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RUSÍN r. XXVIII, č. 2 / 2018

Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., од
1. марца 2018 директорка Центра
языків і култур народностных
меншын Пряшівской універзіты.
(Інтервю з новов директорков
приносиме на сторінках 26 – 28.)
Фотка: А. Зозуляк

КУЛТУРА • ЛІТЕРАТУРА • ЯЗЫК • ІСТОРІЯ

• 7. научный семінар карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї, орґанізованый ІРЯК ПУ 31. 3. 2010, быв присвя
ченый 15. роковинам кодіфікації русиньского языка на Словакії. З той нагоды на семінарї выступили: (злїва) доц.
ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., директорка ІРЯК ПУ, доц. ПгДр. В. Ябур, к. н., кодіфікатор русиньского языка на Словакії,
і Мґр. А. Зозуляк, єден з главных орґанізаторів святочного акту выголошіня кодіфікації русиньского языка 27. 1. 1995
в Братїславі.

• 1. засїданя шыршого кругу языковой комісії як порадного орґану ІРЯК ПУ у вопросах нормотворїня, яке ся одбы
ло 16. 2. 2017 і на котрім были обговорены пропозіції на управу нормы правопису русиньского языка на СловакіЇ.
На 2. засїданю 8. 12. 2017 они были сконкретізованы і схвалены, а мы їх приносиме на 2. і 3. стор. нашого часопису.
Фоткы: З. Цітрякова
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ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., (коордінаторка
языковой комісії), Інштітут русиньского языка і културы
Центра языків і култур народностных меншын Пряшівской
універзіты у Пряшові (Словакія)

Корекції в правилах правопису
русиньского языка на Словакії по 20-ёх
роках од кодіфікації

На другім засїданю шыршого кругу языковой комісії як
порадного орґану Інштітуту русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты в Пряшові (ІРЯК ПУ), яке ся одбыло
8. децембра 2017, были обговорены вшыткы дотеперїшнї пункты пропозіцій на управу нормы правопису русиньского языка на Словакії. Пропозіції на корекції правопису
приправили і научно їх здоводнили членове вузшого кругу языковой комісії ІРЯК ПУ – лінґвісты, котры на засїданю
9. марца 2018 вырїшили, же зміны будуть опублікованы
в 2. тогорічнім чіслї часопису Русин і як додаток будуть
доповнены до актуалных правил правопису з року 2005.
На основі приятых заключінь языковой комісії, ІРЯК ПУ
рекомендує, жебы про вшыткых выдавателїв русиньскых
періодічных і неперіодічных, друкованых і інтернетовых
медій зачали нижеуведжены зміны платити од 1. мая 2018.
Про комплексность уводиме, же ІРЯК ПУ на основі вызвы Културной і едукачной аґентуры Міністерства школства, наукы,
баданя і шпорту Словацькой републікы (КЕҐА), приправив
трирічный проєкт, котрый є уж схваленый і в роцї 2018 ся зачав
реалізовати. Выслїдком проєкту буде, окрем іншого, і выданя
новых орфоґрафічных правил, нового орфоґрафічного словника, а таксамо першых орфоепічных правил, сучастёв котрых
буде ай першый орфоепічный словник русиньского языка на
Словакії. То значіть, же суть ту реалны предпоклады, же до трёх
років новы публікації высшеуведженых правил орфоґрафії і
орфоепії бы могли быти выданы ай у книжній формі.
Сумарізуючі, на основі 3-річной сістематічной роботы членів вузшого і шыршого кругу языковой комісії русиньского
языка при ІРЯК ПУ, і згоды з пропозіціёв на зміны правопису переважной части єй членів можеме конштатовати, же у
правописї русиньского языка на Словакії од 1. мая 2018 настануть слїдуючі зміны:

1. Зміна в правописї, котра была зроблена по десятёх роках од кодіфікації (в року 20051) в словах: міджі, кідь. вертать ся назад на формы меджі,
кедь. У высловности даных слов іде о фонетічный яв, в котрім гласный
е наслїдком мягкого консонанту, котрый за ним наслїдує, высловлюєме
як заперте (звужене) /ê/, т. є. е з наближінём до и (еи), аж до і (еі), што
дакотрых лінґвістів в роцї 2005 іншпіровало ай к змінї у правописї.
2. Про русиньскый правопис є при творїню адъєктівів од назывників
характерный суфікс -ск- із помягшінём попереднёго консонанту стоячого перед -ск- в такім припадї, кедь тот має свою корелачну пару подля
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крітерія твердость – мягкость, напр.: пан – паньскый
(жывот), діріґент – діріґентьска (палічка), сомар – сомарьска (драбина), школа – школьскый (рік)...
Такый правопис ся буде дотримовати ай при
адъєктівах, в котрых настає алтернація, яка є
выслїдком історічной палаталізації, напр.: Прага – пражскый, Паріж – паріжскый,2 Уліч –
улічскый, грач – грачскый, Спіш – спішскый, Комлошка – комлошскый, Гаґ – гаґскый, Луксембурґ –
луксембурґскый3...
3. Правопис префіксів с-, з- решпектує фонетічный
правописный прінціп (конкретно прінціп асімілації
по дзвонкости/глухости). Перед глухыма консонантами (в корешпонденції з высловностёв) пишеме префікс с-, напр.: скресати, сцїдити, спалити, счухати....,
перед дзвонкыма і сонорныма согласныма (в корешпонденції з высловностёв) пишеме префікс з- : зметати, збалити, зняти, здути, звити...
4. Префіксы роз-, рос-, без-, бес- пишеме так, як ай
іншы префіксы в русиньскім языку – подля фонемноморфемного прінціпу,4 напр.: розписати,
розстрїлити, розколысати, безправный, без
смертный... В дотеперїшній нормі быв правопис того
префікса основаный на прінціпі фонетічной асімілації:
росписати, росстрїлити, бесправный, бессмертный,
але розглас, розметати...5
5. В демінутівах женьского роду і у назвах жень
скых професій у парадіґмі (в датіві і локалї сінґулару) пишеме мягкый знак тогды, кeдь корїнь, або
основа слова у формі номінатіву сінґулару ся кінчіть
на мягкый согласный, напр.: куля – кулька – кульцї,
дыня – дынька – дыньцї, поштарька – поштарьцї...
Подля того правила будеме писати і назывник пуль
ка – пульцї. Правило буде ясно выдїлёвати роздїл
меджі словами (главно їх парадіґмов), котрых корїнь
або основа у формі номінатіву сінґулару ся кінчіть на
твердый согласный, як напр.: палець – до палця (не
до пальця), столець – на стілцю (не на стільцю), і
высше уведженыма – котрых корїнь або основа ся кінчіть на мягкый согласный.6
6. На роздїл од правил з року 1995, при часословах
із припонков -ова- будеме хосновати у правописї – в
конъюґації лем єдну форму: куповати – я купую –
ты купуєш – він (она/вна, оно/вно) купує, мы купує
ме – вы купуєте – они/вни купують... Подля першых
правил (з року 1995) за норматівну была поважована
і форма: купію, купієш, купіє, купієме, купієте, купіють,
котра є характера лем про часть русиньскых діалектів, взятых за основу кодіфікації.
7. Части рока будеме писати окреме од приназыв
ників: в яри, в лїтї, в осени (восїнь – у восени), в
зимі. Окреме ся будуть писати ай із приназывником
з-, напр.: з яри, з (в)осени... Напротів того, при частях
дня будеме решпектовати правило, же присловникы
пишеме довєдна із приназывниками, напр.: зрана,
звечера, надраном, попівночі, дополудне...
8. У часословах е-часованя із вставным -л- будеме
у третїй особі сінґулару і плуралу за норматівну поважовати лем єдну форму: ламати – ламле – лам
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лють (не ламають), тримати – тримле (не тримать) – тримлють (не тримають), копáти – копле
(але кóпать до лопты) – коплють (але: кóпають до
лопты)...
9. У лінґвістічній термінолоґії будеме намісто терміну звонкый (слов. znelý) вжывати термін дзвінкый,
як протиставный проти терміну глухый (согласный).
В русиньскім языку маєме лексему дзвін, котрым є
даный адъєктів мотівованый.
10. У дакотрых назвах держав будеме хосновати
двоякы формы, напр.: Сербія – Сербско, Хорватія
– Хорватьско, Словакія – Словеньско, Італія – Та
ліяньско (в тім контекстї ай Італіянець – Таліян),
Чехія – Чесько, Румунія – Румуньско, Булгарія – Бул
гарьско, Ґреція – Ґрецько, Польща – Польско, причім преферовати будеме першу форму. В дакотрых
назвах держав будеме за норматівны поважовати дві
формы: Гунґарія – Мадярьско, Ґерманія – Нїмецько
і дакотры іншы.
11. Назвы языків, котры суть утворены од адъєк
тівів із суфіксом -ск-, будеме писати лем в єдній формі: руськый язык (не русчіна або рущіна), польскый
язык (не польсчіна або польщіна), чіньскый язык (не
чіньсчіна або чінщіна)...
12. У перевзятых словах із суфіксами -елн-, -алн-,
-ерн-, -арн- будеме писати і высловлёвати тверде
-л- (в корешпонденції з суфіксами -ерн-, -арн- і тверде -р-), бо в нашім языку (в порівнаню з іншыма
выходославяньскыма языками, ся заховало тзв. середнє -л- (або европске -л-), напр.: медіалный (партнер), нормалный (чоловік), професіоналный (театер), театралне (выступлїня), модерный (ґерок),
популарный (філм), прімарный (проблем)... В домашнїх словах такого тіпу буде в уведженых суфіксах мягке -ль- [лʾ], -рь-, [рʾ], бо основа базового слова ся кінчіть на мягкый консонат, напр.: чітатель –
чітательный (підпис), приятель – приятельне (рїшіня), волитель – волительны (предметы), календарь
– календарьный (рік) ...
13. В назывниках утвореных за помочі суфікса -ство
мягкый консонант з основы слова зістає мягкым, так
як у базовім слові, напр.: свиня – свиньство, госпо
дарь – господарьство, дротарь – дротарьство,
царь – царьство.., таксамо як ай в припадї закінчіня основы на твердый консонант, коли тот зістає
твердым, напр.: напр.: шофер – шоферство, кама
рат – камаратство, сомар – сомарство...
14. Слово діскузія будеме писати із -с-: діскусія в
корешпонденції із далшыма перевзятыма словами, як
напр.: шанса, причім в орфоепії заховаєме дотеперїшню высловность [діскузіjа, шанца]...
15. Призвіска адъєктівной формы: Сухый (Suchý),
Златый (Zlatý), Малючкый (Maľučký), Конєчный
(Konečný), Маяковскый (Majakovský), Білскый (Bilský), Маґочій (Magocsi)... будеме склонёвати подля
адъєктівів прислушного взору, причім призвіска кінчаючі на -і будуть несклонны, напр.: Чакі, Медєші,
Бурі, Петефі...
16. Род у перевзятых субстантівів і їх склонёваня.
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Субстантівы на -ум тіпу форум, пленум, вакуум...
будеме односити к мужскому роду і подля того їх будеме склонёвати: форум – на форумі (не на форї),
пленум – на пленумі (нe на пленї), вакуум – у ваку
умі (не у вакуу). Субстантівы тіпу музей (múzeum),
ліцей (lýceum), крематорій (krematórium), радій
(rádium)... суть таксамо мужского роду і будеме їх
склонёвати подля одповідной деклінації: музей – до
музея (не до музеуму), радій – од радія, кремато
рій – до крематорія... Назвникы на -а, -ія тіпу: шті
пендія (štipendium), ґімназія (gymnázium), прівілеґія
(privilégium), анекдота... належать к женьскому роду
і склонюють ся подля прислушной деклінації: шті
пендія – од штіпендії, анекдота – од анекдоты...
Ід женьскому роду прирядиме ай слова тіпу: ембле
ма, сістема, проблема і будеме їх склонёвати подля
прислушной деклінації женьского роду.
17. Назывник семінар буде мати в локалї мягке закінчіня і не будуть припустны дві формы -ї, -ю (сінґ.:
семінар, од семінара, семінару, семінар, о семінарї (не
о семінарю), із семінаром, пл.: семінары, семінарів, семінарам, семінары, о семінарах, із семінарами).
18. Правопис ґрафемы ё. У вшыткых словах,
враховано іншоязычных, на означіня мягкости
попереднёго согласного будеме писати ё, напр.: до
нёго, нянё, дзёбати, клёпкати, канён, карманёла,
шампінён... Назывникы з основов на -іо (радіо, Токіо,
тріо...) будеме склонёвати подля прислушной деклінації середнёго роду, взору условіє, што значіть, же у
вшыткых падах мімо номінатіву і акузатіву сінґулару буде у флектівній морфемі (у закінчіню) йотована
ґрафема: Н: радіо, Токіо, тріо, Ґ: од радія, Токія, трія,
Д: радію, Токію, трію, А: радіо, Токіо, тріо, Л: о радію,
Токію, трію, І: з радіём, Токіём, тріём; плурал Н: радія, Токія, трія, Ґ: радій, Токій, трій, Д: радіям, Токіям,
тріям, А: радія, Токія, трія, Л: о радіях, Токіях, тірях, І:
з радіями, Токіями, тріями).
19. Часослово лячі має такы формы простого будучого часу: ляжу, ляжеш, ляже, ляжеме, ляже
те, ляжуть, розказовый способ: Ляж! Ляжте! (не
Лязь! Лязьте!) Формы лягний, лягне, лягнуть... не будеме поважовати за норматівны.7
20. Вокалічны алтернації o>i будеме дотримовати у вшыткых припадах, окрім слов уведженых в
публікації Русиньскый язык в зеркалї новых правил...
(с. 14, напр. в назывниках женьского роду на -ость:
радость, мягкость, скупость...; в парадіґмі дакотрых
слов з повноголосём: борода – бород, голова – голов,
береза – берез. К тому списку придаєме ай слова, в
котрых в україньскім языку, таксамо як в попереднїх, настає алтеранція: школа – школ, слово-слов,
пчола-пчол8...). В іншых словах, враховано такых як
рік – року – рочный, паробок – парібка – парібци –
парібчіти, нога – ніжка – ніжкы – од ніжок, сіль –
із солёв... дотримуєме алтеранцію (не суть припустны
двоякы формы в такых словах, як напр.: парібка і паробка, ніжкы і ножкы, од ніжок і од ножок, із сілёв і із
солёв...).
21. Старшы формы компаратіву у адъєктівів

близко, низко, далеко тыж будеме поважовати за
норматівны, также будуть дві формы компаратіву:
близше і ближе, низше і ниже, далше і дале. При
формi адъєктіва высоко – высше то не платить, бо форма выше не буде компаратів од присловника высоко,
але сінонім компаратіву од присловника велё – веце,
в конштрукції з чісловником (веце як...) напр.: Было їх
там выше двасто. / Было їх там веце як двасто.
22. Перша особа презента часослов бити, пити
буде мати форму: бю, пю (з основы слова выпадує
вокал и). Формы: бию, пию не будеме поважовати за
норматівны.
23. Правопис властных назв. На роздїл од словацького правопису, в русиньскім правописї будеме з великов буквов писати (окрім іншых історічных подїй) ай
Другу світову войну. З великов буквов будеме писати
таксамо назвы свят в адъєктівній формі: Великдень
– Великоднї свята, Рождество – Рождественны
свята.
Позначкы:

1 ЯБУР, В. – ПЛЇШКОВА, А.: Русиньскый язык в світлї першых
змін правил правопису. Іn: Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на рік 2006. Меджілабірцї: Общество св. Йоана Крестителя, 2006, с. 139 – 144 (пункт 5).
2 В єствуючіх правилах русиньского языка є норматівный
правопис адъєктівных деріватів подля прикладу україньского
правопису, котрый акцептує спрощованя у ґрупах согласных:
празькый, парізькый, уліцькый, грацькый, спіськый, комлоськый,
гадзькый, луксембурдзькый...
3 В писомній подобі сьме у Русинів на Українї зареґістровали
такы формы адъєктівів, утвореных од назывників: Берегово
– бережскый, Уг – ужскый (в публікації: Алмашій, М. – Керча,
І. і кол.: (1999). Материнськый язык. Писемниця русинського
языка. Мукачово: Общество А. Духновича, 98 с., с. 7), што нам
дає інформацію, же в тых словах ся на Підкарпатю не притримують моделу україньского языка. Таксамо такы формы платять ай про войводиньскых Русинів, польскых і мадярьскых
Русинів (к уведженій проблематіцї позерай статю: КОПОРОВА,
К – ПЛЇШКОВА, А.: Актуална сітуація в зближованю ґрафікы і
орфоґрафії варіантів русиньского языка. Іn: Świat za tekstem.
Pod redakcja Jolanty Lubochy-Kruglik i Oksany Malysy. Katowice:
Slęsk, s. 305-319).
4 Такый самый правопис ся аплікує і в сусїднїм словацькім,
але тыж в україньскім языку.
5 Позерай статю: КОПОРОВА, К.: O правописї префіксів
роз-, рос-, без-, бес- з-, с-, в русиньскім норматівнім языку. Іn:
Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія. A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert
Magocsi. Ужгород-Пряшів-Ню-Йорк: Выдавництво В. Падяка,
2015, с. 363-372.
6 Позерай статю: КОПОРОВА, К.: Дакотры орфоґрафічны і
орфоепічны проблемы в русиньскых масмедіях на Словакії. Іn:
Русиньскый літератутрный язык на Словакії : 20 років кодіфікації. Зборник рефератів з ІV. Міджінародного конґресу русиньского языка. Пряшів: 23.-25. 09. 2015, с. 180-184.
7 Формы імператіву: лязь, лязьте, подобно, як ай у часослов:
помочі – помозь, встричі – встризь, печі – пець і в дакотрых
далшых, котры суть характерны про область взяту за основу
кодіфікації, будеме поважовати за ненорматівны.
8 Порівнай з укр. языком: борода – борід, голова – голів, береза
– беріз, школа – шкіл, слово – слів, бджола – бджіл.

(Статя была написана з дотримованём высше
уведженых корекцій у правилах правопису русиньского літературного языка на Словакії.)
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Далшый рoчник научного зборника

Вступне слово едіторкы

Скінчів ся девятый рoчник серії научных семінарів
карпаторусиністікы і маєме перед собов уже девятый
зборник рефератів STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM
2017/ Штудії з карпаторусиністікы 9. Фінанції на
выданя тогорічного зборника дало Выдавательство
Пряшівской універзіты, за што хочеме подяковати
(Позн. ред.: Пряшів: Пряшівска універзіта, 2017, 136 с.,
ISBN 978-80-555.1952-4, рецензенты: доц. ПгДр. Василь
Ябур, к. н., проф. Др. Михаіл Капраль, к. н.).
Семінары карпаторусиністікы, котры реґуларно орґанізує Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты у Пряшові (ІРЯК ПУ) од року 2009, то значіть,
же рік по взнику ІРЯК ПУ як самостатного інштітуту,
суть простором на презентацію найновшых выслїдків
научных бадань з области карпаторусиністікы – релатівно молодой научной дісціпліны, котра ся етабловала
на Пряшівскій універзітї. В контекстї з пріорітныма цїлями народно-обродного процесу Русинів як міноріты
в рамках середнёевропского простору, темы семінарів
девятого річника корешпондують з тыма цїлями. Суть
присвячены передовшыткым области упевнёваня статусу і розвоя материньского языка Русинів, а таксамо
едукації в нїм. Бадателям, котры роблять у тых сферах
быв выдїленый найбівшый простор (єден семінар быв
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присвяченый зміцнёваню статусу русиньского языка,
далшы три аплікації материньского языка Русинів до
школьской і церьковной сферы). Не забыли сьме ани на
сучасну русиньску літературу, котров уже од року 2013
зачінать каждый новый рoчник проєкту Научных семінарів карпаторусиністікы.
Ай в тім роцї першов темов была сучасна русиньска література. Выступаючій – інтерный докторанд ІРЯК ПУ,
занимаючій ся розвоём русиньской літературы на Словакії по роцї 1989 – Мґр. Мiхал Павліч прочітав тему Лі
тературна рефлексія войны в оповіданях Людмілы
Шандаловой. Додаваме, же зборник повідань з періоду другой світовой войны на основі розповідей своёй
мамы выдала авторка в роцї 2016 під назвов Червеный
берег. Семінар, котрого сполуорґанізатором быв Сполок русиньскых писателїв на Словакії ся одбыв 22. 2.
2017 і быв споєный з презентаціёв выдань умелецькой літературы в русиньскім языку на Словакії, котры
вышли в уведженім календарьнім роцї.
5. 4. 2017 ся одбыв другый семінар карпаторусиністікы,
на котрім выступила русиньска актівістка, авторка і орґанізаторка проєкту вечернїх школ русиньского языка
– ПгДр. Люба Кралёва, ПгД. Тема семінара Вечернї
школы літературного русиньского языка – рїшіня
абсенції школьской сістемы русиньской народност
ной освіты на Словакії ся стала высоко актуалнов
главнї в корешпонденції з фактом, же розвой русиньского народностного школства на Словакії уж довгы рокы
стаґнує. Проєкт з назвов Вечернї школы літературного
русиньского языка є єдиный такого характеру, котрый
быв од року 2013 каждорічно предкладованый на Урядї влады – в проґрамі Підпора културы народностных
меншын в ревіталізачнім процесї третёго народного
оброджіня Русинів по роцї 1989. Ёго авторка і коордінаторка за пять років фунґованя того проєкту вказала, же
Русины мають інтерес о освоїня сі свого материньского
языка в ёго норматівній подобі. Ініціатівны крокы і бівша підпора ся ту чекать з боку компетентных орґанів на
містній і цїлоштатній уровни.
Далшый семінар быв присвяченый звышованю статусу русиньского языка як мінорітного языка. З темов
Языковый менежмент як приступ в штандартіза
ції і пропаґації меншынового языка выступив 31. 5.
2017 гость з Чеськой републікы – Мґр. Маріан Слобода, ПгД., соціолінґвіста з Інштітуту середнёевропскых
штудій Філозоґічной факулты Карловой універзіты в
Празї. Нажаль, выступаючій із часовых прічін не додав
уведжену штудію до зборника. Будеме ся надїяти, же
свій довг сповнить і статю будеме мочі опубліковати в
наступнім роцї.
Проблематіков русиньского народностного школства
з погляду методіка про русиньскы школы ся занимав
на далшім семінарї (одбыв ся 4. 10. 2017) Мґр. Марек
Ґай, довгорічный учітель русиньского языка, котрый
представив інововану концепцію навчаня русиньского
языка і літературы в передпрімарній і прімарній еду-
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кації на Словакії. Штудія є цїнна ай тым, же обсягує сумар штатістічных даных, сучастёв котрых є напр. чісло
вшыткых школярїв (в рамках єднотливых основных
школ), котры ся в сучасности учать русиньскый язык
в розлічных формах, а таксамо выслїдкы сондованя
інтересу о навчаня русиньского языка на дакотрых середнїх школах. Можеме конштатовати, же уведженов
концепціёв ся зачала занимати нова міністерка школства СР Мартіна Лубіова в сполупраці із штатным
таёмником Міністерства школства СР – Петром Крайняком.
Вопрос хоснованя церьковнославяньского і сучасного літературного русиньского языка священиками
православной церькви представив о. Петро Савчак,
православный священик, походжінём Русин, котрый
є заєдно высокошкольскым учітелём на Катедрї практічной і сістематічной теолоґії Православной богословской факулты Пряшівской універзіты у Пряшові.
Назва темы Православны Русины на Словакії і во
прос їх богослужoбного языка (Погляды, вызвы,
прямованя), котра была прочітана 25. 10. 2017, наісто многых заінтересовала. Отець Савчак ся став
першым православным священиком, котрый прияв
позваня выступити на семінарї карпаторусиністікы з
темов, котра дакілько років резонує нелем в колах як
православных, так ай ґреколатолицькых священиків,
але ай меджі Русинами, котры суть традічныма вірниками обидвох церьквей выходного обряду. Будеме ся на
дїяти, же ёго статя ся стане імпулзом на далшы діскусії
односно уведженой проблематікы.
Тогорічны семінары завершыла не менше інтересна
тема Книжніця ґрекокатолицькой єпархії у Пряшові
(1819) як сполочный проєкт пряшівского єпіскопа
Ґріґорія Тарковіча (1745 – 1841) і угорьского філан
тропа Яна-Бабтісты Ковача (1764 – 1834), з котров

выступив 22. 11. 2017 ТгДр. Міхал Ґлеваняк, бадатель,
котрый ся занимать бібліоґрафічным фондом ґрекокатолицькой єпархії, в сучасности працовник Універзітной книжніцї Пряшівской універзіты у Пряшові. Із статї
ся можеме дізнати інтересны факты о вызначных особностях нелем церьковного, але ай світьского жывота
(походжінём Русинів ай Нерусинів), котры ся стали донаторами книжніцї. Книжніцю, котра є знама під назвов „Bibliothecae Kovancsiano-Dioecesane“ у свій час засновав пряшівскый єпіскоп Ґріґорій Тарковіч вєдно із
угорьскым філантропом Яном-Бабтістом Ковачом. Міхал Ґлеваняк меновав у статї понад 20 донаторів, котры
уведженій бібліотецї подаровали цїнны публікації.
Окрем высшеуведженых, были меджі нима ай такы особности як: Матєй Бенё, Іван Ольшавскый, Іван Орлай,
Антон Кутка, Йонаш Заборьскый, Ян Лацко і іншы.
У додатковій штудії представив Мґр. Валерій Падяк,
к. н., з Інштітуту русиньского языка і културы ПУ тему
Театралне дійство авадь містика? (за єден давный
обычай у карпаторусинів), в котрій ся мож дочітати о
інтереснім звычаю меджі Русинами в минулости званім
«лопатка/лопаткы», або «забава при мертвім».
Єднотливы статї публікуєме в языку, в якім были
прочітаны на семінарї. Як традічно, частёв зборника є
професіонална біоґрафія єднотливых выступаючіх на
семінарах.
Віриме, же ай тогорічный зборник притягне позор
ность вшыткых, котры не мали можность быти участ
ны на семінарах, але довгодобо проявлюють інтерес о
дакотру з областей карпаторусиністікы, заступлену в
зборнику конкретнов статёв. Тїшиме ся на юбілейный –
десятый рочник проєкту Інштітуту русиньского языка і
културы, котрый є од року 2016 частёв Центра языків і
култур народностных меншын Пряшівской універзіты у
Пряшові – Научных семінарів карпаторусиністікы.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Центер языків і култур народностных меншын – Інштітут
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)

Народный будитель Русинів –
Александер Зозуляк
(Ід 65-ым народенинам єдной із найвыразнїшых
особностей русиньского руху на переломі 20. і 21. стороча.)

Лем немногы особности новодобого русинького руху, історіками поменованого як третє народне возроджіня Русинів, можеме означіти за лідрів, котры ся не спроневірили своїм ідеалам наміряным на благо властного народа, а
то і в часах приязных, і в тых гіршых, барз часто аж в такых,
котры гранічать з властным бытём, ці небытём. Може тых
другых пережыв дакус веце як заслуженой славы ай наш
юбілант – Александер Зозуляк, котрый 6. апріля 2018
ославив свої 65. народенины. Хто знать, ці на таку путь
го не наміряло хрестне мено – єднаке з народнымa будителями Русинів 19. стороча Александром Духновічом ці
Александром Павловічом... Саша, як го вшыткы знамы і
близкы неформално клiчуть, є особностёв, котра ся уже
за свого жывота записала до новодобой історії Русинів не-

лем на Словакії, але таксамо в меджінароднім русиньскім
контекстї.
О вшыткых ёго заслугах на благо Русинів мож ся дочітати нелем в енціклопедічных геслах[1], но передовшыткым
в статях, написаных при ёго жывотных юбілеях, котры
уводиме на кінцю нашой статї, але таксамо в многых
далшых, публікованых главнї в Народных новинках[2]
і часописї Русин – што ся записали до історії як першы
пореволучны періодікы нелем о Русинах, але ай друкованы
по русиньскы. Якраз тоты періодікы суть спяты з меном А.
Зозуляка як їх основателя і шефредактора. І якраз на тоту
часть народно-будительскых актівіт нашого юбіланта ся
попробуєме заміряти в статї, бо новинарьска професія нас
звязала із Сашом Зозуляком на довгы рокы.
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• Мґр. Александер Зозуляк ся став нелем шефредактором
першой русиньской періодічной і неперіодічной пресы на теріторії Чехо-Словакії, пізнїше Словакії, але быв і довгорічным
таёмником Русиньской оброды і Світовой рады Русинів, єден
час і председом Світовой рады Русинів, председом Словацькой
асоціації русиньскых орґанізацій і доднесь є председом Академії русиньской културы в Словацькій републіцї і шефредактором часопису Русин і русиньской літературной творчости.

Із бывшым редактором, пізнїше шефредактором
україньскоязычного дореволучного тыжденника „Нове
життя“ сьме ся спознали восени в роцї 1987. При наступі
до редакції уведженого періодіка бы ся нам ани не приснило, як радікално ся змінить жывот навколо нас за
нецїлы два рокы і яку роль в тых змінах буде одогравати якраз наш тогдышнїй колеґа – редактор Саша Зозуляк. Самособов, быв то час, кедь ай в україньскоязычній
редакції молодша ґенерація редакторів зачала дедале
веце наперед діскутовати, а потім ай публіковати статї
не чісто по україньскы, але языком, котрому бы розуміли чітателї – Русины на северовыходї Словакії. Были то
першы несмілы пробы обробкы матеріалів дописователїв – на языку близшому містному жытельству. Так
ся поступно родила рубріка – Голос Русинів (реґуларно зачала як двойсторінка выходити в рамках „Нового
життя" од януара 1990). Самособов, новембер 1989 лем
прискорив прорусиньскы тенденції части редакторів
у „Новім життю“, котрого ся наслїдно Александер Зозуляк став шефредактором. Функцію перебрав по бывшім
шефредакторови Юркови Дацкови, котрый, хоць ай наслїдком револучных змін припустив факт, же новинкы
про Русинів мають быти писаны языком близкым Русинам, але не быв прихылный прорусиньскій тенденції в шыршім контекстї. По непорозуміню новой лінії
у бывшого выдавателя – КСУТ-у („Культурного союзу
українських трудящих“, котрый ся меджітым, реаґуючі
на пореволучны зміны в сполочности, переменовав на
„Союз русинів-українців ЧСФР“ – іщі все ідеолоґічно стоячій на позіціях сперед новембра 1989, же Русины суть
частёв україньского народа і їх язык є найзападнїшым
україньскым діалектом) наслїдно А. Зозуляк заложыв
нове періодікум – Народны новинкы і зачав будовати
нову редакцію з тімом бывшых редакторок україньскых
выдань – Аннов Кузмяковов, Маріёв Мальцовсков, Аннов Плїшковов і Кветославов Копоровов (авторков той
статї) за актівной участи бывшого председы Русиньской
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оброды на Словакії Василя Турка. Помічну руку подав
ай Ярослав Сисак, тогдышнїй директор Театру А. Духновіча у Пряшові, в просторах котрого редакція мала першу свою канцеларню і найнутнїшы потребы на роботу.
Може на тоты часы уж малохто памятать, но друкованы
русиньскы медії одограли в зачатках возродного процесу Русинів по роцї 1989 найважнїшу роль, а Саша од
самого зачатку стояв на їх челї, приїмав рїшіня што публіковати, але таксамо якым языком публіковати. Обсяг
і язык споминаных періодік. Зданливо два протиполы
– в єдній сімбіозї. Кедь сі колектів редакторів на челї із
А. Зозуляком поставив за цїль писати якнайобєктівнїше,
толеровати ай погляды інакше думаючіх в контекстї народностной політікы, давати простор шырокому спектру
поглядів і „діскутерам вшелиякой масти“, бо така лінія
выплывала з револучных змін поновембровой добы, яка
мала принести в першім рядї слободу думаня і прояву,
то в припадї формалной сторінкы – языка періодік быв
час „певно зошнуровати“ язык Русинів і прямовати до
єднотной нормы, котру бы акцептовав передовшыткым
світ „великых“ славяньскых языків. Народны новинкы і
Русин были тоты періодікы, на котрых ся пробовав, „треновав“, а поступно коріґовав родячій ся норматівный
русиньскый язык. Першый в історії Русинів. А Саша быв
тот шефредактор, котрый все решпектовав погляды
скушеных лінґвістів – Юрія Панька, Василя Ябура, кодіфікаторів русиньского літературного языка на Словакії.
Хоць ся му ай многы корекції правопису не любили, бо
відїло ся му, же лем комплікують правопис, але нїґда не
сховзнув до того, абы сам од себе самовольно „поправляв“ прияту языкову норму подля властного уважіня.
Про Сашу нелем обсяг (за котрый як шефредактор быв
одповідный, а не были то просты рїшіня – ці публіковати або не публіковати дакотру контроверзну статю), але
таксамо формалный бік – язык періодіка, за котре быв
одповідный, быв барз важный, бо сам сі усвідомлёвав, же
праві народжена дїтина – молодый русиньскый язык мусить мати штонайлїпшу підпору, мусить быти приятый
і решпектованый ёго вжывателями, кедь хочеме, абы
здобыв статус достойности нелем у властного народа,
але главнї в меджінароднім контекстї. Ниякы прічіны
(докінця ани фінанчны, кедь на выдаваня Народных новинок у роцї 2005 не придїлила „одборна комісія“ при Міністерстві културы СР ани єдну коруну на їх выдаваня[3])
не заставили А. Зозуляка выдавати Народны новинкы,
глядаючі спонзорів (котрых в краю з найвысшов міров
незаместнаности было лем барз мало), докінця жертвуючі властны фінанції на выдаваня новинок, продовжовав
у своїм дїлї. Меджітым іншы субєкты, котры поступно
зачали розвивати в русиньскім народностнім контекстї
свої актівіты, вытїшовали ся з богатой фінанчной дотації, хоць їх продукцію лем тяжко мож было назвати роботов професіоналів.
Час плынув а постуно зачали ай до русиньского медіалного жывота проникати інтернетовы медії – а ту
знову як єден з першых зареаґовав Александер Зозуляк, котрый в роцї 2005 заложыв інтернетову сторінку www.rusynacademy.sk, котру выдає орґанізація
Академія русиньской културы в Словацькій републіцї
(єй установча громада ся одбыла 10. септембра 2005 у
Пряшові[4]) і котра здружує особности русиньского руху
з розлічных областей жывота. Наш юбілант ся став ґубернатором той інштітуції про світьску область, а о.
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• Меджі реалізаторами, приправлёвателями выданя і членами редакчной рады нултого чісла часопису Русин у роцї 1990 у
бывшій Чехо-Словакії быв і А. Зозуляк.

Франтїшек Крайняк ґубернатором про набоженьску
область. Триязычна русиньско-словацько-анґліцька
інтернетова сторінка, пізнїше інтернетовы новинкы
Академія русиньской културы в Словацькій републіцї, котры выходили в роках 2014 – 2015, притягли позорность главнї молодой ґенерації Русинів, таксамо Нерусинів. А то нелем зо Словакії. Інтернетовы новинкы
пересягли ай европскый контекст. Знову не было легко
здобывати нелем дописователїв, але главнї фінанції на
ход інтернетовой сторінкы ці інтернетовых новинок. В
роцї 2016 під веджінём А. Зозуляка зачала зась выходити
інтернетова сторінка за мінімалной фінанчной підпоры
штату. Но в роцї 2017 „одборна комісія про русиньску
културу“ уповномоченого про народностны меншыны
Влады СР не пропоновала схвалити на сторінку нияку
дотацію, также, снажывши ся заховати тоту сторінку,
юбілант ю цїлый 2017 рік фінацовав сам. Боком інтересу
новинаря А. Зозуляка не зістав ани Facebook. На своїм
профілї на Facebooku, як і на профілї Akademiа rusínskej
kultúry v SR послїднї три рокы дає выбраны статї і фотоґрафії зо сучасного културно-освітнёго жывота Русинів
на Словакії.
Аж по 15-ёх роках выдаваня Народных новинок і часопису Русин (в роцї 2006) їх шефредактор рїшыв ся написати о періпетіях, котры го спроваджають при реалізованю
ёго благородного дїла про властный народ. Статя під назвов Редакчна квітка і по 15 роках жыє (а то наперек
вшыткым періпетіям, перешкодам і нежычливцям)
[5] многе одкрыла чітателям. Но Народны новинкы і їх
шефредактор не страчають своїх сімпатізантів як з боку

чітателїв і дописователїв[6], такых як Штефан Сухый,
писатель (На многая сторінок і благая пер!), Марек Ґай,
тогдышнїй председа Сполку русиньской молодежи (Дякую вам – Народны новинкы), Марія Ґірова, русиньска
актівістка і писателька (Щіры слова), Гавриіл Бескид,
русиньскый актівіста (Юбілуючі русиньскы Народны
новинкы), о. Франтїшек Крайняк, ґрекокатолицькый
священик (На початку быв Русин), Штефан Смолей, писатель (Редакції Русина і Народных новинок), так ай з
боку редакчного колектіву: Марія Мальцовска (На платформі азбукы і незалежности), Кветослава Копорова
(Были сьме молоды і мали сьме амбіції), Анна Плїшкова
(Голос Русинів переріс до Русина і Народных новинок).
Ай в часах найбівшой фінанчной нужды Саша не полївив з професіоналности. Як журналісты, як здатного
фахмана, котрый решпектує авторіты, в тім контекстї ай
авторіты лінґвістічны. Свідчіть о тім приятя корекцій у
правилах правопису по десятёх роках од кодіфікації (од
року 2005) як в періодіках Народны новинкы і часописї Русин, так ай при выдаваню неперіодічных тітулів
у русиньскім языку (учебників, публікацій одборной і
умелецькой літературы – котрых выдав коло 150). Свою
ясну позіцію демонштровав і на ІІІ. Меджінароднім конґресї русиньского языка у Кракові, де выступив з темов:
Акцептація норматівности в русиньскій публіцістіцї в Словакії[7]. Уведжена статя была прочітана ай
на меджінароднім научнім семінарї Языкова култура і
языкова норма в русиньскім языку, котрый орґанізовало

• Єдным із закладателїв першого пореволучного русиньского
часопису в бывшій ЧСФР (теперь на Словакії) быв А. Зозуляк,
котрый у функції шефредактора часопису Русин є уж 28-ый
рік. За тот час ся часопис Русин став єдным із вызначных
періодік Русинів у світї.
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тогдышнє Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків на Пряшівскій
універзітї.
В тых найтяжшых часах, як сам часто конштатовав,
хоць не мав уже достаток сил, на тоты „жабячо-мышачі“
войны, рїшыв ся выдавати дале, докы не найде способного чоловіка, котрый бы з повнов одповідностёв перебрав ёго роботу. Ай тоты рокы Саша пережыв... Днесь ся
може каждому сміло попозерати до оч, бо за ним стоїть
честна і жертвенна робота на благо Русинів. Не перестав
выдавати часопис Русин, хоць продовжованя традіції
Народных новинок звірив „до старостливости“ Петрови
Медвідёви – молодому шефредакторови періодіка ІнфоРусин, котрый ся в сучасности в русиньскім народностнім контекстї выпрофіловав на солідного новинаря.
А мы із Сашом зістали надале новинарьскы колеґове,
дозволиме сі твердити, же ай особны приятелї.
До далшого жывота хочеме зажелати нашому
юбілантови – Сашови Зозулякови міцне здоровя і мно
го сил до далшой роботы на благо Русинів, але ай фа
латок особного щастя і успокоїня.
Література:
ПОПОВІЧ, М.: Скромный продовжователь будительского діла А.
Духновіча. (Ку 50. народенинам шефредактора русиньскых выдань і
председы Світовой рады Русинів – Александра Зозуляка). In: Народны
новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів. Ч. 1314/2003. Пряшів: ОЗ Русин і Народны новинкы.
КОПОРОВА, К.: Про русинство зробив фалаток роботы. In: Народны
новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденнк Русинів СР. Ч. 9-12/2008.
Пряшів: ОЗ Русин і Народны новинкы, 2. с.
МАҐОЧІЙ, П. Р.: Жыва леґенда. In: Русин. Културно-хрістіаньскый часопис Русинів.Ч. 2/2013. Пряшів: ОЗ Русин і Народны новинкы, с. 2-4.

Позначкы:
[1] Зозуляк, Олександр. In: Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. Укладачі Павло Роберт Маґочій – Іван Поп. Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 248, ISBN 978-966-387-044-1.
[2] Народны новинкы і часопис Русин (ёго нулте чісло вышло в Меджілабірцях в авґустї 1990) зачали выходити в роцї 1991 у Пряшові.
Коордіначный выбор Русиньской оброды як выдавателя тых періодік
на єднім із засїдань зволив А. Зозуляка на чело редакції русиньскых
періодічных і неперіодічных выдань. Oд року 2004 – по внуторных незгодах і крітіцї з боку Русиньской оброды – А. Зозуляк із тімом редакторів (А. Плїшкова, К. Копорова, М. Мальцовска) і іншыма сімаптізантами
заложыли обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы і в рамках
того здружіня зачали обидві періодікы офіціално выходити. Народны
новинкы перестав А. Зозуляк выдавати в роцї 2016, коли офіціално
передав выдавательскы права Русиньскій обродї на Словакії. Од року
2017 (по 25 роках реґуларного выдаваня) Народны новинкы перестали выходити і стали ся сучастёв періодіка ІнфоРусин, выдаваного Русиньсков обродов на Словеньску.
[3] [ Редакція ] Ганебный „дар“ к 10. вырочу кодіфікації або: ТЕНДЕНЦІЯ ЛІКВІДАЦІЇ РУСИНЬСКЫХ ВЫДАНЬ ПРОДОВЖУЄ. In: Народны
новинкы. Ч. 5- 8/2005. Пряшів: Русин і Народны новинкы, с. 1.
[4] Світова академія русиньской културы была заложена в роцї 2002
меценатом і філантропом русиньского походжіна Штефаном Чепом із
Торонта з цїлём заховати богатство і красу русиньской културы про
цїле людство. Подля єй прикладу А. Зозуляк быв ініціатором і орґанізатором заложіня Академії русиньской културы в Словацькій републіцї.
[5] ЗОЗУЛЯК, А.: Редакчна квітка і по 15 роках жыє (а то наперек
вшыткым періпетіям, перешкодам і нежычливцям). In: Народны
новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів. Ч. 3134/2006. Пряшів: Русин і Народны новинкы, с. 1-2.
[6] Народны новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів,
чісло 31-34/2006, котре вышло сімболічно – 21. авґуста 2006 (перше
чісло новинок вышло 21. авґуста 1991).
[7] ЗОЗУЛЯК, А.: Акцептація норматівности в русиньскій публіцістіцї в Словакії. In: Русиньскый язык меджі двома конґресами. Зборник
рефератів з ІІІ. Меджінародного конґресу русиньского языка, Краків,
13.-16. 9. 2007. Aнна Плїшкова, едіторка. Пряшів: Світовый конґрес Русинів, Інштітут русиньского языка і културы ПУ, 2008, с. 103-112, ISBN
978-80-8068-896-7.

• Єдным із закладателїв першых пореволучных русиньскых новинок у бывшій Чесько-Словацькій федератівній републіцї быв А.
Зозуляк, котрый єдночасно быв і першым їх шефредактором, а в тій функції одробив цїлых 25 років.
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ТгЛіц. Міхал ҐЛЕВАНЯК, Універзітна бібліотека Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)

Єпархіална бібліотека (1819) як сполочный проєкт пряшівского
єпіскопа Ґріґорія Тарковіча (1745 –1841) і угорьского філантропа
Яна-Батісты Ковача (1764 –1834) (2)

(В минулім чіслї Русина у першій части высше уведженой статї пана Ґлеваняка з технічных прічін в текстї ся
стратили вшыткы індексы позначок, хоць на кінцю є список вшытках 40 позначок, за што ся авторови і чітателям
оправдуєме. Але 1. тогорічне чісло нашого часопису є і на нашій вебовій сторінцї http://www.cms3.rusynacademy.sk/files/
nn_1_2018.pdf, де собі можете статю прочітати комплетну – зо вшыткыма індексами позначок в нїй.)

Сітуація про Русинів Австро-Угорьска не была приязна і наперек тому, же мали охрану цісаря. Треба підкреслити, же праві австрійске освітянство помогло взнику
русиньскых інтелектуалів, котры штудовали главно на
віденьскій і львівскій універзітї. Мадяры все глядали способ, як народностный рух придусити. На основі того многы
русиньскы інтелектуалы опущали Австро-Угорьско і снажили ся реалізовати за граніцями. Кінцём 18. ст. ся їм подарило найти своє місце в Росії, котра не мала одборників.
У російскых владных колах выникла думка позывати з австрійской монархії інтелектуалів славяньского походжіня.
Много з тых амбіціозных особ таку можность і выужыло.
Меджі першыма, котры выужыли тоту понуку, быв підкар
патьскый Русин народженый у Хустї, Іван Орлай (1770
– 1829).1 Теолоґію штудовав у Львові і Пештї і став ся членом Чіну піарістів. Не быв высвяченый за священика, учів
на великоварадиньскій ґімназії математіку і фізіку.2 Пізнїше жадав о переложіня на штатну ґімназію, але на тото не
дістав поволїня. В роцї 1791 еміґровав до Росії, де штудовав медицину. Перешов вшыткыма ступнями докторьской
практікы і быв членом многых докторьскых обществ. Дїяв
як дворный хірурґ, быв закладателём і орґанізатором медициньской сістемы в Росії, закладателём ліцея в Одесї і
Нежінї. Попри роботї в рамках медицины ся інтересовав і
о історію Русинів. У рамках той проблематікы написав і дакілько штудій, як наприклад „Исторія о Карпато-Россахъ“
(1804), „О Юго-Западной Россіи“ (1824). Iван Орлай як
европскый інтелектуал, окрем своёй педаґоґічной роботы,
брав участь у створїню списків книжок, котры бы російска
влада мала довести з Европы до російскых бібліотек про
потребы освіты. У звязи з рїшінём нашого вопросу (вопросу дарованя книг єпархіалній бібліотецї – позн. ред.) є
релеватна праві особа Івана Орлая. Наперек своїй высокій
сполоченьскій позіції быв все у контактї із своёв отчізнов. Дакількораз ю і нaвщівив. При своїх навщівах даровав
одборны і белетрістічны книжкы про высше спомянуту
книжніцю.3 O тых донаторствах нам свідчать ёго підписы
і позначкы на многых екзепларях. Наприклад, на тітулній
сторінцї книгы „Корифей или ключ литературы II.“ є венованя: „Его высокопреподобному Грегорию Тарковичу подарил Надворный советник Иван Орлай 1802 г.“.

2. Oстатнї добродителї „Bibliothecae
Kovancsiano-Dioecesane“

Книжніця ся стала в околіцї важнов інштітуціёв. То ся
проявило і на книжных дарах, котры поступно діставала.
Векшый книжный дар є од Андрея Урбана, іншпектора
народных школ і справцю маєтку Йозефа Галлера з Бегаровець. Бібліотека обсяговала старшу літературу, догромады

121 тітулів у 78 томах.4 Меншу кількость книжок даровав у
роцї 1822 Aнтон Кутка, справця чакіёвскых маєтків і Йозеф Шіпош, професор єпіскопского ліцея у Великім Варадинї. В роцї 1823 умер канонік Ян Габіна,5 котрый подля
заповіту даровав книжніцї свої книжкы. Далшыма донорами были: Василь Поповіч, Александер Томаш Пехі, Ґабріел Замборі – учтовник Абовской жупы, Войтєх Антон
Брестенскый – професор математікы в Рабі і пряшівскый
каноник Василь Годобай.6
В роцї 1825 од Александра Рудная, острігомского архієпіскопа, і в роцї 1826 посылать свій книжный дар конціпіент
дворьской канцеларії Йозеф Маршовскый. Пряшівскый
каноник Михал Канюк в тім самім роцї написав заповіт, у котрім вшыткы свої книжкы дарує „Bibliothecae
Kovancsiano-Dioecesane“.7 На збогачіню книг із словацькой і чеськой літерартуры выразно взяв участь і Йонаш
Заборьскый. Мав властну богату книжніцю і дакілько тітулів даровав і єпархіялній бібліотецї. Зато бы ся в нїй мало
находити і дакілько книжных тітулів, котрых властником
быв праві Йонаш Заборьскый.8 В часї свого пасторачного
дїятельства в Жупчанах утримовав приятельскы одношіня
к русиньскым дїятелям – Александрови Духновічови, Александрови Павловічови і Адолфови Добряньскому. У писмі
Мартінови Гатталови з року 1860 Добряньского описує як
єдного „z tech dvoch Slovanov, ktorí sä v celej prešovskej diecesi
nalézajú..., učený muž akého si Rusíni uhorští ne hned dochovajú“.9
Йонаш Заборьскый вецераз у писмі Мартінови Гатталови споминать Александра Духновіча, котрый одберав
„Slovník náuční“ і „Kroniku práce“ , a докінця, жебы то мав одберати і єпіскоп Осиф Ґаґанець.10 „Bibliothecae KovancsianoDioecesane“ є в рамках пряшівскых бібліотек найбогатшов
на першодрукы. Їх список зробив Ян Туркіняк в роцї 1897.

3. Ян Лацко – першый книговник „Bibliothecae
Kovancsiano-Dioecesane“

Першым книговником быв Ян Лацко (1795 – 1844).
Близшы інформації о нїм не маме, не знаме, одкы походив,
де штудовав, ани де вмер. Наперек тому маме дакілько
непрямых інформацій, подля котрых ся можеме догадовати, же походив із ґрекокатолицькой священицькой родины
Мукачовской єпархії. О ёго освітї не маме близшы інформації. Было звыком, же молоды кандідаты на священицтво
або кандідаты на можность штудовати на даякій універзітї
скінчіли ґімназіалны штудії в Ужгородї. Было неписаным
правилом, же сын священика продовжовав у родинній традіції, зато міг штудії філозофії скінчіти у Великім Варадинї
(теперїшня Румунія, Орадеа). Николай Бескид коротко споминать на то, же быв абсолвентом теолоґії у Відню.11 Праві
у Відню міг здобыти і основны знаня о справованю книжніць, што наслїдно выужыв у Пряшові, кідьже із незнамых
прічін не прияв высвячіня за священика. В рамках семінарії
была створена і книжніця, котрой книжны фонды комплетізовав сам префект семінарії. Фонды были поскладованы
подля алфавіту, як і тематічно. При тій роботї префектови
асістовав єден семінаріста з высшых клас. Раз за рік была
зроблена інвентарізація книжного фонду. Основу семінарной бібліотекы творили дуплікаты цісарьской пріватной
книжніцї, a тыж книгы з фондів бывшых єзуітьскых біблі-
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отек. Семінарісты могли поужывати лем тоты книжкы,
на котры дав поволїня, респ. сконтролёвав їх префект, ці
суть вгодны на штудії. Прічінов той контролї были обавы
надрядженых, абы штуденты теолоґії не чітали книжкы
проти католицькой церькви і єй учіню, як і проти папскому престолу.12 Ян Лацко по перевзятю функції книговника зачав ся інтензівно занимати з тым споєнов роботов.
Просторы, даны про „Bibliothecae Kovancsiano-Dioecesane“,
ся зачали скоро заповнёвати і поступно перестали быти
про ню достаточны.
В роцї 1827 приходить Ян Лацко із пропозіціёв купити про
бібліотеку самостатну будову. З тым але Ян Ковач не быв
согласный. Настояв на тім, жебы книжніця была умістнена
в просторах єпіскопства. Кебы але мало дійти ку куплїню
новой будовы, сума на єй заплачіня бы мала быти дана з
уроків фінанчной основы на розмножованя книжніцї і з гонорару книговника, а то такым способом, же ся на 8 – 10 років заставить купованя новых книжок і выплачованя гонорару книговникови, а із зашпореных пінязей буде куплена
нова будова. Таке рїшіня але Яна Лацка уразило і было про
нёго дефінітівным рїшінём на одход із позіції книговника,
ку чому дішло в роцї 1829, кедь принимать місце пріватного выхователя в родинї ґрофа Дежеффія.13 Позіція книговника молодого Лацка не успокоёвала. В архіві ґімназії в
Нежінї ся заховавло писмо в латиньскім языку з 1824 року,
в котрім Яна Лацко написав Іванови Орлаёви, тогдышнёму
директорови ґімназії. У писмі інформує Орлая о Пряшівскій
єпархії і Ковачовій книжніцї. Довіра ку нёму выплывать з
того, же Орлай позывав освіченых Славянів і Карпаторосів
до Росії. Тото уповномочнїня дістав од міністра духовных
дїл і освіты. 14 Ян Лацко не зіставав лем при інформаціях.
Просить Івана Орлая, жебы му поміг дістати ся до Росії і там,
абы міг дїяти як учітель філозофії в єднім з інштітутів у Петроградї. Уводить, же уж давно „присвятив вшыткы свої
способности выхові молодежи‟, знать дакілько языків, на
позіцію професора є приправленый теоретічно і практічно,
конкретізує, же „по мадярьскы, як і по карпаторуськы‟. Іван
Орлай інформовав о тім веджіня Ґімназії высшых наук в
Нежінї. Ёго особный выслов к Лацкови быв позітівный. Веджіню ґімназії презентовав Яна Лацка як чоловіка, котрый
знає дакілько языків і є одборником і в педаґоґіцї. Але аж по
реалізації офіціалных урядных поступів буде мочі прийти.15
В документах ґімназії в Нежінї але Лацкове мено не фіґурує, што може значіти, же ёго жадость не была выслухана.
Лацко в писмі презентує, же позіцію книговника заставав
у роках 1819 – 1829.16 Одход з позіції книговника, а потім і
одход з Пряшова, міг быти способленый і низкым платом,
котрый у тім часї уж му не стачів на забезпечіня достойной жывотной уровни. Лїпшы условія відїв Лацко в іншых
частях Угорьска, але главно в Росії.17 Краёзнавчій словник
Русинів-Українцїв уводить датум ёго смерти – рік 1840.18
(Позн. ред.: у словнику є уведжено: „після 1844‟). Тот рік є
первзятый з мадярьскых жрідел, котры были публікованы
в 19. стор.19 На зачатку своёй книговницькой роботы веновав Лацко книжніцї велику старостливость і зложыв дакілько каталоґів. В рамках свого баданя Йосиф Шелепець
нашов у фондї Штатной научной бібліотекы у Пряшові
Лацків книжный каталоґ з року 1821.20 Першый каталоґ
„Bibliothecae Kovancsiano-Dioecesane“, котрый зложыв Ян
Лацко, має велику цїну про сучасных бадателїв. Каталоґ є
списком тых, котры собі пожычіли книгы з той книжніцї.
В каталоґу є уведжеых 80 выпожыченых книжок. Першым
чітателём є римокатолицькый каплан Михал Вісолайскый.
Призвіско послїднёго чітателя в каталоґу ся не находить.
Зато Йосиф Шелепець собі думать, же ним быв книговник
Ян Лацко. Векшына чітателїв была з рядів ґрекокато-
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лицького духовенства. Находять ся меджі нима призвіска
пряшівскых каноників, як і молодых абсолвентів теолоґії. Найчастїше сі книжкы жычав єпіскопскый таёмник і
пізнїшый мукачовскый єпіскоп Василь Поповіч, каноници Василь Годобай, Ян Мегай, Михал Канюк, Андрій Хіра і
молоды абсолвенты теолоґії Михал Віслоцькый, Михаіл
Ґерберій, Пантелеймон Балащак, Анатолій Яроміш, приятель Александра Духновіча і дакілько молодых священиків,
котры собі з книжніцї пожычіли лем єдну книжку. Меджі чітателями є зазначеный і кантор Катедралного храму св. Іоана Хрестителя у Пряшові – Йосиф Петрашевіч.21 Книжкы сі
жычали і люде з околіцї Пряшова. Барз актівным чітателём
подля Лацкового каталоґу быв римокатолицькый каплан
Ян Тырнка. Окрем пряшівского духовенства, чітателями
были і пряшівскы міщане, як Матєй Ромбавер, Вінцент
Буяновіч, Андрій Крібет. Меджі чітателями ся обявлять і
мено вызначного угорьского штатного урядника – барона
Вінцента Околічанія. Лацків книжный каталоґ чітателїв
є цїнным жрідлом познаня културного жывота в Пряшові у 20. роках 19. стороча. По одходї Яна Лацка із позіції
книговника ся в тій функції вымінили урядници єпіскопского уряду.22 Можеме спомянути холем тых книговників,
котры зробили, респ. зложыли менный або предметный
каталоґ. У пятьдесятых роках то быв Петро Шіріла (1816 –
1877, пізнїшый каноник і священик у Руській Новій Всі, у
вісемдесятых роках – Николай Смолиґовіч. В роцї 1897 зоставив каталоґ Ян Туркіняк. Може найважнїшов особностёв
у тій позіції є Николай Бескид (1883 – 1947).

4. Зборник літурґічных текстів – Великый
зборник

Важным елементом в літурґічнім жывотї візантійской
церькви є літурґічный спів. Тексты і мелодії ся записовали
до літурґічных книг, котры мають своє шпеціалне названя.
Выплывать то з чісла текстів, котры ся поужывають почас
дня, тыждня, місяця і рока. Посередництвом літурґічных
співаных текстів віруючі ся учіли правдам віры, історії
церькви, значіть, спів ся такым способом стає інштрументом катехізації.23 Парафії у высше споминанім способі
аплікації текстів і мелодій бы їх не могли поужывати про
множество віруючіх. Зато ся мусило приступити ку компромісному рїшіню. Прото ся вытворив тзв. зборник (цсл.
sbórnikq), котрый обсягує основны літурґічны тексты про
жывот віруючіх.24
В роцї 1866 быв у Відню у друкарнї Карла Ґорішека выдру
кованай в кіріліцї і церьковнославяньскім языку Великый
зборник – VELÍK¢J SBÓRNIKQ: i2li@ sobránºe tropárej,
ph´´snej, stºxírq i¥ ºrmosw´´vq, poémyxq vq nedh´´li, prázdniki
Gospo´´dskºä, i¥ Bogoro´´dièny, i¥ naroèítyxq sväty´´xq, vo
slávu sväty´´ä, ‡2dinosu^Ònyä, i¥ nerazdhlímyä Tro´´icy.25
У зоставлїню зборника ся актівізовав Андрій В. Поповіч,
мол. (1809 – 1901), ґрекокатолицькый священик із Великой Копаніцї в Мукачовскій єпархії.26 Зборник быв спершу
у властництві пізнїшого пряшівского єпіскопа Яна Валія,
котрый го міг здобыти почас своїх штудій у віденьскій духовной семінарії. Своє мено і місто, де го здобыв, має уведжене в латиньскій формі на 2. сторінцї зборника (Joannis
Valyi…, Vindobonae 1866). Перед выдрукованём зборник
дістає благословлїня од пряшівского єпіскопа Осифа Ґаґанця.27 У вступі Андрій Поповіч уводить, же зборник є:
„Pa´´mätnikq Bogosluôébnomu nášenu ä«zy´´ku posóbºemq
koto´´ragw spaséna Ru^sskaä naródnostü ï pogíbeli“.
Зоставователь зборника вызывать вшыткых єдного
роду, жебы обняли (Пана), і вздавали славу Богу Отцёви у
Тройцї єдиній. Кліче отцїв, матери, братів, сестры, парібків
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і дївчата, абы з тым зборником входили до Божого храму,
котрый їм буде в їх сердцях і устах твердов обранов віры
і „про вічне спасїня і веце на потїху як злато, стрібро і топаз – солодкы суть слова горла і веце як мед, будуть нашы
уста. Попробуйте і відьте, якый добрый є Пан‟. Упозорнїня
на „lingua sacra“ як богослужебного языка має в часї взнику зборника істы цїлї. Тоты можуть быти звязаны главно
з народноусвідомлюючім процесом Русинів, котрый ся зачав у 19. стор. Тот процес є узко споєный із церьковным
жывотом. Ґрекокатолицька церьков была інштітуціёв,
в котрій проходив нелем набоженьскый жывот Русинів, але і сполоченьскый, освітнїй, културный жывот, як і
освітяньскы актівности.28 Oдволаня ся на богослужебный
язык (церьковнославяньскый язык карпаторусиньской
редакції) приспіло к захранї руського (русиньского) народа. Тот язык в данім котекстї ту фунґує як зъєдинюючій
елемент у спомянутім народноусвідомлюючім процесї.
Штефан Папп (1917 – 1990) конштатує, же выданя того
зборника ся тыж заслужыло о културне і набоженьске повзнесїня ґрекокатоликів на теріторії Пряшівской єпархії.
Єднов з главных прічін было розшырёваня і освоёваня
сі мелодій. Александер Митрак (1837 – 1913), священик
і културный дїятель, пише: „...по дорозї з Марамороша єм
собі сповнив давне силне желаня увідїти Велику Копаніцю і
увідїти плоды безприкладного пастырьского дїятельства
містного священика о. Андрія Поповіча, котрый цїлый свій
жывот присвятив освітї народа. Найвекше успокоїня і радость єм пережыв у храмі на утренїй і літурґії. Ніч подобного єм не відїв і не чув у руськім храмі. Є то істо католицькый
і сполочный храм жывого Бога, в якім ся єдным сердцём і
єдныма устами славить, оспівує найчестнїше мено Отця і
Сына, і Святого Духа. Вшыткы дївчата і хлопцї приходили
до храму з книжков Великый зборник, котру выдав містный
священик, а з котрой ся в ёго парохії продало 150 фалатків.
Лем што зачав дяк перше слово піснї, цїлый храм ся сполочнї
к нёму припоїв, дружнё продовжовав прекрасно і єдноголосно почас цїлой утренёй аж до кінця“.29

Заключіня

Єпіскоп Ґріґорій Тарковіч при створёваню книжніцї у сполупраці з Яном Ковачом ся одкликовав на недостаточну
уровень освіты священицтва своёй єпархії. Тот недостаток
ся не тыкав лем теолоґічной освіты. Тарковіч мав на мысли
звышыти їх цїлкову уровень освіты, чім бы досяг і їх лїпшу
сполоченьско-господарьску позіцію, котра споєна з общім
розглядом. Тот ся міг здобыти праві посередництвом книжок. Ян Ковач внимав книжніцю іщі в шыршім контекстї. У
даровачім договорї ся высловив, абы книжніця была публічна, приступна штудуючій молодежи, жытелям міста і околіцї.30 Тот замысел выходив з того, же в Пряшові были освітнї
інштітуції, як евангелічна колеґія, католицька ґімназія або
дївчій освітнїй інштітут. Александер Духновіч в роцї 1846
конштатує, же Тарковічів замір ся цїлком не сповнив. В часї
того желаня книжніця не мала іщі належны просторы на
уложіня книжного фонду, як і на самостатну чіталню. Множество книг было поскладованых у малій містности або у
дзвоніцї, ці на хорушу пряшівской катедралы. Під впливом
вогкого середовиска і недоброго ускладнїня дішло к пошкоджіню дакотрых книг, котры не было мож поужывати.
За выникнувшу сітуацію каноник Александер Духновіч не
винив єпіскопа Тарковіча, але тых, котры в тім часї недостаточно рїшыли сітуацію з єпіскопсков резіденціёв.31
По часї бібліотека дістала свою будову, поступно ся до
повнёвав книжный фонд і з померщіны священиків. Суть
списованы каталоґы. Выходнославяньскы публікації приходили як дары із царьской Росії од особ, еміґрантів із

Австро-Угорьска. Тоты публікації ся до Пряшова діставали нереґуларно і часто нагодно од тых, што почас своїх
штудійных загранічных дорог навщівляли Угорьско. При
тій нагодї навщівили і Пряшів або дїяли як царьскы урядници на російскій амбасадї у Відню. По часї книжніця была
запертов інштітуціёв Пряшівской єпархії.
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ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2018 ч. 2
Дорогы чітателї,
хотїв єм зачати оріґіналным словом редактора Поздравлїня Русинів, лемже по довгых
годинах думаня і двох лїтрох кавы єм зістав з думков: в ідеалнім припадї бы мала быти
оріґіналіта єднов із властностей каждого писателя. Русиньска літературна історія,
але і Літературный конкурз Марії Мальцовской уж вецераз доказали, же такый твор
як писатель, наісто не є меджі Русинами огроженов катеґоріёв. Може не каждый з них
є оріґіналный, але каждый з них дав до своїх творів дашто із себе. Стишкы Елены Хомовой суть выражінём любви к природї, душа Гелены Ґіцовой-Міцовчіновой думать на будучность Русинів і їх языка. В прозї нового автора Осифа Сторіньского мож найти носталґію
за молодыма часами і выображену схопность дїтей поранити ся ай на тім найбезпечнїшім
містї. Може бы братя з того повіданя лїпше зробили, кебы дома чітали русиньску літературу. Яку? Но, наприклад і гаданкы Юрка Харитуна, котрый в книжцї Здогадай, школярику
доказує, же не є лем автором лірікы про дорослых.
Різнорода творчость публікована на сторінках Поздравлїня Русинів своїма темами патрить до пруду сучасной русиньской літературы, має сполочну любов ку грї із словами і
тужбу дістати ся до сердця своїх чітателїв. А єднов із можностей є Ваша реґуларна рубріка Поздравлїня Русинів.
Мґр. Міхал ПАВЛІЧ, докторанд Центра языків і култур
народностных меншын – Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.

• Протаґоністкы 46. научного семінара карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї в Пряшові 28. фебруара 2018: (злїва) Мґр.
Івана Сливкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., Мґр. Міхала Голубкова.
Фотка: Аліца Вєтошевова
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Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ

46. научный семінар карпаторусиністікы
28. фебруара ся в просторах Ректорату Пряшівской
універзіты одбыв 46. научный семінар карпаторуси
ністікы. Семінар быв присвяченый літературній темі. За
аналізу творів Штефана Сухого ся взяла Мґр. Івана Сливкова, ПгД. з Катедры україністікы і середнёевропскых
штудій Філозофічной фалкулты Пряшівской універзіты
в Пряшові. Лекція несла назву Културна ідентіта
Русинів у творах Штефана Сухого. В лекції Сливкова зосумарізовала характер творів Штефана Сухого,
причім основу лекції творило друге выданя книжкы
гуморістічных повідань Як Руснакы релаксують. Авторка у своїй штудії зосередила позорность на выкреслїня
автором стереотіпу Русина як з погляду героїв – Русинів,
так з погляду героїв - Нерусинів.
Івана Сливкова є одборнов асістентков і ведучов Катед
ры середнёевропскых штудій на Інштітутї україністікы
і середнёевропсых штудій Філозофічной факулты ПУ.
Замірює ся на славяньску літературну комапратістіку, умелецькый переклад із замірянём на білоруськый
язык. Є авторков і співавторков дакількох учебників,
словників і іншых одборных публікацій. Од року 2014 є
председкынёв комісії Літературного фонду на удїлёваня
Премії А. Павловіча за найлїпшый літературный твір в

Елена ХОМОВА

Осїнь

русиньскім языку.
Сучастёв семінара карпаторусиністікы была і презентація найновшых публікацій. Шпеціфіков семінарів, котры
суть уж дакілько років орґанізованы зачатком рока на
тему русиньской літературы бывать ай автоґраміада
нововыданых белетрістічных творів. Так то было ай на
першім тогорочнім семінарї. Меджі презентованыма
была і книжка Штефана Сухого: Як Руснакы релаксу
ють. Автор на жаль, з особных прічін на автоґраміадї
не быв притомный, хоць многы участници семінара ся
надїяли, же дістануть книжку ай з венованём од Штефана Сухого.
На презентації были представлены і далшы публікації
красной літературы, котры вышли в роцї 2017 в рамках
проєктів Уряду влады, проґраму Култура народностных
меншын – книжка кресленого гумору Хто ся сміє, є
одважный, автора Міра Жолобаніча і книжка про
дїти Дякую, мамко автора Юрка Харитуна, але ай
іншы публікації, котры вышли од послїднёго семінара
і дотыкають ся ці то карпаторусиністікы як научной
дісціпліны, або карпатьскых Русинів, жыючіх в сучасности в розлічных штатах Европы, але ай мімо Европы.

З неба поздравлю
поля – няньковы ланы.

своїм звучным співом
нас розвеселяють.

Мотыль дотыком крылця
поцїлує вшыткых дома.
І верне ся в неконечно там, де ся жыє вічно.

Радо ся вертаме
під стром на лавочку,
бо ту споминаме
на няня, мамочку.

Пeрeшло лїто, приходить осїнь,
тискать ся холод звонка до сїнь.

Як весмірный порох
одвіє, однесе вітор мене
на незнаме місце,
де з близых никого не є.

Молгы панують уж тыма днями,
сиво на дворї бывать ранами.

Стром на дворї

Дождік наробив млачкы по дворї,
зо стромів листя падать по волї.

На обід сонце дре ся із неба,
пущать світелко – так нам го треба.

Осїнь на дворї нам припоминать,
же ся на довго при нас не стримать.
Так ся нам черяють місяцї в року,
скоро втїкають, як вода в потоку.

Дотык мотыля
На крылах мотыля
одыйду гет од вас.
Знесу ся до вышок
і полечу до хмар.

Понад краї і міста,
зелены лїсы, океаны...
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Зелены листочкы –
то днї і годины
котры сьме прожыли
у кругу родины.

Боцаны

Розкошатив ся стром
на дворї нашім.
Припоминать рочкы
пережыты на нїм.

Младый боцан з боцанихов
шпацірують ся фурт тихо.
На рыбкы в млачцї чекають,
і дзёбачкы отваряють.

Каждый рік – то конарь
выроснутый з кменя,
звив красну коруну
до самого неба.

Голодны не можуть быти,
мусять ся кус посилнити.
Притім треба памятати –
гнїздо на коминї звити.

Запустив корїня
глубоко до землї,
ту на роднім дворї –
ґрунтї давных предків.

Коло той коруны
пташатка лїтають,

По водичцї шляпотають,
очками скоро глядають,
таке місце вызерають,
де рыбочкы пребывають.

Про боцаню маму, тата
і про малы боцанята,
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што ся клюють з яєць трёх,
акуратне – в конарёх.

Коза

Мама коза при ярочку
верьбу окусує,
а козлятко при нїй скаче,
щіро ся радує.

„Подь ту, подь ту, ку ярочку,
вербину торгати!‟ кліче дїтя мама–коза,
хце му їсти дати.
„Я так не знам, не досягну
верьбину кусати,
я маленьке кізляточко,
я знам лем скакати.‟

Псик

Гавкать, бреше, побігує,
є така потвора,
же нїґда не пустить чуджіх
до нашого двора.

Барз рад з буды выкукує,
добрї ґаздівство вартує,
ґазда го зато похвалить,
смачну кісточку му шмарить.

Гелена ҐІЦОВАМІЦОВЧІНОВА

Глупа муха
Женуть з горы до верьбины
уж лїсного духа,
лемже справы не слухала
єдна глупа муха.
Може плано в комаровій
школї ся учіла,
же так рівно до павучой
сітькы собі сїла.
Тїшыла ся, же в колысцї
ся розколысала,
лем не знала, же од рана
з постількы не встала.
Не збачіла, же плетена
сїтька без ключіка,
же там буде на гостину
лем про павучіка.

Пришла ярь
Своїм дыхом ярь в долинї
одбланила млачкы,
а на меджі кучерикы
розпустили крячкы.
З фуявіцёв не танцює
вітор тіню-ліню,
хусточка ся не білїє
на каждім каміню.

Сховала уж снїгурочка
чіпкованы влочкы
а свербегузь намалёвав
ружовы квіточкы.
І павукы із годвабу
свої сїтї плетуть,
а хабза вже поставила
розцвиту букету.
ххх

Із веселым криком летять
гостї із чуджіны
бо уж краснї зеленїють
голузкы лозины.
Розплыла ся із долины
стріброснїжна манна,
а з кошаром божых дарів
летить ярьня панна.

Уж з фарбами красной дугы
сїла коло бранкы
і малює ярьнї квіткы
на лїсны полянкы.

кедь вєдно заспівать
русиньска родина.

А як ся радує
і нянько і мати,
кедь внучата люблять
побісїдовати.
А яка же дїтём
превелика хвала,
кедь ся понагляють
із міста на валал.
ххх

Не страть ся Русине,
в тім шырокім світї,
не выганяй мамко
з хыжы свої дїти.

Няй квіткы зберають
в лїтї серед гаю,
русиньскы співанкы
собі заспівають.

В світї ся не тїшать
„гавзу“ новенькому,
лем дражочку найдуть
до родного дому.
Де вітор з радости
черкоче із бранков,
а на ґанку чекать
їх нянько із мамков.

Спокійна родина

Не забудьте як ту пахла
розквітнута лука,
головочку погласкала
материна рука.

Несу тобі Боже
розцвиту квіточку,
зошлий з неба здравя
про кажду мамочку.

Тїшить у валалї
уж маму і нянька,
же до школы ходить
їх дївочка Ганька.

Та і щастя просить
про дїточкы мати,
няй спокійно ляжуть
до постількы спати.

Щастлива родина
радує ся з того,
же у школї чітать
своє родне слово.

Прошу тебе Отче,
просить тя і мамка,
дай силу і спокій
про каждого нянька.

ххх

Яка же то Боже,
щастлива година,

ххх

Та і сын Іванко
є уж тыж школярик,
і в нёго на столї
русиньскый букварик.

Школярї з радостёв
отворяють бранку,
і шумнї співають
русиньску співанку.
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Осиф СТОРІНЬСКЫЙ

ВЕРЬХНЯ ВЫШНЯ
На Верьху, на краю Гіёвого Кружка, ограніченого закладками, в рядї свербогузковых кряків
стояла высока черешня. Была неприступна хоцьякому шыбеникови, мусив то быти порядный
шыбеничиско... А Юрко такый быв. Як ящурка ся
вышкрябав на найверьхнїшый вершок черешнї. На
зачатку по высокій гладкій части черешнї, без конарїв, гладкый, як електричный стовп. З часу на час
ся прилїплёвав на свіжу жывіцю черешнї. На верьху
повнов горстёв пхав великы червены кулькы черешень до уст. Раз до уст, раз до дінеркы. Была іщі рання роса, выспівовав хор птахів. Юрко сі посвистовав,
выдріжняв ся пташкам, а потім ся їм прислуховав і
снажив ся писканём одповідати пташкам. Осифко
під черешнёв пробовав заспівати:
Черешень бомбочкы,
Дай мила ґамбочкы,
Няй ті їх выбочкам,
На обидва бочкы...

Юрко з повныма устами хотїв братикови дашто
повісти. Осифко выкрутив шыю, заклонив голову і
з отвореныма устами і напнутыма ухами снажив ся
порозуміти, што му брат хоче повісти.
– Почекай, отворь іщі лїпше ґамбу, пущу ті черешнї.
Першый раз трафив го до чела, другый раз – до
носа… Але нияк не міг трафити до маленькых
Осифковых уст.
– Мусиш ся навчiти хватати... Якый буде з тебе
бранкарь.
– Я бы хотїв поїмати черешню, але сонце ня ослїплює.
– Але, але… невыкручай ся, не выгваряй ся Ошїчкууу… Бо будеш сїчі сїчку.
Наконець, не знам на якый раз, подарило ся Юркови добрї зацїлити.
– Ідь горї, під тоту камяну меджу. Вылїзь на ню...
На меджі є низка, розконарена вышня… Кедь підскочіш, та одторгнеш собі вышнї. Не потолоч посїяне, бо там наша пшеніця.
– Вылїзу на вышню, – потихы пошепотїв Осифко
сам про себе.
– Не лїзь высоко Осифку, жебы єсь не цупнув як
грушка-лежушка.
Уж мягше, сердечнїше, по камаратьскы пожартовав брат.
– Мам уж скоро повну дінерку, гордо загласив
Осифко, теперь наоберам до свого брїшка-бамбушка.
– Як добрї ся гойдати...
Спокійно, даяк лїниво роздумовав Осифко на най-
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спіднїшім, найгрубшім конарю.
– Гойда-гойда-гойду…
Осифко ся снажив дашто выдумати, але не дарило
ся му.
– Несе баба зайду…, - законтровав наймолодшому
братови Юрко.
– Не відїв єсь даякы ягодкы? Дай позір на гадів,
они стражать ягодовиско, – страшив старшый брат
молодшого.
– Не страш ня, Юриско! Гады суть лем на райскых
яблонях!
Сонце ступало, двигало ся высше і высше, припікало, як у пекарнику, готовім на саджаня хлїба. Так
припікало, же само бы ся могло впечі як хлїб. Не
знам ці задзвонило в моїм уху, або на турни недалекой церькви. Єдным окном під найвысшов турнёв
влетїв великый чорный птах... Тихо задзвонило...
Онедовго през напротивне окно вылетїли два
чорны птахы споєны довєдна. Наісто ся передтым
клубчіли і замотали ся до мотузів. А може хотїли
розклювати сердце найменшого дзвона. Одразу
пращаня, крик, ёйк, тупый звук...
Т и х о.
Осифко позерать на верьх черешнї – Юрка не вид
но. Скочів з вышнї, збіг під черешню.
Юрко лежав на потоптаній свербегузковій постели. По цїлім тїлї повно подряпаных смуг, роздерты
тренїркы, повно заколотых в ёго тїлї остнїв і острых
колячіх бодаків. Лежав непогнуто. Осифка охопив
великый страх.
Спробовав зняти братика з тернёвой постелї, але
тот быв як приклинцёваный. При одторгованю
Юрко болестно засычав, зёйчав, застонав. Стонавчі
попросив братика:
– Возьмий, одорвий дручок зо закладків, штурь
під мене і одкатуляй ня на луку з того дівана, снажив ся Осифка посмілити. Затинав зубы од болести. І молодшый брат затяв зубы перед каждым
вытягнутём остня з Юркового тїла.
На черешни уже давно не белембала дінерка з
оббитов ґлейтов. Рідкый круг з розсыпаных черешень, місцями і капок кровли вытваряв пестрый
червено-зеленый покровець. Даяка змішана злость
і сила вошла до Осифка, кедь ся завзяв, же знесе дінерку зо строму долов. Быстро ся вышкрябав на
самый верьх. Дінерка вiсіла припасана на старім реміню, на звышку одломленого конаря. Одпасав дінерку і опатерно, дакус і зо страхом, злїз на землю.
Юрко, пошкрябаный і замадзуреный од засхнутой
кырве сидїв уж на луцї, недалеко покровця.
– Видиш, уж єсь як вовірка... Тоты розсыпаны черешнї зо землї не будеме зберати, зостануть ту на
мою памятку.
– Хвала Богу, же сьме вєдно, - повіли братя скоро
нараз і зістали довго тихо в обятю.
– Так ся мі відїло, же єм быв даґде в іншім світї, у
векшім світлї, як світло сонця на небі, – наголос роз-
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думовав Юрко.
Задзвонив на церькви дзвін, одбивав обіднїй
час. Брат поміг зо вшыткых сил Юркови встати.
Помалы, в часї найвекшого сонця ся повлекли ку їх
хыжі.
– Скрыю ся у загородцї за хыжов, там – при шопі,
а ты мі принесь тренїркы, кошулю і старшы ногавіцї,– приказав Юрко Осифкови, кедь ся ближыли
ку хыжі. Як дух влїз молодшый през мале окенко,
до напівтемной пивнiцї, в якій в лїтнї днї вшыткы
бывали, а спати ходили горї до великой хыжы або
до кухнї. Братя найрадше спали на розкладачій лавцї у шпайзику, а кедь цїлый день были добры, та ся
їм од мамы подарило выдранкати собі таке спаня
скоро на кажду ніч.
Нащастя, нихто не быв дома, родічі ся іщі не вернули з міста. Юрко міг сміло прийти днука. Хотїв на
брата засвищати, але подарило ся му лем таке дашто, як зафучаня пары з парника.
– Нихто не є дома, - отворив Осифко окенко і подав братови зайдочку лах.
– П а р н и к ! А мы сьме мали стражити парник з
бандурками, што ся варять про свинї, – застарано
припомянув Осифко Юркови.
– Кедь выкыпіла вода, та свинї будуть жерти
печены бандуркы, може такы їм – крохкачам, лїпше
засмакують, – уж цалком весело зажартовав Юрко.
Нащастя, на дворї од парника не смердїла нияка
припаленина. Брат омыв брата водов з лавора од
збытків кровли і поміг му облечі ся. Юрка охабив
даяку годинку поспати на шырокій лавцї. Кедь заспав, злегка го прикрыв з деков, а сам пішов прикласти дровенко до парника і прислухав ся, ці булькоче вода. Потім при капурї слухав, ці не гуркоче
даякый віз. Опатерно одхылив капуру.
На дразї ся обявили обидві старшы сестры з двома камаратками. Дашто „барз важне“ розоберали,
наісто о своїх фраїрах. Приходили ку двору. Осифко
ся вернув до пивніцї, жебы дінерку замасковав за
пецом, бо кебы обявили сестры черешнї, та бы з них
не зістали ани кісточкы.
– Гей, дримаку, принесли сьте даякы черешенкы ?
Брат ся ани не гнув. Або твердо спав, або ся лем
робив, же так твердо спить.
– Не принесли, не принесли... червячкы їх пожерли, а червячків вороны поїли, - снажив ся захранити
черешнї Осифко.
Загуркотїв віз, заерджав Шарґо. Сестры гнедь
забыли на черешнї. Зохабили выслух выслухом і
выбігли на двір. Были зведавы, ці родiчi їм принесли
даякы брошнї, чачкы, машлї, сілонкы, медовникы…
Кедь нянё розбалили гарінґы, зачали выкручати
носы і цофати ся ку отвореній капурї, ку камараткам. Отець ся наголос засміяв, може го было чути
на пів валаву, а Шарґо підняв свою кіньску голову,
потряс гривов і таксамо ся розреготав.
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Меджі прогоном і луков у тїни, під великым кряком, там де ся стрїчали Долинкы з Углусками, Осифко сидїв при коровах і нетерпезливо чекав на братняка Михала.
– Та што, буду на тебе, Михалку, чекати аж до Михала – до кермеша!
Аж теперь ся здогадав, же Михалко говорив, же
лїпше бы было йти до Лїсківця. Іщі веце посмутнїв,
же не потвердили меджі собов камаратьску догоду. Пробовав, ці не учує дзвончок ёго найстаршой
коровы або голос ёго горґанків, вітрик му принїс
слабу мелодію даґде од Лїсківця. Посмутнїв, але
наконець вытяг зо старого, наторгнутого ґерока
мериндю – великый фалат домашнёго хлїба, дві
на твердо варены яйця і кус ковбасы. Мама приказала дрїбному Осифкови поряднї їсти, бо інакше
буде малый, як горошок. Она не знала, же Осифко
мать і тайну мериндю: файный кусок перерастаной солонины і шовдры, жебы міг понукнути і Михалка. Осифкови барз хыбило Михалкове граня на
горґанках. Наконець, кедь му в брїсї зачали гудаци
выгравати, выбрав часть мериндї і отворив цалком
новый ножик, што му подаровав старшый брат.
Набрушеный быв, як жало.
– Дай позір, – часто му наказовав брат. Осифко
ручков ножика поклепав яйце. Натвердо варене
яйце їв з ковбасов і хлїбом. Падало то до нёго, як
до студнї. Не доїв вшытко, бо му зачало быти даяк
недобрї. Лїг собі на розпростертый ґерок. На почудованя, стара корова і зо своёв молодов ялівков ся
красно пасли. Хмары, котры спокійно плавали над
ёго головов на выход даґде аж за Маковіцю, застали і зачали ся колысати, крутити… Земля ся зачала
одразу раз двигати, а раз падати. Облукы оцїлёвых
дротів меджі двома высокыма желїзныма стовпами
над Осифком швыкали, свистали, пищали… Фарбы
кряків, буків, грабів, яворів ся зливали, мішали до
єдной мішанины. Нараз вшытко потемнїло...
Горї потоком помалы, опатерно рушав ся, лїз
Шпартак. То было друге або третє авто, котре прошло того дня по дразї до валалу. При выяздї зо
закруты, учітелїв Шпартак освітив луку за потічком. Шофер збагнув на луцї під кряком дашто чудне. Даякы лахы, а на них малу скобарчену поставу,
даяку дїтину. Загамовав авто, але мотор зохабив біжати. Перешов през потічок і у слабім світлї увідїв
лежати на ґероку даякого хлопця. Порушав з ним,
обернув…
– Та то мій школярь Осифко!
Закрічав на нёго. Ніч. Затряс з ним. Быв студеный.
Притулив ухо ку ёго твари, цалком слабо дыхав. Ани
не збаг, же меджітым зачав падати додж, наперед
дрїбный, закоротко густїшый і густїшый. Не дбав на
воду в потічку, змачаный перешов як найскорше ку
авту. Іщі раз близко при рефлекторї ся пересвідчів,
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же ці дїтвак дыхать, і положыв го опаретнї до авта.
Не знав, ці обернути назад, до міста, до шпыталю,
але не быв собі стопроцентнї певный, ці му авто не
скапать на півдразї, бензину мав барз мало. В минутї вырїшив: Авто ся розбігло як дике до валалу.
През цїлый валав трубіло на раты. Люде отворяли
розсвічены облакы...
– Што, пан учітель зошалїли, ці што ся їм стало?!
ххх

Корова пришла домів сама і при капурї покорно зістала стояти. Зачала ся оголошовати, міцным
бучанём. Телятко покорно ішло за своёв мамов.
Кедь ся малый пастушок довго не обявлёвав, зачала мама ходити од сусїда ку сусїдови і звідовала
ся меншых і старшых пастухів, ці не відїли Осифка,
але нихто о нїм ніч не знав. Мусив пасти в такій части хотаря лем сам, ани братранець Михалко не знав,
де бы міг в тот день пасти. Мама ходила горї-долов,
хватала ся за голову, заламовала руками, боженькала... Ани не збачіла авто, котре прудко заскрипіло,
скоро ю зразило. Учітель стяг окенко і руков ю прикликовав....
– Боже мій, сыночку мій! Зёйкла мама, кедь увідїла
в автї на заднїм сїдадлї лежати Осифка прикрытого
під деков.
ххх

На діванї меджі креденцём і шпаргетом ся Осифко
прикрытый перинов пробрав. На дылях при діванї
быв приставленый лавор. На повалї слїпкала єдна
жаровка, далшы дві были поволены, жебы лустер
не світив барз ясно. При діванї, на стілцю ся черяли брат з мамов, давали позор, кебы Осифко вертав.
Круговый орнамент грозна намалёваный коло лустра на повалї ся розкрутив, діван розгойдав. Брата
напло і... блюз! З Осифковых уст выблюзла жовтозелена гіркота. Быв цїлком мокрый од поту, зачала го бити зима. Брат го цїлого осушыв рушником,
мама вымінила мокре простерало і натягла сухе. На
хвільку ся пробрав, не знав де є, што ся робить, ці є
вечур або рано...
– Што ся ті снило? – потихы ся просив Юрко, бо хотїв знати, чом ся Осифко неспокійно крутив, копав
ногами і выкриковав зо сна.
– Керуй , керуууй, бо летиме до ямыыы.....
Кедь Осифко не одповідав, попозерав ся близше
і увідїв, же брат уснув. Спокоїли ся. І Юрко, і мама.
ххх

На Верьху старшы парібци з кресачками кресали
невеликы смерекы, до купы їх споёвали клямпрами, будовали даяку чудну конштрукцію. Наконець з
того вышов ліжарьскый мостик на зиму. Онедовго
як на приказ зачав густїше і густїше падати снїг. Як
выстрїлены выбігли Юрко і Осифко на Верьх, але снїг

18

зачав гынути, лем мала смужка зіставала в яружцї, што єй кажду зиму дїти выглублёвали санками
з Верьху ку церькви при Крушку. Старшы лiжарї ся
розгодли, же собі поставлять такый мостик, якый
відїли на пошткартцї, котру нашов дома у шуфладцї єден парібчак. Кого з камаратів стрїтив, каждому указовав чудо, яке уж давно поставили в Татрах,
скакали з нёго ліжарї в часї, кедь іщі їх отцёве были
парібци. Раз ся зышли на дразї, зробили собі там
„парібчацьку сходзу“ і догодли ся, же собі подобный
выбудують на Верьху, при Гіёвім Кружку.
Братя конечнї вышли на Верьх під ставениско мостика. Старшый брат приказав молодшому сїсти допереду, а сам сїв за ёго хырбет, жебы міг каровати.
По білій дражцї спущали ся барз быстро, наміряне
мали рівно на церьков – на мурик коло церькви. Санкы
перелетїли понад мурик і перед нима ся розтворила
глубока, чорна яма меджі гробами. Осифко зачав крічати: Керуй , керуууй, бо летиме до ямыыы.....
ххх

До облака вдарив даякый ночный птах. Осифко ся зорвав, скоро впав з дівана. Коло нёго ся зо
вшыткых боків шкірила чорна темнота. Не знав де
є. Над ним чорно, при нїм чорно, під ним тыж чорно. Лем запах свічкы вісів даґде в повітрю. Зразу ся
обявило мале червене світелко по ёго правій руцї
і профіл головы з довгыма, сплетеныма до варкочів волосами, якы ся розкрутили з контяти. Мама
фукла до отвореных дверьцей на шпаргетї і розсвітила пару угликів, приложыла трїсочкы. Помалы ся
розгорїв огник, червеножовты язычкы зведаво облизовали найблизшу тму при дверьцях. Мама тримала в руках кусочкы свічок. Даколи в ночі выпли
електрику, може то буря зробила, даґде поторгало
дроты. До рана уж недалеко, може витримлють
свічочкы. І кедь не была осїнь іщі така студена, мама
приложыла дрывно до шпаргета, жебы Осифкови
не было студено. На шпаргет положыла горнятко з
чаём, з такым лїчівым, гіркастым. Подля запаху ся
Осифко здогадав, же то буде з цінтеріёв або даяков
іншов лїчівов ростлинков.
– На, выпий, то не є аж така гіркота, як єм ті давала, кедь тя недавно болїв брїх. Дала єм ті ай кус меду
од пчол пана директора, твоёго учітеля. Тот медик
зберають пчолкы з лип, што ростуть коло церькви.
А церьков стоїть недалеко школы. Я панї учительцї
за мед дала сливковый лекварь, бо они лекварь не
варять. Тот наш быв густый і чорный як смола.
Наперед Осифко помалы лем хлипнув з чаю, а потім выпив вшыток до дна. Уснув під маминов ласкавов руков. Гев-там з ним торгло, але на ёго твари ся
обявив слабенькый усміх.
ххх
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На хотарю снїг гынув, щезав. На верьху зістали
лем поторганы пантличкы брудного снїгу, по них
ся спущали дїти з Верьха. Там де не было снїгу, сходили по мокрій лeпкавій глинї, а де быв снїг, сїдали
знову на санкы і спущали ся низше. Ку вечеру хлопцї носили в дїравых ведрах воду і поливали дражку,
може же в ночі замерзне і можуть знову прийти
зо санками. І Юрко з Осифком пришли попробовати, ці замерзла дражка. Рихтовали ся спустити
на тяжкых, арджавых сусїдовых санчисках, бо їх
– легкы деревяны дахто сховав. Желїзны санкы з
тяжков старов дочков, яка ся тримала привязана
мотузками. Сусїд Тимчак їх пожычів може лем зато,
же были такы незґрабны. Теперь Осифко ани не просив, жебы го пустив Юрко каровати, знову сидїв ззаду. Саниска летїли як шалены ку мурику церькви, але
перед муриком набігли на камінчікы, зачали іскрити
і розчезли ся. Загамовали уж скоро цалком тїсно перед муриком. Обидвоме братя наперед мовчали, а
потім ся зачали неконтролёвано сміяти, реготати.
ххх

До церькви од фірткы помеджі два крижы приходили молодый і молода, за нима свадьбяны гостї
– вшытко малы дїти. Молодый і молода были лем
дакус старшы. При кованых дверях стояв старый
біловолосый піп. При нїм костелник довго проберав
цїлу бунчу ключів. Розъярены дїти переступовали
на місцї з ногы на ногу. Отець духовный покорчів
плечiмa, розтяг рукы і повів, же ся не дасть ніч робити, жебы пришли нескорше, може о рік, о два…бо
не годен найти ключ. Вітор підняв довгый невістин
шлаєр, розкручовав го в люфтї, все высше і высше,
аж на Верьх.
Осифко з братом ся спущали по шлаєрї. Теперь каровав Осифко на легонкых білых санках з крылами.
Двигли ся і перелетїли высоко понад мурик потім
поміджі першу і другу турню на церькви, полетїли
аж над Рачканю, над Горы.
ххх

Осифко ся збудив надраном і учув маму бісїдовати нянькови, як замлїв-заспав, кедь пас коровы.
Чудовав ся розоспатый Осифко, же нянё пришли
домів. Отець приходив все нескоро вночі з драгы з
Чех, де ходив продавати кошикы. По ґарадічох ішов
тяжкым кроком, причім голосно кашлав. Кедь ся то
вшытко з ним – ёго наймолодшым сынком так стало, вшытко ся так нараз збігло, мама была рада, же
нянё суть уж дома. Вшытко му розповіла і тихо заплакала. І од радости, і од жалю.
ххх

Коло валалу ходили даякы панове з чудныма апаратами, тройножками, таблами, лінійками, цирку-

лями… Стары люде їм говорили – гінджіміре, але
Юрко твердив же то суть ґеодеты і міряють Землю.
Осифко ся не міг дочекати, же коли піде до школы
і там ся такой попросить пана учітеля, же хто вни
суть тоты гінджіміре або ґеодеты. Кортїло го тото
вшытко знати, але няня ся не міг попросити, бо
рано, кедь Осифко встав, нянё уж быв на полю, а
вечур быв змукареный од тяжкой роботы. Не было
кого ся звідовати... Часто выходив на двір ці не пі
дуть гінджіміре коло їх хыжы. Аж раз ішов єден і
заставив ся за розбудованым домом, недалеко од
хыжы, де бывав Осифко. Осифко быв сам дома і мав
заказане даґде ходити. Вшыткы з дому были на
полю, през жнива было роботы выше головы. Выше
чіёй головы? Выше Осифковой, то може не аж так
барз, але выше нянёвой, та то уж буде повна фура...
Кедь нихто не є дома, та нихто не буде знати, же і
я не єм дома – роздумує наголос Осифко.
Але так роздумовали і хлопцї од сусїдів. Но Осифко як першый выштартовав за розоставляный дім,
довго ходив коло ґеодета, ніч не відїв, міг ся натяговати як хотїв, ніч не помогло. Онедовго ся зышла добра купка хлопцїв. Ґеодет, кедь відїв, якый має „ансамбель“ коло себе, знав, же хлопчиск ся легко не
збавить. Порозкладовав на луцї вшытко, што мав,
і выяснив, што на што ся поужывать. По выкладї ся
вшыткы розышли, але Оцифко зістав недалеко.
ххх

– А ты што, хлопчіку, дашто єсь не розумів?
– Уйку... пане ґеодете, а што значать тоты
покривены колеса, єдно велике, в нїм менше а в тім
далше менше?
Ґеодет ся задумав, пошкябав ся за правым ухом.
– Тоты кривы колеса, єдно в другім – то є
позначеный ваш Верьх. Кебы были вшыткы кругы
єднако округлы, та бы Верьх быв як половина обровской, обернутой головкы капусты, але такых
півкулястых верьхів не є. Мы креслиме такы, якы
суть, але зменшены на паперю. Кедь будеш старшый,
та подля такого паперя, подля такой мапы, будеш
знати, де што ся находить і лем так легко не заблудиш. Осифко ся спамятав, же уж довго є гет з дому, з
хыжы. Побіг чімскоре домів. Аж дома собі спомянув,
же не подяковав панови ґеодетови.
ххх

– Куп мі, Юричку, куп мі мапу нашого валалу, кедь
підеш до школы – до міста.
– А нашто ті така мапа буде, такы мапы в містї не
мають. Такы мапы мають лем воєньскы велителї, а
мы кебы сьме мали мапу валалу, та бы нас заперли
як шпіонів до гарешту.
– Не страш, не страш братку, мапу мож купити, бо
повідали пан ґеодет.
– Мож, мож, але во векшых містах, але то такы
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мапы, де много того не найдеш, то суть скорше на
параду… Вонка є шумнї, подьме ся радше перейти,
не думай на мапы. Вышли на Верьх, над Ратицёву
долинку. Юрко указав направо.
– Видиш там тоты два верьшкы стромів над крячінов? То вышня і черешня при Кружку. Теперь сьме
над Ратіцёвов долинков, ту на єднім місцї є червена глина. А є тота глина даґде позначена на мапі?
Підеме налїво, теперь сьме на коминї. То не є такый
комин, як на хыжі, з цеглы, але з глины. Нихто го не
муровав, так ту є од давна, а тыж не є на мапі. Kедь
підеме дале рівно, та прийдеме ку черешнї – вышнї.
Дахто їх скрижыв – заскіпив єдну до другой.
Пришли аж ку кривому строму, котрый ріс під камянов меджов, як бы го дахто нароком так посадив,
жебы ся дали лїпше оберати тоты вышнї-черешнї.
– Одторгний собі, видиш, не є ани світлочервена,
ани тмава. Покоштуй…
– Не є ани барз солодка ани киселкава, – Осифко
быв гордый, же то сам обявив.
– Што єсь такый неспокійный, же так перебераш
ногами? Што ся ті хоче сикати? Осифко прикывнув,
і кедь ся му не хотїло. Дакус побыв в лїсї і вернув ся
назад.
– Не бій ся, ту не є гадів меджі каменями, –
посмілёвав го Юрко і продовжовав бісїду:
– Стрoм росте у тїни лїса, є ту холодок, а холодок
гадины не люблять, они ся радше выгрївають на

Юрко ХАРИТУН

Здогадай,
школярику
Як приповідкы чітала
із страшных шарканїв,
драків
великый страх мала.
Лем гадала і не знала,
кого зїли, кілько голов мали.
Як выросла не боїть ся
хоць увидить гада
наша сміла Данка,
тадь гад, Данка
то лем така
/?АКНАДАГ/
Што то за гаданка?
По чеськы уколебавка,
по словацькы успаванка,
по русиньскы колысанка.
Єдна, друга, третя,
прекрасна співанка.
Кажду дїтину потїшить,
коли співать
/АКМАМ/
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сонцю. Кебы сьме ішли фурт дале рівно по лїсї, та
бы сьме през лїс пришли аж на Вовчу путь, потім
дале ку Кружку аж назад над Ратицёву долинку, але
лїс барз загущавеный, та тяжко ся по нїм іде а найтяжше през Вовчу путь.
– Забыв єм ті розповісти, – здогадав ся Юрко, – о
тім, як єм недавно быв з коровами ту на перелозї.
Коштовав єм черешнї-вышнї, а ту нараз прифырчала
буря. Я єй не чув, пискав єм собі... Зачала ту недалеко. Недалеко тамтого строму была барз велика
копа сїна. Або дахто забыв, або єй не хотїв звезти,
бо было в нїй повно осетя, была уж цїла сплїснїта…
Нараз ся заблисло, гнедь загырміло і вдарив перун
до востроговкы, яка стырчала з копы. Аж потім єм
збачів, же на востроговцї сидить сокол, ани ся не
гне. Загнав єм коровы домів, а сам ся сховав меджі
корїня у Комині. Кедь долляло, пришов єм ку копі і
з чеперужковов паліцёв зняв сокола. Мам го схованого дома, забаленого в старых ногавіцях, дам сі го
выпрепаровати. Цїлый час, кедь лляло, сокол ся ани
не гнув, сидїв, як кебы дістав інфаркт. Барз довго єм
сокола перезерав. Вызерало, же не мать ніч спалене, ани не смердїв по спаленинї, аж потім єм обявив
єдну малу дїрку, як шпендликова головка. Была на
голові, а другу єм збачів на лївій ножцї...
– Укажеш мі го? Скоро біжме домів! – єдным дыхом
выкрик зведавый Осифко. Сокола іщі нїґда не відїв.
Обидвоме братя ся розбігли долов берегом домів.

Все, кедь має прийти буря
чудачиско ся надувать.
Бзучіть, пє кров, кусать,
утїкати нелем люде,
но й звірята мусять.
Што то є за чудачиско?
Дайте позор –
/ОКСИДАВО/
По дворї ходили
і цїлый день рыли.
Хто умыє малым рыла?
І на загородку
збігають ся слинкы.
Хто такый є?
Нашы малы
/ЫКНИВС/
Коло бочкы –
боччата.
Ціпу-ціп
кліче мати на обід.
Бочка – квочка,
а хто боччата?
Маленькы
/АТАЧРУК/

В нашім садї велё стромів,
а лем єдна грушка,
на нїй выросло сто яблок,

єдно зїла мушка.
Кілько їх зістало?
Кедь сто – велё,
девятьдесят девять – мало?
Правда така,
на грушцї не ростуть ябка.
То
/АНШІМС АКНАДАГ/
То не качка,
глядать млачку,
в нїй зелену жабку.
Доджік падать,
не боїть ся,
двигне єдну лабку.
Хоць він пан,
не треба му стан.
Я го знаю, то
/НАЦОБ/
Не є лодька,
але весла має.
Не летадло,
но лїтати знає.
Цїла біла
і барз сміла.
То не сестра Зузка.
Знаєте хто?
/АКСУГ/
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Културна ідентічность Русинів у творчости Штефана Сухого

Култура як сполоченьскый яв і єдночасно процес
овпливнёваня множеством факторів, меджі котрыма мать
важне поставлїня і вниманя самоідентіфікації (в мыслї і ґеоґрафічно), языка, реліґії і далшых пілїрів народной ідентічности. Термін култура є у своїй основі двойязычный,
бо на єднім боцї суть сі култрурны люде подобны, а на
другім боцї є праві култура то, што їх взаємно одлишує. З
єствуючіх розборів і описів історії русиньской літературы
на Словакії знаме, же народностна тематіка (напр. Блихова, 2010) належить к найрозшыренїшым проявам русиньской умелецькой творчости. Можеме увести велике
множество прикладів ці уж з поезії, або прозы, на основі котрых є ясне, же Русины ся ідентіфікують із своёв
народностёв і з історічного погляду в будьякім штатї барз
добрї. Приклады русиньской народной ідентічности у
вшыткых подобах ся дадуть найти у векшынї творів сучасной русиньской літературы на Словакії. Найчастїше то
суть образы, вытворены на основі споминів авторів на дїтинство (Ксеняк, Германова, Ґірова...), котре было позначене і соціалныма роздїлами, і історічным контекстом, бо
у днешнїй модерній добі роздїлы меджі народностями на
Словакії не суть великы. Сімболом русиньского народа в
старшім періодї были главно дротарї (трілоґія о дротарёх
М. Ксеняка), респ. іншы робітници, міґруючі за роботов
найчастїше до Америкы, люде із села з тяжков жывотнов
дорогов (особнов і сполоченьсков – напр. пререселёваня,
затоплїня сел і под. – Мальцовска, Харитун...). Културна
ідентічность є свідомость приналежности к істій културї
і приниманя очековань, котре має ёго околіця. Є частёв
ґруповой ідентічности, яка є споїнём особности і ґрупы.
Належить к ній і перебераня істых соціалных і културных
характерістік (подля Сливкова, 2015). Будує ся поступно,
розвивать ся і найлїпше ся ідентіфікує в контактї з чуджов културов, напр. в мултікултуралнім оточіню (напр.
місто, село, робота, школа).
К основным знакам русиньской народной ідентічности,
котра ся росшырює в контекстах і одношінях, належить:
язык, простор (ґеоґрафічно ограніченый ареал, але і споїня із сільскыма корїнями), віра, і доповнити можеме і
шыршый концепт: думаня – в тім припадї скорїше позітівне, яке споєне з великов силов і рїшінём переконавати прекажкы. Подобны характерістікы бы ся обявили і
при описї културных формул. Тіпічныма цїнностями суть
здровя, любов, віра, моралка, сила, освіта, котры Русинів
одлишують од векшынового жытельства Словакії, але до
векшой міры ся і в сучасній русиньскій літературній творчости одзеркалюють народны традіції (што є про словацьку літературу призначнїше в іншім історічнім періодї). На основі творів, з котрых сьме черьпали приклады
при попереднїх подобных аналізах, можеме назначіти і
істе сполоченьске табу в русиньскій културї, як напр.: інтеррупція, корупція, невіра, біднота і под., але тоты знакы
підлїгають цїлосполоченьскым змінам і часом ся мінять.
Єднако, як у векшынї іншых народных літератур, в русиньскій літератрурї ся стрїчаме із стереотіпізаціёв, а в
рамках нёй із позітівныма автостереотіпами. Русины у
векшынї пригод суть силны окремы люде – переконавають прекажкы, переконавають тяжку судьбу, найдуть рї-

шіня, здобудуть то, по чім тужать (напр. по освітї).
Позітівны характерістікы самоідентіфікації выважу
ють скептіков, побоёванём о будучность (Русинів), крітіч
ныма позіціями „к властным‟. Неґатівне оцїнїня при гетеростреотіпах не є таке єднозначне. До контрастных односин в русиньскых умелецькых текстах вступать скоріше
місто і село, богатство і біднота, щастя і нещастя, а з тым
звязаный бой героя проти вшыткым і вшыткому, проти
судьбі (безу огляду на народный контекст). Крітічно суть
оцїнёваны тыж неґатівны явы і властности (лакомство,
атеїзм, неосвіченость...) і їх носителї без огляду на то, носителями якой културы суть.
Сучасна русиньска література доказує, же вопросы народной ідентічности, самоідентіфікації і де факто народного возроджіня в сучаснім літературнім процесї на Словакії іщі все барз інтензівно резонують. Характерістіку
народной ідентічности Русинів, одзеркалюючу ся в умелецькій літературній творчости і опис шпеціфік інтеркултурной комунікації, апліковательных на русиньскый
контекст на Словакії, снажиме ся ідентіфіковати і у творчости етаблованого автора Штефана Сухого.
У творах Штефана Сухого проявы културной ідентічности ся дають обявити главно у творчости про дорослого
чоловіка. Творчость про дїти до істой міры назначує едукатівну функцію літературы і підпорує у цїлёвой ґрупы
гордость на своє корїня, а тыж спрощено рефлектує потребу природного поужывателя русиньского языка і повноцїнной варіанты списовного языка країны, в котрій
жыє. Выходячі з перегляду творчости про дїти, суть Сухого тексты частёв тзв. чітанковой/повинной літературы
і їх основным комунікатівным ефектом є вытворїня в
собі позітівного одношіня к русиньскому языку. Основов
прінціпу в будованю ёго творчости є гумор і легкость зображованя реалности як природной части жывота чоловіка – річі, плоды, звірята мають людьскы властности і
характерістікы, жебы были дїтьскому чітателёви легно
зрозумітельны.
Тематічно ся автор замірює, ці уж у творчости про дїти,
або про дорослых, на:
– вселюдьскы і всеплатны правды, як напр. де ся двоє
бють, третїй выграє; не треба мати силу, стачіть розум і
под.;
– інтереснов частёв є запоёваня ся до родовых роздїлів
і підкреслёваня стереотіпных властностей (напр. Воробель і Сова, зборник Азбукова мама, 2010; пыската свекра – За телевізор, Русиньскый співник, 1994; Співанка
о старій дївцї Анцї, Хлоп думать, Русиньскый співник,
1994);
– рефлектованя інтеркултурных роздїлів (напр. Русин
і граблї, зб. Азбукова мама, 2010; Чом Америчане сивы,
Русиньскый співник, 1994);
– тіпізованя русиньской народностной свідомости (Я –
мала Русинка, зб. Слон на Кычарї, 2007);
– сполоченьско-політічна крітіка (Валальскый філозоф, Русиньскый співник, 1994);
– гуморны ремінісценції (В автосервісї, Плоды осїннёй
загороды, 2016; Есемеска пану богу на Новый рік, Репп
о самотї, Змерканя, Журавы з Америкы, Балада о
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скривленім клинцю, зб. Третє крыло, 2014 ) і под.
Мудрость і вынаходливость ґероїв Сухого пригод домінує і в порівнаню з остатнїма характерістіками, котры
суть дефінованы скоріше у іншых русиньскых авторів
(попозерай текст Образы народной ідентіты в русиньскій
літературї на Словеньску), дїє як єдна з основных рисів
Русинів, а єдночасно як авторьскый рукопис.
В днешнїм рефератї ся зосередиме на інтерпретачну
аналізу тексту Як Руснакы релаксують (1997; реедіція
2017), котрый одзеркалює нараз веце слїдованых аспектів
– културны приклады Русинів, контрастны світоглядны
бісїды на осі – мы і они, русиньску поетіку, то значіть
сполочны ідентіфіковательны знакы поетікы русиньской
літературы на Словакії, гуморный надляд як єден із знаків Сухого творчости, мудрость і вынаходливость рїшіня, одлишуючі Русинів од маёрітной популації, і далшы
знакы културной ідентічности, як напр. ґеоґрафічна самоідентіфікація (назвы сел і міст, одкы походять ґерої
пригод) і языковый вопрос.
Основнов естетічнов катеґоріёв в комедії є комічне, то є
в теорії літературы дефіноване як „выбудоване на порівнованю особы або предмету з ідеалным передобразом‟.
Причім предметом комічного суть у векшынї людьскы
недостаткы і хыбы, котры суть звелічованы. Комічне роздїлюєме на дакілько ступнїв: гумор (смішна сітуація) – сатіра (морална і сполоченьска крітіка) – ґротеска (звелічованя неприродных явів) – абсурд (без лоґічного смыслу).
У Сухого зборнику Як Руснакы релаксують находиме
передовшыткым першы два ступнї комічного, то значіть
гумор і сатіру.
Такой на зачатку книгы і в пригодї О пекелнім цапови
(с. 3) чітаме: „Чей ани єден народ на світї не любить так
чуда, як нашы Руснакы, бываючі по невеликых валаликах,
розметаных меджі лїсами. ‟ Причім пригода, окрем віры
у надприродны силы, одзеркалює і богабойность Русинів,
котры як віруючі боять ся пекелных знаків (червеный
цап). Притім але не іде о жадны міфічны зъявлїня ани
пекелного посла, але о выдумку і жарт молодых хлопцїв,
котры хотять пострашити частїше попиваючу бабку. Важнов є ту тыж думка, же перед нечістыма силами ся мож
охранити лем силнов молитвов і віров. Бабка є цапом наслїдована, не як нечістов силов, але як ґаздыня властным
домашнїм звірятём, што але она не видить і не спознає
про алкоголічне опоїня. Важность жарту додає час, коли
ся сценка одограє – на переломі років, котрый є векшынов
часом біланцованя, і єдночасно очекованя.
В пригодї Грїх і покаяніє Юрка... (с. 11) ся стрїчаме з
поставов мужа у продуктівнім віцї, котрый вырїшить
отестовати, ці го ёго манжелка любить так, же ся зробить
мертвым. Із жартом му помагають ёго приятелї, котры
при нїм до погробу тримлють страж і скрывають ёго тайну
дотогды, покы ся сам не рїшить прозрадити. Значіня приятелїв і дотриманя догоды є барз важна часть жывотной
істоты. Хытро грана смерть ся подарить, вшыткы селяне увірять, же є мертвый. Манжелка смутить і смутить і
жена, по котрій Юрко тайно тужить.
Дїёва лінія ся розвивать дале, кедь почас погробу Юрко
встане з мертвых, зачне поучовати людей о карах за грїхы,
о небі і о пеклї, выдумує сі способы покаяня і одчінїня
світьскых грїхів на основі інформацій, котры о людёх знав.
Докінця собі выбудує і мено ясновидителя – предповідать
будучность і кары за грїшность. Переберать на себе роль
карателя, того, хто рїшать о способі выкуплїня, напр. двом
сестрам – богатій пророкує кару, а бідній покій.

22

Ґероёвы розповідї Юркови наконець переростуть через
голову, справує ся невгодно, а сам не жыє подля прінціпів,
о котрых говорить – підводить властну жену. У снї ся му
присниє св. Юрій, котрый го напоминать за такы скуты
– жадать, абы перестав предповідати будучность, жебы
перестав циґанити і підводжовати; Юрко ся напудить і
послухать, але не хоче собі признати вину і так скінчіть
подводны актівности циґанством і фіґлём (розлучіня ся
з фраїрков), лем своїй женї ся признать, же ю підводив, а
она му прозрадить таёмство, же і она підводила ёго, кедь
быв іщі в Амарицї (точно з мужом ёго фраїркы), но наконець сі взаємно одпустять.
Єдиный, при кім страчать одвагу (моралны забраны) і
кому не хоче повісти, яка кара го по смерти чекать, є священик, отець духовный, котрому ся не одважить циґанити. Обходить го і выдумує причіны, чом не може ніч повісти, наконець го натілько уразить немілым словом на
чести, же го отець духовный удасть і Юрка на три місяцї
запруть до арешту. На стїнї арешту ся му зась зъявить св.
Юря, жебы му припомянув понаучіня: „З правдов ся тяжко крачать жывотом‟ (с. 64). Юрко сі понаучіня наконець
одсидить в арештї, а тыж порозумить, же думка всягды
притомной божой моци, справедливой кары і розгрїшіня не патрить до рук чоловіка. Інтереснов і іншпіруючов
частёв пригоды є зображіня мужско-женьскых релацій,
котры суть основов первотного жарту, а тым і рушаючов
силов пригоды, бо самолюбость і жарливость ся стане
спущачом вшыткых далшых подїй, котры Юрків жывот
перевернуть нарубы.
Інтеґралнов частёв Сухого текстів є, окрем названя стереотіпів, напр. тексты о питю алкоголу (окрем іншого, і
жарт на обалцї книжкы), ай індентіфікація предсудків,
котры дефінуєме як неґатівны погляды і позіції ку ґрупі
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або представителёви ґрупы лем зато, же до ґрупы належить. Тот проблем є описаный, напр. і в пригодї шандаря
Федора (с. 65), в котрій вступну часть присвячує предсудкам односно представителїв дотримованя порядку, бо
суть глупы, злы і нечестны. Окрем общой неґатівной позіції к поліцайтам, ся автор дотулять і великій дырзости
молодых поліцайтів, котры не знають з людми їднати
так, абы здобыли, што потребують, напр. інформацію.
Шандарь Федор быв чоловіком з народу і зато знав, як із
людми їднати. Все ходив пішо, а зато того велё відїв, много чув, хоцьшто ся му подарило... Дїяв у повойновім періодї, котрый быв про сполочность непростый, але єдночасно указовав мудрость і силу народу, як перемочі тяжкы
пробы. Пригода кулмінує , кедь сі Федор хоче выбрати невісту і піде до єй дому, де го привітать і погостить єй мати.
Але она не хоче оддати дївку за шандаря, зато го зопє і
охабить го спати на твердім із кошариком під головов,
намісто заголовка – як послїднёго слугу. Іщі ся му зато
высмівать і розносить по селї плёткы. Федор ся їй хоче
помстити. Вдяка скушеностям із людми знає, же скоро
прийде час домашнёго палїня алкоголу, і баба буде дома
палїнку палити, а тым буде робити дашто, што є заказане.
І так сі на то почекать, выстигне правый час і прийде ю за
то покутовати. При тій стрїчі але прийде на то, же мають
много сполочных поглядів,.. і же не є така плана, заєдно
переоцїнить своє справованя ся ку нёму як зауяте ай баба.
Пригода є попереткавана епізодныма всувками, як
напр. о котролёваню поволїня на забаву циґанів, о Федоровім злім слуху, вдяка котрому сі поплете бандеровця з
Баєрівчаном і под., якых цїлём є „полюдщіти шандаря‟ –
указати ёго позітівны властности, як напр. охоту помочі, і
тым вывернути непідложены предсудкы. Поліцайты суть
ту выкреслены як невыгнутность сполоченьского фунґованя, як утримователї порядку. На другім боцї люде (а
главно хытры Русины) все будуть правила і законы обходити. А нелем в тяжкых часах, якыма повойновы рокы наісто были. Одношіня сполочности ку шандарям, поліцайтам і верейній безпечности ся але не мінить, уніформы
выкликують решпект, а в припадї поліцайтів часто і дешпект.
В пригодї ся рефлектує крітіка (самых себе і іншых),
особны амбіції помстихтивости, але і мужско-женьскый
погляд на світ (хлопска душа є довго дїтьска, женьска є
практічна і матеріална). За природну часть жывота ся
поважує алкогол і ёго питя, ротом Федоровой надїйной
свекры: „Вшытко є хлїб, што чоловік при столї держить‟
(с. 69), а єдночасно і гумор, бо то є їй одповідь на Федорів
вопрос, ці тот дым, выходячій з комина, є з печіня хлїба
(способность вынайти ся).
Сатірічну часть твору Як Руснакы релаксують творять
пригоды, заміряны на крітіку сполочности в різных
варіантах, напр. моралка (веце прикладів невіры), політіка і ідеолоґія (партійна проблематіка.). В пригодї Як сьме были на бріґадї в Совєтьскім союзї (с. 74)
высокошкольскы штуденты дістали престіжну можность іти і увідїти чудесный і красный СССР як одміну за
добры выслїдкы в школї. Соціалістічна сполочность, котра хвалить великый російскый народ і ёго ідеолоґічны
прінціпы, выкликує у молодых людей зведавость і інтерес, а тоты, котры таку можность – побывати даякый
час в Советьскім Союзї не дістануть, суть охотны докінця підплатити дакого, жебы ся там дістали. Розуміють
то як одміну за добры выслїдкы в штудію. Тов одмінов
має быти про них бріґадницька робота про добро со-

вєтьского народа. Навщіва наконець была про штудентів
універзіты великым розчарованём – много робили, мали
злы условія на жывот (неякостне бываня) і не могли ся
забавляти, докінця были обмеджованы в дакотрых актівностях лем зато, же были чуджінцями (напр., купати
ся в озерї, выграти у змаганю о лїпшый културный проґрам). Штуденткы неґатівно оцїнёвали і містных хлопів,
котры были некултурны і нияк ся їм не любив їх обдив.
По навернутю домів уж „ ... нихто не вірив, же совєтьскый
народ є про вшыткых остатнїх прикладом, як нам то в
школї высвітлёвали‟ (с. 83). Гумор в тій пригодї презентує, напр. епізода, зображююча розговор дївчат з їх допроводом, пересвідченым ідеолоґом Серьёжом, в котрім
ся го по бріґадї на полю опросили, ці го не болять крижы:
„Болять вас крижы? ‟ А Серьёжа одповідать: „Ні, у нас ся
говорить хербет. Не треба до вшыткого тягати реліґію.‟
Основу пригоды Кому в корчмі горячо, того дома
зима бє (с. 84) характерізує цітат: „Нє, нє, Русины не суть
вам ниякы пияци, як то твердила якась жобрача редакторка в телевізорї.‟ (с. 84). Автор в нїм спрацовлює стереотіп, назначеный скоро у вшыткых пригодах зборника.
Говорить ся ту о стереотіпізації, дефінованій питём алкоголу як о сучасти жывота чоловіка аж до такой міры, же
ся стане часто єдинов втїхов аж смыслом жывота. Герой
пригоды є такый, як векшына хлопів із валалу. Все го то
до корчмы тягало меджі хлопів на фалат бісїды і на погарик. Аж го по часї палїнка переможе, напє ся і поранить
ся, а тогды ся заприсягать, же уж пити не буде, бо „Найлїпше є жыти так, жебы вам палїнку властны дїти не
вымітовали на очі‟. Кедь ся му конечно подарить перестати пити і усвідомить сі неґатівный апект того злозвыку,
приходить ід ним навщіва – братняк з Україны – а тота
зо собов приносить вызву: питя на дружбу. Актуалізує
ся ту тыж стереотіп, знамый і зо шыршого словацького
аспекту: „вшыткы пють‟ в подобі выслову: „Ты мусиш
быти хворый, кедь не хочеш выпити (с. 86), бо у нас ся не
пє лем з єдной прічіны – же лїкы і алкогол не мож комбіновати.‟ Дружба з україньскым братняком героя зась привела к алкоголізму. Посилнїня інтерпретації стереотіпу
о питю алкоголу в шыршім контекстї є ту в зображіню
інтеркултурных шпеціфік: пиво або водка; женине обвинїня, же є пяный, як Рус, а же хлястать тоту палїнку, як
даякый Українець: „Якый я Рус, якый Українець!‟ – крічіть
на жену. „Я честный Руснак, то сі запамнятай!‟
Окрім уведженых знаків, ся в далшій части пигоды назначує розшыреность злозвыку в сполоченьскых верствах. Герой перестає пити, бо мусить брати лїкы на болячій зуб; зразу собі усвідомить, кілько річей му почас
питя уникло і пересвідченым абстінентом ся стає по тім,
як му властна дїтина повість, же бы хотїла, абы го навсе
болїли зубы, жебы не пив. Прояв певной волї вкаже тым,
же пити перестає, але кедь наконець мусить реґуларно
навщівлёвати зубаря (котрый быв таксамо алкоголік:
зачав пити од жалю, бо го підвела і охабила манжелка),
приходить до высновку, же тяжкы жывотны пробы рїшать алкоголом дехто, без огляду на то, ці є iнтеліґент,
або обычайный робітник. Завершінём пригоды суть
конштатованы жывотны правды: „Бо хто ся не знать
стокманити (позн. ред.: змістити) до властной скоры, та
ся му властный розум з властного сумлїня высміє‟ (85).
Найтяжше є дати раду самому собі.
В дусї жывотных мудростей проходить і далша пригода, котра отварять вопрос віры і „змаганя ся‟ двох реліґій (православной і ґрекокатолицькой) – Божествен-
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на і мало грїшна дішпута двох ґрекокатоликів із
православным дїдом за одпустовым столом (с. 91).
Носителї двох вір ся стрїтять при сполочнім святочнім
столї і ведуть розговоры о тім, котра з вір є лїпша і чом, якы
мають знакы (поужываня языка, справованя ся священиків – ґрекокатолицькы суть як панове, а православный
піп є чоловік з народа, робітный і простый) і под. Обранця
ґрекокатолицькой віры говорить: „Та щі, на мой веру, православного попа мудрого не відїв.‟ Православный обгайця
контрує: „Мудрого лем мудрый може спознати, а баран
лем барана.‟ Старый дїдо, носитель православной віры, є
і носитель жывотной мудрости, кедь вшыткых вызывать
ку толеранції і конштатує, же высмівати ся з іншой віры
є грїх, а роздїлны і злы суть люде, не віры. „Кедь лем своє
любиш, а чудже не видиш, то є потім грїшно.‟ (с. 96). Інтеґралнов частёв пригоды є назначеный языковый вопрос
(язык літурґії) і народностный вопрос: „Сьме Словакы, бо
жыєме на Словеньску. А вы і Українцї, і Руснакы, і Русины, і
Бог знать, што іщі нї. Посплїтали сьте віру з політіков із
народностёв, та не знате з того выйти.‟ (с. 97). Основнов
поінтов є але крітіка людьской глупости і плыткости, бо
кедь православный дїдо одходить, по дорозї впаде і зістане лежати на земли. Нихто му не іде помочі, а наконець
вмерать про маліхерны звады, бо не поміг чоловік чоловікови.
Пригоды Як єм ся став сталіністом (с. 99) і Як єм ся
(скоро) став комуністом (с. 143) описують історічносполоченьскы условія в часї влады комуністічной партії.
Крітізують неслободу (напр., у выбратю віры), але тыж
характер добы поставленой на моци, в котрій могли быти
успішны, богаты і впливны люде тоты, котры были у комуністічній партії. Місцями аж наднесено є описане, як
ся хотїв ґерой Штефан Сухый стати партійным і як ся му
то не дарило, хоць ся барз снажив. Автор представлять
комуністічный режім з надглядом і героя (самого себе
як неуспішну жертву несповненых снів). Граво і гуморно
говорить о партії як о обєктї залюблености, і єдночасно
ю крітізує і зосмішнює описом характерів впливных політіків, напр., вечерня школа марксізму-ленінізму, де герой
є барз пилный штудійный тіп, насадив высоке штудійне
темпо, бо ся до партії хотїв перебоёвати властныма силами, але соціалістічна візія є, же ся треба знати приспособити колектіву: „Дім політічной выховы тым здобывать
важность, кедь до нёго ходять важены шефове, хоць суть
завалены властнов роботов. Вшыткы їх хотять потім
наподобнити, также партія здобывать важность межі
масами. ‟ Іншый приклад – важнїше є выпити на сполупрацу, як охота робити про добро партії (крітіка пасівности). Але тыж: „Наймудрїше было обдивляти мудрость
дурных і глубоко ся задумовати над шаленотами релатівнї мудрых. Барз мудрых членів партії єм не мав нїґда серенчу стрїтити.‟ (с. 150) – крітіка глупости політіків.
Назначеный є ту і далшый феномен добы, а то перевертаня ґероків по нїжній револуції, котре є крітіков людьского справованя ся , але і політічной културы (з КПЧ до
КДГ, утїканя з партії і „вертаня‟ партійных леґітімацій
впливных партійных такой по револуції. Зістав лем єден
скромный і дотогды ся нияк не проявляючій партійный
– Михал Коваль, котрый ся став великым вдяка тому, же
ся означів, же: „ ... він не комуніста, але лїво орьєнтованый
обчан, котрый мать право на свою демократічну вольбу.‟
На гуморне зображіня неґатівных людьскых властностей і характеровых черт ся зосереднили пригоды Братняк Александер (с. 105) ці Кукуріку-у-у! (с. 113), як і
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Склероза мултіплекс мамоноза (с. 122). Братняк Александер є пригода, в котрій хлопець дістав мено по священиковім сынови, бо хотїв, жебы тыж быв такый добрый і
інтеліґентный, але стало ся наспак. Александер быв шпекулант, все выдумуючій глупости, котрый робив злобу і
циґанив родічім, як напр.: зробив громадный кырвавый
скуток – прилїплїнём языків школярїв о студню, жебы їх
болїли і не мусили декламовати. Поінтов є, же не мена,
але скуткы формують і деформують характер. У далшых
двох споминаных повіданях автор ся заміряв на крітіку людьскых властностей і дїй, котры суть наміряны на
іншых. Назначеный є проблем, знамый і зо сучасной сполочности, же любов к пінязём є тыж хворотов: ЛАКОМСТВО, НЕВІРА, ПОМСТА...
Сатірічна сценка, подля котрой є названа цїла книжка,
Як Руснакы релаксують (с. 135), рефлектує найчастїше
ся обявлюючі вопросы русиньской сполочности на Словакії: віру, язык, кількость, міґрованя за роботов, сполужытя
з іншыма етніками і народами: „Наша віра – богу міла,
ваша віра – як у водї дїра.‟ Модерне є по словацькы, немодерне – по русиньскы.
Русинів є мало, зато мусять быти способны (139); віра і
політіка – православны суть за комуністів, ґрекокатолици
за КДГ; пінязї – кібы на Українї было пінязей, та нашы бы
там ходили за роботов, такой бы ся вшыткы за Українцїв
писали, але зато, же є лїпшый жывот на Словакії, так ся
скоро вшыткы за Словаків пишуть. Ту ся ку вывжываню
різных ступнїв комічного придає пародованя і іронізованя. У заключній пригодї Повіданя о Анґеліцї і директорови (с. 153) автор описує школьске оточіня. Героїнёв є
молода учітелька Луція, котра наступить на своє перше
працовне місто і стрїтить ся там із мстивым і неморалным
директором, котрый не знесе, кедь му дахто одпорує ці
зосмішнює го. Молода учітелька го провокує, а він ся ю
снажить „напрямити‟ к нечестным способам, жебы ю
навчів акцептовати авторіту і векшыну (в тім припадї і
ідеолоґію політічной партії). Цїлый колектів учітелёк у
тій школї є застрашованый, учітелькы суть сексуално
переслїдованы і „научіли ся бояти‟. Луція ся сперать, не
вздає ся і наконець здобуде решпешкт і узнаня колектіву, на каждорічнім святкованю МДЖ, де ся, парадоксно
зближить і з директором – по успішній забавній сценцї на
основі філмовой Анґелікы. Выбір того філмового мотіву
є барз інтересный, бо презентація якраз того філму была
часто комуністічнов партіёв вывжывана на одпутаня позорности сполочности од дїятельства партії. Сила колектіву ся проявить по переворотї, кедь суть „утискованы‟
учітелькы єдиным колектівом, котрый не жадать одкликаня свого директора. З молодой Луції ся докінця стає ёго
заступкыня (тоту стару одкликали, але ани не так про
застарїлы погляды, як про зостарнуте тїло).
В ролї старой і про віру неакцептовательной учітелькы
є навспак назначена потреба акцептації жывотной мудрости: чоловік потребує културу (люде суть злы з недостатку културных зажытків, а потім з нечінности завідять); богаты і впливны люде не суть божством на земли,
але наспак найчастїше з чортом споєны; політіка є плаваня до незнама...
На основі інтерпретації выбраных текстів Штефана Сухого ідентіфікуєме дакілько далшых знаків, котры мож
задїлити к проявам културной ідентічности Русинів: гумор і з ним споєна вынаходливость, богабойность і віра
у высшу міць і єй протипол в подобі нечістых сил, вниманя злозвыків (алкогол і питя), робітность, облюбленость
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котрастных споїнь (біднота – богатство, мудрость – глупость, женьскый – мужскый погляд і под.)
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Вышов новый русиньскый учебник
Мґр. Евы Едді, ПгД. (Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity, 2017, 192 s., ISBN 978-80-555-1957-9). Рецензентами учебника суть доц. ПгДр. Василь Ябур,
к. н., пpоф. Др. Михаіл Капраль, к. н. Книжка буде
хосенна главно про штудентів каждорічных меджіна
родных лїтнїх школ русиньскогого языка на Пряшівскій універзітї в Пряшові (Словакія). Ниже піблікуєме
вступне слово авторок:

В тых днях вышов далшый хосенный учебник
під назвов „Hovoríte po rusínsky? / Бісїдуєте по
русиньскы? / Do you speak Rusyn? (Vysokoškolské
učebné texty / Высокошкольскы учебны тексты /
University textbook) авторок-высокошкольскых учі
телёк Пряшівской універзіты: ПгДр. Кветославы
Копоровой, ПгД., доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД.,

Милы штуденты,
тримлете в руках далшый інтересный учебник русиньской конверзації, цїлём якого є, выходячі із словацького языка, помочі вам розвивати вашы языковы способности в першім рядї в русиньскім языку.
Спочатку нашым заміром было выдати лем двой
язычный учебник конверзації – русиньско-анґліцькой,
якый бы (окрем штудентів русиньского языка Пряшівской універзіты) могли хосновати і штуденты Мeджi
народной лїтнёй школы русиньского языка і културы
Studium Carpato-Ruthenorum. Але призераючі на факт,
же сучасна молода ґенерація русиньского походжіня
у Словакії скорїше набывать языковы компетенції зо
словацького, як з русиньского языка, мусили сьме нашу
первістну концепцію змінити: нелем же сьме в процесї рихтованя учебника вырїшили до нёго доповнити
діалоґы в словацькім языку, але поставивши їх на перше
місце, дали сьме їм акцент домінантности. Думаєме
собі, же така зміна буде нелем хосенна, але і практічна, бо на основі нёй конверзовати в русиньскім языку
ся може навчіти веце штудентів, і нелем русиньского
походжіня. А то є ай основным цїлём даного учебника,
в якім є по першыраз розроблена конверзачна етікета і конверзачны темы в русиньскім літературнім
языку в такім шырокім планї. Віриме, же поставлены
притискы (акценты) на словах будуть тыж великым
помічником при освоїню літературной высловности в
сучаснім русиньскім языку.
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ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Пряшівска універзіта в Пряшові, Центер языків і култур
народностных меншын – Інштітут русиньского языка і културы

Центер языків і култур народностных меншын
Пряшівской універзіты має нову директорку і новы планы

Центер языків і култур народностных меншын (ЦЯКНМ) на Пряшівскій універзітї взникнув кінцём рока 2015 наслїдком споїня до того часу трёх самостатных
інштітутів: Інштітуту русиньского языка і културы (ІРЯК), Інштітуту мадярьского языка і културы і Інштітуту ромскых штудій. З оглядом на то, же ЦЯКНМ
ПУ має своїх штудентів – русиністікы і гунґарістікы – то у властній режії зачав
реалізовати і штудійну аґенду, котру до того часу забезпечовало оддїлїня проректора ПУ про освіду.
Од 1. марца 2018 в ЦЯКНМ настали персоналны зміны: на основі конкурзу
ректор Пряшівской універзіты (ПУ) проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., выменовав
до функції нову директорку Центра, яков ся стала доц. ПгДр. Анна Плїшкова,
ПгД., дотеперїшня директорка ІРЯК ПУ, котра на челї русиньского інштітуту стоїть од ёго взнику 1. марца
2008, то значіть цїлых 10 років.
Анна Плїшкова была веджінём ЦЯКНМ ПУ повірена од 1. септембра 2017, коли із той функції одышов
першый директор Центра проф. ПгДр. Петер Каша, к. н., котрый быв директором од ёго взнику – в роцї
2015. Нова директорка Центра дале зістає і директорков Інштітуту русиньского языка і културы, а професор Каша зістає директором Інштітуту мадярьского языка і културы, заступцём директора ЦЯКНМ
і ґарантом докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література. Другым
заступцём директора Центра є проф. РНДр. Іван Бернасовскый, др. н., котрый є зарівно директором Інштітуту ромскых штудій.
Выходячі із Штатуту ЦЯКНМ ПУ, тота академічна інштітуція має шпеціфічне посланя в реґіоналных,
народных і наднародных релаціях. У своїй роботї выходить з етнічных і соціалных шпеціфічностей
выходословацького реґіону, котры рефлектує і презентує в народнім і меджінароднім контекстї. Посередництвом своїх інштітутів Центер ся занимать научнов і педаґоґічнов роботов. В сучасности реалізує 7
штудійных проґрамів на базї мадярьского і русиньского языка у вшыткых трёх ступнях высокошкольской
освіты – бакаларьскім, маґістерьскім і докторьскім, а на акредітацію в роцї 2018 приготовив новый
бакаларьскый проґрам із замірянём на ромскый язык і літературу.
В надвязности на персоналны зміны в тій академічній інштітуції, Анны Плїшковой сьме ся попросили
на єй планы у функції директоркы Центра, але і на актуалны задачі, якы в тім роцї чекають конкретно
Інштітут русиньского языка і културы у звязи з 20. роковинами высокошкольской русиністікы на Словакії і 10. роковинами дїятельства ІРЯК ПУ.
• Панї директорко, Центер языків і култур народ
ностных меншын є цалком новов інштітуціёв в рамках орґанізачной штруктуры Пряшівской універзіты.
Можете нам го коротко представити?
– Центер языків і култур народностных меншын на
Пряшівскій універзітї взникнув з ініціатівы веджіня ПУ
і по наслїднім схвалїню Академічным сенатом ПУ в децембрї 2015, а то на базї трёх до того часу самостатных
інштітутів – Інштітуту русиньского языка і културы,
Інштітуту мадярьского языка і културы і Інштітуту
ромскых штудій, з котрых русиньскый інштітут має за
собов уж 10-річну історію і якостны выслїдкы роботы в
научній і педаґоґічній сферї.
Основнов частёв роботы Центра є педаґоґічна робота, што значіть, же уведжены народностны меншыны,
котры компактно жыють на теріторії выходной Словакії, теперь мають академічну інштітуцію, квазі малу факулту, на котрій можуть штудовати свій материньскый
язык. У данім моментї з вынятком ромской народностной меншыны, но вірю, же занедовго і про ромску
меншыну Пряшіска універзіта буде мати акредітованый
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Ромскый язык і література в комбінації, якый приготовив Інштітут ромскых штудій. Надїяме ся, же од далшого
академічного рока уж каждый з трёх інштітутів ЦЯКНМ
буде реалізовати свій акредітованый штудійный проґрам і каждый інштітут буде мати подля можностей оптімалну кількость своїх штудентів. Самособов, вшыткы
уведжены штудійны проґрамы суть отворены нелем про
штудентів із даных народностных меншын, але про каждого, кого інтересують мінорітны языкы, літературы
і културы, респ. в общім проблематіка народностных
меншын і їх статус у Словацькій републіцї і за єй граніцями. Позітівне є, же уж дакілько років сьме свідками
такой практікы, же напр. на штудії русиньского языка ся
голосять нелем Русины. В дотеперїшній 20-річній історії высокошкольской русиністікы на Пряшівскій універзітї русиньскый язык штудовали штуденты російской,
словацькой або україньской народности, што нас барз
тїшить. Навыше, дакотрых з тых штудентів русиністіка
заінтересовала до такой міры, же вырїшили продовжовати в штудіях і на докторьскім проґрамі Славістіка –
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русиньскый язык і література, з чого выходить, же свою
будучу професіоналну карьєру планують звязати з русиністіков. Про наш інштітут є то дуже важна інформація, з
яков мусиме адекватно і професіонално нарабляти.

• З якыма планами сьте наступили до функції?
– Конкретным планом у даній етапі фунґованя Центра
є продовжовати роботу окремых інштітутів і на основі
цїленых проєктів поступно будовати „значку‟ ці реноме
нашой інштітуції. Центер мать свій Штатут, подля котрого має створены свої орґаны компетентны вырїшовати
о конкретных аспектах а пріорітах роботы. Значіть, є то
така задача до близкой будучности про нас вшыткых,
якы сьме ся стали інтеґралнов частёв нового цїлку, і реалізовати ї можеме зачати, нариклад, од приправы даякого сполочного едукачного або научного проєкту. Я уж
довше роздумую над розшырїнем успішного, уж помалы
9-річного проєкту ІРЯК ПУ – Меджінародной лїтнёй
школы русиньского языка і културы, на – лїтню школу
русиньского, мадярьского і ромского языка і културы.
Проєкт такого характеру уж маєме готовый дакілько
років, але ёго реалізація припадать до увагы аж тогды,
кедь вшыткы три інштітуты будуть розвивати і педаґоґічну роботу, т. є. враховано ромского. Значіть, тогды будеме вшыткы рівноцїнныма партнерами з рівноцїнным
приступом к педаґоґічному процесу і в рамках такого
великого проєкту. Дотеперь то так не є, затоже, як знаєте, наша універзіта є заміряна переважно на учітельскы
штудійны проґрамы, значіть і фінанції дістає універзіта на кількость штудентів на окремых проґрамах навчаня. Зато мати акредітованый проґрам, і самособов
мати штудентів на нїм, є основным предположінём на
то, жебы каждый інштітут быв рівноцїнным партнером
того другого і могли сьме кооперовати без будь-якых
взаємных претензій. З цїлём підвышыти кількость штудентів і ІРЯК ПУ має приправеный на акредітацію новый
– неучітельскый єдноодборовый штудійный проґрам
заміряный на русиньскый язык і културу.
Таксамо знаю собі представити і сполочный научный
проєкт Центра, якый бы быв заміряный на баданя
выбратых соціолінґвістічных аспектів жывота даных
міноріт або на порівнованя выбратых аспектів з
маёрітным народом, і т. д. Але наперед, як ся говорить,
мусиме пожыти і привыкнути собі на нову сітуацію,
ізжыти ся з новыма колеґами, отестовати свої способности в колектівній роботї в рамках Центра і міру заінтересованя до такой роботы. Бо є роздїл, ці робите
проєкт з пятьма людми, так як то дотеперь было на нашім інштітутї, де каждый скоро єднаков міров все быв
заінтересованый до роботы, або з пятнадцятёма людми,
навыше з інакшым замірянём...

• Наісто Вашы скушености із ряджіня роботы в ІРЯК
ПУ і выслїдкы 20-річной роботы на ПУ, котры безспорно суть приносом про русиністіку, были вызначнов
мотіваціёв чом сьте прияли тоту нову вызву?
– Мушу отворено повісти, же над вызвами такого характеру, котры стоять мімо роботы ІРЯК ПУ, єм нїґда не
роздумовала, а то з єдной дуже простой прічіны: усвідомлюю собі, кілько стоїть сил і часу робота з єдным інштітутом. Кедь хочете робити роботу докладно, не можете
свої силы розбивати на много боків. Самособов, дасть

ся то робити, але лем тогды, кедь маєте стабілізованый
колектів, де каждый є забігнутый і робить то, што має
робити, але і дашто навыше. Так то фунґує на нашім інштітутї, і зато ся нам подарило етабловати в рамках нашой універзіты, Словакії, але снажиме ся о то і в шыршім
славістічнім контекстї, о чім свідчать нашы проєкты,
наша участь на проєктах іншых універзіт на Словакії і
мімо нёй, і нашы публікації. З оглядом на то, же нам ся
подарило на ІРЯК ПУ такый колектів стабілізовати, то
знаю, же ся можу на своїх колеґів у многім сполягнути.
Зато їм дякую. Найвеце ня тїшить, же маєме можность
выховлёвати докторандів, якы нам суть уж теперь барз
спомічны і вірю, же наша енерґія вложена до їх выховы
ся нам верне в тім, же будуть продовжователями нами
зачатой роботы у высокошкольскій русиністіцї на Пряшівскій універзітї.
На основі того можу повісти, же то, што я могла понукнути до нашой сполочной роботы або до сполочной
перспектівы Центра, то суть мої 10-річны практічны
скушености з веджіня робочого колектіву на ІРЯК ПУ і
20-річны скушености з научно-педаґоґічной роботы у
сферї русиністікы, респ. педаґоґічного процесу на базї мінорітного языка, якый в контестї Пряшівской універзіты,
але і в контекстї высокошкольской освіты в Словацькій
републіцї было треба выбудовати од нулы. Сімболічно,
якраз 1. марца 2018 року ІРЯК ПУ ославив десять років
своёй екзістенції. Значіть за тых десять років сьме зробили, я так думам, дость вызначну часть роботы, што ся
тыкать наприклад формованя і вылїпшованя концепції
і реалізації штудійных проґрамів у вшыткых трёх ступнях высокошкольского навчаня, пропаґації русиністікы
дома і в світї, приправы і реалізації научных проєктів в
домашнїм і меджінароднім контекстї, выдаваня першых
высокошкольскых учебників, будованя робочіх односин із высокошкольскыма інштітуціями на Словакії і в
загранічу, із штатныма інштітуціями і так далше. Самособов, не все на то были ідеалны условія, докінця пару
раз ся нам здало, же наша перспектіва є цалком неясна, зато представы о будучности русиністікы і о тім,
же высокошкольска русиністіка на Словакії раз буде
славити 20-річный юбілей, думам, же мало-хто мав. О
то веце сьме щастливы, же условія на Пряшівскій універзітї, але тыж в контекстї Словацькой републікы, ся
выкрішталізовали так, же універзіта нашому „русиньскому проєкту‟ дала шансу, і через конкретных людей
помогла процесу розвоя і стабілізації русиністікы, вдяка
чому выслїдками нашой роботы днесь можеме конкуровати многым інштітутам ПУ.
Моя кандідатура на функцію директора ЦЯКНМ
ПУ, самособов, выходила із попереднїх конзултацій з
релевантныма людми в рамках універзіты, якы ня пересвідчіли, же мої скушености з роботы ІРЯК ПУ можуть
быти хосенны і про роботу цїлого Центра.
Планы нашого Центра і їх реалізація будуть, самособов, залежны од ініціатівы каждого інштітуту, представ
директорів окремых інштітутів, задачі і цілї якого характеру будуть преферовати у навязности на потребы
конкретной народностной меншыны. А потім з того будеме выходити при планованю, наприклад, сполочных
проєктів ці будованя сполочной „значкы‟. Вірю, же з
підпоров веджіня Пряшівской універзіты і Міністерства
школства СР ся нам подарить заховати тото шпеціфікум
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нашой універзіты, якым є освіта і научна робота на базї
мінорітных языків і култур.

• Уж сьме споминали, же на рік 2018 припадать
10-річный юбілей дїятельства ІРЯК ПУ і 20-річный
юбілей высокошкольской русиністікы на Словакії. Якым способом плануєте тоты вызначны юбілеї
святковати?
– З оглядом на то, же сьме частёв академічной інштітуції, то в тім контекстї будеме реалізовати і ославы
уведженых юбілеїв. Восени, 17. – 19. октобра 2018 плануєме зреалізовати на Пряшівскій універзітї меджінародну научну конференцію, наслїдно выдати рецензованый
зборник рефератів, але тыж юбілейну публікацію о історії формованя высокошкольской русиністікы на Словакії і о дїятельстві ІРЯК ПУ, доповнену бібліоґрафіёв
научных робот нашых робітників. Окрем того, почас конференції хотїли бы сьме офіціално отворити Бібліотеку
карпаторусиністікы ІРЯК ПУ, яку на ПУ будуєме 20 років, і яку ся нам подарило розшырити о цїнны діґіталны
документы вдяка проєкту підпореного Европскым
соціалым фондом в роках 2013 – 2015, частёв котрого
была діґіталізація торонтьской „Carpatho-Rusyn Library‟,
яку на Торонтьскій універзітї в Канадї выбудовав проф.
Др. Павел Роберт Маґочій. Тым хочу іщі раз подяковати
професорови Маґочіёви, же нам доволив діґіталізацію
выбраных документів з ёго бібліотекы реалізовати, бо
суть то цїнны штудійны матеріалы як про штудентів,
так і про учітелїв нелем з нашого інштітуту, але тыж з
іншых факулт ПУ, але таксамо і з іншых словацькых ці
загранічных універзіт. Віриме, же юбілей русиністікы
ся нам подарить достойно одсвятковати вєдно з тыма
людми, котры помогли положыти єй фундаменты на
Пряшівскій універзітї, на Словакії, але і в шыршім славістічнім контекстї.

Анна Плїшкова ся народила в роцї 1964 в Снинї. В роцї
1987 закінчіла Філозофічну факулту Універзіты Павла
Йозефа Шафаріка в Пряшові – учітельство україньского
языка і літературы і словацького языка і літературы, в
роках 1987 – 1991 была редакторков україньскоязычных
новинок „Нове життя“, в роках 1991 – 1998 была редакторков русиньскоязычных періодік – часопису і нови
нок Русин і Народны новинкы. Од року 1998 є высоко
школьсков учітельков русиньского языка на Пряшівскій
універзітї. В роцї 2006 абсолвовала екстерны штудії на
Славістічнім інштітутї Яна Станїслава Словацькой академії наук в Братїславі і під веджінём вызначного словацького лінґвісты проф. ПгДр. Яна Дорулї, др. н., обгаїла докторьску дізертацію на тему Списовный язык
карпатьскых Русинів : проблемы становлїня, кодіфікації,
акцептації і сфер функціонованя. В роцї 2010 ся габілітовала в Братїславі на Філозофічній факултї Універзіты
Яна Амоса Коменьского і здобыла научно-педаґоґічный
тітул „доцент“ в штудійнім одборї Славяньскы языкы і
літературы із замірянём на русиньскый язык. Од року
2008 є директорков Інштітуту русиньского языка і
културы Пряшівской універзіты, од року 2010 ся на
Пряшівскій універзітї стала ґарантков бакаларьского і
маґістерьского штудійного проґраму Русиньскый язык і
література, а од року 2014 і сполуґарантков докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык
і література. Є авторков трёх научных моноґрафій, авторков і сполуавторков пятёх высокошкольскых і восьмох середнёшкольскых учебників і понад 100 научных
і одборных домашнїх і загранічных публікацій. За свою
роботу у сферї русиністікы была оцїнена Преміёв св.
Кіріла і Мефодїя за розвой русиньского языка, Преміёв
Антонія Годинкы за розвой русиньского языка, Цїнов
ректора Пряшівской універзіты, Бронзовов медайлов
Пряшівской універзіты за вызначный вклад до сферы
наукы і освіты Пряшівской універзіты.

Єдным з найвызначнїшых едукачных проєктів Інштітуту русиньского языка і културы є Studium Carpato-Ruthenorum Меджінародна лїтня школа русиньского языка і културы, яка на Пряшівскій універзітї ся реалізує од року 2010. Дотеперь має коло
160 абсолвентів з Европы, Америкы і Азії. На фото - участници Studium Carpato-Ruthenorum 2014: (злїва сидячі) лекторы В. Падяк,
П. Крафчік, тогдышнїй ректор ПУ Р. Матловіч, А. Плїшкова, П. Р. Маґочій, К. Копорова, М. Мушинка.
Фото: А. Зозуляк
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ПгДр. Люба КРАЛЁВА, ПгД., председкыня Обчаньского здружіня Колысочка – Kolíska, Пряшів,
котра коордінує проєкт Вечернї школы літературного русиньского языка на Словакії

ВЕЧЕРНЇ ШКОЛЫ ЛІТЕРАТУРНОГО РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА – РЇШІНЯ
АБСЕНЦІЇ ШКОЛЬСКОЙ СІСТЕМЫ РУСИНЬСКОЙ НАРОДНОСТНОЙ
ОСВІТЫ НА СЛОВАКІЇ (2)

(Закінчіня з попереднёго чісла.)
Думаєме собі, же за успіх мож раховати і факт отворїня
ВШРЯ там, де ся передтым скінчіло з навчанём РЯ в ряднім навчаню – в Пчолинім, в Шарішскім Щавнику – покы в
Шарішскім Щавнику не заникла школа, а таксамо в ОШ в
Меджілабірцях, на Ул. Коменьского.
ВШРЯ сьмe отворили і в Чабинах, Баєрівцях, в Калній
Розтоцї, в школах з навчалным языком русиньскым, або
і у Радвани над Лабірцём, де є кружок РЯ в ряднім навчаню. Там в нашых вечернїх школах учітелькы підкреслюють
зажыткове і емотівне навчаня русиньского языка доповнюючі ёго навчаня в ряднім навчалнім процесі.
Векшына учітелёк ВШРЯ приправлює своїх школярїв на
Духновічів Пряшів. Без ВШРЯ бы было менше школярїв
выступаючіх на Духновічовім Пряшові.

•
•
•
•
•

V. Вечернї школы русиньского языка в чіслах
подля рочників

ОЗ Колысочка – Kolíska отворило в септембру 2013ого року сім вечернїх школ русиньского языка про дїти і
дорослых: у Снинї, Пчолинім, Свіднику, Шарішскім Щавнику, Камюнцї, Вільшавіцї і в Пряшові6. В семох класах учіло
шість учітелёк - 105 школярїв.
Про учітелькы ВШ сьме паралелно з навчанём русиньского языка оґранізовали одборны семінары з ґраматікы РЯ – з
методіком РЯ, Мґр. Мареком Ґаём.
В 2013-ім і 2014-ім роцї сьме таксамо зорґанізовали рож
дественны концерты (всягды там, де сьме отворили вечернї школы) дїтей вечернїх школ з Аннов Сервіцьков, єднов
iз основателёк нашого здружіня. Выступляли на них дїти
з вечернїх школ на класнім концертї (Снина), або про цїлу
школу (Свідник, Шарішскый Щавник, Камюнка), або про
цїлый валал (Пчолине, Вільшавіця, Ґерлахов) або про цїле
місто (2014 - Снина, Свідник) довєдна з Аннов Сервіцьков
і із школярями із пряшівской вечернёй школы, нескорше
основателями Народной капелы Дрїбна7.
Про тых, котрых інтересують чісла нашых школ з чіслами дїтей, школярїв або молодых людей, котры ся учіли русиньскый язык в рамках вечернїх школ русиньского языка про дїти і дорослых, може буде інтересный
заключный перегляд із вшыткых штирёх одученых рочників і послїднёго напланованого і пробігаючого рочника.

Вечернї школы літературного русиньского
языка про дїти і дорослых ОЗ Колысочка –
Kolíska в рoкax 2013 – 2016

• 2013: 7 вечернїх школ із 6 учітельками і 105 школярями.
• 2014: 22 вечернї школы із 27 класами, 24 учітельками і
350 школярями, дїтми МШ і молодыми людми.
• В чіслї 350 дїтей МШ і школярїв ОШ суть загорнуты і
школярї, котры ходять на русиньскый язык в рамках
рядного навчалного процесу в Калній Розтоцї в ОШ з
навчалным языком русиньскым (в 2016-ім роцї то было

•
•

•

21 школярїв в Калній Розтоцї а за першый піврік 5 школярїв в Чабинах) – остатнї дїти ся учать русиньскый язык
лем у вечернїх школах.
2015: 30 вечернїх школ із 36 класами і 34 учітельками 374 школярїв, дїтей МШ і молодых людей
В чіслї 374 суть загорнуты і школярї, котры ся учіли в єдній із ОШ з навчалным языком русиньскым. В Чабинах 5
і в Калній Розтоцї 16 школярїв, довєдна 21.
1-ый піврік (I – VI) 2016 - 24 вечернї школы із 29 класами і 27 учітельками - 357 школярїв, дїтей МШ і молодых
людей.
2-ый піврік (IX – XII) 2016 - 23 вечернї школы із 27 класами і 25 учітельками - 333 школярїв, дїтей МШ і молодых
людей.
В чіслах 357 і 333 дїтей або школярїв ся находили і школярї із ОШ з навчалным языком русиньскым (Кална Розтока і Чабины - 18 i 5) і 13 школярїв із ОШ з МШ в Радванї
над Лабірцём, котры ся учать русиньскый язык як кружок у своїй ОШ. Довєдна 36 школярїв має РЯ і в ряднім
навчаню і у ВШРЯ. Остатнї дїти і школярї із 357 або 333
абсолвyють годину РЯ лем у ВШРЯ. Є меджі нима і пару
Нерусинів, котры ся учать РЯ як чуджій язык.
За 4 рокы ся у ВШРЯ учіло русиньскый язык довєдна –
105 + 350 + 374 + 357 (333) = 1186 (1165) дїтей, школярїв
або молодых людей.
Не знаєме повісти точно, кілько з них ходило до ВШРЯ
веце років і кілько років довєдна каждый школярь або
дїтина в МШ або дорослы молоды люде. Велё з них ходило 2 – 3 рокы, дакотры і 3 – 4 рокы (Пчолине, Кална
Розтока, Уліч).
2017 – договореных 26 вечернїх школ із 34 класами і 31
учітельками.

Заключіня

Наростаюче чісло школярїв у Вечернїх школах русиньского языка потверджує, же проєкт має своє значіня. Віриме,
же веце родічів, но і директорів ці директорок матерьскых,
основных і середнїх школ в реґіонї, де компактно жыє міноріта Русинів, або старостове русиньскых сел ці пріматоры
міст, де жыє найвеце Русинів, собі усвідомлять, же основов
про захованя будькотрого народа є учіти материньскый
язык в школї. Не треба застати на півдразї в пересвідчованю родічів, жебы записовали свої дїти і до вечернїх школ русиньского языка, но главнї на русиньскый язык в ряднім навчалнім процесї. Є барз потребне підпорити охоту вшыткых
учітелїв і учітелёк учіти дїти хосновати русиньскый язык в
писомній і бісїдній формі. Директорів або дирекоркы школ
треба мотівовати ід тому, абы поступно (там, де суть на то
условія) мінили статус своёй школы на школу з навчанём
русиньского языка, або докінця на школы з навчалным
языком русиньскым. Рівнак треба максімално підпорити
вшыткы дїти, котры ся будуть хотїти запоїти до вечернїх
школ, ці записати на кружок русиньского языка.

ПОЗНАЧКЫ:

6 Близшы інформації – позерай Прилогу 3.
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7 Список остатнїх штирёх рoчників вечернїх школ літератур
ного русиньского языка про дїти і дорослых з менами учітелёк і
названём окресів, в котрых пробігають, суть таксамо в Прилозї
3 той статї.
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ПРИЛОГА/PRÍLOHA:

Вечернї школы літературного РЯ про дїти
і дорослых на рік 2013 – І. рочник
Окрес Снина – 2 школы і 2 класы
1. Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ v Snine, ul. Študentská, učiteľka: Mgr. Kristína Krupová.
2. Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ v Pčolinom, okres
Snina, učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová.
Окрес Свідник – 2 школы і 2 класы
3. Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského, učiteľka: Bc. Mária Gocová.
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4. Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ v Šarišskom Štiavniku, učiteľka: Mgr. Monika Sakarová.
Окрес Стара Любовня – 1 школа і 1 класа
5. Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke,
učiteľka: Ing. Viera Krajňáková.
Окрес Левоча – 1 школа і 1 класа
6. Večerná škola rusínskeho jazyka na OcÚ v Oľšavici, učiteľka:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
Пряшів – 1 школа і 1 класа
7. Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, Prešov, učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Вечернї школы літературного РЯ про дїти і
дорослых на рік 2014 – ІІ. рочник

Окрес Снина – 8 школ і 10 клас
1. Večerná škola rusínskeho jazyka (VŠRJ) na ZŠ, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina, učiteľka: Mgr. Kristína Krupová.
2. VŠRJ na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, Ul. Hviezdoslavova
985/20, 069 01 Snina, učiteľka: Mgr. Ľubica Belková.
3. Krúžok RJ - Materská škola, ulica Kukučínova 2544/7, 069
01 Snina, učiteľka: Viera Maruničová.
4. Krúžok RJ - Materská škola, ulica Budovateľská 2205, 069
01 Snina – dve triedy: a) učiteľka: а) Svetlana Lučkaničová –
menšie deti. b) Svetlana Lučkaničová – predškoláci.
5. VŠRJ na ZŠ s MŠ Pčoliné 113, učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová.
6. VŠRJ na ZŠ s MŠ Klenová 111, 067 72 Klenová, okres Snina,
učiteľka: Mgr. Emília Štofíková.
7. VŠRJ na ZŠ s MŠ Ulič 137, 067 67 Ulič, okres Snina, Učiteľka:
Mgr. Jana Kočanová
8. VŠRJ na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, okres Snina, dve triedy:
a) učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová, b) učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková
Окрес Свідник – 4 школы і 5 клас
9. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. Komenského 307/22, 089 01
Svidník – dve triedy: a) učiteľka: Bc. Mária Gocová, b) učiteľka: Bc. Mária Gocová.
10. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník – dve triedy: a) učiteľka: Ľudmila Vencuriková, b) učiteľka:
Jana Kosárová.
11. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník, učiteľka: Lenka Fejková.
12. VŠRJ na ZŠ v Šarišskom Štiavniku, okres Svidník – do konca júna 2014, od septembra 2014 – MŠ Stročín, okres Svidník,
učiteľka: Mgr. Monika Sakarová.
Окрес Левоча – 1 школа
13. VŠRJ na Obecnom úrade v Olšavici, Olšavica 94, 053 73  Olšavica, okres Levoča, učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
Окрес Пряшів – 1 школа
14. VŠRJ v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, Prešov,
učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
Окрес Меджілабірцї – 3 школы
15. VŠRJ na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
278, 067 01 Radvaň nad Laborcom, okres Medzilaborce, učiteľ: Mgr. Marek Gaj.
16. VŠRJ na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, okres Medzilaborce, učiteľka: PaedDr. Mária Jasíková.
17. VŠRJ na ZŠ, Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce,
učiteľka: Mgr. Iveta Melničáková.
Окрес Стара Любовня – 1 школа
18. VŠRJ na ZŠ s MŠ v Kamienke 113, 065 32 Kamienka, okres
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Stará Ľubovňa, učiteľka: Ing. Viera Krajňáková.
Окрес Бардеёв – 1 школа
19. VŠRJ na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, okres Bardejov, učiteľka: Mgr. Jana Glovňová.
Окрес Сабінов – 1 школа
20. VŠRJ na ZŠ s MŠ Bajerovce 112, 082 73, okres Sabinov – do
konca júna 2014, od septembra 2014 u pani učiteľky Márie
Sekerákovej doma – Bajerovce 5, učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková.
Окрес Гуменне – 1 школа, 2 класы
21. Krúžok RJ – Materská škola, Třebíčska 1839/13, 066 01
Humenné – dve triedy: a) učiteľka: Gabriela Rebejová, b) učiteľka: Helena Sisková.
Братїслава – 1 школа
22. VŠRJ v sídle OZ molody Rusyny, Hálova 16, 851 01 Bratislava, učiteľka: Mgr. Petra Semancová.

Вечернї школы літературного РЯ про дїти
і дорослых ОЗ Колысочка – Kolíska на рік
2015 – ІІІ. рочник

Окрес Свідник – 4 школы і 6 клас
1. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. Komenského 307/22, 089 01 –
dve triedy: a) učiteľka: Bc. Mária Gocová, b) učiteľka: Bc. Mária Gocová.
2. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník dve triedy: a) učiteľka: Ľudmila Vencuriková b) učiteľka: Jana
Kosárová.
3. VŠRJ na ZŠ vo Svidníku, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník, učiteľka: Lenka Fejková.
4. VŠRJ na ZŠ nа MŠ Stročín, okres Svidník, učiteľka: Mgr. Monika Sakarová.
Окрес Снина – 9 школ і 12 клас
5. VŠRJ na ZŠ Ul. študentská, 1446/9, Snina, učiteľka: Mgr.
Kristína Krupová.
6. VŠRJ na ZŠ P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina,
učiteľka Mgr. Ľubica Belková.
7. Krúžok RJ - MŠ, ul. Kukučínova, Snina, učiteľka: Viera Maruničová, učila od októbra 2014 – do februára 2015 – pre chorobu učiteľky sa vyučovanie ukončilo.
8. VŠRJ na ZŠ s MŠ Pčoliné 113, dve triedy: učiteľky a) Mgr.
Vlasta Morochovičová, b) Mgr. Vlasta Morochovičová.
9. VŠRJ na ZŠ s MŠ Ulič 137, 067 67 Ulič – dve triedy, učiteľky:
a) PaedDr. Jana Kočanová, b) Mgr. Slavka Diničová.
10. VŠRJ na ZŠ s MŠ Klenová 111, 067 72 Klenová, učiteľka:
Mgr. Emília Štofíková.
11. Krúžok RJ na MŠ Budovateľská 2205/12, Snina, učiteľka:
Svetlana Lučkaničová
12. VŠRJ na ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72 – dve triedy:
učiteľky: a) PaedDr. Marcela Ruňaninová b) Mgr. Mariana Runčáková.
13. VŠRJ na ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín, učiteľka:
Mgr. Kamila Hudaková, učila od mája do júna 2015, kedy odišla
do dôchodku, po nej – Mgr. Andrea Mandzáková.
Окрес Сабінов – 1 школа
14. VŠRJ na ZŠ s MŠ Bajerovce 112 , 082 73, učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková.
Окрес Бардеёв – 2 школы
15. VŠRJ na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, učiteľka: Mgr.
Jana Glovňová.
16. VŠRJ na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková.
Окрес Стара Любовня – 1 школа

17. ZŠ s MŠ Kamienka 113, 065 32 Kamienka, učiteľka: Ing.
Viera Krajňáková.
Окрес Гуменне – 4 школы і 5 клас
18. Krúžok RJ na MŠ, Třebíčska 1839/13, 06601 Humenné,
dve triedy, učiteľky: a) Gabriela Rebejová b) Helena Sisková.
19. VŠRJ na ZŠ, ul. SNP 1, 06601 Humenné, učiteľka: Mgr. Miriam Mudriková.
20. Krúžok RJ na MŠ, ul. Partizánska 22, 066 01 Humenné, učiteľka: Gabriela Bindzarová.
21. VŠRJ na ZŠ, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, učiteľka:
Mgr. Nataša Coraničová.
Окрес Меджілабірцї – 4 школы
22. VŠRJ na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
278, učiteľ: Mgr. Marek Gaj – od mája 2014 do júna 2015,
PaedDr. Mária Jasiková – od septembra do decembra 2015.
23. VŠRJ na ZŠ, Ul. Komenského 135/6, 068 01
Medzilaborce, učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková.
24. VŠRJ na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, učiteľka:
PaedDr. Mária Jasiková.
25. Krúžok RJ na MŠ Budovateľská, 068 01 Medzilaborce, učiteľka: Mária Prochyrová
Окрес Левоча – 2 школы
26. VŠRJ na obecnom úrade, Oľšavica, učiteľka: Mgr. Alžbeta
Rusiňáková.
27. VŠRJ na ZŠ Nižné Repáše, Nižné Repaše 107, 053 71, učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková.
Пряшів – 2 школы
28. VŠRJ v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05
Prešov, učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
29. VŠRJ na Prešovskej univerzite, 17. novembra 1, Prešov, učiteľka: Mgr. Zdenka Citriaková – učila od septembra 2015 do
decembra 2015.
Братїслава – 1 школа
30. VŠRJ v priestoroch OZ molody Rusyny, Hálova 16, 851 01
Bratislava, učiteľka: Mgr. Petra Tkáčová (za slobodna Semancová).

Вечернї школы літературного РЯ про дїти
і дорослых ОЗ Колысочка – Kolíska про рік
2016 – ІV. рочник
Окрес Свідник – 5 школ, 7 клас
1. VŠRJ na ZŠ Ul. Komenského 307/22, 089 01 – dve triedy: a)
učiteľka: Bc. Mária Gocová, b) učiteľka: Bc. Mária Gocová.
2. VŠRJ na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník – dve triedy:
a) učiteľka: Ľudmila Vencuriková – do júna 2016, kedy odišla
do dôchodku, nahradila ju v septembri 2016 PaedDr. Emília
Poperníková, b) učiteľka: Jana Kosárová.
3. VŠRJ na ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník, učiteľka:
Lenka Fejková.
4. Krúžok RJ v MŠ Stročín – do júna 2016, od septembra 2016
na MŠ Cernina, okres Svidník, učiteľka: Mgr. Monika Sakarová.
5. Krúžok RJ v MŠ, Ul. Gen. Svobodu, učiteľka: Jana Sadivová,
učí od septembra 2016
Окрес Снина – 8 школ і 11 клас
6. VŠRJ na ZŠ Ulica študentská, 1446/9, 069 01 Snina, učiteľka
Mgr. Kristína Krupová.
7. VŠRJ na ZŠ P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina
06901, učiteľka Mgr. Ľubica Belková.
8. Krúžok RJ v MŠ, Ul. Kukučínova, 069 01 Snina, učiteľka Viera Maruničová, od septembra do decembra 2016.
9. VŠRJ na ZŠ s MŠ Pčoliné 113, dve triedy: učiteľka: a) Mgr.
Vlasta Morochovičová, b) Mgr. Vlasta Morochovičová.
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10. VŠRJ na ZŠ s MŠ Ulič 137, 067 67 Ulič – dve triedy, učiteľky: a) PaedDr. Jana Kočanová, b) Mgr. Slavka Diničová.
11. Krúžok RJ v MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina, učiteľka: Svetlana Lučkaničová.
12.VŠRJ na ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72 – dve triedy:
učiteľky: a) PaedDr. Marcela Ruňaninová, b) Mgr. Mariana
Runčáková.
13. VŠRJ na ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín, učiteľka:
Mgr. Andrea Mandzáková.
Окрес Бардеёв – 1 школа
14. VŠRJ na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková
– do júna 2016.
Окрес Гуменне – 4 школы
15. Krúžok RJ v MŠ, Třebíčska 1839/13, 06601 Humenné,
učiteľka: Helena Sisková.
16. VŠRJ na ZŠ, ul. SNP 1, 06601 Humenné, učiteľka: Mgr. Miriam Mudriková.
17. Krúžok RJ v MŠ, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné, učiteľka: Gabriela Bindzarová.
18. VŠRJ na ZŠ, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, učiteľka:
Mgr. Nataša Coraničová.
Окрес Меджілабірцї – 4 школы і 5 клас
19. VŠRJ na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
278, učiteľka: а) PaedDr. Mária Jasiková. Krúžok RJ v MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, učiteľka:
b) Edita Jasiková – od apríla 2016.
20. VŠRJ na ZŠ, Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce,
učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková.
21. VŠRJ na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, učiteľka:
PaedDr. Mária Jasiková – do apríla 2016 – odišla na materskú
dovolenku, od mája do júna 2016 – Mgr. Monika Siriková.
22. Krúžok RJ v MŠ Budovateľská, 068 01 Medzilaborce, učiteľka: Mária Prochyrová – do júna 2016.
Окрес Левоча – 1 школа
23. VŠRJ na ZŠ Nižné Repáše, Nižné Repaše 107, 053 71, učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková.
Пряшів – 2 школы
24. VŠRJ v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05
Prešov, učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
25. VŠRJ na VŠ internáet, Budovateľská, 080 01 Prešov – vysokoškolskí študenti TUKE a PU, učiteľka: Annamária Gnipová
– od októbra 2016.

Догоднуты вечернї школы літературно
го РЯ про дїти і дорослых ОЗ Колысочка –
Kolíska про рік 2017 – V. рочник

Окрес Свідник – 5 школ, 7 клас
1. VŠRJ na ZŠ Ul. Komenského 307/22, 089 01 – dve triedy: a)
učiteľka: Bc. Mária Gocová, b) učiteľka: Bc. Mária Gocová.
2. VŠRJ na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník – dve triedy: a) učiteľka: PaedDr. Emília Poperníková, b) učiteľka: Jana
Kosárová.
3. VŠRJ na ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník, učiteľka:

Lenka Fejková.
4. Krúžok RJ v MŠ Cernina, okres Svidník, učiteľka: Mgr. Monika Sakarová.
5. Krúžok RJ v MŠ, Ul. Gen. Svobodu, učiteľka: Jana Sadivová.
Окрес Снина – 8 школ, 11 клас
6. VŠRJ na ZŠ Ulica študentská, 1446/9, 069 01 Snina, učiteľka: Mgr. Kristína Krupová.
7. VŠRJ na ZŠ P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina
06901, učiteľka: Mgr. Ľubica Belková.
8. Krúžok RJ – MŠ, ul. Kukučínova, 069 01 Snina, učiteľka: Mgr.
Kristína Varšová.
9. VŠRJ na ZŠ s MŠ Pčoliné 113, dve triedy, učiteľka: a) Mgr.
Vlasta Morochovičová, b) Mgr. Vlasta Morochovičová.
10. VŠRJ na ZŠ s MŠ Ulič 137, 067 67 Ulič – dve triedy, učiteľky: a) PaedDr. Jana Kočanová, b) Mgr. Slavka Diničová.
11. Krúžok RJ na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina –
dve triedy, učiteľka: Svetlana Lučkaničová.
12. VŠRJ na ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72 – dve triedy, učiteľky: a) PaedDr. Marcela Ruňaninová, b) Mgr. Mariana
Runčáková.
13. VŠRJ na ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín, učiteľka:
Mgr. Andrea Mandzáková.
Окрес Бардеёв – 1 школа
14. VŠRJ na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková.
Окрес Гуменне – 6 школ
15. Krúžok RJ na MŠ, Třebíčska 1839/13, 06601 Humenné,
učiteľka: Helena Sisková.
16. VŠRJ na ZŠ, ul. SNP 1, 06601 Humenné, učiteľka: Mgr. Miriam Mudriková.
17. Krúžok RJ v MŠ, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné, učiteľka: Gabriela Bindzarová.
18. VŠRJ na ZŠ, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, učiteľka:
Mgr. Nataša Coraničová.
19. VŠRJ na ZŠ, Ul. Pugačevova 1381/7, 066 01
Humenné, učiteľka: Mgr. Beáta Babinová – od apríla 2017.
20. VŠRJ na ZŠ Jána Švermu, Ul. Štefánikova 31, 066 24 Humenné, učiteľka: Mgr. Marianna Coganová – od apríla 2017.
Окрес Меджілабірцї – 3 школы, 4 класы
21. VŠRJ na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
278, а) učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková.
Krúžok RJ v MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278 b)
učiteľka: Edita Jasiková.
22. VŠRJ na ZŠ, Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce,
učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková.
23. Krúžok RJ v MŠ Budovateľská, 068 01 Medzilaborce, učiteľka: Mária Prochyrová – od septembra 2017.
Окрес Левоча - 1 школа
24. VŠRJ na ZŠ Nižné Repáše, Nižné Repaše 107, 053 71, učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková.
Окрес Стара Любовня – 1 школа
25. VŠRJ na ZŠ Čirč, 065 42 Čirč 71, učiteľka: Mgr. Anna Plavčanová – učí od januára 2017.
Пряшів – 1 школа
26. VŠRJ na VŠ internáte, Budovateľská, 080 01 Prešov – vysokoškolskí študenti TUKE a PU, učiteľka: Annamária Gnipová.
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• Школярї Основной школы з матерьсков школов (ОШ з МШ) із навчалным языком русиньскым у Кленовій, де їх тот
язык учіть директорка школы ПаедДр. Марцела Рунянинова (справа). То друга основна школа такого тіпу, яку за
сновала спомянута директорка, перед тым то было в Калній Розтоцї. Злїва: коордінаторка вечернїх школ русинь
ского літературного языка ПгДр. Люба Кралёва, ПгД.

• Шкорярї ОШ з МШ із навчалным языком русиньскым у Калній Розтоцї, де тото навчаня веде Мґр. Маріанна Рун
чакова (четверта злїва). Перша злїва: коордінаторка вечернїх школ русиньского языка ПгДр. Люба Кралёва, ПгД.,
яка мать у послїднїх роках значну заслугу на тім, же русиньскый язык ся учіть на дакількох школах у нашім реґіонї.
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