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• ПгДр. К. Копорова, ПгД., Мґр. В. Падяк, к. н., і проф. Др. П. Р. Маґочій при
прав лю ють на діґіталізацію потребны матеріалы в Бібліотецї кар па то ру
си ніс тікы в Торонтї. 

• Розговор директоркы Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшо
ві доц. ПгДр. А. Плїшковой, ПгД. (злїва), із одборнов робітнічков Славістічного 
оддїлїня Торонтьской універзітной бібліотекы Ксенёв Кіебусінскі.

Русиньскый язык – у нїмецькім 
проєктї

 
Перед штирёма роками, 24. септембра 2010, гостями Інштітуту русиньско-

го языка і културы Пряшівской універзіты были высокошкольскы учітелї 
з Універзіты Алберта Лудвіґа у Фрайбурґу (Нїмецько) проф. Др. Юліана 
Бестерс-Ділґер і Др. Ахім Рабус вєдно з 15 штудентами славістічного 
семінара фрайбурьской універзіты. Гостїв прияла директорка інштітуту 
доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., яка про них приправила лекцію на тему 
функціонованя русиньского літературного языка на Словеньску і в другых 
країнах Европы – в Польску, Українї, Мадярьску і Сербії. Гостї з Нїмець-
ка реалізовали своє перебываня міджі карпатьскыма Русинами в рамках 
12-денного научного проєкту під назвов Европскы  языковы і меншыновы 
політікы. Соціолінґвістічне баданя окрем Словеньска реалізовали в Польску, 
Мадярьску і на Українї. З їх навщівы на ІРЯК ПУ і з діскузії было ясно, же про 
нїмецькых гостїв тема русиньского языка є інтересна і же мають замір ся нёв 
деталнїше занимати і в своїх будучіх проєктах.

Тот час настав в роцї 2014, коли Ахім Рабус є уж професором славістікы 
на універзітї в Єнї (Нїмецько) і недавно здобыв ґрант од нїмецькой надації 
на баданя сучасных трендів у русиньскім языку. Ёго проєкт є заміряный 
на соціолінґвістічне баданя, т. є. на сучасный статус русиньского языка 
в окремых країнах і на вплив штатных языків (польского, словеньского, 
україньского і мадярьского) на русиньскый язык.

„Наш проєкт є заміряный на дінамічны процесы в єднім із славяньскых 
языків – русиньскім языку, – говорить о своїм найновшім проєктї професор 
Рабус. – Русиньска теріторія лежыть в дакількох штатах, є роздїлена 
многыма языковыма і політічныма граніцями. Фраґментація русиньской 
теріторії мать два важны наслїдкы: на єднім боцї є то дестабілізація старо-
го діалектного простору, на другім боцї зрод нового „черезгранічного‟ прос
тору наслїдком черезгранічных контактів, главно по роцї 1989. Русиньскый 
язык функціонує в дакількох славяньскых і неславяньскых країнах, зато ту 
взникають многы соціолінґвістічны проблемы, якы ся жадать высвітлити, 
окреме кідь на русиньскый язык суть діференцованы погляды, а то як на 
самостатный славяньскый язык зо своїма варіантами (Польско, Словень-
ско, Україна, Мадярьско, Сербія), і як на діалект другого языка, так як го 
трактують на Українї. На основі высше повідженого мож робити баданя 
і глядати одповідї на такы вопросы: Яка є сучасна сітуація в русиньскім 
языку? Як ся меншыновый язык/діалект мінить у різных соціолінґвістічных 
і контактных условіях? Якый вплив мають граніцї і різны народны языкы 
на штруктуру русиньского языка? Якы наслїдкы мають штруктуралны, 
соціолінґвістічны і мімолінґвістічны факторы на языковый прояв у тых 
шпеціфічных условіях? З помочов методы „map tasks“ і перцепчных експері-
ментів будуть ся аналізовати роздїлы міджі варіантами русиньского языка 
з цїлём высвітлити впливы граніць на дінаміку языковых/діалектных змін.‟

Професор Ахім Рабус із своїма асістентами проєкт зачінать реалізовати од 
октобра того року а на ярь будучого року завітать і до дакількох сел на Сло-
веньску, в Польску і на Українї. На ефектівну роботу нїмецькы бадателї будуть 
потребовати: 1) поміч при гляданю належных сел  і респондентів, 2) родженых 
Русинів, актівно по русиньскы бісїдуючіх штудентів або іншы особы, котры бы 
могли зреалізовати часть роботы в реґіонах заселеных Русинами. Містны спо-
лупрацовници в реґіонах мають в проєктї вызначну задачу, бо їх цїлём буде 
роздобыти автентічный языковый матеріал од містных людей. За свою роботу 
будуть фінанчно оцїнены.

В рамках проєкту є тыж напланованый „workshop“ в Єнї, на якім бы мали 
взяти актівну участь і лінґвісты з Інштітуту русиньского языка і културы Пря-
шівской універзіты в Пряшові, правдоподобно зачатком 2016 року. Ёго темов 
будуть европскы меншыновы языкы, враховано русиньского. 

Віриме, же проєкт буде успішный і принесе новы і цїнны інформації до 
соціолінґвістікы і русиністікы. -ап-

Проєкт заміряный на русиньскый 
язык – у першій половинї

Пряшівска універзіта (ПУ) є єдинов універзітов на Словакії, на котрій од року 2007 
ся реалізує акредітованый бакаларьскый а од року 2009 і маґістерьскый учітельскый 
штудійный проґрам русиньскый язык і література, ґестором котрых є Інштітут русинь-
ского языка і културы ПУ. В роцї 2013 ПУ выпустила першых абсолвентів маґістер-
ського проґраму, т. з. першых молодых русиністів, а в тім самім роцї отворила про них 
новы можности школованя на третїм ступню высокошкольскых штудій, кідь здобыла 
акредітацію про докторьскый штудійный проґрам славістіка – русиньскый язык і 
література. Од зачатку септембра року 2014 ПУ по першыраз у своїй історії, але тыж 
в історії русиністікы як такой, прияла першых докторантів до інтерной і екстерной 
формы штудій, і так офіціално зачала выховлёвати будучіх повно кваліфікованых 
русиністів і новы молоды кадры про Інштітут русиньского языка і културы (ІРЯК) і 
іншы научны, педаґоґічны і културно-сполоченьскы інштітуції в рамках Словакії, але 
і в шыршім карпаторусиньскім, респ. европскім контекстї. З тым цїлём як ПУ, так і 
ІРЯК має інтерес приправлёвати і реалізовати научны і научно-педаґоґічны проєкты, 
котры бы припомогли розвою акредітованых штудійных проґрамів, русиністікы і фор-
мованю молодых шпеціалістів на русиністіку. 

В сучасности найвызначнїшым проєктом ПУ, до якого є запоєный ІРЯК, є 2-річный 
проєкт під назвов Злїпшіня языковых компетенцій штудентів ПУ в языках 
народностных меншын, якый фінанчно підпорила Аґентура Міністерства 
школства, наукы, баданя і шпорту СР про штруктуралны фонды Европской 
унії. В данім періодї проєкт є у своїй половинї і на світї помалы будуть ёго першы 
резултаты – у формі высокошкольскых учебників русиньского языка, літературы і 
історії карпатьскых Русинів, і часть діґіталізованого книжного фонду Карпаторусинь-
ской бібліотекы Торонтьской універзіты в Канадї. 

Проєкт ся зачав реалізовати в октобрї року 2013 а ёго реалізаторы з ІРЯК 
ПУ – доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., і  Мґр. 
Валерій Падяк, к. н., были од 22. 8. до 10. 9. 2014 на 3-тыжднёвім  перебываню 
на Торонтьскій універзітї, де в сполупраці з професором Торонтьской універзіты 
Павлом Робертом Маґочіём, якый тоту унікатну бібліотеку на америцькім контінен-
тї будує 40 років, робили над діґіталізаціов єй обсягу, якый творить коло 15 000 
документів розлічного характеру і заміряня. Перша діґіталізована часть богатого 
обсягу торонтьской „Carpatho-Rusyn Library“ ся занедово стане основов пря-
шівской Бібліотекы карпаторусиністікы, будованой при ІРЯК ПУ, і штудійным 
матеріалом про штудентів русиністікы, домашнїх і загранічных высокошкольскых учі-
телїв і ученых-русиністів. Вдяка тому Пряшівска універзіта собі укрїпить позіцію 
европского центра карпаторусиністікы. А. П., фоткы: А. П. і К. К. 

Zlepšenie jazykových kompetencií študentov Prešovskej univerzity v 
Prešove v jazykoch národnostných menšín,
ITMS 261102302105, 
„SModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“
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Умер узнаваный 
стоматолоґ-Русин

20. септембра 2014 р. у віцї 86 років траґічно загынув (по автогаварії) 
МУДр. Андрій Бандура, к. н., вызначный стоматолоґ русиньского похо-
джіня. Андрій Бандура быв оцїнёваным одборником дома і за граніцями. 
Народив ся А. Бандура 21. юна 1928 р. в русиньскім селї Нижня Яблін-
ка, окрес Снина. В септембрї 1945 р., значіть занедовго по войнї, наступив 
як 17-річный штудент до „Русской учительской академии“ в Пряшові, котру 
тогды вів директор Др. Штефан Ґойдіч. По успішнім закінчіню школы наступив 
учіти до русиньской школы в селї Гавай, окрес Міджілабірцї. Довго там але не 
зістав. По роцї быв покликаный на воєньску службу і учітелёвати ся уж не вер-
нув. По закінчіню воєньской службы зачав штудовати на лїкарьскій факултї. 

Хотїв быти доктором-інтерністом, но на тот фах требало мати „протекцію“, 
што молодый штудент із русиньского села не мав. Быв радый, же го взяли на 
тогды непопуларну стоматолоґію. Тото ёго „нещастя“ ся але вказало як велике 
щастя про нёго і про цїлый стоматоліґічный фах у бывшім Чеськословеньску 
і в світї.

По закінчіню школы не перестав штудовати. Так, як колись на учітельскій 
семінарії в Пряшові, на інтернатї до ночі учів ся педаґоґіку і псіхолоґію, жебы 
добрї обстав перед директором Др. Штефаном Ґойдічом, теперь як доктор не 
штудовав дале зато, жебы перед дакым „добрї обстав“, але гнала го допереду 
туга помочі людём і дати одповідї на многы тогды актуалны вопросы в стома-
толоґії. В научній роботї пришов на новы методы і обявы.

Научны баданя і медоты, на котрых робив, реалізовав такой в практічній 
роботї. Довгы рокы быв прімаром стоматолоґічного оддїлїня в Пряшові, де аж 
до смерти жыв, а вдяка нёму в тім містї была, як в єдинім містї на Словеньску 
в тім часї стровена зубна амбуланція про дїти передшкольского віку. Ёго робо-
ту відїли і высшы державны і одборны орґаны. Кідь в 70-ых роках 20-го сторо-
ча пришла до Чеськословеньска жадость із Тунісу, жебы їм держава помогла з 
одборниками, котры бы могли орґанізовати їх стоматолоґічны службы, Андрій 
Бандура быв міджі першыма, котрый быв до Тунісу посланый. Пару років 
рїшав їх проблемы в ненайлїпшых здравотных условіях. Фаховы скушенос-
ти зберав і в Споєных штатах америцькых. Ёго сполупраца з америцькыма 
докторами і ученыма з нёго зробили выглядованого одборника і быв все 
кликаный на різны стоматолоґічны конґресы, конференції і т. д. по цїлім світї.

Теоретічны научны роботы і баданя МУДр. А. Бандуры, к. н., і їх аплікація в 
практічнім жывотї были так высоко цїнены, же здобыти тітул кандідата наук 
не было про нёго проблемом. Быв членом Коморы зубных докторів Словень-
ска і многых іншых стоматолоґічных орґанізацій нелем на Словеньску, но і за 
граніцями. По одходї до пензії іщі довгы рокы робив як пріватный стоматолоґ.

По  роцї 1989 Андрій Бандура в Пряшові часто брав участь і на културнім 
жывотї Русинів. Быв частым участником семінарів, котры робить Інштітут 
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, семінарів 
орґанізованых Русиньскым културно-освітнїм обществом А. Духновіча в Пря-
шові ці подїй, котры приготовлює Музей русиньской културы в Пряшові. Сам 
быв членом Руського клубу 1923.

В  роцї 2010 быв оцїненый міністром здравотництва Словеньской републікы 
Іваном Угляриком честным тітулом „Особность словеньского зубного лїкар-
ства“. Андрій Бандура быв єдным із тых, котры суть про нас прикладом, же і 
абсолвенты русиньского школства можуть быти успішны і оцїнёваны наперек 
тому, же не штудовали основну ці середню школу словеньску.

Послїднє прощаня з Андріём Бандуром ся одбыло 24. септембра 2014 
р. у Домі смутку в Пряшові. Вічная ёму память!

Петро МЕДВІДЬ, председа Містной орґанізації 
Русиньской оброды у Пряшові

(В тій статї были схоснованы факты зо статї Інж. Івана Фріцького: Честный 
тітул – Русинови.)

Александер Павловіч – 
вызначна особность в історії 

Русинів
(195 років од народжіня А. Павловіча)

А. Павловіч ся народив 19. сеп-
тембра 1819 у селї Шарішске Чорне 
і одышов до вічности 25. децембра 
1900 у Біловежі. Быв священиком, 
поетом, публіцістом і народным 
будителём Русинів.

В раннім дїтинстві осиротїв і быв 
выхованый в родинї по матери на 
Лемковинї. Освіту зачав здобывати в 
Галічі, закінчів польско-нїмецьку почат-
кову школу в Львові (1833 – 1835). Кідь 
ся вернув до родного краю, до пряшів-
ской области, быв стотожненый з поль-
сков културнов орьєнтаціов. Спершу 
штудовав на ґімназії в Бардеёві, пак в 
Мішковцю а наконець в Яґрї.

Хотїв штудовати право, але тогдышнїй 
пряшівскый ґрекокатолицькый єпіскоп 
Осиф Ґаґанець послав го до духов-
ной академії в Тырнаві (1843 – 1847). 
У тім барз конзерватівнім оточіню А. 
Павловіч дістав ся під вплив прияте-
лїв-штудентів, котры ся пізнїше стали 
словацькыма народныма будителями 
– Яна Паларіка і Мартіна Гатталы, а 
тыж професорів Карловой універзіты. 
Наслїдком того ся зачав інтересовати 
о народне возроджіня, котре тогды ся 
розвивало міджі славяньскыма наро-
дами габсбурьской монархії. 

Окрем знань з новой літературы 
в славяньскых языках, А. Павловіч 
добрї знав угорьску і нїмецьку літера-
туру, а в тырнавскій семінарії учів ся 
кіріліцю. По скінчіню штудій ся вер-
нув до пряшівского реґіону, конкретно 
до села Хмелёва (тогды Комлоша), 
де пише першу поему по русиньскы 
„Став бҍдного селянина“, в котрій 
высловлює сімпатію к утискованому 
русиньскому народу.

В 1848 роцї А. Павловіч быв вы свя-
ченый на ґрекокатолицького священи-
ка. Антігабсбурьска револуція в Угорь-
ску ся уж зачала, а молодый свяще-
ник вітав тоты подїї, выголошуючі, же 
„Кошутова война свободу нам дала, 
тогда урбарская панщина пропала“. 
В тім часї одбыла ся перша стрїча А. 
Павловіча з вызначным русиньскым 
будителём Александром Духновічом, 
яка мала великый вплив на нёго. А. 
Павловіч брав актівну участь у Пря-
шівскім літературнім заведенію, зало-
женім А. Духновічом у 1850 роцї. По 
высвячіню на священика А. Павловіч 
быв даякый час домашнїм учітелём 
(1848 – 1850) в родинї арістократа 
Сірмая, пізнїше архіварём і куртый час 
(1850 – 1851) протоколістом канцеларії 
Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії. 
По тім, як не прияв позваня учіти 
російскый язык у кошіцькій ґімназії, 
прияв функцію парохіалного священи-
ка, наперед в Біловежі (1851 – 1864), 
русиньскім селї поблизь місця ёго 
народжіня, а пізнїше скоро на штирид-
цять років – у Свіднику (1864 – 1900). 

Окрем душпастырьской службы, 
А. Павловіч зберав фолклорный 
і етноґрафічный матеріал і написав 
много стихів, котры принесли му славу 
„маковицького соловя“, значіть поета 
з Маковіцї. Переважну своїх поезій  і 
ет но ґра фічных бадань публіковав у 
русофільскых новинках у Львові і в 
підкарпатьскых новинках („Свҍтъ“, 
„Новый свҍтъ“, „Карпатъ“), в часопи-
сах („Листокъ“) і в каждорічных кален-

дарях („Мҍсяцословъ“) Общества св. 
Василія Великого. Написав тыж істо-
річ ны нарисы „Описаніе Маковици“ і 
запропоновав проґраму сістематічного 
навчаня історії і културы Русинів Угорь-
ска (1874), выслїдком якой мала быти 
публікація енціклопедічного  характеру 
„Угро-русскій сборникъ“. Тот про-
ґрам не быв зреалізованый, бо уряд 
вів політіку мадярізації і народностной 
асімілації.

Жыючі у Свіднику, А. Павловіч утри-
мовав жывы контакты із тогдышнїма 
русиньскыма писателями, а тыж 
ру со фі ла ми і Старорусинами в Галі-
чі (Яковом Головацькым, Боґданом 
Дї дицькым), словацькыма народныма 
актівістами (Яном Андращіком, Йона-
шом Заборьскым, Богушом Носаком-
Нєзабудовом), але тыж із російскым 
православным священиком і історіком 
церькви Костантїном Кустодїовом. 
Теоретічно А. Павловіч дотримовав 
двоязычный прінціп свого учітеля А. 
Духновіча:  русиньска говорова бісїда 
– про популарну літературу і  літерату-
ру про початковы школы, а російскый 
язык – про красне писменство і науку. 
Але затоже А. Павловіч не знав 
російскый язык і на роздїл од іншых 
підкарпатьскых писателїв того періо-
ду, докінця ани не снажив ся писати 
містным варіантом російского языка 
(тзв. „язычіём“), переважну часть своїх 
творів написав русиньскым говоровым 
языком. За свого жывота не выдав 
нияку книжку властных творів. Аж по 
смерти зборникы ёго творів зоставили 
і выдали: Іван Поливка (1920), Ґеор-
ґій Міравчік (1942), Іван Шлепецькый 
(1955), Олена Рудловчак (1984), Іван 
Русинко (1999), Іван Хланта і Татяна 
Чумак (2004). 

По А. Духновічови найвызначнїшому 
русиньскому поетови А. Павловичови 
быв побудованый памятник у Свіднику 
(1970), автором скулптуры котрого є 
русиньскый скулптор Франтїшек Ґіба-
ла.

Проф. Др. Іван ПОП, др. н., Хеб

(„Енциклопедія історії та куль-
тури карпатських русинів“, зоста-
вителї: Павел Роберт Маґочій, Іван 
Поп, Ужгород: „Видавництво В. Падя-
ка“, 2010.)
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• За челный стіл 13. засїданя ОСРС 4. 10. 2014 у Пряшові засїли: (злїва) говорця 
П. Медвідь, председа А. Ліґа і таёмник М. Піліп.

• Почас павзы 13. засїданя ОСРС директорка Інштітуту русиньского языка 
і културы ПУ в Пряшові А. Плїшкова (перша злїва) указала новы просторы 
ін шті туту і будучой Бібліотекы карпаторусиністікы участникам засїданя. 
На фотцї: (злїва) М. Піліп, Л. Шведова, Ф. Латтова, Л. Кралёва, А. Лiґа, І. Цупер 
і Е. Солеёва.

Русины хотять їднати з далшыма 
меншынами о народностнім законї
4. октобра 2014 р. в Пряшові проходило 13. засїданя Округлого 

стола Русинів Словеньска (ОСРС), в  рамках котрого ся представителї 
русиньскых орґанізацій договорили на тім, же будуть ініціовати діскузії 
з представителями вшыткых народностных меншын на Словеньску з 
цїлём коордінованого поступу при просаджованю народностного зако-
на. Пропозіцію закона о народностных меншынах і о їх фінанцованю, котрый 
Словеньска републіка не мать і котрый бы мав окрем іншого говорити ай о 
зряджіню а фунґованю меншыновых самосправ, приправив председа ОСРС 
ЮДр. Андрій Ліґа і буде частёв Проґраму розвитку русиньской народ-
ностной меншыны, выданя котрого ОСРС фіналізує.

Далшым кроком представителїв русиньской народностной меншыны буде 
зачати їднаня з остатнїма народностныма меншынами на Словеньску з цїлём 
злїпшыти кооперацію, але головно здобыти як найшыршый консензус і підпо-
ру про приготовлёваный народностный закон.

ОСРС таксамо занимав ся пропозіціов моделу роздїлёваня фінанцій 
у дотачнім проґрамі Уряду влады Словеньской републікы „Култура 
народностных меншын“.  В минулім роцї ся ОСРС подарило успішно про-
садити новый способ алокації фінанцій міджі окремы народностны меншыны.

Теперь хотять представителї Русинів просадити і модел далшого 
роздїлёваня фінанцій у рамках меншыны так, жебы была захована 
контінуалность тых проєктів і актівностей, котры суть про културный 
жывот русиньской народностной меншыны важны. Піде головно о під-
пору пресы, книжок, медій, школства і найважнїшых културных акцій. 
Частёв моделу має быти і можность, жебы о роздїлїню розрахунку вырїшыла 
каждый рік народностна комісія сама, подля пріоріт, котры в данім періодї суть 
найважнїшы.Мало бы ся так передыйти неефіктовному черьпаню дотацій і 
акцент бы мав быти положеный на такы актівности, котры мають найбівше 
значіня про захованя і розвиток културы народностной меншыны.

Доста россягла часть їднаня ОСРС была присвячена вопросу русинь-
ского народностного школства. Зато на засїданю ОСРС брали участь 
одборници і актівісты, котры якраз в области школства дїють, як доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД., з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты, Інж. Е. Солеёва, членка комісії про народностне школство Мініс-
терства школства Словеньской републікы, і ПгДр. Люба Кралёва, ПгД., 
орґанізаторка великого проєкту Вечурнїх школ русиньского языка про дїти 
і дорослых. Вопрос русиньского народностного школства є єднов із пріоріт, 
котры будуть обсягом приготовлёваного Проґраму розвитку русиньской 
народностной меншыны.  

Мґр. Петро МЕДВІДЬ, говорця ОСРС, фоткы: А. З.
Веце інформацій: www.pilip.sk

Русиньска оброда о школах 
і фінанціях

6-го септембра 2014 р. проходило в Гуменнім засїданя Коордіначного 
выбору Русиньской оброды на Словеньску (КВ РОС). Было то перше 
засїданя того орґану по маёвім сеймі орґанізації, на котрім быв за 
нового председу Русиньской оброды зволеный Інж. Мілан Мнягончак.

Коордіначный выбор є найвысшым орґаном Русиньской оброды на Сло-
веньску (РОС) міджі сеймами. Творять го председа орґанізації, членове 
Выконного выбору і заступцёве за кажду містну орґанізацію РОС, котрых в 
сучасности є 22. В проґрамі засїданя была діскузія на тему школства і про-
єктів, котры РОС реалізує або планує реалізовати в наступнім роцї. Участ-
ници засїданя были председом інформованы, же од нового школьского 
року ся русиньске школство розросло о далшу школу з навчалным языком 
русиньскым. По Основній школі з матерьсков школов у Чабинах, Русины 
мають таку саму освітню інштітуцію в селї Кална Розтока. Можность учіти 
ся русиньскый язык была створена од того школьского року і на єдній із 
основных школ в Гуменнім.

Наперек тому собі орґанізація усвідомлює, же русиньске школство скоро 
не екзістує. Дотеперь не є ани єдной середнёй школы, котра бы была з 
навчалным языком русиньскым, або на котрій бы ся холем подарило ство-
рити русиньскы класы. На писмо, котре загнала Містна орґанізація РОС 
в Пряшові і в котрім членове жадали Пряшівскый самосправный край о 
то, жебы были такы класы створены на Споєній школї Тараса Шевченка 
з навчалным языком україньскым в Пряшові, дотеперь не дав нихто із 
компетентных релевантну одповідь. РОС але і наперек тому хоче зробити 
далшы крокы, котры бы в тім замірї могли помочі. Орґанізація не може 
быти спокійна ани з кількостёв основных школ, котры суть з навчалным 
языком русиньскым, або на котрых ся русиньскый язык холем учіть. І зато 
хоче веджіня РОС контактовати старостів русиньскых сел, в котрых іщі суть 
школы, але і директорів тых школ, жебы діскутовали о можностях, як ді ста-
ти навчаня русиньского языка до нашых сел.

Председа Мнягончак дістав од КВ РОС повірїня загнати писмо 
новому міністрови школства Петрови Пеллеґрініови, жебы ся про 
русиньскы школы, покля ся буде продовжовати в реформі школ-
ства зачатій бывшым міністром Душаном Чапловічом, яка не рахує з 
малокласныма школами, удїлив выняток, котрый бы нашым школам 
гарантовав далше фунґованя. В інакшім припадї бы русиньске основ-
не школство цалком заникло.

Участници засїданя діскутовали і на тему фінанцій. Членове выбору 
были інформованы, же хоць часть із 18 проєктів, котры РОС має на тот 
рік схвалены, орґанізація вже зреалізовала, aле дотеперь не пришли з 
Уряду влады СР на них пінязї. Членове таксамо высловили неспокійность 
з тогорічным роздїлїнём веце як 260 тісяч еур на проєкты русиньской 
меншыны. І зато ся буде внутрї орґанізації, але і на Округлім столї 
Русинів Словеньска презентовати пропозіція на створїня списку 
пріорітных проєктів на рік 2015, якы суть про Русинів важны і котры 
бы мали быти, з погляду нашой меншыны, Урядом влады СР в 
наступнім роцї підпорены найвеце. На тых пріорітах бы ся РОС в рам-
ках ОСРС хотїла доїднати з далшыма нашыма орґанізаціями, жебы 
быв поступ сполочный. Міджі пріорітами бы мали быти періодічна і 
неперіодічна преса, медії, школство і далшы.

Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

Заникли дві школы
Уж не є правда то, же маєме русиньску Основну школу з Матерьсков 

школов в Баєрівцях. Дізнала єм, же 2. 9. 2014 ОШ із МШ Баєрївцях 
заникла. Про неінтерес родічів і про мало дїтей в селї Баєрївцї. Дирек-
торка школы панї Марія Секеракова є прекрасна учітелька, дїточкы 
были в школї барз шыківны, но было їх мало. ОЗ Колысочка отворила 
того року на тій школї і свою вечурню школу русиньского языка. А уж 
там не буде... 

К 2. септембру 2014 заникла і ОШ із МШ в Шарішскім Щавнику.
Там сьме мали нашу вечурню школу отворену другый рік. Тыж там была 
прекрасна і добра учітелька русиньского языка – Моніка Сакарова.Тыж 
там уж не буде учіти тот язык. Є мі з того барз смутно...

ПгДр. Люба КРАЛЁВА, ПгД., председкыня ОЗ Колысочка

Підкарпатьска Русь в ерї Першой републікы
То є назва великого семінара, якый приправила Катедра се ред нё ев роп-

скых шту дій Філозофічной факулты Карловой універзіты в Празї і Істо річ на 
фа кул та Уж го родь ской народной універзіты в днях 16. – 17. сеп тем бра 
2014 у главній будові ФФ КУ у Празї на нам. Яна Палаха 2. На кон-
ференції выступило зо своїма рефератами 59 участників, а то в окремых 
блоках і секціях. Першый блок першого дня своїм рефератом під назвов 
Міфы і стереотіпы в історії карпатьскых Русинів oдкрыв проф. 
Др. Павел Роберт Маґочій, історік з Торонтьской універзіты. З Пряшова 
на семінарї взяли участь: проф. ПгДр. Петер Шворц, ПгД., проф. ПгДр.  
Микола Мушинка, др. н., і ПгДр. Странїслав Конєчні, к. н. -р- 
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ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ (14)
 2. Алтернація согласных звуків – приклады

Як наслїдок історічных змін можеме позоровати в русиньскых діалектах, а тым і в 
сучаснім русиньскім языку, такы найчастїшы алтернації согласных:

1. У заднёпіднебных согласных:
– г - ж - з, напр. нога – ножка – на нозї; Прага – пражскый – в Празї; телїга – телїжкы 

– на телїзї і т. п.
– к - ч - ц, напр.: рік – річный – в роцї; рука – ручный – на руцї; сливка – сливчанка 

– на сливцї і т. п.;
– х - ш - с, напр.: ухо – ушко – в усї; муха – мушка – на мусї; бріх – брішный – в брісї 

і т. п.
2. У денталных согласных:
– д - дж, напр.: відїти – віджу, сидїти – сиджу, водити – воджу; ходити – ходжу, 

садити – саджу і т. п.;
– с - ш, напр.: дусити – душу, просити – прошу, носити – ношу, покосити – покошу 

і т. п.;
– т - ч, напр.: молотити – молочу, колотити – колочу, выкрутити – выкручу, 

вывертїти – выверчу і т. п.;
– ст - щ, напр.: помастити – помащу, погостити – погощу, назлостити – назлощу, 

хрестити – хрещу і т. д.
3. У лабіалных согласных:
– б - бл, напр.: охабити – охабляти – охаблять, затрубіти – затрублю – затруб

лять, заробити – зарабляти – зароблю і т. п.;
– в - вл, напр.: отровити – отровлю – отровлять, высловити – высловлю – 

высловлять, справити – справлю – справлять і т. п.; 
– п - пл, напр.: спати – сплять – сплю, копати – коплю, выступити – выступлїня 

– выступлять – выступлю і т. п.;
– м - мл, напр.: тримати – тримлю, ламати – ламлю, їмити – їмлю, кормити – 

кормлю – кормлять – кормлїня і т. п.;
– ф - фл, напр.: трафити – трафлю – трафлять – трафляти – трафляня – 

трафляючій і т. д.

1. Коли пишеме в русиньскім языку „і“, „и“, „ы“. Є даяке правило, котрым бы 
собі могли помочі?

Русиньска фонолоґія є характерістічна 3-членнов тзв. іовов сістемов, на роздїл од 
другых выходославяньскых языків: напр. україньского і російского языка, котры мають 
2-членну. В русиньскім языку тоту сістему творять фонемы: 

– высоке переднє І: іскра, вітор, стрїха ... 
–  середнё-высоке і переднё-середнє И: листок, пиво, сидїти...
–  середнё-высоке і середнё-заднє Ы: рыба, сын, бык...    
Іде о класіфікацію вокалів: 
а) подля піднятя языка к піднебю і од отваряня ся спіднёй челюсти (высокы – і, 

у, середнё-высокы – и, ы, середнї – е, о, низкы – а); 
б) подля міста їх творїня, котре є залежне од посуваня кінця языка при їх творїню 

(переднї – і,е, переднё-середнїй – и, середнїй – а, середнё-заднїй – ы, заднї – у, о). 
Самособов, факт єствованя 3-членной  іовой вокалічной сістемы вжывателям 

русиньского літературного языка способлює дакотры практічны проблемы так в орфо-
епії, як і в орфоґрафії, зато без помочі Правил русиньского правопису і орфоґрафічного 
словника даколи тяжко ся мож зорьєнтовати  в правописї уведженых фонем. З той 
прічіны бы сьме ся хотїли приставити коло функціонованя окремых фонем і ілустрова-
ти їх вжываня на конкретных прикладах.

І. Фонема Ы є найхарактерістічнїшов гласнов фонемов русиньской фонолоґічной 
сістемы, якa функціонує у вшыткых карпатьскых русиньскых діалектах і, природно, в 
русиньскім літературнім языку. В практіцї ся але єй вжываня часто вымыкать послї-
довности, в сучасности главно у закарпатьскых авторів  – очівісно під впливом укра-
їньского літературного языка і части ёго діалектів, в якых абсентує. В них наслїдком 
історічного розвоя іщі праславяньска фонема Ы заникла, точнїше артікулація псл. Ы 
(„Y‟) сплынула з высловностёв псл. І, наслїдком чого в україньскім языку взникнув 
переднё-середнїй вокал И (син, хижа, кидати, гинути). Тот вокал функціонує тыж 
у выходных карпатьскых русиньскых діалектах, взятых за основу кодіфікації русинь-
ского языка на Словакії, а то значіть, же ай в літературнім русиньскім языку, причім 
найвыразнїше го чуєме в акцентованій позіції  (миска, лишка, тихо, видно, липа, 
жнива). Але в западных русиньскых діалектах, очівісно під вплывом словацького языка 
і ёго діалектів, артікулація переднё-середнёго И сплынула з высловностёв переднёго 
І. Зато ся стрїчаєме і в нашых штудентів із западной діалектной области з проблемом 
правилного вжываня і розлишованя в літературній русиньскій орфоепії, а наслїдно і в 
орфоґрафії, вокалу И.  

Зато холем в короткости бы сьме хотїли увести найвызначнїшы позіції тых фонем в 
русиньскім правописї. Як практічну раду в орфоґрафії бы сьме могли увести таку, же 
треба выходити з розлишованя закінчіня основ слов: т. є. кідь ся основа слова 
кінчіть на твердый консонант, в парадіґмі змінных частей речі домінує флексія -ы: 
Карпатьскый (Русин) – Карпатьскы (Русины), карпатьсых, інакшый – іншакы, 
інакшых, вшыткы – вшыткых, вшыткым, котрый – котры, котрых, котрым, 
створеный – створены, створеных, восточный – восточны, восточных, другый – 
другы, другых і т. д. 

З другого боку в словах з основов на мягкый консонант домінує у флектівных мор-
фемах  -і: синїй – синї, синїх, синїм, третїй – третї, третїх, третїм, лїтнїй – лїтнї, 
лїтнїх, лїтнїм і т. д. 

Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові

1. Софія Тімко
2. Ню Йорк, 1995.
3. Aмерицька.
4. Штудентка. 
5. Гей.
6. Гей.
7. Хоць єм выростала з русиньскыма 
традіціями, але хотїла єм знати веце 
о моїй етніцітї.
8. Думам сі, же язык є тяжкый зато, 
бо азбука і буквы суть іншы, але 
годины языка были барз легкы, аж 
барз легкы.
9. Досправды єм собі ужыла лїтню 
школу, любив ся мі фестівал у Свід-
нику і културный проґрам у Курові. 
Любили ся мі годины етноґрафії і 
языка. Проґрам быв прекрасный, але 
і оддых, і робота в школї.
10. Гей, шпеціално годины історії, 
але годины языка про штудентів, 
котры суть уж на высокій школї, были 
помалшы. 
11. Ніч, досправды ся мі любила 
рів но вага окремых частей проєкту – 
штудія, екскурзій і вольного часу.   
12. О етноґрафію, язык, літературу, 
спів, танець.
13. Гей, проґрам ся мі любив. 

14. Наісто лїтню школу запропоную 
іншым, я спокійна, же єм на ню при-
шла, але є то далеко і дорого про 
мене прийти іщі раз. 

1. Iлeaнa Ріґетті
2. Пенсілванія, США, 1992. 
3. Aмерицька.
4. Штудентка на універзітї, кінчу ба ка-
ларьскы штудії анґліцького языка.
5. Гей.
6. Гей. 
7. Научіти ся веце о своїм корїню.
8. Гей, але не аж так барз. 
9. Позітівы: много учіня, много мож-
ностей на баданя. Неґатівы: же суть 
то лем 3 тыжднї, куртый час.
10. Гей.
11. Не думам сі, жебы єм дашто змі-
нила радікално. Кус менше годин 
історії а веце шпеціалных воркшопів, 
як варїня і выроба крашанок. 
12. Годины варїня, годины вы шы ваня.
13. Гей, шпеціално з проґрамом у 
Курові!
14. Кідь буду мати дость фінанцій, 
наісто гей! Вірю, же приведу і далшых 
будучіх участників.

A. П.

Новы іншпірації 
до будучности (3)

(АНКЕТА)

Перешов даякый час од скінчіня Studium Carpato-Ruthenorum 2014 
– пятого річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і 
културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові. Акції, яку міджінародный 
штаб орґанізаторів під покровительством Інштітуту русиньского языка 
і културы ПУ інтензівно приправлёвав скоро цїлый рік, жебы єй три 
тыжднї – од 15. юна  до 5. юла 2014 были на якнайлїпшій уровни і жебы 
єй домашнї і загранічны участници одходили з Пряшова спокійны а, само-
собов, по часї ся ту назад вертали. З тым заміром сьме вырїшили – зо 
згодов авторів – поступно публіковати їх одповідї на поставлены вопросы 
і зарівно ближе представити участників пятого річника лїтнёй школы, якы 
того року были зо Словакії, Україны і США. Днесь публікуєме одповідї двох 
участнічок зо США.

Вопросы: 1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народ-
ность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь 
нїт, то яке?) 6. Знали сьте передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся при-
голосили на Studium CarpatoRuthenorum? 8. Є про Вас русиньскый язык 
тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень пятого річника Studium Carpato
Ruthenorum? (Плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. 
Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? 
(Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в 
будучности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акці-
ями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім 
проєктї і в будучности? 


