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(слово од редактора)

ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС 
И НАША ШКОЛА

Послїдньый рук про Русинув Мадярщины быв дуже 
плодотворным. По дакулькох марных роках розмахова-
ня голосныма лозунґами, сверх активного будованя по-
тёмкінськых поселищ объявили са про ных, мож повісти, 
перві реалнї културнї інстітуції: народный музей и би-
бліотека. Не нагодов стало са тото у фебруарї, коли Ру-
сины честувуть май познатого у Мадярщинї Русина-
ученого, академика Мадярської Академії наук Антонія 
Годинкы. Ипен у сї дны паралелно одбыла са и унікална 
межинародна научна конференція, матеріалы котруй 
тримлете, честованї читателї, у властных руках. Словом 
„конференція” будапештянського Русина не зачудуєш. 
За послїднї пятнадцять рокы было їх ачей сто. Ся 
унікална зато, бо накулко знаву, перва, матеріалы котрої 
суть друкованї у окремому зборнику. Лишать са нам лем 
дяковати днешнёму руководству Вседержавного 
Русинського Меншинового Самосправованя, котроє 
переже не лем задекларовало архіважнї цїлї, котрыма 
суть отвореня музея и библіотеки (як и публикація сих 
матеріалув), ай зреалізовало їх на радость вшыткым 
сторонникам русинського націоналного ренесанса.

Не є нагодов, видить ми са, ож и сама майже „языко-
ва” тема сёї конференції. Не є тайнов, ож про Русинув 
по-слїднёго стороча вна по праву заслужила славу май 
важ-ної, як и тото, ож не є народа без властного 
литератур-ного resp. уніфікованого языка. 

По стовках рокув проживаня у єднуй державі, Ма-
дярському королювстві, такой нараз по Первуй cвітовуй 
войнї сеґінь Русины были розметанї по вшелиякых 
державах. Так, окремо и до днесь переживавуть властну 
долю. Цїлком природно, ож по довгых и траґічных годах 
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комуністичного межичасу русинські сосполности у сьых 
странах розличавуть са по резултатох у културному 
будованю. Не єднако, само собов, протїкали и процесы 
формованя властного литературного языка у днешнїх 
Русинув Мадярщины, Полщі, Сербії, Словакії и Україны, 
де проживать булша часть світового русинства. 
„Языковый вопрос” у Пудкарпатї, напримір, ищи в 
тридцятї годы прошлого віка (не без причины, уповім) 
назвали „заклятым”. На тот час и без того малый наруд 
(не без помочи, вповім, свіжоприбылых братув з 
Востока) роздїлив са мінімално на три частї. Затято 
дишкуровали, чый язык: Пушкина, Шевченка, чи 
властный, материнськый мавуть хосновати Русины. 
Булше того, сторонникы русинської орієнтації (так 
називанї „недїляші) зобстали у меншостї!?. Днесь радує 
уже лем тото, ож така модерна и тяжко похоплива про 
русинську еліту Пудкарпатя первої третини ХХ. стороча 
мысль Антонія Годинкы про возможность и актуалность 
формованя литературного языка на основі властнуй 
материнськуй бесїды(!), вже не є предметом ани діскусії.

Проблемов про днешнїх Русинув є разность 
языковых традіцій и норм на зачатку ХХІ. стороча. 
Практично и доста давно, ищи у первуй половцї ХХ. віка 
рішили языкову проблему Руснакы Войводины, котрым 
посеренчило з лідером Габріелом Костелником (первый 
автор текстув и ґраматикы) и котрї пак пуд веденём 
містных комуністув по Другуй Світовуй войнї лем 
змуцнили свої позіції онь до заонандженя властного 
языка фактично на уровінь державного (язык школы, 
мас-медіа, містнуй адміністрації и т. п.). Наопак, лем по 
довгуй комуністичнуй павзї (межи комуністами Сталіна 
и Тіто, як видиме, быв великый роздїл) консолідовали 
свої языкові намагы Русины Словакії и Полщі. Єднї и 
другі кодіфіковали свої литературнї языкы вже по 
баршунёвуй револуції. Їх теперь мучить инша проблема. 
Позеравучи до переду вже днесь мислячі головы 
говорять: будеме так активно розходити са у языках и 
надале (позад в тому числї и природнуй языковуй 
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асімілації: Русины Словакії булше са знавуть зо 
Словаками, Руснакы Сербії зо Сербами и т. д., ги з 
Русинами з иншых стран, добрї знавуть їх литературнї, 
resp. державнї языкы), братя Русины, через якісь годы 
будеме комуніковати межи собов з толмачами! Се 
єдноє. Другоє - не рувномірноє розвиваня того вадь 
иншого варіанта русинського литературного языка в 
разных державах. Туй уже на перед вуходять у 
булшости припадкув соціалнї, сосполнї причины, 
цівілизаційнї звикы. Як кажуть, з кым жиєш, од того са 
набереш. То біда у сюм процесї, ож усе леґше 
переберать са пудлїшоє. Се добрї видиме на примірї 
українськых Русинув, доста, видав, проаналізовати хоть 
лем доклады на минулуй нашуй конференції гостюв з 
України, што представленї туй на папірёві. Парадоксал-
ным упозїрує, ож гибы свідомі и интеліґентнї носителї 
майбулшого націоналного и інтелектуалного потенціала 
(булша часть світового русинства проживать в днешнюй 
Українї) до теперь не годнї были ани нормалізовати 
властный литературный язык. Правда, ож мавуть на 
тото серіознї причины. Доста уповісти, ож єдина 
держава у днешнёму світї, котра не узнала офіціално до 
теперь русинську націоналность, є ипен Україна. 
Объєктивнов є и чисто языкова особеность - діференція 
основных містных діалектув. Дакотрї офіціалнї 
українські філолоґы и до теперь знавуть смішковати са, 
звідавучи на основі якого говора мавуть Русины Пуд-
карпатя кодіфіковати властный литературный язык. Як 
указали словацькі сусїдове, не є то така вже онь и тяжка 
праца. Межи їх западныма и восточныма діалектами є 
доста замітна діференція. Як видить са удсї, из Мадяр-
щины, сесї чисто языково фахові проблемы у Пуд-
карпатї скорше и до кунця годнї быти рішенї лем по побу-
дованю в Українї нормалного културно, газдувсько, фі-
нансово и правово (за европейськыма стандартами) со-
сполства. 

За чисто мадярські проблемы у сюй сферї читайте, 
честованї, такой у першому докладї сёго зборника (вны 
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суть розміщенї подля кіріличнуй азбукы: Мадярщина, 
Полща, Сербія, Словакія, Україна). Румунські Русины 
по-слїднїма у сёму шорї зачали розвой властної 
културы, за їх чисто языкові проблемы до днесь не 
маєме што гово-рити. Так же не є, ми са видить, нагодов, 
ож ипен до-клады ученых из Румунії (де языковый 
вопрос у зачаточнуй стадії) не суть у нашому зборнику. 
Окреме красно дякуву колеґам Анні Плішковуй зо 
Словакії и Михайлові Фейсові з Войводины, котрї не 
были на конференції, айбо загнали свої реферати, 
вдяка чому маєме такой повну картину за процесы 
вошколованя у вшыткых Русинув Европы, а из самых 
докладув хоть лем так поверхностно дузнаєме са за 
квалітный став и особености їх литературных языкув на 
днешнюм етапі.

Можно, ож дахто зазвідає, чом то так много пише 
сесь редактор про языкові проблемы, кедь тема конфе-
ренції ясно присячена вошколованю русинськых дїтий. 
Маєте правду. Одийшов єм мало од темы конференції. 
Айбо спробуву выгварити са: первоє: вошколованя ипен 
по русинськы, другоє, без розъязованя чисто языковых 
проблем у европськых Русинув (а їх, віруйте ми, є 
доста), не є смысла говорити за чисто технічнї и 
методичнї проблемы школы, котрї, додам, давно рішенї 
сосїдами Русинув у каждуй державі, де вни жиють, и 
котрї легко перебрати од них у конкретных школах у 
каждуй из сьых держав. Главноє, лем бы была на тото 
політична воля ї руководства и намаганя самых Русинув 
жити достойно и рувноправно межи иншыма народами 
Европи, як про сесе даколи снив и, додам од себе, 
твердо боёвав за йсе, єден истинный и мудрый Русин 
туй в Мадярщинї, ґеоґрафічному и історичному центрї 
днешнїх европсьскых Русинув, - академик и гражданин 
Антоній Годинка. 
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Михаил Капраль 
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ДНЕШНЯ ЯЗЫКОВА СИТУАЦІЯ 
В МАДЯРЩИНІ

И АНТОНІЙ ГОДИНКА

Се не є нагода, ож имня Антонія Годинкы и языкова 
сітуація у Мадярщинї, суть споєнї у титулї сёї статї. Сама 
великость мадярского академика добрї са вказує ипен 
на фонї тых языковых хыб, што наробили Русины за 
послїднї стороча, коли фурт озиравучи са на далекый и 
химерный Восток, дишкуровали, чый язык, Пушкина чи 
Шевченка, штимує їм майлїпше; не валовшнї были 
увідїти у себе пуд носом истинноє богатство - властный 
материнськый язык! Ищи у двадцятї годы прошлого 
стороча історик (з філолоґами у Пудкарпатю як не было, 
так и не є серенчі!) Антоній Годинка указав, як са має 
рішити сесь „проклятый”, як го прузвали пузднїйше, 
языковый вопрос. На свому родному южномараморош-

1
ському діалектї спершу зладив словарь , пак написав у 
популарнуй формі истинну, строго документовану 

2правду за минулость Русинув , первый межи русинами 
объявив научный доклад на межинароднуй конференції 
на русинському языкови, котрый всецїло базовав са на 

3містнуй живуй бесїдї Русинув Пудкарпатя . Се вже была 
не ёго біда, ож Русины даяк лем учули и порозуміли 
свого пророка не скоро, ой не скоро... 

Русинськый ренесанс повстав у Мадярщинї вже лем 
на зачатку 90-ых годув ХХ. стороча по крахови 
комуністичных режимув у Централнуй Европі, коли 
сеґінь русины зачали зясь двигати голову и глядати 
властну ідентичность. Мож уповісти, ож заново зачали 
од нулы, бо такой дві ґенерації містных обывателюв, 
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хоть и дашто чули уд дїдув за Русинув, не доставали 
ниякого властного вошколованя; была перервана хоть 
яка-така писемна традіція. Плус до всёго по ІІ. світовуй 
войнї у самуй Мадярщинї лишило са мало самых 
Русинув. На момент заложеня Орґанізації Русинув у 
Мадярщинї, первых публикацій на материнському 

4
языкови  у цїлуй державі обстали два села на периферії, 
де булш-менш компактно жили люде, котрї не были 
докус асимілёванї: Комловшка и Мучонь. Ипен родакы 
Комловшкы Ґабрєл Гаттінґер и Юдіта Кішшова перві 
авторы и редакторы новодобых мадярськых изданїй. 
Містный рудный комловшськый діалект вны намагали 
са воздвигти до уровня литературного языка. Что само 
по собі нелегка праца, тим булше што вна, ся праца, 
потребує як мінімум булше сил, як и самых авторув. Чим 
дале, тим булше вливавуть са в сесю роботу и 
пудкарпатські авторы. И ту явным и вострым образом 
повстає перед нима, як и перед булшов частёв днешнїх 
Русинув Мадярщины (а нима суть родакы Пудкарпатя) 
перва и природна проблема, комловшськый діалект про 
них є малоприйнятным. Близькый уд сотацькым 

5говорам, з многима елементами словацького , тым 
булше, што и влив литературного словацького языка на 
вуходившых словацьку школу редакторув (у русинськуй 
Комловшці за соціалізма фунґовала словацька школа!) 
давав са знати доста ясно, пор., напримір: „Бізую ша, же 
ґрекокатолицка церква, зоз успоряданім тогото балу 
досіягне свої витичени ціли. Першый ціл ша ускуточнил, 
бо юде ша чули барз добрі, скоро каждый нашол нових 

6
цимимборох...” . Туй на маленькому фраґментї текста 
видиме и чудну про булшу часть днешнїх Русинув 
фонетику: сотацькоє ша на містї общеславянського 
са(ся); унікалноє фонетичноє и чисто містноє явленїє: 
комловшчаны, видав пуд мадярськым вливом, не 
вуговорювуть звук [л'], поз. на містї звичного люде у 
новинцї маєме зясь про булшость чудноє юде). Можеме 
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туй увідїти днешню словацьку литературну и діалектну 
лексику (успоряданім, витичени, ускуточнил, барз, 
пор. словацькі usporiadaný, vytyčovať, uskutočniť, 
діалектноє barz). Як видиме у сёму текстї, давить на 
автора и словацька ґраматика и ортоґрафія, пор., 
напримір: нашол - našiel; досіягне - dosiahne. Додаме ид 
тому печатнї хыбы, котрї суть и у сёму фраґментї (у 
послїднёму слові цимборох). А главноє - майбулшый 
нонсенс про періодику, котра, зазначиме туй, у первый 
шор мала бы будити націоналну сознателность днешнїх 
Русинув, - домінованя мадярського языка на сторонах 
русинської новинкы (!). Про справедливость мушу 
уповісти, ож номер за 4 фебруаря 1998 года у сюм не 
быв майгуршым, не быв, мож повісти, и тіпічным, бо у 
нёму такой половка текстув была якым не якым 
русинськым языком. Частїше новинка вупозїровала, як, 
напримір, 25 септембра 1997 года: перва полоса по 
русскы?!, инші три по мадярськы; 20 януаря 1998 года: 
дві третины первуй полосы - по бачвансько-
русинськы?!, иншоє усё по мадярськы; 14 авґуста 1997 
года: пув полосы по мадярськы, на трёх з половков 
полосах по русскы статя познатого амеріцького ученого 
Joshua A. Fishman, котру редактор снабдив и властным 
текстом, цитуву буквално: „В другом цисле покрачуэме” 
(туй маєме ищи єдну сотацьку фонетичну особеность - 
не розлїчованя подаґде звукув „ч” и „ц”. Утсї, замість 
число - цисло. Як и ищи єден словакізм - покрачуэме, 
пор. слов. pokračovať.  

Вуходячи з аналізы русинськых мас-медіа 90-ых 
годув у Мадярщинї, накурто мож повісти лем єдно: 
языкова сітуація была катастрофална...

Не наладило ї до кунця и майдорогоє, што са тиче 
типоґрафської роботы ,  періодичноє изданїє 
„Вседержавный Русинскый Вісник”, котроє зачало 
вуходити 1999 года у журналному форматї и было, так 
ми са видить, крочайом уперед не лем за формалнов 
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мінтов. Булше міста на сторонах централного 
русинського періодичного изданїя достали и родакы з 
Пудкарпатя, котрї, печатавучи са у містных новинках, 
чим дале, тим активнїйше зачинавуть вмішовати са у 
русинськоє языковоє будованя у новуй про многых из 
них Утцюзнинї - Мадярщинї. Сеся тенденція у 
языковому вопросї ищи булше усилила са позад 
кардиналных політичных змін у руководстві Вседержав-
ного русинського самосправованя у Будапештї 2002 
года, котра лем закріпила на формалнум уровнї 
домінованя у русинському сосполному животї 
Мадярщины родакув из Пудкарпатя, котрї, однако, 
донесли за собов и тамошнї нерішенї языкові 
проблемы. Проблемы сї носять як объєктивный 
(богатство діалектув, котрі ґу тому ищи и доста силно 
розличавуть са межи собов), так и субъєктивный 
характер (катастрофалный положай днешнїх Русинув в 
Українї, брак моралных, а утсї - языковых авторитетув, 
функцію котрых у булш цивілізованых народув 
исполнявуть писателї, політикы, новинарі и т. д.). Ипен 
язык періодикы у первый шор є тым глядилом, у котрому 
добрї видиме вшыткі слабі и муцнї (кедь дако найде такі) 
бокы днешнюй языковуй сітуації у Русинув Мадярщины. 
Ипен на сюм полю, як ми са видить, у подалшому мала 
бы са формовати його будучность. Надїяти са на школу 
у тому состояню, у котрому суть недїлнї класы у 
Комловшці и Мучоню, не мож. Добрї бы было, кібы вны 
исполнили хоть лем функцію захраненя тых позостаткув 
містных русинськых діалектув у мадярськуй провінції. 
Час про тото не є майгуршый. У економічеськы 
зъєдиненуй Европі доста добрї важать локалнї културнї 
цїнности, помагавуть ушыткым, ко са старать за свою 
аутентичность. У сёму, ми са видить, и є тот маленькый 
шанс про ренесанс Русинув Мадярщины у майближых 
роках. Кедь вны, Русины, само собов розуміє са, годнї 
будуть розвивати властну културу, и материнськый язык 
на самый перед. 
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Кедь уже-м заговорив за періодику як глядило 
днешнёї языкової сітуації в Мадярщинї, треба спершу 
вповісти за журнал „Русинськый Світ. Общественна, 
информаційна новинка русинув у Мадярщині”, котрый 
реґуларно раз на місяць (што само по собі уже добрї, 
порувнювучи з тым, што было!) вуходжать у Будапештї з 
октовбра 2003 года (на септембер 2006 года вуйшло вже 
36 чисел). Нараз уповім, ож по вшыткых параметрах, 
котрї яло сповняти періодицї вседержавного уровня, се 
доста замітный крочай до переду. Радує, напримір, то, 
што послїднї годы усї двадцять сторон новинкы писанї 
лем по русинськы (по мадярськы вуходжує каждый 
другый місяць отдїлна прилога). Дякувучи робутникам 
редакції за ту велику працу, што и привела ґу днешнїм 
красным резултатум, мушу ищи раз напомнити їм, ож од 
їх подалшого каждоденного труда над каждым словом, 
каждым шориком у текстох новинкы буде у многум 
зависіти судьба русинського языка в Мадярщинї днесь и 
у майблизжуй будучности. Што са тиче якустных 
характеристик языка „Русинського Світа” и єжегодника 
„Календарь-Альманах” (вуходжовав у 2000-2005 годах), 
уповім лем єдно, вун, язык днешнюй мадярськуй 
русинськуй періодикы, добрї илуструє вшыткі тоти 
слабости, што характеризувуть зачаток становленя 
новуй языковуй нормы. Ґу идеалным стандартум, 
накурто кажучи, ищи далеко. Беручи у рукы свіжу 
новинку, все собі думаву: кедь мы, русины, будеме 
писати так, ги малювали чи малювуть наші малярї 
прошлости и днешности (до теперь такой каждоє число 
„Русинського Світа” богато илустрованоє майлїпшыми 
їх роботами), сміло зможеме уповісти, ож наш 
материнськый, „самый саменькый единственный нашъ 
пудкарпатсько-русинськый языкъ”, як бы вповів наш 
днешнїй моралный наставник и научный лідер минуло-
сти Антоній Годинка, є межи иншыма литературныма 
європейськыма языкамы ничим не гуршый и не 
заопсталый. 
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Доста парадоксалным упозїрує, ож докус иншака 
сітуація у формованю научного стиля русинського 
литературного языка, котрый у історії булшости литера-
турных языкув быв їх вінцём, завершовав намаганя 
передашув націоналных двигань сформовати и кодіфі-
ковати властный литературный язык. Ся парадоксал-
ность не є свідоцтвом даякого ноу-хау мадярськых 
Русинув, є доста просто объяснима, кедь зважати на 
активну працу мадярськых русиністув пуд веденём 
передчасно спочилого у кунцёви 2005 года Іштвана 
Удварі, котрый основав и такой дванадцять рокы 
корманёвав катедров украинської и русинської філолоґії 
у Ніредьгазї. Ипен сесь научник дав спершу надруковати 
прекраснї образцы русинськых литературных памнят-

7
никув XVIII. стороча , котрї красно и беззаперечливо 
илуструвуть фунґованя уже у тогочасных Русинув трёх 

8стилюв литературного языка ; споминанї висше роботы 
Антонія Годинки, а пак подав перші властнї научнї 

9
тексты днешнёсти , чи орґанізовав книжкы иншых 

10авторув .
Айбо ищи раз мусай признати, ож судьба 

русинського языка днесь рішає са на май ширёму полю. 
По русинськы мавуть са писати днешнї новинкы, 
говорити радіо, функціоновати вшыткі русинські 
институції, котрі фунґувуть у державі. Парадоксално, 
айбо того ищи не є днесь усягды. Лем так и тогды у 
каждоденнуй праци буде са формовати язык про 
ушыткых, литературный русинськый язык, доступный и 
понятный про булшость людий, котрі голосять са 
Русинами. 

Обы так са стало, ушыткым треба говорити и 
писати на тум языкові, на котрум го вчила мати. Писати 
раз так, як знає каждый из нас, так ги зачинали словацькі 
Русины перед пятнадцятьма годамы (де суть днесь, 
видиме; перед юбілантом сёї осени паном доц. Василём 
Ябуром, к. н. и ёго колеґамы - калап долу!). Булше 
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авторув, булше позіцій - булше буде и хосну. Ниякых 
заказовань на слово. Майпервоє, сохранити позостаткы 
бесїды обывателюв Комлошкы и Мучоня на лексичнум 
уровню, годно быти, и даякі їх ґраматичнї особености. 
Лем у толерантнум и демократичнум языковум 
„котлові”, при вухоснованю языковых окремостей 
ушыткых Русинув Мадярщины, їх інтелектуалного и 
творчеського потенціала на конець годен повстати язык, 
котрый и захранить у будучности малый наруд. Ясно, ож 
Русины Мадярщины будуть чувствовати влив сосїдув. 
Менї са видить, ож ипен сяк, не перенимати готову 
языкову норму у словацькых Русинув (бо вна, як дако 
каже, близжа ґу діалектум Комловшкы чи Мучоня), не 
міряти на са пудкарпатські варіанты (бо вны руднї суть 
булшуй части днешньых мадярськых Русинув), а 
формовати свуй окремый варіант русинського 
литературного языка (при сёму максимално намагати са 
глядати путї ґу общерусинському койне, за котрый 
зачали вести бесїду Русины перед третїм языковым 
конґресом, што одбуде са в септембрї 2007. года в 

11
Кракові ; туй, напримір, лично я хоснуву „ї” на позіції 
давнёго ятя, котрый сповняв колись сї ґрафичнї функції 
(указовав на мнягкость подакотрых переднёязычных), и 
роздїлный „ъ”, уніфікуючі вшыткых нас новостї, заведенї 
недавно нашыма словацькыма колеґами).

А се значить, ож спершу отвітити на простенькі 
вопросы. Возьмім до рук наші печатанї тексты, 
побзерайме на нї, мерькувучи за кажду букву, каждый 
печатаный знак. Як маєме писати: русинськый чи 
русинский, вадь русинський? Приглашеня чи 
приглашениє? Мадярськуй чи мадярської? Майбулшый 
чи найбольший? Жывот, чи живот? Вісник, чи вістник? и 
т. д., и т. д. Мусай формовати и свою властну лексику. 
Хыбить Русинам, напримір, сосполна, научна 
термінолоґія. И туй Русинам не гріх поглядати дашто по 
словарях (їх не є так мало, ги дако каже), а даколи не 
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буде хыбов и властный неолоґізм. Русинські писателї, 
новинарї и філолоґы не мавуть са бояти слово-
творчества. Час ушытко поставить на місто, вуверичи 
усе леґше, ги наладити, создати дашто новоє, ищи ґу 
тому животосхопноє.

Задача мінімум на днешнёму етапі, як видиме, - 
упорядоченя (чи упорядкованя) ортографії (чи 
правописаня, вадь правописания?). Се первое и май 
(вадь най) важноє, на муй (вадь мüй/мÿй) взгляд! Нико 
из філолоґув не вповість, як має са писати, бо на тото не 
є объєктивнуй міркы. Вшыткі лексичнї и ґраматичнї 
варіанти мавуть єднаку годноту, важно иншоє: вуробити 
ЄДНАКУ языкову норму про вшыткых културных людий, 
каждый из котрых має доброволно признати сю норму, 
даколи и одказати са от свого рудного, материнського, 
про благо властного народа у цїлови. И ту, ми са видить, 
первым дїлом є пудготовка хоть якого-такого орто-
ґрафічного словарика, на котрый муг бы са сперти и 
редактор у каждоденнуй праци и зачинающый автор, чи 
публичный чоловік. Сей текст, котрый по вуголошеню на 
конференції у Будапештї, кедь дасть Бог, буде 
напечатаный, не є языково істинным у послїднюй 
інстанції. Признаву, ож вшыткі задачі, котрї-м ту 
проголосив про вас, честованї Русины, тычуть са и 
мене, автора сёго скромного доклада.

И на конець. Кедь уже заговорили зьме за право 
каждого из нас на властну гадку, уповім и я за свою. Туй 
лем про єдно из май важных: тыче са „уканя”, де я 
твердо стову на боцї академика Годинкы (дуже-м радый, 
ож и булшость нашых днешнїх мадярськых новинарюв 
слїдує сюй нормі) хоть и не вижу біды, кедь будеме 
употребляти иншакый знак (о з дашком (ô), як то колись 
предложив Авґустин Волошин, вадь даякый иншый. 
Чом так базапелаційно про йсе заявляву? Ту суть мої 
арґументы: укаючий говор має булшу вагу, бо 1) 
майдавнїй 2) хоснуєся у двох майбулшых русинськых 



Русинські листкы І. 17

говорах: южно-мараморошському и ужанському и, 
наконець, 3) бо є системным (неє такого, ги з унікалным, 
признаву, у славянському світї березькым звуком [ü], 
коли вун не все хоснуєся у єднуй и туй самуй 
фонетичнуй вадь ґраматичнуй позіції).

Составлю туй „протекцію” фонетичному (твердому) 
написаню часткы „са” и букві „ё”. Послїднюй на самый 
перед зато, бо мусай памнятати за економность. Єден 
знак усе лїпше за два (маю на гадцї „ьо”), тым булше, 
што не йде бесїды за лишню букву у тіпоґрафії. По 
компютернуй револуції у сюй сферї за йсе не є што 
говорити. 

И на послїд майголовноє: думати булше, и не лем 
читати, айбо и писати треба, честнї братчикы Русины, як 
знав казати колись великый майстер сёго дїла Антоній 
Годинка.   
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РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК 
В ШКОЛЬСКІЙ СФЕРЇ

НА СЛОВЕНЬСКУ ПО 1989 РОЦЇ

Русиньскый язык є заведженый до освітного сістему 
в Словеньскій републіцї од школьского року 1997/98, 
коли ся выучованя русиньского языка зачало на І. ступ-
ню основной школы. До того часу на Словеньску не 
были ниякы формы языковой приправы школярїв в 
русиньскім языку. Русиньске, респ. в традічнім 
розуміню, „руське“ школство ся роспало не винов 
Русин ів  в  1953  роцї  внаслїдку  насилного  
адміністратівного засягу. Традічны „руськы“ школы были 
замінены україньскыма школами, але їх кількость ся 
поступно значно зредуко-вала: покы „в школьскім роцї 
1966/67 было 58 україньскых школ з 5 154 школярями, в 
шк. р. 1985/86 то было лем 19 школ з 1343 школярями, а 
в роцї 1996 - 10 школ зо 700 школярями“ (Ванат, 1992). 
Прічінов такого выразного занику україньскых школ быв 
факт, же переважна часть Русинів не прияла 
україньскый язык на свій материньскый, а зато ся радше 
переорьєнтовала на школы з навчалным языком 
словеньскым. З цілём за-ставити дінамічну 
словакізацію Русинів на Словеньску, обновеный на 
зачатку 90. років 20. ст русиньскый рух міджі своїма 
прешорядыма проґрамовыма цілями поставив обнову 
русиньского народностного школства, бо „в нїм видить 
ґаранцію захованя і розвоя народ-ностной і языковой 
ідентіты Русинів“ (Magocsi, 1996).

Треба повісти, же представителям русиньского руху 
на Словенську ся од року 1989 подарило зреалізовати 
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вырішалны крокы, котры вели к тому, же дїти, родічі 
котрых ся голосять к русиньскій народности, мають 
можность ся учіти русиньскый язык. Русиньска оброда 
на Словеньску од початку своёй екзістенції (1990) 
пожадовала, жебы ся в 1. - 4. класї основных школ і в 
матерьскых школах у выховно-педаґоґічнім процесї не 
вжывав україньскый язык, але русиньскый. І хоць 
спочатку ся говорило о коордінованю того поступу з 
проукраїньсков орґанізаціёв „Союзом Русинів-Україн-
ців“, бо у вышшых класах ОШ „ся уважовало з 
переходом на выучованя україньского або руського 
языка“ (Stanovisko, 1999), але первістны пропозіції ся 
часом модіфіковали у звязи з поступнов профілаціёв 
проґраму русиньского руху на Словеньску і в ціло-
світовім контекстї, дожадуючого ся узнаня Русинів як 
самостатного етніка і створіня норматівного русиньского 
языка. Кодіфікація русиньского языка на Словеньску в 
1995 роцї ся стала основным условіём заведжіня 
материньского языка Русинів до освітного сістему в 
Словеньскій републіцї.

 Уведжіню русиньского языка до практікы перед-
ходило выроблїня основных документів: двох 
концепцій, выготовленых в 1996 роцї Штатным 
педаґоґічным уставом в Братїславі, деташованым 
центром в Пряшові (автор: доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н.) 
і схваленых Міністерством школства СР:

 Концепції выучованя русиньского языка як 
материньского в основных школах з выучованём 
русиньского языка (Koncepcia vyučovania rusínskeho 
jazyka ako materinského na základných školách s 
vyučovaním rusínskeho jazyka), і 

 Концепції школованя дїтей обчанів Словеньской 
републікы русиньской народности (Koncepcia vzdeláva-
nia detí občanov Slovenskej republiky rusínskej 
národnosti). 

В навязности на них в трёх етапах взникли і далшы 
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потрібны школьскы документы: в першій етапі - Учебны 
основы русиньского языка і літературы про 1. - 4. класу 
основной школы (ОШ) з навчанём русиньского языка 
(1997) і Учебны планы про 1. - 4. класу основной школы з 
навчанём русиньского языка (1997),  в другій етапі 
учебны основы і планы про 5. - 9. класу ОШ (2000),   а в 
третїй етапі учебны основы і планы про штирірічны 
ґімназії з навчалным языком русиньскым і з выучованём 
русиньского языка (2002). 

Перша концепція - Концепція выучованя русинь-
ского языка як материньского в основных школах з 
выучованём русиньского языка, значіть концепція 
предмету русиньскый язык, становлять і характерізує 
шпеціфіка освоёваня русиньского языка, прінціпы, цілї і 
обсяг выучованя, етапы освоёваня языка і годинову 
дотацію. „Основа концепції спочівать в орьєнтації обсягу 
выучованя на комунікатівно-праґматічны цілї з такым 
заміром, жебы выслїдком школьской освіты было 
освоїня языковой сістемы русиньского языка в 
комунікатівных дїятельствах“ (Jabur, 1996). Автор В. 
Ябур выходив з того, же главным цілём навчаня не суть 
языковы сістемовы (т. з. ґраматічны) правила, але 
володїня речовыма актівностями, т. з. же концепція 
выучованя русиньского языка была поставена на 
інакшій філозофії, як было звыком у материньскых 
языків: звычайно ся у материньскых языків выходить з 
аналітічно-сінтетічной і еврістічной методы, але в 
припадї русиньского языка ся за основу взяла 
комунікатівна метода, котра є найужыванїша в 
сучасности при выуцї чуджіх языків. То значіть, же і 
учебны основы суть конціпованы в згодї з комуні-
катівным прінціпом і вікуприступностёв так, же в 1. - 4. 
класах ОШ домінує індуктівный приступ і устный прояв 
над писомным, в 5. - 8. класї є індуктівный і дедуктівный 
приступ в приближній рівновазї, так само як устный і 
писомный прояв. Выходячі з прінціпу комунікатівности, 
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концепція не оддїлює языкову часть од слоговой, а тыж 
чітаня од остатнїх речовых чінностей.

Концепція предмету за основный ціль выучованя 
русиньского языка в ОШ становлять освоїня літератур-
ной подобы материньского русиньского языка в споїню з 
выразным розвинутём речовых способностей. З уверд-
женого основного ціля вытїкають і частковы цілї, якы 
мають школярї досягнути нелем в єднотливых класах, 
але і з цілкового погляду подля єднотливых комунікатів-
ных способностей (слуханя, говоріня, чітаня і писаня). 

Обсягом выучованя русиньского языка в ОШ, подля 
концепції, є главнї сістематічне учіня ся продуктівных і 
рецептівных комунікатівных актівностей в устній і 
писомній формі і формованя языковых навыків на 
основі освоёваных языковых компонентів: т. є. выслов-
ности, правопису, словной засобы, ґраматічных і штіліс-
тічных знань.

В згодї зо шпеціфікаціёв учіня ся комунікатівных 
способностей,  учебный процес русиньского языка 
концепція діференцує до трёх етап: 

 передазбуковой (1. і зачаток 2. класы ОШ), про яку є 
характерістічный розвой устной речі, 

 азбуковой (2. і зачаток 3. класы), цілём котрой є 
формованя початочных способностей і навыків чітаня і 
писаня, як і далшый розвой устной речі, 

 поазбуковой (3. і 4. класа), в якій ся реалізує розвой 
парціалных языковых навыків (высловностного, 
лексікалного і ґраматічного) а сучасно і навыків звязной 
бісіды (монолоґічной і діалоґічной, устной і писомной).

Концепція пропоновала двоякый варіант дотації 
годин предмету русиньскый язык і література: 

предмет ся зачнe учіти од 1. класы по дві годины а од 
2. до 8. класы по 3 годины тыжденно, або 

предмет ся зачнe учіти од 2. класы по дві годины 
тыжденно. 

В праксі ся од самого зачатку заужывав другый 
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варіант, бо очівіснї ся мерьковало на потенціалны 
псіхолоґічны барьєры дїтей при выучованю нараз двох 
тіпів писма (латинікы і азбукы) в першій класї. То є єдно з 
вызначных шпеціфік выучованя русиньского языка як 
материньского. Другым є реалізація у выучованю 
порівнюючого словеньско-русиньского аспекту. Звычай-
но ся при выучованю іншых языків бере до увагы 
материньскый язык, бо іншый язык ся дїти учать під 
зорным углом материньского языка. При выучованю 
русиньского языка не є тот процес тіпічный, бо дїти 
мають уж скоріше зафіксованы многы языковы явы зо 
словеньского языка, што може позітівно, але і неґатівно 
впливати на выучованя материньского русиньского 
языка. Тот момент ставлять до шпеціфічной сітуації ай 
учітелїв русиньского языка, на якых ся кладуть вышшы 
професіоналны крітерії - мусять мати добру представу о 
контактных пунктах обидвох языків і адекватно їх 
выужывати в практіцї. З другого боку, концепція учітелїв 
застерігать в мірї вжываня словеньского языка при 
выучованю русиньского: „Хоснованя словеньского 
языка при выучованю русиньского языка не мать быти 
барз часте, але скоріше рідше і обачливе“ (Jabur, 1996).

Концепція предмету русиньскый язык положыла 
основный фундамент про выучованя материньского 
языка Русинів в словеньскых школах по 1989 роцї. Єй 
дослїдна реалізація бы мала припомочі утриманю і 
пестованю народной ідентічности окремой мінорітной 
културы Русинів, але головно к утриманю і розвою языка 
предків, вжываня якого в літературній подобі в школї 
поступно отворило простор про далше росшырёваня 
функції языка русиньского етніка, про росшырёваня 
русиньскобісідного простору в розлічных сферах 
общественного жывота, выкликало природну потребу 
вернути ся к частїшому вжываню русиньского материнь-
ского языка главнї в родиннім жывотї і к поступному 
збогачованю русиньского літературного языка. За 
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приязных условій тото бы могло сперти одумераня 
основного жрідла про літературный язык - природных, 
жывых русиньскых діалектів, жывой бісіды. Властно то 
было єдным з основных цілїв цілого возродного руху 
Русинів по роцї 1989, якы найбівшы надїї на успіх свого 
новозачатого народноіденті-фікачного процесу вклада-
ли і вкладають до выучованя русиньского языка на 
вшыткых ступнях школ.

Уведжіня до школьского сістему материньского 
языка Русинів управлёвала друга концепція - Концепція 
школованя дїтей обчанів Словеньской републікы 
русиньской народности, яка выходила з основных 
прінціпів алтернатівной освіты і сполоченьской пожа-
давкы на освіту в материньскім языку. Подля нёй, 
выучованя русиньского языка ся мало зачати од 
матерьскых школ (дале МШ) з выховным языком 
русиньскым, котры мали взникати на основі жадостей 
родічів. Наперек тому, же предположіня к тому на 
северовыходї Словеньска были і суть, затоже в многых 
селах з перевагов по русиньскы бісідуючого жытельства 
ся як выховный язык паралелно зо словеньскым 
вжывать тыж русиньскый, офіціално в СР доднесь не 
екзістує ани єдна МШ з выховным языком русиньскым. 
За неповнїня той концепції можуть так родічі, як і 
компетентны інштітуції, якы даному проблему не при-
дїлюють достаточну увагу і не тримлять за важне такый 
крок реалізовати. Внаслїдку того дїти родічів СР 
русиньской народности ся в сучасности выховують, так 
як і до року 1989, в МШ з офіціалным выховным языком 
словеньскым або докінця україньскым, хоць в общім ся 
знає, же тот практічно фунґовав і перед роком 1989 
максімално в єдній МШ - в Пряшові. Думаме собі, же є то 
проблем, котрым бы ся мали занимати і зряджователї 
школок, т. є. Сільскы уряды, главно в селах з перевагов 
по русиньскы бісідуючого жытельства. Даный став 
очівіснї корешпондує і з неприязнов сітуаціёв при выхові 
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педаґоґічных працовників про МШ в реґіонах з 
домінанціёв по русиньскы бісідуючого жытельства. І 
хоць концепція в своїх перспектівных замірах раховала 
з їх приправов в рамках дакотрой середнёй педаґоґіч-
ной школы в Пряшівскім краю, але ани в тім пунктї ся єй 
цілї наповнити заты не подарило.

Прецізнїше ся Концепція реалізовала в сферї 
основных школ (дале лем ОШ). Становлёвала - на базї 
інтересу родічів - в ОШ створити класы, респ. ґрупы з 
навчанём русиньского языка, де бы ся вшыткы пред-
меты, окрем материньского языка, учіли в языку 
словеньскім в згодї з пропонованыма учебныма 
планами.

Перед тым, як выучованя русиньского языка было 
уведжене до школьского сістему, в СР ся реалізовали 
дві сондованя інтересу родічів. Перше в 1994 роцї было 
заміряне на становлїня інтересу о выучованя в 2. класї 
ОШ. Реалізовало ся посередництвом представителїв 
Русиньской оброды на Словеньску і єй членьской базы. 
В тім часї інтерес о выучованя русиньского языка мало 
251 школярїв. Друге, деталнїше сондованя проходило 
зачатком 1996 року посередництвом Школьскых справ 
выходного Словеньска там, де подля списованя людей з 
1991 року была найбівша концентрація русиньского 
жытельства - в окресах Бардіёв, Гуменне, Свідник, 
Пряшів, Стара Любовня, Вранов над Топлёв. Сондованя 
было роздїлене на дві части: 

 становлїня інтересу родічів при записї дїтей до 1. 
класы ОШ, при котрім родічі были інформованы о 
можности заведжіня русиньского языка до ОШ, 

 становлїня інтересу родічів уж школоповинных 
дїтей од 2. по 8. класу ОШ. 

Выслїдкы сондованя указали, же в 47 селах і містах в 
57 ОШ мало інтерес о выучованя русиньского языка 582 
школярїв, з чого выплинула потреба тїсной сполупрацы 
Міністерства школства СР зо Школьскыма справами при 
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гляданю реалных можностей заведжіня русиньского 
языка до ОШ. 12. юна 1996 в Бардіёві была робоча 
стріча заміряна на рішіня орґанізачно-педаґоґічных 
проблемів заведжіня предмету русиньскый язык і 
література до ОШ. Выходячі з нерівномірного інтересу в 
селах і в ОШ, были прияты слїдуючі крітерії: 

а) завести предмет русиньскый язык і література лем 
на І. ступінь ОШ, бо про тот были выданы і приправены 
на Школьскых справах учебникы (Букварь русиньского 
языка про 2. класу ОШ (автор Ян Гриб), Чітанка в 
русиньскім языку про 2. класу ОШ (Я. Гриб), Правила 
русиньского правопису (Василь Ябур), Орфоґрафічный 
словник русиньского языка (Юрій Панько і кол.), 
Словник лінґвістічных термінів (Ю. Панько), 

б) створити класу в рамках єдного річника або 
інтеґровану ґрупу з річників І. ступня в мінімалній 
кількости 6 школярїв, 

в) кінцём авґуста або зачатком септембра (1996) 
зорґанізовати одборно-методічный семінарь про 
учітелїв, котры мають інтерес учіти предмет русиньскый 
язык і література.

На основі приятых крітерій і вышше споминаных 
сондовань і по схвалїню основных школьскых 
документів (учебны основы, учебны планы) русиньскый 
язык ся міг зачати учіти в 12 ОШ (в Гуменьскім окр. в 
Збою, в Меджілабірьскім окр. в ОШ на ул. Коменьского і 
Духновічовій, у Свідницькім окр. в ОШ на ул. 8. мая в 
Свіднику, в ОШ в Ладоміровій і в Гаваю, в Старо-
любовняньскім окр. в ОШ на ул. Коменьского, Левоцькій 
і Штуровій в Старій Любовнї, в ОШ в Шаріськых Дравцях 
і в Чірчу, а у Врановскім окр. в ОШ в Руській Порубі). Але 
практічне рішіня проблему в реалности не было аж таке 
успішне як сіґналізовало сондованя, бо русиньскый 
язык у школьскім роцї 1997/98 ся зачав учіти наконець 
лем в 4 ОШ в двох містах - в Міджілабірцях і в Свіднику, 
што прямо корешпондовало з впливом културно-
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освітной роботы Русиньской оброды на Словеньску в 
тых реґіонах, яка ту мала вызначну членьску базу. 
Анґажованость єй окремых членів ся наконець стала 
вырішална як при взнику далшых основных школ і 
ґімназії з навчанём русиньского языка, так і высоко-
школьской інштітуції Інштітуту народностных штудій і 
чуджіх языків на Пряшівскій універзіті (дале ПУ) з 
Оддїлїнём русиньского языка і културы (1999).

В сучасности ся предмет русиньскый язык і култура 
як неповинный учіть в 9 основных школах (в окр. 
Міджілабірці в ОШ на ул. Коменьского і Духновічовій в 
Міджілабірцях, в ОШ в Радванї над Лабірцём, в окр. 
Свідник в Церьковній ОШ св. Юрія і в ІІ. ОШ на ул. арм. 
ґен. Л. Свободы у Свіднику, в ОШ в Шаріськім Щавнику, в 
окр. Стропків в ОШ в Колбівцях, в окр. Снина в ОШ в 
Стащінї, в Пчолинім і в ОШ на ул. 1. мая в Снинї) і в 
ґімназії в Міджілабірцях, як повинный в 1 ОШ 
(Шаріськый Щавник), а як проглублена форма штудія - 
на ПУ. 

Найчастїшым проблемом, якый навчаня од самого 
зачатку спроваджать, є недостаток кваліфікованых 
педаґоґів, бо аж од шк. р. 2003/2004 до практікы 
приходять першы абсолвенты ПУ кваліфікованы і про 
даный предмет. Споминана некваліфікованость ся 
доднесь рішыть орґанізованём курзів русиньского языка 
про учітелїв ОШ і середнїх школ почас лїтнїх вакацій раз 
за два рокы, орґанізаторами якых суть Штатный 
педаґоґічный устав в Братїславі і Методічно-педаґо-
ґічный центер в Пряшові.

Шпеціфіков дотеперішнёго навчаня русиньского 
языка є то, же як материньскый язык - з єдиным 
вынятком - ся учіть лем як неповинный предмет, зато на 
нёго не ходять ани вшыткы учнї той самой класы. Такый 
є выслїдок рішіня переважной части родічів школярїв, 
бо подля концепції, выучованя русиньского языка - і 
хоць є то материньскый язык Русинів, к якому ся 
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приголосили слободно - ся має реалізовати на прінціпі 
добровольности, жебы ся не повторёвали хыбы з 
насилного заводжованя україньского языка в 50-х роках 
20. стороча, якы серед русиньского етніка суть жывы і в 
сучасности. І хоць в тім часї ся насилно заводжовав про 
Русинів їм незрозумілый язык в позіції материньского, 
псіхолоґічный момент добовольности при заводжованю 
до школьского сістему русиньского языка має вызначну 
роль. А як основный прінціп ся заховав і при іновації 
первістных школьскых документів, бо і в актуалных 
учебных планах про ОШ є выучованя русиньского языка 
можне в трёх варіантах:

1. як неповинного предмета, якый ся буде 
выучовати, кідь на русиньскый язык ся приголосить 
мінімално 6 школярїв, причім выучованя може 
проходити в ґрупах сформованых з школярїв розлічных 
клас і річників,

2. як повинного предмета в двойгодиновій дотації 
тыжденно, 

3. як повинного предмета в першых двох річниках в 
двойгодиновій, а 3.- 4. річниках в тройгодиновій дотації 
тыжденно. 

Подобно про 5. - 9. річникы мож выужывати вшыткы 
три варіанты, лемже в практіцї фунґує лем першый з 
них. Аналоґічно то є тыж в планах ґімназіалных, де ся 
тыж реалізує лем варіант першый. 

В припадї універзітного штудія, од року 1999 
екзістуюча проглубена форма штудія на Пряшівскій 
універзітї даный предмет класіфіковала до катеґорії 
повинно волительных, што значіть, же по ёго выбірї 
штудентами ся про них став повинным і творив інтеґрал-
ну часть штатных заключных екзаменів; штуденты мали 
тыж право зволити собі з даного предмету тему 
діпломовой роботы. Діаметрално інша сітуація настала 
по акредітації бакаларьского штудійного проґраму 
Русиньскый язык і література в роцї 2005, якый од 
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академічного року 2006/2007 Пряшівска універзіта 
зачне реалізовати в акредітованых комбінаціях з 
іншыма штудійныма проґрамами (з руськым, 
нїмецькым, анґліцькым, словеньскым языком і 
літературов, історіёв, ґеоґрафіёв, біолоґіёв, музичнов, 
образотворчов, фіз-културнов і набоженьсков выховов 
на обидвох бого-словскых факултах в Пряшові - 
ґрекокатолицькій і православній) в рамках одбору 
Учітельство академіч-ных предметів. Чекать ся, же в 
інтересії выховы кваліфікованых учітелїв русиньского 
языка в другій етапі Інштітут реґіоналных і 
народностных штудій Пряшівской універзіты 
предложыть на акредітацію і проєкт маґістерьского 
штудія.

Сумарізуючі мож конштатовати, же заведжіня 
предмету Русиньскый язык і література до сістему 
школьского навчаня перед 8 роками собі выжадала 
неодкладна потреба заставити процес денаціоналізації 
Русинів і проявленый інтерес родічів школоповинных 
дїтей о выучованя материньского языка. Тот нелегкый 
процес ся розбігнув з великыма надїями, і подля нас має 
надїй на потенціалный успіх, але лем тогды, кідь самы 
Русины і найвышшы орґаны їх културно-сполоченьскых 
орґанізацій будуть раціонално уважовати над ёго 
перспектівов, а тым властно і над перспектівов цілой 
етнічной меншины. Б, на основі вышше уведженых 
фактів треба повісти, же русиньскый материньскый язык 
в порівнаню з далшыма сполоченьсконаучныма 
предметами в школьскій практіцї в сучасности має лем 
періферну позіцію. Подля нас, ёго перспектіва буде 
реалнїша, кідь ся в практіцї змінить приступ к нёму і з 
неповинного предмета ся перетрансформує до катеґорії 
навчаня материньского языка як повинного предмета в 
школах в реґіонах з над 20-процентнов русиньсков 
комунітов. Але тот ціль ся дасть досягнути лем путёв 
сістематічной културно-освітной роботы міджі родічами 
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школярів, бо, выходивши з другой концепції, така 
трансформація може настати лем з їх згодов. Думаме 
собі тыж, же сітуації бы помогла лїпша кооперація і 
сістемовый приступ окремых міністерств, партіціпуючіх 
на забезпечованю реалізації прав етнічных меншин - 
Міністерства културы СР і Міністерства школства СР. 
Але так само концепчна робота і лїпша кооперація 
етнічных русиньскых орґанізацій, в дїятельстві якых 
часто абсентує раціонална селекція міджі пріорітныма і 
секундарныма народностныма цілями.
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СУЧАСНА ПРАКТЫКА ВЧЫНЯ 
РУСИНЬСКО-ЛЕМКIВСКОГО 

ЯЗЫКА В ПОЛЬЩИ

Соціолінґвістычны обставины 
В тых днях як раз мият 16 років од величезного 

перелому - засіданя Округлого Столу, котрий стал ся 
початком новых демократычных часів, не лем в 
Польщи. То был тіж момент коли ріжны народны 
меншыны, а медже нима і Лемкы могли в кінци выйти зо 
своіх запертых середовиск і явні, свобідні старати ся о 
пошану для своіх прав. Прав до захованя і розвиваня 
народовой свідомости, тожсамости през поміч в розвою 
языка, культуры. 

Лемкы зараз по 1989 зачали орґанізувати структуры 
новой орґанізациі, котра бы ім забезпечыла можливіст 
діяня - в 1989 покликано першу лемківску, русиньску 
орґанізацию - „Стоваришыня Лемків” (далше СЛ - ред.). 
Як єдну з головнійшых ціли тота орґанізация поставила 
собі проблем розвиваня і кодифікациі лемківского 

1
языка , языка през 50 років не признаваного польском 
комуністычном владом. 

Нова ситуация выкликала новы потребы, а серед 
них і потребу опрацуваня вельох пiдручникiв i iнчых 
лiнґвiстычных материялiв i прац, котры повинны 
творити так теоретычну як i практычну основу сучасного 
розвитя лемкiвского языка. При СЛ основано Комісию 
Школьництва, котра зачала творити і печатати сондажо-

2
вы выданя підручників до лемківского языка . Основом 
ґраматычном і мерыторычном стали ся предвоєнны 
книжкы М. Трохановского „Перша лемківска чытанка” 
(Львів 1934) i „Буквар”. Перша книжечка для народных 
школ (Львів 1935). Товды тіж повстало сондажове 
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выданя „Словника” Я. Горощака, котрого остаточна 
версия буде печатана допіро в 2005 р. [так и не знаєме, 
вуйшла сеся праца, чи нїт - ред.] 

Зінтенсифікуваны діяня вельох люди, так діячів як і 
науковців, на річ лемківского языка ставали ся основом 
прац над кодифікацийом лемківского языка, над 
творіньом єднолітого систему едукациі. Появлювало ся 
штораз веце науковых прац о лемківскій культурі, 

3
літературі і языку . Найновшом позицийом є печатана в 
Ополю величезна лінґвістычна праца під редакцийом П. 

4
Р. Маґочіого „Русинькый язык” .

Найважнійшым моментом для кодифікациі стал ся 
1999 рік - выданя першой лемківской ґраматыкы, 
авторами якой были проф. Генрык Фонтаньскій і 

5
Мирослава Хомяк . Діло є комплетном ґраматыком 
лемківского языка, першом того рода працом в Польщи і 
ґраматычном основом систему вчыня лемківского языка 
і вшыткых підручників до вчыня того языка. Стала ся тіж 
основом проґраму лемківской філолоґіі. Додатковом 
книжком в цілым процесі кодификациі стал ся печатаний 
в 2005 р. „Словник лемківско-польскій / польско-

6лемківскій” . 
Сесы дві позициі стали ся основом цілого проґраму 

вчыня лемківского. До той поры учытелі лемківского 
языка з єдной страны хоснувалы ксероґрафуваны 
материялы дыдактычны печатаны през СЛ, а з другой 
лишены были свойой інвенциа і творчости. Манкамен-
том тых выдань был брак єдной (єднакой) ґраматычной 
основы - стандардовой ґраматыкы лемківского языка, як 
тіж низкій ґрафічний рівен. На початку третього 
тисячлітя проблем тот розвязала новооснована 
Фундация Спомаганя Лемкiвской Меншыны “Рутенiка”, 
котра заняла головну ролю в процесі творіня основ 
систему лемківского просвіщыня. Єй діяльніст, была 
мерыторычным дополніньом цілого того процесу. 
Завдякы фiнансовій помочи Мiнiстерства Національой 
Едукациі заняла ся печатаньом істнiючых уж сондажo-
вых 'стоваришыньовых' выдань пiдручників до вчыня 
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лемкiвского языка хоснуючы в цілым тым процесі тоты 
два головны стубы языка: ґраматыку і словник 
скодифікуваного лемківского языка. Вшыткы тоты 
позициі появляют ся тепер в усовершеных, барже 
атракцийных ґрафічні версиях. Фундация печатат тіж 

7
новы лемкiвскы пiдручникы i лiнґвiстычны працы .

Сучасна ситуация вчыня лемківского
Од школьного рока 1991/92 до Основной Школы в 

Устю Ґорлицкым введено язык лемківскій як факулта-
тывний предмет в нормалным проґрамі вчыня - то 
значыт што был то предмет необовязковий. Першом 
учытельком стала ся Мирослава Хомяк, авторка вельох 
прац дыдактычных і головний сучасний творец 

8
підручників . В слідуючым року лемківскій язык введено 
іщы до 2 шкіл - в Крениці і Розділю. Тот процес вводжыня 
меншынового языка до шкіл был проваджений уж на 
основі уставы з 1991 р. о системі просвіщыня (о вчыню 
меншыновых языків в публічных школах), котру приняло 
Міністерство Національной Едукациі. Устава дала 
народовым меншынам можливіст почутя народовой, 
етнічной, языковой та релігійной тожсамости - на внесок 
родичів школа зобовязана была зорґанізуваты і ввести 
до школы вчыня языка даной меншыны. З часом до 
чысла шкіл де ся веде лекциі лемківского языка долуча-
ли і наступны школы і єдносткы (часом то были медже-
школьны пункты вчыня). Тепер лемківского на рівни 
основных шкіл, ґімназий і середніх шкіл вчыт ся в понад 
20 школах на етнічній Лемковині і на західных землях 
Полщы около 300 учеників.

Істніє около 20 шкіл, в котрых ученикы можут вчыти 
ся лемківского як факультатывного языка в розмірі 2 
годині на тыжден. З той можливости користат в цілий 
Польщи около 300 учеників. В каждій школі вчыт ся од 
пару до парунадцет осіб (вынятком сут пункты, де 
лемківского вчыт ся 30-40 осіб). 

На терені етнічной Лемковины чысло учеників (стан 
на 2002 р.): 
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- основны школы: Устя Ґорлицкє - 8, Кункова - 6, 
Білянка - 6, Ґладишів - 30, Ждиня - 12, Розділя - 8, Крыґ - 
7, Бодакы і Бортне - 9, Крениця - 12; 

- ґімназиі: Устя Ґорлицкє - 6, Ґладишів - 10,     
Крениця - 5;

- захальнопросвітний ліцей в Ґорлицях - 31. 
На західных землях вчыня веде ся в:
- едукацийний пункт в Ліґниці -26; 
- основны школы: Бжоза - ок. 25,  Лешно Ґурне - 12, 

Пжемків - 15, Кожухів - 4, Бучына - ок 15; 
- ґімназия в Стжелцах Краєньксых - 7.
Тото розметаня на двох кранцах Польщы то 

наслідство повоєнных выселінь Лемків на Західны 
Землі. Розшмаріня по цілій Польши, статус языка 
меншынового котрий має оґранічений закрес ужытя 
справляют што чысло ученників не єст великє.

Лемківска едукация нижшого ступня операт ся на 
затверджений Міністерством Національой Едукациі 
авторскым проґрамі для основной школы і ґімназиі а тіж 

9
для середньой школы . 

Учытелами на початку были особы з педаґоґічныма 
кваліфікациями - предо вшыткым учытелі інчых 
предметів (польского або росийского) языка а денегде і 
православны священникы, котрых рідным языком был 
лемківскій. Розвязаньом того 'тымчасового' стану была 
Курсоконференция для Учытелів Лемківского Языка в 
Крениці, котру в 2000 р. во спілпраци з Міністерством 
зорґанізувало Стоваришыня Лемків. 36 осіб-учытелів по 
выслуханю сериі выкладів з ґраматыкы і методыкы 
вчыня лемківскохо языка та зарахуваню кінцового 
кольоквіюм отримало міністерялны свідоцтва котры 
потверджали іх компетенциі ґу вчыню лемківского 
языка.

Основом і єдным з найважнійшых діянь котры 
зепевняют розвитя і охорону языка є піднесіня го на 
рівен академічний. Уж в новых сполочно-політычных 
обставынах мож было зачати стараня про лемкiвску 
філолоґiю на выжшiй учельни. В 2000 р. Стоваришыня 
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Лемкiв звернуло ся з офiцийным звiданьом до соймовой 
Комiсиi до справ Народовых Меншын о можливiст 
отворiня в Краковi напряму де мож бы вчыти учытелiв 
лемкiвского языка i де мож бы водити науковы баданя 
над тым языком на академічным рівни. Комiсия 
выступила до двох краковскых учельні: Педаґоґiчной 
Академii та Ягайлонского Унiверситету з просьбом о 
однесіня ся до той пропозициі. Середовиско Інституту 
Схiднославянской Фiлолоґii ЯУ (де мал бы быти 
отворений напрям) одмовило можливости покликаня 
такого напряму на што радо пристала ПА, котра згодила 
ся тото ввести до свого проґраму, та филолоґiю вести як 
подвiйну филолоґiю з росийском філолоґійом (анало-
ґiчнi до уж істнуючого в Інститутi Неофилолоґii напряму 
„філолоґія росийска з нiмецкым языком”).  

В академічным 2001/2002 року торжественно 
отворено на Педаґоґічній Академіі напрям: „філолоґія 
росийска з русиньско-лемківскым языком”. То перший 
примір в цілій істориі кєд лемківскій язык ввошол на 
рівен академічний, на рівен выжшой учельни. На 
найбарже престіжову польску учельню о профілю 
педаґоґічным, де вчыт ся будучых учытелів, введено 
подвійну філолоґію, на котрій студенты берут участ в 
полным проґрамі з обшыры росийской філолоґіі і в 
полным проґрамі з обшыры лемківской філолоґіі. 
Студены - абсолвенты той філолоґіі стают ся філоло-
ґами і росийскыма і лемківскыма - з вполноважніньом 
учытеля росийского та лемківского языка. На конец 
студій боронят маґістерску працу з обшыры росийской 
філолоґіі а дыпльомову з обшыры лемківской. Іх званя 
то маґістер росийской філолоґіі з языком русиньско-
лемківскым.

В проґрамі, окрем росийознавчых предметів, 
находят ся лемкознавчы, а то: практычне вчыня 
русиньско-лемківского языка, описова ґраматыка ру-
синьско-лемківского языка, знаня про культуру і історию 
русиньско-лемківской языковой обшыры, русиньско-
лемківска література, істория русиньско-лемківского 
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языка, конфронтатывна ґраматыка польско-лемківска і 
украінско-лемківска, стылістыка русиньско-лемківского 
языка, методыка вчыня русиньско-лемківского языка, 
дыпльомовий семінарий з русиньско-лемківского 

10языка  - разом творит то систем 10 годин занят 
лемкознавчых тыжньово. Ґраматычны предметы веде 
проф. Генрык Фонтаньскій, автор лемківской ґраматыкы 
з Інституту Східньославянской Філолоґіі Шлеского 
Університету в Катовицях, методыку проф. Януш 
Гензель з Інституту Неофілолоґіі Педаґоґічной Академіі, 
літературу, культуру з історийом та практычне вчыня 
языка др Олена Дуць-Файфер, адюнкт в Інституті 
Східньославянской Філолоґіі Ягайлонского Університе-
ту, а практычне вчыня лемківского Тома Квока, 
докторант в Інституті Славянской Філолоґіі Ягайлон-
ского Університету.

Перший раз в істориі Лемкы достали находу што-б на 
выжшій учельни могли студювати філолоґы, специя-
лісты, будучы професіональны учытеле лемківского 
языка. Нововыкшталчены молоды люде станут ся 
новом кадром учытелів лемківского.

В тым році на філолоґіі находят ся 3 ґрупы студентів: 
на 1. році студює 17 осіб (зачынало 22), на 2. то 6 осіб 
(зачынало 12), а на 5. роцi 2 (12).  Проблемом поперед-
ніх років был брак, недостаточне чысло кандыдатів на 
студія што знеможливляло отвераня слідуючых 
напрямів каждого рока. Прото през два рокы не мож 
было створити 12-особовых ґруп і тепер сут лем 3 ґрупы: 
1., 2. і 5. рік. Остатні два рокы чысло кандыдатів было 
велыкє, рекрутация ся удавала - влони на єдно місце 
старало ся веце як 5 осіб, што є найліпшым свідоцтвом 
популярности напряму. В звязку зо змінном кількістю 
кандыдатів, Сенат ПА рішыл, што од того рока рекрута-
ция буде проходила што два рокы - тото має забезпе-
чыти стале фінансуваня і сталий наплыв кандыдатів. 
Того рока перша ґрупа, може не барз чысленна, кінчыт 
філологію - будут то першы, в полни выкваліфікуваны 
учытелі лемківского языка.
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Як ходит про методы вчыня, то ситуация котра 
возникла на филолоґіі є свого рода прецеденсом в 
просвітній лемківскій істориі - перший раз языка 
лемківского вчат ся особы не будучы Лемками, што 
выкликує інчый підхід до той квестиі. До того часу, в 
основных і середніх школах на лекциях лемківской мовы 
присуствували лем етнічны Лемкы, особы котры в 
більшій мірі знали тот язык з хыжы, котры выросли з тым 
языком. На студиях то нова квестия, котра вымагад 
предо вшыткым інчый проґрам наукы. Прото тіж занятя з 
практычной наукы лемківского языка веде ся подля 
авторскых проґрамів самых ведучых.

Перспектывы розвитя вчыня лемківского
Присутніст на лекциях лемківского языка ци інчых 

лемкознавчых занятях не лем Лемків помагат языкови 
выходити з етнічного, меншынового або уского 
наукового простору, ставаня ся нормальным обчым 
языком, в котрым мож ся комунікувати не лем в 
лемківскым середовиску. Хоц язык не є хоснуваний в 
комунікациі урядовій (позвалят на тото нова устава о 
меншынах) то такій выхід вельо значыт. 

Велику ролю в розвиваню лемківского просвіщыня 
одгрыват выдавнича діяльніст Фундациі Спомаганя 
Лемкiвской Меншыны “Рутенiка”, котра в спілпраци з 
Мiнiстерством Національой Едукациі выдає штораз 
ліпшы мерыторычні і барже атракцийны ґрафічні 
книжкы, підручникы, помочи дыдактычны і праци 
науковы. В перспектыві пару років выникне потреба 
створіня комплєтного єдномовного словника лемків-
ского языка, як тіж правопис і нова, академіцка ґрама-
тыка.

В цілым системі просвіщыня помали видит ся 
проґресывну тенденцию в розвитю так едукациі на 
нижшых ступнях просвіщыня (росне чысло шкіл і пунктів 
де мож ся вчыти лемківского) як і на выжшій учельни, де 
в остатным році на 12 місц было веце йак 60 кандыдатів 
(в кінци принято 22 особы). Тото вказує на заінтересува-
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ня Лемками і языком не лем зо стороны корисників того 
языка, але і інчых, што забезпечат саму еґзыстенцию 
напряму філолоґіі.

Як остатній етап і поміч розвитю мож занотувати, што 
на початку 2005 рока підписано в кінци Уставу о Народо-
вых та Етнічных Меншынах, де уставово заґварантува-
но опіку і розитя для вшыткых меншын, в тым і лемків-
ской (русиньской). Першым ефектом котрий выпливат 
безпосередньо з уставы то покликаня Комісиі Спільной 
Ряду і Народовых та Етнічных Меншын, котра є ко-
рдынатором і дорадцом Совіту Міністрів. Сеса устава, 
як і вельо підписаных скорше устав державных і медже-
народовых дає надію на охорону і свобідне розвитя 
лемківского языка.
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Kraków 1997.

4 Русиньскый язык, red. P. R. Magocsi, Opole 2004.
5 H. Fontański, M. Chomiak, Gramatyka języka łemkowskiego, 

Katowice 1999 (I wyd.); Warszawa 2005 (II wyd.)



Русинські листкы І. 27

6 Choroszczak, Słownik łemkowsko-polski /Słownik polsko-
łemkowski, Warszawa 2005

7 Підручник до вчыня лемківского языка в зеровій класі: Ю. 
Прокопчак Буквы-малюванкы, Warszawa-Legnica 2003; Книжка до 
початкового вчыня: П. Трохановскій Буквар, Warszawa-Legnica 
2003; M. Chomiak, B. Matała, Język łemkowski z komputerem, 
(ćwiczenia gramatycvzne i ortograficzne), Warszawa-Legnica 2003; M. 
Chomiak, M. Górska, Słowniczek tematyczny: Szkoła (polsko-
łemkowsko-angielski / angielsko-łemkowsko-polski), Warszawa-Legnica 
2003; M. Chomiak, M. Górska, Słowniczek tematyczny: Dom. Człowiek. 
Przyroda. (polsko-łemkowsko-angielski / angielsko-łemkowsko-polski), 
Warszawa 2004; M. Chomiak, Język łemkowski - kurs podstawowy, 
Warszawa-Legnica 2003; M. Chomiak, Język łemkowski. Częśc 2 dla 
szkoły średniej, Warszawa 2004, M. Chomiak, Język łemkowski. Część 2 
dla gimnazjum, Warszawa 2005; H. Fontański, M. Chomiak, Gramatyka 
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1993; Вчыме ся і бавиме, ч. I, кл. II, Ліґниця 1993; Назывникы і 
часослова. Лексикальны гры і забавы, Ліґниця 1993; Вчыме ся і 
бавиме, ч. II, кл. II, Ліґниця 1993; Вчыме ся і бавиме, ч. III, кл. III, 
Ліґниця 1995; Вчыме ся і бавиме, ч. IV, кл. III, Ліґниця 1996; По 
лемківскы о языку, литератури і культури, Ліґниця 1998, Шкільний 
словник тематычний (Школа, хыжа, природа), Ліґниця 1998; В 
спілпраці з ФСЛМ 'Рутеніка' повстали: M. Chomiak, B. Matała, Język 
łemkowski z komputerem, (ćwiczenia gramatycvzne i ortograficzne), 
Warszawa-Legnica 2003; M. Chomiak, M. Górska, Słowniczek 
tematyczny: Szkoła (polsko-łemkowsko-angielski / angielsko-
łemkowsko-polski), Warszawa-Legnica 2003; M. Chomiak, M. Górska, 
Słowniczek tematyczny: Dom. Człowiek. Przyroda. (polsko-łemkowsko-
angielski / angielsko-łemkowsko-polski), Warszawa 2004; M. Chomiak, 
Język łemkowski - kurs podstawowy, Warszawa-Legnica 2003; M. 
Chomiak, Język łemkowski. Częśc 2 dla szkoły średniej, Warszawa 
2004, M. Chomiak, Język łemkowski. Część 2 dla gimnazjum, Warszawa 
2005; H. Fontański, M. Chomiak, Gramatyka języka łemkowskiego, 
Katowice 1999 (I выд.); Warszawa 2005 (II выд.).

9 M. Chomiak, H. Granatowska, P. Trochanowski, H. Duć - Fajfer, M. 
Wanca - Szawluk, A. Kwoka, Program nauczania języka 
łemkowskiego(rusińskiego) do szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN-DKW- 4014 - 133/99 z dn. 
31. 03. 1999 r. i M. Chomiak, Program nauczania języka łemkowskiego 
(rusińskiego) dla szkoły średniej(liceum, technikum, szkoła zawodowa). 
Kurs podstawowy. Dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN-DKW-
4015-7/00 z dn. 18. 09. 2000 r.
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10 1. рік: практычне вчыня русиньско-лемківского языка (90/90); 2. 
рік: практычне вчыня русиньско-лемківского языка (90/90), описова 
ґраматыка русиньско-лемківского языка (60/60), знаня про культуру і 
історию русиньско-лемківской обшыры языковой (30/30). 3. рік: 
практычне вчыня русиньско-лемківского языка (90/90), знаня про 
культуру і історию русиньско-лемківской обшыри языковой (30/0), 
русиньско-лемківска література (0/30), істория русиньско-
лемківского языка (0/30), конфронтатывна ґраматыка польско-
лемківска і украінско-лемківска (30/0). 4. рік: практычне вчыня 
русиньско-лемківского языка (78/90), русиньско-лемківска 
література (26/30), стрылістыка русиньско-лемківского языка (26/0), 
методыка вчыня русиньско-лемківского языка(26/30), дыпльомовий 
семінарий з русиньско-лемківского языка (0/15). 5. рік: практычне 
вчыня русиньско-лемківского языка (60/60),  дыпльомовий 
семінарий з русиньско-лемківского языка (13/30).
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