57 – 62).
15 О прічінах, котры вели ід кодіфікації пятой варіанты списовного русинь-
ского языка пише Михаил Капраль у своїх трёх статях (в: Plišková, 2007, с. 
85 – 91; Плїшкова, 2008, с 73 - 79; і Русиньскый літературный язык, 2015, с. 
90 – 97).
16 Iнформації о функчнім вжываню русиньского языка в Словакії, Польщі і 
на Українї позерай: Плїшкова, 2008б, с. 74 – 123; Plishkova, 2009, с. 87 – 145; 
Misiak, 2006, с. 111 – 130; і штудії од авторів Олена Дуць-Файфер, Кветос-
лава Копорова, Франтїшек Крайняк, Маріанна Лявінець-Угрин, Валерій 
Падяк і Александер Зозуляк в: Плїшкова, 2008a, с. 96 – 126; і Русиньскый 
літературный язык, 2015, с. 116 – 200.



Преміёв св. Кіріла і Мефодїя за розвой русиньского языка были оцїнены: (злїва) Русиньска оброда на Словеньску – 
премію перевзяв председа Інж. Мартін Караш, Світовый конґрес Русинів – премію перевзяв секретарь Владїмір 
Противняк, проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД., ректор ПУ в роках 2007 – 2015 і сучасный декан Факулты гуманітных і 
природных наук ПУ, дале ґаранты штудійных проґрамів (ШП) – першый ґарант бакаларьского ШП Русиньскый язык 
і література на ПУ (2005 – 2007) доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н., перша ґарантка докторьского ШП Славістіка 
– русиньскый язык і література проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н. (2013 – 2016),   сучасный ґарант докторьского 
проґраму проф. ПгДр. Петер Каша, к. н., Інж. Катаріна Ондрашова, директорка Одбору навчаня народностных мен-
шын МШ СР, Мґр. Петер Крайняк, штатный секретарь МШ СР.

19.10.2018 сімболічным перерїзанём пантлика была отворена Бібліотека карпаторусиністікы Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты. Бібліотеку святочно отворили проф. Др. Павел Робер Маґочій, вдяка 
якому бібліотека здобыла много цїнных документів з ёго Бібліотекы карпаторусиністікы на Торонтьскій універ-
зітї, і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка і културы Центра языків і култур 
народностных меншын ПУ. 

Ректорови Пряшівской універзіты Др. г. к. проф. ПгДр. Петрови Конёви, ПгД., за підпору розвоя карпаторусиністікы 
подяковала і Премію св. Кіріла і Мефодїя передала директорка Інштітуту русиньского языка і културы Центра 
языків і култур народностных меншын ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. За лавреатів Премії св. Кіріла і Мефодїя за розвой русиньского языка з прословом выступив першый ґарант бака-

ларьского ШП Русиньскый язык і література на ПУ доц. ПгДр. Франтїшек Рущак, к. н.
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20-річный юбілей карпаторусиністікы на Пряшівскій 
універзітї быв нагодов на оцїнїня  людей, якы 
вызначнов міров помогли єй розвою. Лавреатами 
Премії св. Кіріла і Мефодїя в роцї 2018 ся стали: 
(справа) проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД., ректор ПУ 
в роках 2007 – 2015, і сучасный ректор Др. г. к. проф. 
ПгДр. Петер Коня, ПгД.


