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ПИТАНЯ ЯЗИКА 

ЛИТJEРАТУРНИ язик ЮГОСЛАВЯНСКИХРУСНАЦОХ 
НА VНИВЕР3ИТЕТСКИМ ПРЕПОДАВАНЮ 

(У вязи 3 видаваньом "Уводу ДО славлпскей филолоrиї" 
проф. А. Е. Супруна) 

Язик Руонацох ЮJ10славиї преДrCтаlВЯ єден зоз СУЧНIСІНіИХ славян
СІ"ИХ шпературіНИХ МiИlК:РОЯ3lИкох, ry ХТОірО'му ти:ж так J]р!ИПащаю rrpa
дищанокю-горватrCКИ у Австр!иї, МIQIЛИЗІю-горватск:и у Италиї, Щ,езу
юци банаJ1сК!о--болгарсКіИ и преЙr'мурок:о-словенски, ре3lЯіНСК:И у Ита
лиї, кайкавоки и чакавски "паетични" язики у Югосла'J3:ИЇ, кашубоК'и 
у Польскей и дзеПО!Є\ЦIНlИ ДРУГИ (ап. о, ТІНІМ іГ1(щрО'бно ry монографиї А. 
Д. ДУЛИЧеІНlка: "СЛaJВIЯlНСКіИ литера1іУРНИ М!ИіКірОЯЗИlКlИ. ВОПіроси фармо
ваня и ра3іВИТ!І(lУ " , ТamlИН: Валrус, 1981, 323. беж). у остатlНЇХ дзешец 
pO'roax СВОЙЮі10 раЗіВIИТЮУ РУСіІШ іНзи:к ше розвил до Ієщнаго з. най
ФYlНlкционаЛ[-ІЄЙШИХ литературних МіІІКРОЯЗИlках: на НЇМ ше пгре:по\Ц>аlВа 
у шкали, емитує ПРОІ1Рами рацИlЯ [.f телевизиї, ДРУЮУЄ уме1lliїЦКУ, 
школаку, 1ha'l'KOBO-[]іотrул,arрну>и другу литер.атуру, пerРlИоrдичнlИ ВlИЩalНЯ 

итд. З є:дним славом, оста'J1НЇ дзешец РОКіИ rуключели 'Р'усІ\'И Я3ИК ДО 
ПОЛrOlжerня оБЕ1кта У1НИіВерзитетаКIОJ10 преlГющаВаіНЯ - до верху ХТОіри 
нє досцигол ищеaJНЇ Iєдerн ДірУЛИ славя:нюКіИ литературіНИ ми;кро:яз!ИіК. 

1973. року, ЯК пазнате, на Филюзофок:им факултету НОrВОСaJДОІЮ['О 
УНIИJВерзитеl1а ОJ1воре:ни ЛerКl1а:рат за 'Р'уск:и 'язик хтори IнащиrвЙОlВаJ]И 
студенти р'ИЖіН'ИХ спеЦИlЯЛІЮОЦо,х, же би і,прстали науково оснаlВlИ ма
цеprинrаюого язика и мали П:раІВrO ,ВlикладralЦ га У шкали. Оід 1981. ірОКУ 
позбеРaJна и перша tpY[]ia СТУДеІНТіОХ-РУСlНацах, ,кат]JIИ бу:цу СТ'У'ДlИраlЦ 
ІНЩе Н'Є1СТІВОІрену ,,руску фИЛОІЛОІ'IИЮ". Роби ше :и на 'ОНОВlаню roатедри 
рускаго язика :и литератури (або Институту РУСИНИСl1ИКИ), хто:ру за
думал Інще М. 1\11. Nачиш. СП тато уж 'Витварене - :НaJДІЮМ. []рекл.). 

ИrнтересаlВ'alНЄ за Р'уски язик пану'є Інє ЛЄlМ мед3ІИ РrуснацаІМlИ, и 
НЄ лє,м У ЮІ1Ославиl. Тот МJIкроязик ІІосташ rOБEJКТ іIКllу!І<,аIВИХ IВlИГЛrЄ'ДО
ВalНЬОХ И за гранїЦУ, да створело предУСЛrOrвияза YII03lНlaJВaJНIЄ 303 Ініім 

и студентах загранїЧlНИХ УlНивеР3lИтетrOХ. ЄіЩно з перших праБOlваlНЬОХ 
у llИ1М iRапРlЯiме - Дірryкюване у БидаlНЮ "В'И[]JейшаІЯ ШІ<,ола" у М:инraку 
року 1981 - то 'Учеlбн~\к "YlВo,iд до сл:ав:ЯIНlскей фИІЛОЛО:r1Иї" (432 боКlИ). 
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ТОІ перти ОOlВ!Єї1ClК:И учебнїк та;кей фз:йти ІЮ войни. Наго аl13'І1Оре -
доктор фИЛОЛИr'ийних наУІЮХ, професор Катедри сла'ВJlнокей и общей 
ЛИJНr'ВИСТИКИ Билоруского ун!Иверзитета Адам ЄВr'енєвич СУПРУІН и йо
ГО СО'ЩJуднiJjк АлеаЮalЩЦrp МИХ. Калюта. 

Учебrнїк злажени зоз штирох часцох: "Славянски 'я:зики" (б. 
6-139) "СЛаБ!ЯJНіЄ ry прешлосци (б. 140-237), ,,3ЯіВelНЄ славЯНIСКеіЙ ПlИ
СМelНОаци" ~б. 238-284) ІИ ,,3013 IИ!стоrpиї СЛalвянскей филаоюr'иї" (б. 
285--401). З.аК'люченє \НІаБолане "АктуалlНlИ задачи славIИС'ГИ!КJИ" (б. 
402--415). 

По першираз до учеБНЇlюа таrКей фа1ЙІ1И 'У'Н'єшЄІНИ ІИ матеrplИЯЛIИ 
у ВіЯЗИ З0l3 сла:вянс::юrnм:а лите'Р'аТУРНlИм:а МИКРОЯЗlИками. У тим И 
ШВИЖ!ОСЦ ІИ IНlОlва'l1QРСІКІИ ХаІрактер '110[101 учебн]ка. За ПJpеіП!СТаБlИТе1ЛіЯ 
МlИкораIЯЗИЧН:ОГО 'ІІШ3ета сучаюней славlИ'Ї проф. А. Е. СУПРУН в'Иі5rpaJЛ ли
тератryplНlИ :язик ЮЮСJШШЗЯilНСКіИХ РУОНацох. 311ИМ УВІЯЗИ оба'ЧіИМе же 
то IНiЄ перше :ЙОГО ~aaнOlВlaНiє матери"qлу PYOКJOГO Я3ИКJа. POIКY 1980. у 
авоєй кнїж[К;и "ПрепО:ЦаБаНIЯ зоз ЛlИНr'ВіИСТlИJКlИ" ироф. А. Е. Oyu:тpyн 
п:шnе ю рryоКіИМ Л3lИку лк Ю є.ЩН!ИіМ ЗОЗ олавЯ!НіСКlИХ ЛlИтературнШ( IЯзи

кох ~ап. А. Е. СупруlН: "П;реIIЮДaJВaJН!я: зоє ЛИlНr1ВlИСТИіКИ", МИНСК, ви
давательство Би:лOlРУСіІЮ:ГО У'НИlверзитета, 1980, б. 51-52). 

Уж упершеіЙ ЧaJСЦИ учеБНЇіК'а, меід3ІИ СУЧaJС:НІИма слаВЯIН!С!КlИма 
ЯЗИКaJМ)и ше ВіИіДзелЮ!є и "МИІІ{]РОЯЗИК УЗIІQОГ.о РО3ПірєсцеrpаіНlЯ" - .я31ИJк 
ЮJ10слаВЯIНЮКІИХ РУіОнацох (б. 6). После IОIП:ИООВaJНЯ ШИЦ1КИХ ОУЧ'aJШlIИХ 
СЛaiВlЯjНСіКІИХ ЯЗlИКОХ ПJpоф. А. Е. Супрун !и цалу часц rюшвецує РУОКО
МУ іЯ3ИlКУ (б. 137-139), операюци ше на роботи arвTopa 'Ю'Ю ІІр'ИКalЗУ. 
Ту ше, IОсоблj}JЗО, іП)аБа зrurальни 31НalНя .о р'У'ClКJИХ НalселіЄ!Ньох у ЮJ10-
ОJ]аJВіИЇ (места разселЬОВaJНЬОХ, КУЛТУіІJ\.НJИ цеІ-І1~РИ, назва .язика), ПО11ИМ 
ше ПраБИ ,нєlвелы�уy екоку:рзИіЮ у J3ЯЗИЗЮЗ ПРИісельовзіНЬОМ РУIClНіацох 
да БаЧ!КJIИ и АРУШІХ местіОХ. Прюф. А. Е. СУПРYlН ОКіреме бєшеіД'У'Є о 
Іючатroо'Х РУСКОГ0 лtитerpаl1YРНОГО ЮИlка, о ДііяЛіНОСЦИ г. l<!остеЛЬІНИlка 
и М. М. КоitJИша у ПЮреІНЮ .яЗ'Иlка И ,йаго усовершавrаню. Як ПРіИ[(]JIlаід 
р''Ч'ОІЮ[1а TeKC11ry, rClIJipruм 'К!отропlO студент!И ладнrи: ДОСТЩ общ:и пюняца 
о р'У'dКИМ :ЯЗИКJУ, цитиров,ани ВwJJріИВКИ 303 ІШОні г. Костель,нИlка 
"К!ажци Д3е1НЬ", Нап'И'СaJней 1903. раку. Нащ.aJТєй ше Д1аІва ХaJРaJктеrplИ
СТlИJку r'рафиї и дзегюєдlНИ ФОlнетіИЧ,ни :и r'раІМаї1ИЧНlИ J]РlИ\кмет'И руакого 
.язика. 

Часц "РУIОКіИ язиж" IlIipоф. А. Е. Супрун ЗalКОіНЧУ'Є зоз слоrвами: 
"Приклад руо'К'ого л!ИтературlНОГО IЯЗ[J1КН УLКазУrЄ же як у В[-N1О1ДIНІИХ у
СЛЮІВИЙЮ!Х мож rpаЗІВИlВац литеРlal'У;РНИ язик, гоч ВОН 'и релат'ИіВIН<О 
У3іЮОГО ха:сНіОВа:ня. На ПірIИlКJ11адзе ріус:к:ато язи:к:а ше мож УПОЗfНialЦ з 
Д3000'Є\ПіНlИiМа іОПЄЩіИФИJЧlНима РIIlIСами РО31ВIИІВaJІ-f:Я МИ!К;РОЯЗa::JjКlОХ, оообл'їво 
У сла'Вя:н:оКІИМ Я3IШJJНrим шведе." ~б. 139). На к,онцу Д'ата литература 
(7 НaJСJЮіВіИ). )(;alОНУЮЦИ ю, СТУДеІНти ше Г,ОДrНІИ Іюдробнєі1лле УПОЗіНrац 
3 /ИJC'ЮIРИЮ, сучаюн!ИіМ СТІаном іН СТірУКТУРУ іріуского ЯЗИІка, а тиж TalК 

и з ООІюв!н:и:ма етапами ріОЗВОЮ РУrCкей литера:тури. У ПОЄIДIИНОС;ЦОіХ, 
ІЮПір'И дзе[]оє\Цних роботох alВTO'pa ТИХ ШОРИКrОХ ~ВrOlНи, скоrpей ШИЦlКО
ГО, ;ЦОСтупіНіИ ~EJМ CTYДeJНTOM ООIВ'ЄТСКIИХ Ylниверзитето!Х, ПОlНеже оу 

пуБЛIИJІШіВaJНИ !На !рооийоКlИМ \Язику И У СССР), проф. А. Е. СУПРУІН іІІре
поручує ТІИЖ 'Т,а;к "ПраБОiIIlИС Р'УСIEЮro ІЯЗ'ИІІ-аа" (1971) и "П РИРУ'ЧІНИ тер
МИНОЛОr'ИЙIНIИ СЛО'ВlНЇК серБСКrогарваТОКО-РУС:К;О-'У'краі;нсКсИ" (1972) М. 
М. Кочrиша. 
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Так руски сЯЗИК ІНа Зlаслужени способ натал СІВОЙО МОСТО Ме\ЦЗ!И 
ШИЦКіима сучаСінима слав.ЯlНскrима ЛіИтераТ:УРН1има IЯЗИIКами. ~aPa!КTe

РИlСТИЧlНе же lєден 3 пе!рШ!ИХ 'рецензентох ,yqебн]ка "УlВод ДО I!С!ЛаБЯ:Н
Clкей фИЛrO'лоrиї " , проф. ЛЬ;JЮВОКОГО унивerpзитет.а К. К. Трофимович, 
на оамим початку СВОЄJЙреценз'Иї обрацм повагу НalУ'К:ОВеІЙ Я'В!НOrСЦіИ 
на lНужносц У:КЛЮЧОВ,aJНя 'РУОКОГ0 ЯЗlИКіа :до унивerp3ИJтеї1ClКОЛО yqеб!Нї
КJa іИ ТОТО оюваJ1iИiфИ'КЮlВал '~K !НlОlВатороки 'Крочай, :JGaJCНіОВIИТИ И нryW<IНИ, 
п?Неже, пише ВОН, "необхіДІНО 31натіИ про іонУ1В.аннл M;UKPOMOB, ТІИ'М 
бшьше, що й спеЩaJлісти \ЦОІсі про їх іСIНУIВaJНiНЯ знаооТь \Цуже мало ... 
ТаіКИМ ЧіИl:ЮМ~ ,ВlКЛЮЧffdНIЯ rOДlнієї З міюромов У посіб:нш)к !Не МОlЖе 
ВlВlажа'І1ИСЯ ЗаІИ1ВИМ, !Навпа!К'И - і:к:ОРИСНrим" І~ОП. "МОВIОЗНraJНстВіО", Київ, 
1981, ч. 5, б. 88-89). 3 тим У ВЯЗИ, lН'а драюциносц материЯJЮХ Р'У
ОКrОIЮ язика '.f.UK оБЄlКта УlНивerpзитетского пrpооаДаБ!alН!Я YlКаз.ал :У свlО!ЄЙ 
реценз'Иї yqelбнїка "Уво;ц до СЛаІВlЯlНlокей фиЛОЛОr'иї" 'И ВlИ3!НlaJЧlНи 
оовє'Гски СЛaJ3iИСl1а, проф. НlИюита Ильї'Ч Толстой. 

У заключу:юцей ча:сци учебlНЇіК!а "АіКтуалии задачи слависї1ИЮИ" 
проф. А. Е. Оупрун пюдп;агуlЄ же "за фOlР'М'ОВraJНЄ iИJСТIОРlИї IIШIJЦК'ИХ 
ок!?емних СЛaJВ)'J'НСК'ИХ Лrитературних язикох :на єдинственей теоретrич

неи основи з перспективу одкрива:ня типолоrиЙіНих ПРИКlметох 1O'КJpeM

них ЯЗИіК!О!Х,ЇХ IНaJСТ,alВalНя ІИ роввИ!В3ІНЯ" ~б. 409) ТІИЖ та:к ;ваЖlНіИ ІИ м:а
терияли Лrитератур:них МіИКіріОязlИК!ОХ, меідЗИ Кlотrpима IIЮ,йвeIКJII]И СТУ

ПelНь СОlВеРШelНlСт:ва ДООЦИГОЛ, ОЧИІВионо, ЛіИтератуірНИ ЯЗІИІК ЮIГООЛаБіЯН

ОК!ИХ Руснщох. Мож ше н:аздава:ц же рry:ск:и матерИ!я:Л бу;:r;зе 'ОД те
р.аз прицаГОlваJЦ CTaIЄМlH:Y увагу авторох УlНіИверзитетlОКИХ учебнШкох 
СЛаБ~нокей фИЛ:О'ЛОr'ИЇ. Нє л!єм ЗОВ COBrЄTIOКJOГ0 Союзу, а!Л!є іИ ШlИlpШе. 
3НаІНlЄ :о РУОКШІМ :ЯЗІИІКУ, ИJсїючас:ніО 303 ЗіНaJНьом :о дrp:у["1ИJX СЛаБЯІНІОЮИХ 
Ліитератvрних МlИКірОЯЗИІ<JOIХ, без ОУМНІ]ву БУlЦзе да[]р!йіНЮШИЦ ище 
векшюму зБЛїЖ<ОIВ'alНIІО нароіПіОХ ЮТ1ОІолавиї и СОВ'ЄТОКЮJ10 Союзу. 

др Александер Д Дуличенко 

5 



ДАЄДНИ СОЦИОЛИНrВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НАСТАВИ 
РУСКОГО fі3ИКА 1 

Традиций,НІИ ПОЛя lВИГЛ'ЄДОВ3JНЯКJОТРИ уходз,а до СОIIЩЮЛIИН['іВИСТИЧ

НЮТО до:мену, пресцераоо ше у рIL"КНИХ НaJJJРIЯМЮХ, преПЛlєтаюц!и ше 

З03 вєлїма ДРУІ1има lНаУ!КОІВіИ1Іі1а ДИСЦИlПлинаІМИ. Мед:::1И тима ПОЛlЯМИ 
ше нахО\Цза2 писменосц, язична стандаРіЦизац;ия и >І<'УЛТlура бешеди, 
ІЮ1шrм ЯЗИІCJИ у к,ОіfГГaJКТУ, '13 ецейязичнооц , еОЦИЯЛіна стратифrш('alЦИЯ 
язика, ЯЗИЧJни ІН щрryжтвени премЄіНКіИ, ООIЦJJЮ~ПОЛИТIИЧlНIИ іИМІПЛИЮЗlIJ;ИЇ 
язика, ОДНОlIIIеlНЄ ЯЗlика CIIpaJМ нациї И :ЩРУ,ГИХ кате[':ор;ий,ох, и велї 

ДРУI1И. 

Ми ше з тей rнагощи за:тримаме ЛІЄМ ІНа да:єдних СОIІЩІІОЛIИlНі[''ВисТlИЧ

них проблемох НaJСТail3И ІНа РУОКІІМ язtИJку, юотріИ зме з,амеrpІЮІВали у 
раміИЮОХ преучо,ваня XjааНО'l3аlНя маlЦеринClЮОГО и НЄМaJдерJIнraroо['о 'ЯЗlИ

ка при стре,ЩНЬОШЮОQюкей младежrи руокей народlНОСЦИ У ВО'ЙJВОДIІІНИ. 

З ТИ1\і ЦJИЛЬОМ, 1974. року ОКОінчеlНе ВlИiIIИТОВaJН!є ШКОЛ:ЯРО'Х те
ДИІПlН1Єй rrИ:Мlназиї "ЖaJРІ<сО ЗреНЯIНИrН" ЗОЗ Вербасу - од'дзeuтЄIНЄ У 
Русюим КереСТ'У'ре, 'ІЮТр!ИІМ мацеrpИ!НrCІ<'И ,язик РУСI<crИ. Вишrюванє 
оroончаване з ПО!МОrЦу а[нкети СЛ-3roотра вироБЕша У ИНСТИ'J1VI'Y за 
мадярсI<crИ IЯЗlИJК, ЛJитераryру и rryн["ароло['ийни ІВИГЛ'ЄДOlВaJНіЯ, авто'р др 
МелаНlІІя: М:икеш. После шеЙlСЦОХ роюох оroОlнченє ПСIВТОірlНе ВIІШ1ІИтroва

НЄ з ,аІнкету еЛА, іюотре мало да;ц ПОДПЮЛrНєйшry еЛIIlКУ О преlIІЛІЄТalНЮ 

Ма'ЩРО и М!JIКІірО факторох стреДіКУ у хсюнюваню ,я3ІИІка. 

У laJНa:.тrиЗІ'И lВецейнЗlИЧіНЮСЦИ ДРУЖТlВеней заю,IJJНЇЦіИ ше муши rв~Kaц 
до огляду деМО['рафиЙіни пощатки, бо Ч'ИСЛОВ:НООЦ Ж'Р'йlДЛОІВIИХ бешед
нїкох ЯЗЮЮХ У ,ІЮНТа!КТУ дава яЗИЧІну хар:актеРИСП1!ЮУ :ЦРУЖТІВеIНОГО 

С'гредюу, а язичlни стреДОIК Нalйбар)ке'Й ре['IУЛУЄ РOlВlнювагу, або аж 
преаз.агу, Я3lИЮО'Х у К<Оlнт,а:кту 'у вецеЙIЯЗИЧ'RИХ З3:IЄДlНЇЦОХ. 

Спрам перШrИX irlO!цаl1ЮОХ ПоrnЮУ зоз 1981. року, IВкупне число 
Жlительох ВОЙJВО:П;ИНІ'И ВIИJНОШИ 2,028.239, з чого 19.307,aJба 1% 
Р'У'онацох. 

1971. року у ВОЙВОДІІНІІІ була 250.000 ШІ<са;JJЯIРОХ ощ І ІЮ VIII 
класу ОШЮВlНО'І10 ВОСІІИТаня и образОlВаlНЯ (з Torna 2.500 ПРОІВащзели 
наста:ву на Р'УСІ\'И'М язику), нєшка маме 190.000 ШІ(іQlЛЯ:РОХ (з 'ю['о 
1.900 ІІрова:дзи ІнастаІВУ ,на РУIСI<crИМ ЯЗИК::У). 

Значи, заЛrашшасц дзецох рускей НaJРОДНОСЦИ з 001Ю!ВНИМ ВОСІІІИ

ТalНЬОМ И обр:азованьом диреКТI!Ю ПРО[]ОРЦіlюrнаЛlне О\ЦНОIIІЮНЮ ІВкуп

НОГО ЧіИсла жительства у Войвод:и:ни и В!JIНІОШИ тиж та:к 1:100. 
Пред дзешец :роками на ТlИХ 250.000 ШЮОЛЯРОХ ПРИXjодзели 

10.000 на:ста!ВНЇtЮИ, ЗrНіаЧІИ на 25 шroолярох 1 lНaJCTaВlH~K. У IН1ЄШЮайшим 
чаше дружтвена бірюа и у Ш1U\і [ЮГЛJщзе дала '1ІЛО'ДИ - Іна 17 шroО'J]Я
рох ІІріЮЮДЗИ 1 IНнставнїк. ПРІИ школяil'ОХ roотри ПРОІВ'а:дза наста'ВУ на 
руOКlИМ IЯзикry TO'liO ОДІЮШеіНЄ ВИJRОпrи 15: 1. 

lToTa робота, у дакус ширшим оБФИ'У, читана :на СОВИТОВа.ніЮ друж
твох за применюну ЛИНlrвистик:у ,Ю,гославиї, ~oтpe було отримане у ок
тобре црешл:ого року у ЗaJtpебе на тему: IООЦИОЛИНІГВистика и НlaCTaB~ язика. 

2др Ранко Буrарски: "Предмет и методи социолингвистике , Збор
нік роботох зоз К!онференциії на тему "LНзик и іДРУЖТВО", НОВИ Сад, 1976. 
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МедзіИТИМ, треба надпоlМНУЦ ж_е ](,вашпет IІЮJСТalВИ [НІє ЗЛ'Є[JШ31Н!И, 
цо 3Ін:аЧJИ _же и 1II0іІІріИ злєIПШ<VН!я: ЧИС,ЛОІвого О:Ц:НОlIIIelНЯ - юСТ lВелї д,РУ

I1И фaJЮ10lРИІЮТРИ В'ИіПатра, нє уважени У ДОС'liаТОЧlней ,М'ИірIИ. Д~Ma 
ше, НaJсaмnредз, на ООЦИОЛіІШ-І['ІВИСТIИЧ'НIИ фаКТОірlИ <о lroотрих треба ВІО
ДЗИЦ рахунку у образоввJНЮ НЗJСТ:а!ВНОГО кадра и ІІірIlpИXТ<ОlВаlНЮ rнa
CTaвНiO~ГO Мlатериял'У у УСЛrОІВИJЙJОХ вайводянскей 'Веце%я'З'И'ЧНlOlСIЦІИ 
вообще, а о'креме сербакогорваТСіЮО-РУСКеМ. 

РО3ЛіИКа у теОrr',рафС!кей дистprибуциї Я3lично-е11НЇЧJlШL,{ !1рУIJIОХ у 
l<'OHTaKтry услювює ірОЗЛlИЧ\ни реалии МожЛjjвосци іГЕ]лrменкlИ ИJНСТИТУ

цианаJ]ней ДВОЯЗіИЧJІЮаци. ТаіК CtГЮМ едЗIИ 51 Оі!1ШТіІІНИ у ВroЙlВОідIIlНИ, 
Руснацох юст у 32. МеіЦЗ'ИТіИІМ, у 29 ЗІНііх IНаіСТalВУ на рryююим ЯіЗlИ.ЮУ НlЄ 
можлїве орІ1аНlИЗО!В'ац, бо ІВку:пне ЧИСЛО шюоляrpох у ШИІЦЮИХ к:ласох 
ВИlНIОШИ менєй iЯJК 50. 

НWЙJвецей Руонацох 'EJCT 'у РусКіИІМ КереСТYlре (5.427), КЮIЦ'Уirpе 
(2.624) и Дюрдьове (1.714). Єдина у ТИХ !МестlООС ше іВОСПИТНО40браз<оІВ
НИ IIpOlЦec ОДБИJва IНд РУСКИlм ЯЗ'ИJКry. 

Продентуа:лно, РУ'СІН!ацох у ОДlІюшеню на вк"JiпIнє число ЖlИте
Льох 'ЄДІНО'І10 Меіста у а6СОЛУТlНей веКіШИНИ ,ЄСТ 'EJДИНІО 'У РУСк:иlJ\і Кере
СТ'У'ре (94,59%), у Еоцуре тот Піроцент В!ИНОШИ 59,24, а у дrюріцыoвеe 
41,88%. 

У РУСКIИМ: Керестуре, ПріИ ОбраЗОlВlНIИіМ центре "Пе11рО К'УЗ:МЯК", 
'ИСНУЄ школа за ІІрафеОИЙ:НОУіН'aJJJipя:меlне IОбразоІВr8.IН'Є 'и ВОС'[]И'l'а'НЄ [І'ріоо
НОГО, КУЛТYlРlOлоrіИЙJНОГО и :пре:кладате:лынІ[lQ IНіапрЯIМ'У. Зав ОПOlМlнyтtИМ 
БiИJп:итованьом облалer-ІіИ 40 школяре І іИ І1 класи, ДО П'ІЩЦ:Сl1а:вя юдну 
трецИіR'У ВIКУШ-ІОГIO числа шюаuш!рох ТіИХ ,клаоО'х (119). НастаlВlНІИ Я..3!ИJК 
у тей ШКОЛІИ РУОК'И. ЧИСЛО' ШКJOшrрох IЮОТріИМ :русюи іЯ3ІИІК !НіЄ маце
ринсКlИ, а ІІроВ'адза Iна:стаІВ'У наl1И1М ЯЗИlКУ вельке (79, oЦrНocнo 2:1), 
да [JjредставіЯ барз вrигодну Clитry:ацlИЮ за ВИПИТОВaJНЄ lВербаЛlfШІХ ИІН
теРaJКЦИЙОХ медзи ообешеднї,ка:мlИ, дзе ше :як релевантlНlИ ПРООJJ!Є'ГaJЮ 
ООНОІВНіИ елементlИ м'Икростред'К'У (нац!ИанаЛlНа ІІр!ИІІа!ЩноСіЦ иступень 
ДВОЯЗИЧlНООЦИ) и фактори маlЮРОС'І1редку (фа!Ктори rНаселrєня). 

Кампарируооци фреквенцию ха:ОНОіВаlНя мацерИНіскоrга Я3ІИКа у 
рижrних бешедНlИХ CiИ'J1YiаlJ)ИЙО'Х 'у іЯЗИЧН'ИІМ кому,ниюова'Ню ВIИПИ1'QIВ'аІН!ИХ 
з оооба:миР'У'Clкей (ЗНaJЧJИ 'Иlстей) нараіЦIНОСЦ'И, rooHrCTaTolВ~a;нe же ше 
Ма!ЦеріИНСЮИ ,н311Ік Інайве:цей xaCIНY,Є у бешедней СіИтуациї Дом:а3 , а най
менєй [На Я,ВIНіИМ ме:аце. СербоroОГО!рlВатС!ки язик ше 'НаЙЧlaJстєйше ~a
с:нує у :ситуациї у ШКОЛИ, ІІОТйJм на явним месце, у ДРУЖТJВе, IИТД. 

ЗнаЧlИ, рСХ3Л!JIЮИ ry хаClнюва:ню мщерlИlНlClЮОГО и :нємацериrНОКОГО 
ЯJЗИіка усЛ!овени з РИЖНІІИІМа бешеДrНима аи:туациями. НЄФОРМaill1Ни 
аитryациї (у ДРУЖТlВе, жюа:ма, ;цolМa) , У'СЛОІВЮЮ чаJCтеіЙше XaICHOB:aJHe 
МalЦepйJНОКJОГО ~3ИІ(,а як еербсroО[10ірватClКОГО. Ус:итry:ацийю'Х дзе ше 
ЧУВСl1ВУ;Є веroше приaryС11lЮ IИІНІституционалlН;Оro фактора (у ШКJОJIІИ), 
ООНОВНІИ фа:Кl1ар ІІрИ юпредзеJ1ЄНю за 'Є1ДЄіН з ДВОХ ЯЗlI1!roа'Х то іЯ3ІИ!К 
'В'ОClI1lИТJIо.образОВIНОГО ПрОlЦ0са, ;ЦОК язик стреДffiУ з ['-ОТірОГО []10JXO~за 
ВИiПlИІ1ОВalНИ ма дрry,ГОIrpЯДОIВIН mшїв. 

ЗДеталмщйши податки и таблїч>КОВ'И приказ о тим видзиц У Збор
�-І1Ку робот ох зоз К!ОНіІ'ресу дРУЖТВ'ОХ За прим:ен:єнулиНlI'Вистику. котри 
О'І1Рима.ни у :маю 1980. року у Бoorpадзе. 
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Кед ше роби о оитуациї н'а 'явним .месце, треба наГЛaJllИЦ же 
ЯЗИJК ІНаселЄlНЯ .в!Пл1іву,є на Івибор 'l\iІацеринского яЗіИl.к,а кед собешеднїк 
Руонак. Руоюи язик ше частеЙіше XJaCHY:f, з огляіП:О'М же ше rpоби о 
виключно русюим :населєню, алє ТОТО нє ма вплїв на J;;аЮНОВа!НіЄ серб
ОКЮ'Г,ОРВl3тского . язика зоз собешед!Нїко.м котри !НЄ Руснак, 60 ше у 
УСНІИМ ко.мУ;НИ1ков3ІНЮ З при.падн)'ками другей народносци хаlOНУЄ ви

ключно сербскоюоrpваТіСКИ язик. 

ЗІНачи, роби ше о Ієдней ДВОІязичней З3lєщнїци и О ПОіЦ[]ОЛІНей 
гюзней, СіимеТРИЧlней іЦіВJQЯЗИЧfЮСЦіИ при шюолярох рускей ІНаrpодносrци: 
ко:тrpи .можу ПЮlЦnОJ]НО пременїц СВОй ІКЮД И ПОXJаСНIQlВ3ІЦ и іИJНша:ку 

фонолоrийну структуру и синтаксу, и паСИВіней, асиметrpИЧіней, IJ!И
С3lней або аж теXlнїчней Д,ВО:Я3IИЧНООЦИ, т. 'є. о Р:ОЗУМЄlНОО рус'Кого 
ЯЗИіка, алє нє И сnоообносци бе"illедоазац на тим язику при JIrЮОЛЯrpо!Х 
КЮl1РИМ РУіОКJИ язик IНє мацериноки, алє котри пrpо:ващза настаІВу :на 

руоКІИіМ \Язику (аж. iИJМ и лодзина мацеРИНJСКОГО язиК!а - ру:оки \ЯЗiИJк, 
а нє серБСКОГOlрватски!). 

Значи, дво:язичrнИ нє лом лрипаднїКй рускей іНаро!Цносци, алє И 
ПРИIJlсщнїки ширшеМ з3lЄДІНЇЦИ, до нам дана МОЖЛ1-:ВООЦ бешеДОіваrц И 
о фУНікrционалней ДlВОЯЗ1ИЧНООЦИ. 

Ту, ВlИ'РО:ЯТIНО, вше -ест моцна мотивация же би ше ообешедlfйІ<Jа 
(у <НaшlИ'М случаю ношителя ВОСПИТlно-обrpазоіВНОТ'О проrцеса и товари
ша) розумело ІН же би ше, IИСТО так, розумело тевто цо ше му бе
шед,ує. 

До тей іЦВОЯ3іИЧіНОСЦlІ, чlИЙО IJ.И]jреlНЄ углавНlНм єд:н.оом:ислове, 

Т. 'є. идзе ОЩ руского язика ry сербоюог.оРіВ,а:тскJOМУ, Пір!ИJIlIЛО ше на 
два способи: зоз безпостредни.lVl, каждодньовим конта:кт.ом житель
ства зоз МИ!IllaJН'ИХ еТlЮЯЗіИЧlНlИХ стrpедюох и ученьом друтого, IН'ЄМlа

цериноюо['о JIз~:к:а прейr образОВІней, школекей системи, сред:ст:во!Х 
ЯІВНОГО IИiнфОРМОlВ:аня !и орr3Jн!Изова~их формох културней и П'О'ЛlИ'ТИ'Ч
ней роботи у рaJМlИiІ~ОХ ШИіршей дружтвеней за:ЄДіНЇIЦiИ. 

ПерilIlИ іИ IQiСНОВIНИ проблем іЮОТРИ наступа при ,щвOrЯЗИЧJНmc бе
шеднrкох и 'єдней !и д:ругеМ Ф3lЙТіИ, ,:к,отри попріИ н~кашнього (:або пер
шого) IнаучеліИ ІНще ,єден (други) ЯЗlИiк то язична ИlНтерференіЦйЯ, ІІЮ
тра ше манифестуіЄ у VJi3!скеЛ1Х фОРМО!Х, як НаІІ1РИКЛaJД: стrpl3НСIК!И 
аКЩelНТ, ЯЗИЧlне М'И!ІІ.JJaJJ,:rє, IНЄ!ЩЦИіома1JИ!Ч1не ВlИiражОВaJНЄ, ПО'ЖІИ!ЧК!И, КJai.JIіКИ, 

семанТИЧіне JJО'iКlИ'Чова:нє итд. 

Бешедуюц:и: .о IИiнтерфереIЩИJЇ, ФранцузrкlИ ЛlИJн"r'lВlИiст:а Март!ине 
I1вари же у С1Jв:ари ІЄСТ бaJРЗ ОІ1ран1ЧЄlне чиоло ЯЗіИчних: ВИрТ'УОLЗох lКо-
11рИ ше м.ожу слYiЖJИЦ з ДlВOMa і3ібо вецеМ я3iИlкамІН, а же би [Не Нt3icтy
пела язична интерфе;ренция, 'К'отра ше може зявиц на шицюих уров
ныоx язикох У ІЮlнта:к:ту и на ШИЦКіИХ ст1руп!ныо •. 

Цо ше ДОТiИlюа релациї МОіЦел - rpеплика, т .є. олова як го 
ВИІ1Ваrp.яю ЖрiИlЦлО!Ви бelIIIеднїюи ЄДіНОТО ЯЗіИюа ІН ІЮIЖІИЧен<оТО еле
мента .як гlO lВ1!Г1варяlIO бelIIIеднrки другюго ЯЗiИlюа, 1Jреба натлашиц 
єдну ДРУЖТ1ВelНlУ ДИіМензию: іреплику муша превжац !и дру1ГИ 6е
шеднї,:к'И, :а НЄ лєм ГЄВТ10Т ,К'отри ю перши rюхаIСНОВ:ал. То би бул iПrpе
ход зоз ха:оновшня У бешеди іП:О CTa!EJMHOrO )GасновalНя у іНЗИК-У. У Т1ИМ 
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преходзе при ШІЮЛЯlРОЙ руокей народнО/сди РОЗЛ:ИКУ'ЄіМе три СТ'УіІІН1 
дифузиї4 : 

1. п:рерvцаВaJНЄ - ке:ц двоязични бешеднїк хаону'Є алтернатіИВ
ІЮ два ЯЗIИЮИ, та у.вЄ'дзе ДО своей бешеіЦИ 303 ДРУГОГО :Я:ЗIИ)ка З:ЮД[]ОЛlНіО 
нєадеюватне слово; 

2. :интерференцию зоз: 
а) субс1lИТУЦИЮ - подполним заменьOlВ31НЬОМ єдней системи або 

даєдней часци 3 ІПРУГУ, 
б) кюмут,ацию - змЄНЮІОіЦИМ хаОlюваньом обиlЦ'ВО!Х системох, 
3. интеrрацию - :кед шестранск,и елемент 'Ij'ІШОІІЮЄ дО системи 

Я3ИіІ~а прима:теля. Теди ше XJa:CHYIЄ материял Є:ІЩJ1OГО іНЗіИlК!а у друтим 
язику щк утвердзену [ЮlЖІИЧіку за котру ше :нє чувствує же 'є страноке 

СЛОВО. 

При интерференциї, !Кед бешеда о pyc:ko-серБСІ<Jогорватокей Щ!ВО
язичносци, треба СПОМНУЦ и МЄlдзиязичrне іІ'rдеНl'ИфИКОІВ'aJН:Є, т. є. в'Иєд
начоlВ3ІНє елементохєднаго язик,а з елементами другого. Як илустра

дню, назначиме приклад идентификациї фОНЄlмах 'ть и ДЬ з'Оз оерб
СI\lОЮРlВаТ'окима фоненaJМ!И lї ІИ 15. 

Интерференция нзйчастейше ОПOlнтана, алє и СВlИДома, Н3М!ИІР
на. у Н3ІйвеКJIIlИМ ЧИІ.І.ІЛ:є случайох є ИНДИіВидуална, гоч ЄtвидеНТОВaJНіИ 
и случаї дзе lВOHa така ЗВіИчайна іН обща же постава влаон~цТ'Во ца
лого колекпи:ва. 

Окрем ЯЗИЧНlИх проблемох, кот.ри у ВЯЗИ З ИіНтерферЄ1ЩИіЮ, 
важни ІИ оropемязіИ'ЧНИ; :вони часто ООЦИЯЛНИ іН ПСИXJолоrlИЙНИ, а дзе

кеди аж и ЇЮІІШіДОК гюТ'реби 'або моди. 

Гелена Медєши 

4ПодзелєНlЄ вжате спрам др Рудолфа Филиповича, Контакти !Язикох 
у теориї и nракси. 3аrpеб. 1971. 

9 



ПИТАНЯ ЛИТЕ РАТУРИ 

ЗНАЧЕне и МО)КЛІВОСЦИ русиниетичних ВИГЛЄДОВАНЬОХ 
У НАУКИ О ЯЗИКУ, ЛИТЕРАТУРИ, ФОЛКЛОРЕ И ИСТОРИЇ* 

Седма ІИ оома децеНIИJI тога ВlИку хар:аКТЄіріИстичrн:ІИ и тю тим же 

ок;ончене значне 'ПJpедзер:анє у И'нтеРДіИіСЦИПЛlИНaJріНИJС ВIИГЛ,Єl!IiаtВt3:НЬОХ, 

и то :НЄ лєlМ ry ПРИРОДНИХ, алє ІІІ 1'1 гумани:стиЧlНИХ lНaya<lOX. Окремии 
интерес, уК!аза:ло ше ПЛОДНJИ, оптраlВДCtlНIИ, ГУМ3ІНіИСТІИЧНІИ іН'ауіЮИ МaJЛИ 

за ~акволани аТlИlЮlВ1О ЗJIlВе!НЯ. Да тей файти ЗЯlВelНЬОХ спадаю іН ПРIИ
рода и статус \Язика, ЛlИтератури, фОЛіКЛОірУ и историї PycНlaIЦaoc 
вообще, и Оік,реме у ЮIЮСЛaJВіИЇ. Кед лавеме же РIу:онаци єДИJІЮ ry 
Югаславиї в'ИтвореЛІИ rrраша пестовац и rpОGlВивац леr'iИТlИlМlНУ ВlаІЦиаіНa:JI

ну културу, теДlИ тот фaJКТ НЄ ма Л'є:м наусК!аву, 'алє ІИ гюлrИТlИчну 3ІНач
НОСЦ, 'И ВОін ,гутоrplИ 10 даIШЛЇ;ЩІЮСЦІИ ІJIOІЛИТИКІИ з~щП!нїцтtВа и potВНla[1paJВ
ІЮСЦИ у СФРЮ. 

3іначносц И мо,ЖЛЇIВОСЦIІІ rpУСИfШКТIИЧНИХ виглєдованьох у наУіКИ 

а язику, литератури, фОЛК:Ліоре и IИС'ГОірtИl ше указую пrpаве у cer'MeH
ту хтори ше ОДІЮШИ Іна ЇХ атипоВlОСЦ. Сами ІЮ себе, ЯВІИ!К, ЛlИтера
тура, фолклор ІИ :ИСТОРИЯ Руанацох у ЮгославlИЇ ТІО :JЮМ !(Іден ВИіЦ 
рО3іюонареносЦіИ, да знаЧJИ богаТСТІВ:а швета, и ЇХ наУІШIВ'И о[ltИс би бул 
ОnРaJНЇЧе!Ней знаЧlНiОСЦИ без корелацlИЇ заз другим а 'ВИ'ДамlИ швета, 
ЯЗИіК!а, об:ичаЙ!ох'И историї. 30З тагга СТaJНО;ВИСІШ у наlУКИ :нєт меншlИ и 
веКІПИ наради, 60. праву 3Iна'ЧНlОСЦ одредзу:є мира ОIКіремIНОCJЦ'И, ровли
RИ іИ \єй рефлеюс ІНа cтymeHЬ ОВlИдамасЦІИ .о зложеlНОClЦИ ситryаЦlИ!Йах И 
зявеньох. Преl'а т.о Інагада же бlИзме ше .о[]ИталlИ до зробе!Не а !Ца 
ище маж зрабиіЦ ry 'рамиКО'Х іруаинlИCТИЧНIИХ IВ'ИГЛЄіЦlо!в'аньОХ. 

*12.0ктобра 1981. року на Филозофским факултету у Новим Садзе 
отримана св\ЯТочносц з нагоди снооа~я 'и Іюча'І1КУ роботи студИйних rрупох 
за руски IffЗИК И литературу и румунски ЯЗИК и литературу. На СВІЯТОЧНОС
ци прИ!суствовали предстаВНЇlКИ Филозофского факултета, ~ниверзитета у 
Новим Садзе, САП ВоІйводИJНИ, городу Нового Саду и руского <Явного И кул
турного живота. З тЄіЙ нагоди пречитана тота робота, Є1й основни: текст. 
Фуснотки уруцени: паЗНєlЙШІе,за оБЯJВlйюванє у "Творчосци". ОсновІНМ текст 
святочней бешеди обіявел и новосадоКlИ "Дневник" од 5. Ніовембра 1981. 
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Руски JIЗ'ИК іІf'3JСТaJЛ 'у карпатсюим ,aJреаЛ1Є И у нім ше оба'Чл~во 
пререзую И30r'ЛОСIИ 'у:країнского, слов:ацк.ога и ПОЛЬСКОГО 'язиК!а. У 

ВойвадИlНИ РУСКlИ ЯЗlИК ЖИЄ уж 240 роки нєпреrp:rшно у lК!онтакту 30З 
3ІраДНlИМа слав~Я!НlСКlима и IНЄЗРОДІ-1има ін'сслаВЯіІ-ЮКИМ'а язик:амtИ, М'а

ДЯРСКlИм И IНlємец:ким 1 . Тота нєпреривна KOIHTIC\JKTHa оитуация, ХТО'Р'а 
ше премесцала у ч:аше ЮД іК!арпатского ПО П3ІНОІНlСке :гюднєбє, .о'мож
лJiвює виглєдаваНlЄ !вецеіЙ зявеlНЬОХ ЗОЗ ШИЦЮИХ ЛИНr'IВIIJJСТИЧIНIИХ СТа!На
виакох. Кельо IClитуаЦlИJI зложеіНа, указує и u:rитанє :rюХ!а:цзе!ня и т'ене
~Чlней ЗРОДНООЦІИ РУОКОІг.о зоз д'Р'угима слав'ЯlНоК'Има язrrками. Од 
канца ХІХ БИКу ІЮ Нlєшка 33'СТУilJ'анtИ И оБГРУНТОІваЙіlИ ТрlИ теритоrplИЇ: 

1) українока, ІЮ хторей 'Рус'Ки язик У Ю[юслаtВиї wаДИфИіК!О'В'aJНИ 
заХ!ОДНіа-утк:р:аїнсfК'И диялект. Теорию заступали В. Гнатюк, А. Коваль, 
М. МУШИНJка И Н. и. ТlОлстой2 ; 

2) СЛОВСІ'І.ЩШ теоrpи\Я, па хтоrpей русКJИ язик у Ю'гослCl'ВИЇ IкаlП!И
фиюаВaJНIИ ВОСТОЧJНlа-<СЛОlвацки диялект. Теорию заступаЛ1И Пастрнек, 
СоБОЛ'EJБОЮИ, Брох, ТіИ:ЮИ, ШкryлтетlИ, ШТОЛЦ3; и 

lЗа тот час руски :Я'ЗИК примал іЯlЗИЧ!НИ суБСТІрат зоз ІЯЗИКОХ у контак
ту. ~ тим смислу вредна робота 'ЮлиЯ!На Рамача Дублети у руским язику, 
одбранюна іЯК маtистерска теза на ФИЛЮJLОІtийним факултету у Беоrрадзе 
концом 1981. ~ Н1Е1й ше тот субстрат ВИЛУЧУЄ ІЮ язикох. Окреме значни ре
зултат Рамачовей роботи то ПОIIIИС лексики Ліка IJ!ревжата лєбо витворена 
по углядзе на модеJI'И зоз сербскогорватClКОГО и українского ЯG!Ика (калки). 
Так видзиме же по угл!ядзе на сербокогорватски ЯЗИК регистровани коло 
2.400 іЄДИ:Н'КИ, док по УГЛlЯ'дзе на україН!ски коло 500, 1110 РИШYlЄ два проблеми: 
перши, указу,є ше же спонтани впmв язика стредку вельо МОЦНJєіЙши як 

свидоми У рамикох .Яlзичного плановаН!Я руского язика после 1963. року; 
други, указу,є же ше такволана укра:інизация руского іЯ:зика, іЯ:ка ше брала 

за зло Миколови КО"Ч'ИШiQВИ У о~редзених ситуацийох, єдноставно неоено
вана, погрИІПНО толкована, бо вона по Рамачових пода тк ох наївна спрам 
сербскогорваТСК€1Й габи .яJка заПJшоску,е наш .ЯlЗИК по сили каждодньового 
живота иобективних животни:х процесох на .яки не мож свидомо вплїво
вац. М,оцни арtумент у прилог Кочишови. 

2Випита.й В. Гна'І1ЮК, Словаки чи Русини?, Запиоки НТШ, Львів 1901; 
М. Мушинка, Володимир Гнатюк - пеp/lllий дослїднин: життя и народної 
культури русииїв-українців Югославиї, у "Народни приповедки бачвань
ских Русинох", Руске слово, Руски Керестур, 1967; А. п. Коваль, Українці 
в Югослави]', ~овознавсТІВО, Київ, 1967, ч. 2; п. Чучка, О чим шведочи ан
тропоиомия воиводянских Руснакох, Шветлосц, 1973; Н. и. Т'ОЛСТОіЙ, Слав
янские региональние язЬІки и их функции в совремеИНЬІЙ и донациональ
НЬІй период у "Славянские литераТУРНЬІе ',язЬІки в ДонациО'Н!альньrіЙ пери
од", АН саср, Москва, 1969. 

"Fl'. Pas:trnek, Z nejvychodnejsich щігеСі ullerskoslovensk;Ych, "NаІЮlСюrpіs:nу 
s]югпіk ces:kos101Vensky", Ргаlш, 1898; о. SоЬюlеv,s'kіj, Ne russkie, 'а slo,,'aki u "Etno
gгаfі(~еSlkое' oboz.renie", 1398, Ьг. 4, str, 147-149; о. Broch, Studien уоп йег sIova
kisch-kleinrussischen Sprachgrenze im оsШсhеп Ungarn, Skгїfter udgivne аі Viden
ska])slse}Slkabet lі СhІ1iJstіапіщ п. Klasse, 1897, пг. 5, 1899, пг. 1; Joze:f SkU!ltety, 
Odkial' sп "rusl!:i" obyvateIia bacskeho Keresztura а Kocura? u "Slovenslk!e Pohl'ady", 
ХІХ, 1899, str. 555-557; Fl'. Tichy, Jihoslovansti RHsini, Slo\'ensk:Y Prehled, ХХ, 1927; 
Jozef Stolc, Slovenske narecia v Juhoslavii u "Kulturny zivot", Bratislava, 1947, 
bl·. str. 22-23; Eugen РаиІі1ПУ, Dejiny spisovnej slovenciny. І. Od zaciatkov az ро 
Ludovita Stб.га, Bratislava, SPN, 1966, stг. 86. 
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3) лрехо,Щна ТВаРИН, !ІЮ хторей ше руски язик іВИДЗИ ЯК ко:ци
фикоnана П'реходна бсшеда медз~и восточносложщку ІИ заXJодноу;країlН
ску (3. Штибер, Ца:моел, П. l(>ирай и А. д. Дуличенк:о)4. 

Мена СІПОМНУТИХ JШJJН:['ВИСТОХ маю угляд у СЛаБIИСТИШI, ,алє без 
ОГJIЯДУ ІНа ТО110, проблем: остал :нєришени іи наука треба же б!ІІ Г,о 

4Isp. S. Czambel, Slovenska гес а jej шіеstо v гошпе slovllinskyh jazykov. 
1. Osnovny а rny malterial гесоvУ-. 1. Vyehodnoslovenske nагеСіе. Тu:rCianlsky Sv. 
lVIaTtin, 1906; Z. Stieber, Ze studібv паа gV'larami slowackimi poludniowego Spisza, 
I.ud Slowianski І, 1 А 61-133, Krak6w, 1929, :iJsti, Jeszsze о dia!.ekcie wscho.dnio-, 
slo,vackim,~bidem, П, 1 А 32-41. 1931; :Vsli, Ze studібw паа dialektami .wsch?,dnlOSlo
wасkіші, dNdem, Ін, 1 А 140-151, 1933; :iJsti, Kilka u,wag о slowacklch dlalektach 
Spisza, 1934, ibidem ІІІ, 2 А 191-194; 

П. Кирай, О прехоДним: восточнословацкии-карпатоуrорским: диялек

ту у Мадярс'кей, Шветлосц, 1975; А. Д. Дуличенко, Славянские литератур
НЬІе МИКРОяЗЬІКИ, Советское слаВlяноведение, Москва, 1981, ч. 3. 

Шицки ту начишлєlНИ роботи и запварlяче єдней зоз ТрОХ теорИІЙ'ОХ о 
припадносци и походзеню РУСКО:ГО \Я1.3ИКа У Фа1lПІЛИї слав,ЯіНСКИх !ЯЗИКаХ не 
єдини, нє ІЄДИ:НИ хтори пишу О тих проблемІОХ, але су углядни пюзнавателє 
язичнеій проблематики. И :юол,о того, проблем lІ'енетичних зродносцох остал 
нєришени, а тиж 8JНЇ проблем статуса руаи::ого іЯ'зика и литератури. Библ:ио
rрафия нє rroдполна. Наведзени значни роботи, углавним перши при ІІОІЄ
диному авторови о наведзен€!Й проблема:ТИБJИ у серу!ї текст'ох и полемикох 
пошвецених походзен:ю руского IЯGика. 

Ту место же би ше спОмла и ОДЛlИЧна КНlїжка А. д. Дуличенка, Славян
ские литературНЬІе МИКРОЯ:зЬІки, Таллин "Валгус", 1981, Х'l'ори руски IЯlЗИК 
видзи :як 'єден зоз МИК!РQШЗИJКОХ. ДО микроязикох Дуличенкю учишлЮlЄ: ру
ски УЮГОСЛaJВИЇ, rpаДИ1Щalнско-горватски, молизко-горватски, ПРЄійrмурско
-словенсу,.,и, чакавски, каіЙкавски, ба!Натоко-болгарски, КаІІІУ'бски, лtя:ІІІКИ, 
в ос'Гочнословацки, КJаРіПатоугорски (,язичиє) и резянски; спомедзи роман
ских - каталонски и rалици!йски, оардински и фриулски, провансалски и 
валонски, ан;rло-норманди!йски и Ше'Йсц реторомански; спомедзи І'ерман

ских - феройски, шваlйцарскю-нємецки и луксембуржски. Значне же ше 
на шицких микрqязи:юох пише и литература, гоч нє 'КОНТИНУОВ3іНо, И же по 

вел'їх прикмет ох тоти литератури іВиталню Вlязани за контексти бл)!зких на
ционалних литературох: поведзме, кашубска вІязана за контекст П'ольске'Й 
литератури, феройска за контекст даНСlКеій, ІЕровансалска за контекст фран
цузкей, чакавска и ка'Й'кавска за контекст горватскей итд. 

Тиж так, ту место же би ше спомли два податки. Перти, же Петар 
Дь,ордїч ру:ски язик видзи \ЯJкєден зоз зююднославlЯlНСКИХ (у КНJЇжки Ста
рославянски язик). Други же авторе А. Е. СупрУ'Н и А. М. КаЛіЮта у к:ніжки 
Введение в славянскую филолоll'ию, Минск, 1981, наш руски \ЯЗИК учишлєли 
до lІ'рупи IЮЖlНослав'янских ~зикох. Ту ше у Бази зоз тим муlШИ повесц же 
наш руски іЯ/ЗИК южносЛ!ав:янClКИ по своІї'м rеополитичним положеН1Ю и по 

тим же ІЄ :нюрмова:ни медзи Ю~Ю1ма СлаВ\ЯіНами:, алє 'І'енетично патраци фа
мили:юслаВIЯНСКих язикох, по СвоІЄIЙ структури, вон H~I'дa нє будзе Ю!ЖНО
славiЯlНСКИ. УгЛіЯДУ СПО'МНУТИХ ли:н;rвистох тот превид и баламута, кед ви
дзиме же [х мерадла були структурални и :r'ене'І1ИЧ'Н!И, нє були нужніИ, го ... 
лєilVI 'зоз стаrновиска Нlауки. :rv'Iедзитим, радує факт же руски IЯЗик у Югосла
вИї вюшол до видогляду шветових славист,ох. Тиж та'к, !П!рИ Дуличенхови 
мушиме спомнуц нєдостаТОЧlне познаваJ3Jє руске!Й литератури. Информова
че 'Му витворели з д06рей часци н;ЄТОЧlНУ и превозидзену слику о рускей 
литератури. 
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ДефинитіИJ3НО /Р!ІІШела. Випатра ми же тот проблем треба обраЦ!ИЦ: 
В'Іши'ювац систеrм:у руск:ого язика, ЙОІ10 ІІ'Р'ИРО:ЦУ И ФУIНIК'ЦИОIIЮіВ1аІН'Є, 
а Нlє лєм :ЦО РYlонаци превжали ОіЦ СЛОlJ3акох, УкраїіНЦОХ або ПOlЛЯКЮХ. 
Треба гЛ'єдац системН'и пр а:вил:носци , а н!є меХalНЇЧНУ Iмтиnа:нlliIу цу_ 
ДЗlИХ елементох5. 

Руск:и ЯЗ!ІІК нормовани. Зробели т'О Гавриїл КостеЛЬНlик6 и 
МИlюЛ'а М, Ко~ш7, алє норма ище [Нєдосц чеРСТіВа. Кед т,о було [J!O
требне, :r:юча11КсОМ шейдзешатlИХ ірOlкюх, Ж:.е би lСІистема з,ачуна:ла до
статоЧlНУ еластичносщ, Іне значи .ж:е НЄДОШЛЇДНIQiОЦИ іН'Є МОИ{ ВИJПrp'а:в!Яц 
ДlJ3іацец ірО[{!И пооле IІЮ:ЦИфИікациї. Тиж т:ак, У іЯЗИЧІНим [JJlalНОіваню, У 
рамикох пр:акТ'ИчнеlЙ ЛИНr'IВ'ИСГИКlИ, було блукаlЕІіЯ іІІ lНєlЦlОШЛЇPJjНIJ ри
шеНіЯ. 

Рус::ки ЯЗИК ОnИСaJНiИ, утлаlJ3іНИМ на за;цо'ВоUIЮЮЦИ СПОlСоб, на 
фонетИЧlНИМ, мюрфОЛОr'IИ!ЙіНИМ и чаСТОЧIНЄ лексиколо:[ий:ним УРОіВlНю, 
док таКlfювесц чалКОМ , заlН'єдзбalНИ СІШ-ІТаІКТИЧНИ И СТИЛИСТІИ'Ч'НІИ виглє
дов аня руок,ого :я:зика8 • ФОНОЛОr'ийIНИ ВИ!І'ЛЄ:ЦОIJ3а:ня <JJНЇ ІНЄ ІЮIЧали. 
ТІИЖ Тіак, руо:к:и язик ІН'Є виучеJ'ПИ зав стаlIЮіВИСК,а с,оЦИОЛИШ'ВIJСТИ!КИ, 
а !ІІраве би ре3lулта11lI тих В!ИГЛЄДЮG33!НЬОlХмогли ОИіІ'урнєйше об:ЦYlмац 
напряМ1И ЯЗИЧІНОГО [JЛ3lНОВalня9 . 

Окремне питанє Г,ЛЗJвней ле:І<:Jс'Ичней карт,отеки рус КОГО язикн у 
хторей би була ре:['ИСТірOlвана шицка ЛБКссика, НlЄ лєм У основних фОір~ 
МО'Х' ЮІ'є Іи У ,!Юlнтексту поєди:них ФУН,КЦИЙОХ. Нєшка у цеКсУ в:ироБОіК 
серБСЮОГОРіВатсroо-руlСКJОіГО СЛОіВН'~'Ка; же ше рушело З03 тим СЛОВIНї
КОМ, а ІН'Є зоз РУС'Кіо~серБС1к,ОіГорваТСI{JИМ, іПірИЧіИl".rІа преЦІюста'Вка же ше 
ок!Орей и системаТlИЧ!Н'єйше СЦИГНЄ ІЮ :r:юlIIИС рускей леКJС!ИКИ. МеіЦ3ІИ
Т!ІІМ, найактуалн!єiЙЛlИ проблем тО' Н'єдостаток русюо-сerpБСКОnОірват
СІЮlГ,о словнїка, бо геНТ!ІІ цо су іНє Руонаци, нє можу сами ПОірозryrмиіЦ 
руюки теЮС11lI. Яка 'Го 'чюо:ца, и !яки ше проблеми ЗЯIВЮіЮ у Т:alкей си
туациї, при прекладаню шпераТ'УРН!IJХ ТВОрОХ, упryТе!І:Ю!МУ ІНІЄ треба 
окремне бешедОБaJЦІО. 

БиБЛИ!ОіІ'рафия: "РуС'юа ЛlИтература у литерат'!рнЄ{Й 'КрИІ1Ик,и 
1894-1980" Чіишлї прей:[ 350 'ЄІЦlИiнК!ІІ и т,о, З ОГЛЯДОМ же ОД 1890-1980· 

5у тим СМИСЛу добри ПРИІ{JJ)ад дана др Митар ПешИІШН, Основни 
структурални характеристики РУСІ{ей гласовн:ей систем:и, Творчосц, 1980. 

6В:ипитай А. Д. Дуличенко, І'. Костельник и йоrо ,,(раматика бачвань
C�{o-рускей беmеди", Шветлосц, 1973. 

7вип. А. д. Дуличенк!О, Нормователь и преучователь литературного 
язика юrославянских Руснацох, 'І1воrpчосц, 1978. 

8'І1ота зауваг,а ма окремну чежи:н:у кед ше з:на же синтактични и сти
листични виглєдоваНіЯ 'ЄДНОЮ ,я:зика наlЙсубтилН1Є1Й!Ши. Окрем того, вони ви
магаіЮ найвисшу теориlйну свиДомосц о проблеil\ЮХ язика, так же за буду
цих виглєдовачох прави "пус.пючки остали НEJко·штавани". 

9ВипитаІй текст Ю. Тамаш, Медзи литературиу теорию и иптерпре
тацию, РадивоЙ Чирпанов, Нови Сад, 1977, бок 183-189. под наслOlВОМ "О 
ситуациї поезиї и поетох руского !Язика". 

lОДума ше: на!йЛ!єпши приклади з єдн.ого на други ;язик дана писа
тель ХТОіри преклада на лз,ик у хторим ше витворел ',ЯК писатель. У тим 

смислу, кед би будуци институт за РУСИНИС'І1ику реализова,л лем РУСКО
сербс:юоrорватски словmк - то би са'Ме ПО себе от:nраіВдало lЙог,о сН'ованє. 
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аБЯіВеіНИ 110 ІІСІНЇЖКИ ,уметнїцкей ЛИТeJ1,]ату;ри, и НЄ іВельа ll . Кед :r'iy то
му даJJ!ажиме факт же :Вelffiши:на тих текстах И\МiIJ1реСИОIНIИСТJ(liЧ\НО писа
НIИК;РИТИК,и, у ІНЇХ юст дабри па'єдИJНЄ'ЧНИ зауваги и Д1j1МК!И, lал'Є ше 
цмасц ~x креа'І1ИВlНIНХ іВИЗlийюх НЄ МIQже прилапиц 3IQЗ стаНОіВиска мо

дерней науки о л'Итератури, теди ха;сен 'Од нїх ище менши. 3аш nєм, 
НaпJpаіВене перше пробов:а:нє же би ше написала историю prускей 
литератури, теарийна фУ1Н'даментовануI2. Та перше в:ищзенє '11Иrрваня 
р'ускєй уметнїцкей литератури УЮГОСЛalJ3иї. Вана будзе з чаоам :цо
будаlвйаіВана, Мlа!Д)ИфИlю:вана и з чаоOlМ будзе превОВlидзена, І~ЩЄ би 
ше ПіОсле !НЄІЙ мушелю претарnнуц за3М1ИСТ1иФикациями Іи елементар
ним н'єзнаньом ОСІЮІВІНИХ ИlнфаРМlliЦийах а 'Р'уске:і1: Л1итератури. Ру
Ш3іюци од преДІюсташ:ки же литература 'EJДНIQТО іНзика, як диялектика 

к,онкреТНlQlга тоталитета, НЄ3а\Менл~ва - 6'0 ше швет РОЗІ\іонарю,є у 
язику а IНіЄ Іюобщує пре пр::жтичн'И цилї іНК у науК!и - ирушаюlЦlИ од 
предпоставКІИ :же мушиме ІНЄ лєм преПOlЗНіаіВац и УІЮЗН3іВlliЦ, а:лє ІН ір'О

зумиц лаєд'ИlН'ЄIЧJНИ изо:лацнї лите'Р'атурох на :националних ЯЗlИКJOХ у 

оистеми швето:вей литератури як К<Q'леКТИіВнога язика: можеме ГЛ'Є

дац и да[JРИНОШСн!Є руіС!КЄЙ литературіИ - науки .а литераl'УРИ. Т'ЗJК 
ше ука3У'Є же идея о СТИЛСК'ИХ фармацийох, іІІ 'ЄЙ К'амплементарна 
идея о пошвидшаним О'ДІН'ООНО загамо:ваним іІІ IЕ.ЮІЮlНТинуоrваним ра

ЗВlОіЮ J]итератури, :НЄ прилаплї!Ва, же ту ЄДНOrставно НЄ ФУНІК;ЦИОНУ,Є И 
же ше муши ГЛЄIЦ3lЦ ца:ЛОIСНУ [ВИЗ!ИЮ Лlитературних ПР'ОlЦеоах зоз ста

:rЮВІІска x'J10pe источас:но облапи ШІЩКУ рИ:ЖlНородну литературну 
матерню без огляlЦУ на статус литературн!Их творах ПОЄIЦИНЄЧlних 
на:ЦИОІналН'их Я'3(ИКО'Х. А у ТИh\1: литература на РУ1СК'ИМ :Я3lИку ма о'крем
!НУ знаЧН:ОІсцI3. 

Окрем то,ю, пред виглєда!В:ачами рускей литерат'УІРИ С'J1а:я р.оба
I1И ЯКИ давніО ОІffiаН!чetНlН у :веlС!ШИНИ нацИіОналlНИХ литер3іТУРОХ: МОІНО

графийна обrp'ОбИІЦ литературни твори г. КостельН!икаI4, В. Гнатю!КаI5 , 
М. М. Кочиша 16 и друоох, ЧIИЙО дї:ло у фу:ндаменто!Х сучасней руске:і1: 
литератури, а їх ІІИсателє заКОНЧeJJ!И свойа дїла. OffipeM 'ГаіГО, :в'Ообще 

11Ту ЧИШЛіЄ'НИ тексти хтари, па ДУNIaJНІЮ автара, маю raJI<eM ,єдну точну 
лєба интересантну дУмку. 

12Та дахтарска дисертацlИJЯ автора тих шариках хтара прилапена на 

Филазофским факултету у Навим Садзе и 16. фебруара 1982. раку ад5ра
нєна пад наславам РУСКа литература - история и статус. 

13Так 'ЯК ца ВИГЛЄДlQВaJНіЯ и резулта:ти А. Д. Дуличенка аную нову 
ЛИНlгвистичну дисциплину, так ше маже сновац нава дисципли:н:а у виуча

ВІОJlЮ литературах БЮКОНТИНУОВaJнага и пашвидшанага разВ'аю (11. 1ачев). 
Ту би руаКа литература могла буц стажер. Зоз тима ВИГJI<єдаваН1ями "опа
дли" 6,и велFf теариї у науки а литератури. 

14Автор тих шориках ше озбильна пририхту'є З'а 100-,рачнfіцу нар,а
дзеня Гав:риїла Костельника написац маlFюграфИіЮ а живоце и дFiлу истого 
писателtя. Дак ше та нє 'зроби, РУСКа литература нє превазидзе горизонт 

яки ОСВОієл Костельник. 
15Виучиц би. пасле Яценкавеtй маіЕюграфиї Володимир Гнатюк, АН 

УРСР, КИЇВ, 1964, проблемне падруче "В. Гнатюк и югаслаВIЯ.нски Русна
ци" зоз становиска ШИЦКих дисциплинах V хтори ше Гнатюк опрабавал. 

16Качишова дїла зародак суча,енє!Й култури и литератури Руснацах 
у Югаславиї, так же Кастельник и Гнатюк у ей фундаментох. 
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Ніє В:ИУЧetНа .. рv,(ж:а веРСИфИікация, а ке:ц ЗН3Іме же ірУСК'И aкrцeI:IT ІНа 
ІІредостаТНІМ окладзе ЯК у ІЮЛЬСКИМ, а коломийка значна НЄ лем 
меllрична CТP~Kтypa :ал!є и литераТУРІНа файта - вец ту праВIИ !Иlнте
рес ::а ши.ршу ;,нay~y о литераТУір!И17 • ПеrpІИаIЦЮ<Jа, И меДЗИIВ'Ойнова, а О 
ПОВ{)1ИІЮlВеи наиа:,НІ [нє бешедуєме, іВ'Ообще [нє обрабе:н'З. П'Ора[ВнуюЦ!И 
ВИУЧIQIВruн:я р'У'скеи литератур!И у ШИірШill(КlQнтекстох лєм начат;и18 
итд. ' 

Окреме ИlНТбресаНТіНа ситуация ПіремetНлївого стащтса рускей Л!И
тератури. ЛеІ1І:ТИ\мНО, по 1918. рок матични контекст рускей лит~а
тури у IНЄ[I]Кjаишей ЮгославlИЇ закаірll'а'J1СКИ, ,цок ше rюлсе 1945. тот 
витални контекст МetНlЯ. Од того року значни працеси ф1JiНl:кц::иаlН'У1Ю 
у Ікюнтексту ЮГОСЛаІ8ЯНIС!І<'ИХ л!Итературох, !Ца ШИЦffiа !В'ЄіЦно може буц 
!ИlНl'ереGaiНтне !И за ШИірши ИСТОР!И1J1Н!И ВИГЛЄIЦОіВаня I9 . 

ФО.JllКлор Р1j1ОИatЦах у Ю:юCJJ1аіВИї ВИJYЧеНіИ паірIЦ;ИJЯЛ1НО, ІЮ про
блемюких подручох. Була проБОіВ'3ІН:я синтези, алє ВОНИ Нє реал:и-
30іВ3Іни2О • 

Историю Р'У'с:нсщах у ВОЙlво:диН'и ІІа 1941. РOlК rrРИlка3'ала :rpупа 
историчарOlХ 3013 Института за историю ВОЙ:ВОід!Иlни. Г'Оч работа 
~peДHa" єст одрєщзеНІИ Р~3J]ИК!И при ПОЄДИlН!ИХ авторох у инТ'~:прет.о
В3Іню ДЗбrюєдН!ИХ ИСТОірlНИІН!ИХ фаК11Orх21 . "История Р'nСИlнох Бачки 
Сриму с· ,'," 'ф с-:. 1 , 

v - И Л3ІВОНИl др едора Лаооша на 'ЄІЦНИМ месце з:азберУ'Є осто-
рииіН'И М3ітериял !И даlКУМetНти, алє ИіНтеРіПретация тих документах нє 
одвиту'є С'У'час:ней ИіСТIОРИlоr,рафиї22 . 

ШIИiЦКИ ту наЧИШЛ'ЄIНІИ роботи, 'Окреме ТОЛИ ХТО(DИ ТQJеба ОК'ОIНЧИJl. 
І1ар3lНЦИя же СНОіВ1а:нє и Іюча'Ііа'К роботи СТУДИЙ1Ней :r'ірУІПи за русК!И 
ЯЗ\Иj~( и литератУІРУ, як IJIдра будуцого Институт,а за РУСИНІІСТИКУ, ма 
ОВОМО пол!не на1j1ІЮіВе ІН ДРУЖ'J1Вене ОІпірав,ц'3JИЄ. 

др Юлини Тамаш 

17п аСле ПИОНИРСКИХ работ,ах ОнуфрИ1Я 'l1имка, 'ГОТа поwуче виглє-
ДQIВa~B може буц актуалне за гориз'онт мадерней теориї стиха. 

Праве тати виглеДОВlа.н;я разриша велї башщи нагромадзени проб
леми живота и статуса РУСКelй литераТj"Ри. 

19Т Ш -
у е дУМа на q,)QЗI1~аНlчеН1Є паН1я'Цох нараду, нацИ1ї. ДИ1я:лекта, ли-

Tepaтyp~oгo :язика, МИlI'раЦИlИах, с тик ох , ДИіЯХ!РOlНИlї, синхраниї, гаризонта 
~.веТОВelИ култури и НJаЦИQнаЛНelЙ, П!ревозихадзеНlя и асвойоваН1я нєповтор
ЛІВИХ 2~CКYCCТВOX И перспектив,ох ІІІВета. 

ДYlМам на синтезу Микали Мушинки яка после падіjiтох у Чехосло
ваI.ljкеіЙ 1968. нє об~~ена, аJIlЄ ІЄ уМ'нажена и падзеЛiEJна одредзеним култур-
ним pycКJ1М робатюкам за интерне Х!аcmаВаІНЄ . 21 . 

'ГОТИ пО'єдиносци КJIlЮЧНИ У виводзеню консеквенцох виучован'Я 
проблемах Руснацах и вимагаіЮ окремне аБСіяжне и аргументоване огля:д
нуце. 

22Лабаш не авладал зО'з фактаlVJiИ. Йога синтеЗа ЕЄ приноши злажен
ши 'закл;ючеН1я од непостредних фа:ктох. Пита ше: ца вец маЛа буц надбу
ДO~ истаричара ? Заз тим ше Н1Є одрека ОП!равданосц оБЯ1ВIЙован.н Лабоша
веи "синтези". 
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ОГЛЯДИ, ПРИКАЗИ И АНАЛИЗИ 

РУСКИ язик (1945-1948)1 

Виробел rавриїл Надь 

1. Б ,а к 'о ІВ [Я Ш а], Борба за праIВОПИС. Руске СЛЮВ'О - 'OptaH 
Народного фронту за РУОИНОХ у ВОЙВОДИНИ, рок І, ч. 25 (ЗО-ХІ-1945, 
Руоки Керестур) 3. 

"Дац 'Кратку, добронаме:рнукрит;ику :на НЄlШкайШІИ НаІІІІ ,ОІ1'Оо06 
IJiИСalНЯ ,ГШЮОХ у :НJашим ЯЗИКУ; іВlИЛОЖlИЦ даскельо lВажН!єЙ1ШlИ лрИІЧИНlИ 
чом су :прияти як нашо П;ИСМО; д'ОlКJазац потребу уводзЄlНiя даюкєлїХ 
ІІраКllичню-ха,ОНiQiВIИТ;ИХ !ПрємеНІЮХ - то 6удзе циль ДС1!скелїх ЧЛ'анкох 
у "Р,уоКІИіМ СЛОlВе" ПОД на:славом: «Борба за пр:авопис»". 

2. Б а к 10 ІВ [я Ш а], Борба за fI1р:а:во[]Ис. Руске СЛОІВО 
orpІ1ан НаРОДIНОІЮ фРОIНТУ 31а РУОИНОХ У ВОЙ!ВIОДИНIИ, рок І, ч. 26 
(7-ХП-1945, РУСКrИ: Керестур) 4. 

ПОІД :подн:а:СJЮВОМ "ЧОМ Руснаци НIЄlПИСМЄН!И" Б. [lИ[IIе: "іНаш 
народ и учел свою азбуку И мал ОД кого учиц и жадал 'научиц, алє 
ІШ3'К ІНЄ зна по :Н!ЄіЙ 'ІІИСац. До же TOIМY mpичина? Я !ВаІМ Піовем, [1)0 
О тим Iд\jlMaM. Haill'O людзеl'ОТУ taзбl\jlКУ и юй ІІРаІВ:ИЛНУ YfJlO1lP~Y 'Є\ЦІНІИ 
заБУJIИ [1'0 тим,ЯК іЮ прес~а:ли 'УЧИЦ 'У ШІЮJIИ; ДРУJ1И \ю IНiЄМО['Лй на
учиЦ, бо ІНІМ була :чежк,а; тр еци , ,кед ю н:ау'чели, Не сце:ли и ІНЄ: оду 
\ю Х1а,ОНОІВlац, бо :находза же юст ЛЄ[Jilllа и лєtrчеlЙша,rга :ше з гевту 
служа у живоце кед по руски пишу ... " 

"Кед биаце ІІреучЮlВlали народНи ІІИСМіа, КJартlИ, або !рylКОrnис:и, 
к,ед бисце були [ІШЩЮИ У школи д31С рок З дзецмlИ яК yJЧшелє або 
ІІрофесоре, ВІИ би .щОlраз зобачеJIИ же у ШИ'Цк,ИХ пИСМОХ, к:арт'Ох 
а:бо Р'уТІЮЛИСОХ, ншаіДЗИ IИС'І1И гришки, як да ше цали Нl31poiД іПірlИ ,є:п,но
му ІЮДЛtОМ:У у":J:ителыo3и школов'а:л". 

lТота библиоrрафия об!явена на сербскогорватским ,язику У часопису 
Jуrословєнски филолоr, КlЬ. ХІХ, 1-4, Београд 1951-1952, с. 473-478. 
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"То )Сйба НіаllЮМУ ІІравоПіИСУ. ЗначlИ же Нlаш IНlаірОіД іДralClке'ль'о 
бу:КJВИ ТОГО ПРaJВОiIJlИСУ И дзеПОЄД'НіИ пр:авlИЛ'а НЄ усвоел, 'НіЄ іМо!Же :ИХ 
зваtp:ИЦ. И ТО IНе ЛіЄ!М же народ ЦО ше ,вола зеМЛrє:ЦїЛСКИ, або роботlНЇЦ
ки, алє И тоти ЦО .ше волаю руска интелиtеIНЦИЯ" ... Потим J3ИНОШи 
ду:ма:Нlє проф. Г. кюстелынка !и :ПРИЧИНИ пре IКОТ!рИ Д'О Р'уско['о IIpaIВO
rIІЮУ} 923. р. уведзЄіНИ б\jJКJВИ ІіІ, 'Є' Ї, Ю, Щ. ОПОМИНlа праlВ'ОПИС бyuзшей 
,,3apl , rrвари же ІИ J30H ЯК ,'И Костельнико'В :мал цошк:а НіЄnplИрО\ЦlНе, 
та го :н:арод 'Н'Є І1рIИCJЮIЄЛ. 

3. Б lа 'к <о в [я ша], Борба за праІВIОПИС. Руске СJЮІВІО - oiplI'aН 
Ha:POДHOГQ фрон'l1У за Русинох у Войв'ОдIИlНИ, рок І, ч. 28 (21-ХІІ-1945, 
Руак:и KepeC~\jIp) 4 . 

. ~аrIИ~ 'у К<отриtм Б,;. rrредклада ЗIaРусна!Ц'Ох IВИРУЦОВaRiе буквох: 
Я, Є, 1, Ю, И, Щ, Ь зоз азо:укlИ, а '\}ІВlОдзенlє: j, ІЬ, JЬ, Ь, І,І, h (3'03 об~:ун" 
ТОВ31НЬ'OМ) . 

4. Б а к 10 св, Борба за П!rp'ОООПJИС. Р'уске СЛОВ'О - opr:aH Народ
Н!ого фронту Зlа РУОИНОХ 'у ВайвОІДИінJИ, рок І, ч. 29 (28-XII-194S, 
Русюи Керестур) 4. 

Правопис руски "ма rИще !єден нє:дост;аток, бaJР3 'К!РYJПНИ за \Нас 
Руснацох У ІОJюслarВИ1: :наш правопис ше НіЄ трима 'Є:ІЩОЮ ~pacHoro 
прarвила 'к'Отрегвари: пиш ЗВУКИ так, як ИХ вигваряш". Б. за ПИСalНiЄ 
ІІО ТlИМ правилу. "Нам РуснаЦQlМ ~a:Ke ІІИсаНlє нєопходнє нужне, бо 
МlИ MarJIO п;ишеме на СВОІєіЙ бешеДИ,'l1а ШИЦiКrИ rIptа,вила (ЦО Нl31C силую 
да нє rIишеме "I131K, як ВIИІшаряме СЛОIВ'а, Нrє БУДЗе'ме мочи през цали 
живот тув'Иц 'и вше бущзєме гришиц у ПИСaJНЮ пре тати стар'ОlМ'ОДіНіИ 
праВІИла" . 

5. Б а к о в, ОстаllНЇ МоЙ'О слова 'О ІІріarВОПіИIlIе. Руске с'ловlО -
aprarH Народнюю фронту за Русинох :У ВОТЙ!ВОДИН!И, рок ІІ, ч. 13 
(29-ІІ1-1946, РусКJИ Керестур) 3-4. 

Б. ОД'ВіИТУЄ С'умаРіНО на "Одвити" ІІРОЦИВІНЇІЮХ з нагоди йОІЮ 
"БорбlИ за правопис". На ост;атюу гвари: "Да н;ам нeJIы�rо:рус:кІи пра
ВОПlИС може [ЮСJIУ~Ц за ,нашу бешеду, lабо да )ЮИ!є:ме на Украіінти:, 'я 
би ше іНіЄ борел аНІ за наш ,язIИК, 'ан'ї за ца ТalК ПОівelt\f, !Наш ю(ГослаІВ
J=IOнски споооб Піиса:нlЯ . .ж:ИJВОТ укаже чи сом мал 'Щ):aJВ'О". 

6. Б а Ік <о ІВ, ДаЛЬШІ{ рОЗіВОЙ rнаYrКИ 10 :на:шИіМ JlЗ'ИКУ. р'YrСІКІИ 
~ароДlНИ '~аленр'а:р на ІПJРОСТИ 1947 рок [Библиотека Рускей мат,'КІИ -
"Наша іКJН'l.ЖJ:юа Ч. 2], 1946, РУС'КІИ Керестур, 81-83. 
'. "НЄШКJа, ІІО 'ЮОНЄЧJН!ИМ ОШJIюбодзеню нашого народа :У 'ІЮЛrИТИЦ
І\:ИМ, КУЛТ\]ІРlНим: И еКО;НОМGЮИМ rЮГJ]ядзе, ми знона ІЮ;ч1а:ли 'ГВориц, 

пиоац rИВИlдаваЦllВОІР:И rИ ;КНЇЖ!КИ на :нашим ,ЯЗlИiІЩ. С'І1Р'\}'ЧJНIИ погляди 
ше на наш язик, 'ЙJО:fIO )Юиво~ворну мац и tQообеносц РО\зЛИК'YJЮ од 
преДВОЄIIJJИХ. Наш На!рОД ,ше ІН l]ОJIИl1ИЦЮИ И ІІР'ОСВИl1Н!О ·оа:мо:стоИНIЄ 
РО3ВlИВlа, fЮ ОВО]М Ч\jIВСТіВе ІН ОВtQЇХ lютребох. Прето, кед зме !МІУ 11ам 
дал~ ПОДfЮЛНtQ за Прі31во, rвeц треба и його Я3lИК, IЯК IнаЙlюра:сшу його 
ОСОШІіНУ, да l]РИ3lНaJме за РОІвнопра:вни з другима рус.юима язиками, 

И да, П!ре ,вель·юи за:ОС11а:11О1К, IпанаГJIJ=IOмеЗQlС пост:31ВЯ1НЬО!М іН одреДЗ0ва-
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ННОМ іЙОіЮ заКlQIнах .розвою :и живота, же би ше M<Orг у бу\Цуце пра
ІВИШН'Є и живше РОЗВИівац". 

"Наша н,а:ука 10 язику, ~K И ПРаіВОПИС, :ПО IмоїіМ:, Імyп:m Mruц у 
цалюсци lКаракп~р ЮГОСЛаівскей науки <о яз:ику". "Як ,у ШИ~КіИІМ, так 
и у ЯЗИКО!ВИХ ЦОГЛЯіДОХ, ми ше МУ'ІІІИме рушиц lНaцpeдoк. НarУ~І'НИ тра
матицки цр.авила, словаи JЗиражеіНЯ - шицко ДО У 'Вязи з<ос нау:ку 

'о ;ЯЗИК'!У - ми мушиме розвивац, ВИТВIОРЙ10вац у НОБіИМ духу Є~Il'НCTBa 
югослаазокого, у ЦИЛІЮ да :о~бе ОЛlєгча:ме РОЗВОй :и да ВОН будзе УС'ПІи
illНЄЙIlIИ як дотер:аз". 

7. Б іН іЛ Ь іН ІЯ М И К 10 Іл а, Iil;Ba ЮІДНИТИ на "БОljJбу за пра-
ВОПlИС" П. Руске слово - О!рт'а!Н H3IPOДlHOГO фРОlНтуза РУ'(;[ШЮХ У 
ВОЙJВодини, рок П, ч. 5 (1-ІІ-1946, РусК!и KejpecTyp) 4. 

"Това:риш IПроф. ,Ба:к:ов ма право [О'пать ч. 1--4] и ІЮ ТіИІМ лита
НіЮ му ,кажди IОдобр:иже ,,[ПІШ як ,ГУТЮIjJ<ИШ " , алє йОГО теоре'11ске и 
І1Іраіктичне д,аказо:ва:нє 'о іПремеиюи буквІОХ я, ІЄ, l, ю, Щ" ь, й, :на роз
двоєне ІЛИО3іН1є ja, je, jи, jy, ІІО моїм \ц'У1Маню му іНlє мож. Ю1Ilр~'д:ац, 
кед ше ми '11римаме за даякіИХ Руоох, Руоинох або РусиацО!Х .•.• 

8. Б У д іІІ Н С [К И Я н !к о, ОДВ:fП Іна борбу за іПраазЮIПJИJС. 
Руоке СЛОВО - IОрІ1ан Народ:нюrго ФрОіНТУ за Русинюх у ВОЙВОДlИІни, 
рок ІІ, ч. 1 (4-І-1946, РусКІИ Kepecтytp) 3. 

" ... ПР:аівда 'у' ДаіЄlДНіИХ СТlварох му [БаКЮ:БО!ВИ, опать ч. 1--4] му
шиме ПРИЗНJац .же ма' П1jJ13іВІО, же да шишеме Т:31К ЯК бешеДу1єме, на
пример: заграш(13 меС110загр:адка, ІЮТКіо!Ва мест,о ІІо\Ц:к:о!Ва ИТІЦ. ню алє 

110 ище НЄ значи, же МУШИіМе I:ВИРУЦ:ИЦ Н3ІШО бу:К'!ви, а []рlИiЯЦ цудзи, 
бо ми ~a:K ;ИС1)о можеме mюаlЦ ЗОС с!Воwа бу:квами 11а:к яК бешедytєме. 

ДОІІ<,азУ'Є :нам товариш ІІРОФесор, же наш прааз'о[liИС чежКІИ юд
наСІЮ ffашо БУ'ЮВІИ IИЄ3т'ОДИИ за пио3Інє, а .я та:к думам, же !Вше 1Jj~[,
чейше и скорей мож lНаІІіИСац ІЄДНУ бу,кву .яК tII;Ba, /НJaJIIример: ІЯ, J'a, 
IЄj І je lї jlИ 'ю jy Щ lJII:Чi бо ікед би lнаlИще було JIiЄіГЧейІШе И кед би 
фРИ~IlI~ м~ш~ :Н1~~aц з'ос ТИІМ ІІравопиоом у хтоltЖfМ кruж:д:и ЗВУК ма 
свою lюсебну БУII®'У, теди би стеНlОтрафи 'Н1Є ІІисали з'Ос ете:нОIl:РаіФ
СЮИІМа знаюа::ми, дзе !Служи 'єден зна:к за цалу реченїцу ... " " ... Я би 
Лtюбел да !ВИJНJЄШУ ОВОІЙО \Цуманє 'у 11ИМ ІІоглядзе и 'други шюоляре ,НJЄ 
ЛlЄМ ТІО'Ш:І [])осу У IИнтернаце, а 'Оообєно их і[ЮIЦИЧlИ, 'УЧlителє, профеООіре 
и други :воcnитателє" 

9. В [и:н а й] М [,а т е й], Наш ЯЗИЮО!В[f :проблем. р,уске ело
'во - орт'аіН НарюДlНОІГО фРОіНтуза РУОИНJОХ у НОЙВО\ЦіИIНИ, 'РІОІК І, Ч. 10 
(17-VIII-194S, Руски Керест:у:р) 2. 

"Р:ишавалlO ше 10 :Н3lшим лЗИЧНИМ IlИТа:ню, алє 'воно ИЩ,е до Іиє
llIКia інєрише:не". 

"Требало би до оСкорей рИllIиц ТО110 шюолске ПІІТШН'Є. ТОТІО пи
ТаіНЄ треба ришиц ;начелно, треба да го риша нашо іНаіР~'~НJИ влас'ЦІИ 
по вислуха:ню lН]а:ро(Цу, 60 ше тиче цаЛО!10 1R:3ІШОГО :народу. 

"УглавНJИМ IIll11ИpИ ду:маня постон ,о ришеню 'І10ГIO IIИlтаня.
Перше: да О'ста:нєме при доте:рашнїм ЛЗIfКУ ийОТО УООIВelрrny1єме. -
Друге: да 'ІІрилалиме уК'!раїнски язик ;ЯК мацер:иньа:ки іЯ'ЗИ)К. - т'реце: 
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~ ( ") да прилапиме росиИ!ски "велькоруоки 'язик ЯК мацеР[lllЬСКіИ язик. 
- Штварте: іЩа ше комБIfНУ'Є так, да iЄJДlНa од СІІОМНУП.JlХ боо:re:цох у 
виучо:ваню будзе ГЛіаівна, 'ДРУТ~И ЛіСІм споредіНИ []jpe ПOlтр~би :у на1ШІХ 
НЄШlК:айших обст:а:виIНОХ". 

10. К 'о В а ч Д юра, КРИТіИЧНlИ ОГЛЯД ;зос ПрилогlOМ "Пра
вопису". Рус.ке СЛО!ВО - орт'аіН Народно:ю ФрО/нту за Русинох у ВІОЙ
во:цини, РО/К П, ч. 9 (1-ПІ-1946, РУСroи Керестур) 3. 

"Я стоїм за :вель,КЮРУСІ<:У науку и ЯЗИК да ше 'УЧИ, 'к:рем Н!3шей 
бешеди, у ТИіМ1назиї". " "tи'М!назиялцивше учели, :крем ОВОЙЮLГ,о .нзи
ка и други. Най 'уча велькоірУСКУ бешеду и 'ЇХ праВОІІИlС. Алє п:рето 
же нa:rп ЯЗИК ОД ІЇХ ДlO'сц РЮЗЛИЧlНИ,пю .м:юїм, би було ЗГіО:ЦlНО КЩ би
·3;'уІе МоОгли !lI БYlКЕ\И нашо так зл!Ожиц да БYlДУ ускладзени гу .нашому 
язику". 

11. К о в а 'Ч М 'И: х а ІЙ л 'О' І rrРИJI:ОГ "Борби за ПРіаіВЮ!ГJiИС". 
Руске слов'о - .орт'ан НародН'о:ю фронту за РУСИНJОХ 'у Войводини, 
рок ІІ, ч. 3 (18-1-1946, Руски Керестур) 3--4. 

" .. .я думам, же ба:ш іН3іро:ц, а оообито робо'Гнrци, найширши 
ма:си нашого 'на:рода, да даю свою ОДJIУ'J(у ВІЄ/ДН:О З1О3 :rюштен:у IWнте
ЛИт'БНJЩ:ІЮ. Я сматрам же и роботнїк нє та,ІС'И ГЛ1УПИ, да ше нє миша 
и же то нє ствар лєм интеЛИт'енlЦИї, алє СТ!Во3Р баш :найширших маоох 
роБО11НIОГО народа. СИГУРНО IНIЄ ю:цредзу,є ше диктатура за пр а!Во'ПІИС". 
"Я ше складам пюдrюлн:о зооз ДУМ'аіНЬО.м: Т'ОІВ. Бат<:ова" [ОlПать ч. 1-4]. 

12. Н [а Д ь] Г [а lJ3 р И Ї л], Специфичносц Інашей бешеди 
Adverbium verbale praeteriti у ба:чшаНЬСІЮРУСКИМ ;язику. РУСКlи :на
родffiИ lшлендар на прости 1946 рок [Бибшюгеl(іа Рускей матки _ 
"Н:ашаroнїжка" ч. 1], 1946, РусКіИ КерестУІР, 68-70. 

З наго:ци Іrиса:ня проф. Г. Костельника !о Р'YlОКИМ дї!єс'ло!Вним 
ПРИСЛОIJ3IНЇКУ прешл!Им (у КНЇЖJ(И "ГРаімат:ика бачв:аНЬСІюр:ускей бе
шеди", Срем. КарЛОIВЦіИ, 1923, 75) Н [Іадь] Г[авріИЇЛ], д:аюіЦИ а;ні3ЛИ3У 
барз худобного а РЮЗlЦаГНУТ'ОІЮ, кНїж'овно['о хасноlJ3:ruня тей ф,орми прИ 
да:єдних руск:их писательох (Н. Д. ОлеяiplОВ, Дю. Бинда:с, М. Мущри) , 
ІІРИХО:ЦЗИ до за;ключеня же ше може уж нешка Ifювесц же тей Д]lЄ
СЛО!Вlней форми "у Jшректним РУСЮИlМ ;Я3Иlку - HJЄlT". 

13. Н [а д ь] Г. Г[а !В р И ІЇ л], "ОВIИСНlИ" чи "за1ВіИlОНJИ" у ба
ЧІВ:аньсюоруск:им ;язику. РУСК'!И IнарOlДНИ кален:цар на прости 1947 PVK 
[БиблиотеІ<Са Ру/скей матки: - "Наша кнї,ж:ка" ч. 2], 1946, РУОШИ Ке
рестур, 83-88. 

К!ОіНСТ3:ТУ'Є хаСНЮ!В'аіНIЄ ірозличних формах и виразох при РУОК:ИХ 
писателыоx - ІЮ 'вО!йну И У нєшкаЙlliих пу6ЛіИJ(ацийох - з13 IJIOIняце 
depend:re, толкує причини TaI(OrO ха:снов3іНЯ и заключує же би ше 
"место 'J(ОНlСТ1РУКЦИЇ ОВlишиц + люкатив И других ЄЙ подоб:н,и!Х, YJЖ 
СІЮМ'Нутих, маж ІН лєпше би було гуториц и ПІІсац: завишиц, зависни: 
- нєзависпи, зависни - нєзависно, зависносц - нєзависносц, ДОіПОIJI
нююци (розуми ше: кед треба) з препозицию од и геНИ11ИВОМ 
110теn-а." 

19 



14. О 1\1 'Л а Щ ІИ ІН ІЦ ІИ (14) у К 'о цур е, ДrBa :ОЩВИТМ на 
"БО'рбу за т.uраIВ()[]JИС" І. Руоке ОJIЮlва - 'Орган Наро\ІІ,НО!Ю фр'ОІН11У за 
Руоинох у В'ОЙ!ВОІД:ИНІИ, рOlК ІІ, ч. 5 {1-ІІ-1946, РУСКlИ КерестlУР) :. 

"Кед Іютребни:. :щ3tЄДНИ, фОlнеТИ!ЧНIИ лременкл, наІЙ ше зраlOlЯ, la~': 
ООНОВИ наШОІга праГВОПіиса 'Д~Maмe )І"е треба да ОСТ'3іН!Ю НlЄlI'r3lрушени . 

15. П а JI у Т а Е rв т е н, Бакавагв Піра:воіПИС. Руске <Слав:о -
optaJH На:РЮЩIНіато фронту за P~CILfJiOX у НаМГВО!цlИН1И, !рОК ІІ, ч. 6 
(8-П-1946, РУОКJИ Керестур) 3-4. 

" ... Кед би цали наш нарад ту у Ю,госла:ВИlї ГЛIа!СWI ТЮ ПlИт,а:ню 
БаКlаВОІ1а ПРа!ВЮПИJCУ, ~еrpЄlНIИ сом, же 90 процеlНТИ интелитенциї х'Га
ра м!Оже буц тераз LНЄ бере учасц у тей палем!ИКІИ 'з о[Jipавд'ЗlНlИХ чи 

С:: б " [ НЄ ОТІраВVJ:alНlИХ 'ПрlИЧИilЮХ, аіП:ОІил:а и 'Гат проєкт Пр'aJваІ[]ИСУ Ю!ГІать 

ч. 1-4]. 
з'акОІНЧИМ зас ПіР'О[]1азицию да ше Вa:rюlВ'ОГВ ruр,авюПіИС 'Ніє Піриме, J' ' , c::,,~ 

ба му iQI0нюва НlЄ у Души :нашоюа ,нЗtрода. А кед І(Ш 3 часам треаало 
пре:весц рефарму н:ашаf[1а ТЄ,р'ашнь'Ого правопrису,мушела бlИ il30Ha :исц 
ЛЄМ у ТИМ IНaJI]РЯМКlУ Діа ІВОН будзе да бл'їжейа з часам ІІІ ИJдентмчни 
3 КlНЇЖ!К!ОВIИli\і ПРalВОПИJсам" литературногО' 'Р'О'сийсюаrга яЗiИlка. 

Б С:: " 16. Пер у ІН <С К И, Шl1ИРИ О)JJВIИТIИ ІНа " орау за правопис 
П. Руске СЛOlВ'О - op~aJН На:радною фронту за Русинох у НайнО'дlИJНИ, 
рок ІІ, ч. 4 (25-1-1946, РУС'КІІ Керестур) 3-4. 

Вопрос 'а вируцО!Ваню ТИХ бу;квах [я, 'Є, [, ю, й, щ, ь] ма пра!Во 
да p~~aВla у ТЛа!ВНИМ гл,alВіНіа ЗХДД3І<Jа "Р. МатiКJИ" >а зас [J)()!дпарry и 
ПОJIномаіЦУ делета'Гох меоНІИХ 'Одбарах "Р. Матки". У С3ІМей СУlЦіНЮСЦlИ 
зас вlи!руцаівaJныоM тих бук!Вюх 'Грarцrиме основ и зос .кареня В!ИКlJIЮЧ'УІЄ-
ме ше 'ОД Р'УОКЮro пра:вю!lПЮУ, то ІЄ'СТ удалюєме ше од руакото .:нarрю~'У 
заош\Ицким. Тю зна'Чи оистематоІ\'И ше юднародЗlИJIJ;, а НІЄ зБШ)І{!ИЦ . 

17. П л 'а ІН Ч 13. К Е ,в r е н ІИ й, ОдВіИТ Іна "Барбry З'а Il'равю
IТИJс", Руске 'слава - юрт:ан Нарадною франту за Русино'Х у Вю!Йпю
ДИНlИ, рок ІІ, ч. 2 (11-1-1946, Руски Керестур) 3. 

ОДРУЦУ'Є :гrредкладанє проф. Ба!\'ова [ОlПать Ч. 1-4] о ГВIИ1РУlЦова
нtю Л, є, і, Ю, Щ, Ь зав руС!\'ОІ1О праВЮIlIИСV lа ува!Цзеню j, Ь, Іі, JЬ, ІЬ, 1). 

б " 18. Рац В [е лем ІН 'р], ІІ прилог "БоірИ за праНОIIIИС . 
Руске слово - optaH Нар'Однюто фро'Н11У за Русинах у ВОЙіВІаIЦlИlНИ, рок 
ІІ, ч. 3 (18-1-1946, р'УСКІИ Керестур) 4. " 

,,0 лр:arвЮПlIIоней 60рби сматрам, ·як гутариш, так іІІИШ . "Сма
rrlPrг~M іже ШИЦ1ffiИ JI, ІЄ, і1, ю~ lИ друге ри \rреба:лю іВируцп:1ІЦ, як Бююв 
прет'Кл:ада" [ОТІать ч. 1-4]. Ту ше :нава\Цза и меlна Мих:ала ГОЛlИКа, 
Люби Т1aJК3'ча, д~pa Е [л~мИ'ра] НОЛlИВКIИ, П3ІП Йавтена, Дж~ї Ми:~ала 
и Джуджаір ВЛ3ІДИМlИ'р:а, :к:аl1РИ - за пrpеДlКлащанє Баковl3.. 

С и в ч r (е лен а), ІІІ 'ІУрилю[' "Борби за ЛРaJВОIl!ИС". Руоке сло
вю - opraH На:родна[1а фронту за Русинах у ВО!ЙlВIОIЦIИJНIИ, рок ІІ, Ч. 8 
(22-ІІ-1946, Русr\'и Керестур) 4. 
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уа 

І 
Дума жепредклаДalНЄ Бакава (аlIIать ч. 1-4) "лєгчейше и у 

ЮГОСЛaJВ'ИЇ хасновитше". 
"Мойа думанє 'є же lН'аша ДЛУЖНООЦ :и ДЛУ*lНiО'СЦ цалага наро

ду да ше ю т\им Пlитаню вєльо ДIICКYтytє и да ше :npедлог БaJюаіВа Піра
ВlИЛІ-ІЮ талку;є же би зме на ИДУЩ,ей сх3tДЗіКИ "Рускей МаllК1И" іМlа['ли 
П'ріИНіЄСЦ ПРaJВlИЛНУ 'О:ЦЛУКУ на темелю узрета[1а іра3іД'У'-МЮВ:aJНЯ". 

20. Х ром ІИ Ш Ян к Ю, Наш ,язи!\'аіВИ проблем. Руаке сло!во -
ОРІ',ан На:родноІ1О ФРOlНСГУ за РуаиlНЮХ у Вroйводини, ріОК І, ч. 12 
31.-VIII-1945, РrуCl\!И Керестур) 2-3. 

3 :нагоди напису М. Виная (юrпать Ч. 9) дума же тр~ба ,,оДРЄlДЗІИЦ 
СХ3:дзку на Хllару 'К!ЮЮДІИ ІВlаlлал ТЮ!ШЛЄ СВОЇ,'\: делеr1атох хтюри ВИіН!ЄІПу 

предлог и )І\'а!да;ня lJ3еКІІІИНИ 'ClВОЙОІ1а места". 

21. Ч апк 10 Я Ік іИ м, ШТl:ИіРИ Ю\ЦIJ3ІІТ'И Іна "БЮірбу за ПРа!НО
пис" ІІІ. Руске слова - ЮРТЮ-І НаіРОДНОІ1О фронту за Русинах у Вай
ВодИн'И, РОК ІІ, ч. (25-1-1946, РусКІІ Керестур) 4. 

" ... Наша руски дзеци кед буду ruиоац :и 'У'ЧИЦ пю РУСКlИ, 11а :им 
1101 будзе и лє:лК!о, а же Інашо буКІВИ л, Ю, щ И дру;ги чежше 'RаПіИОац 
то Нє правда, ба JНlа!ІІИсац нам лє;гчеіЙше 'У ,єдней БУJ\lВІІ два гласи, \як 
у двох бytЮВIОХ два гласи". 

22. Ш 'а Р ІИ К И JI ари о ІН, Ш11ИРИ ОДrВИJТІИ на Борбу за 
пр~IOIПИС" 1V. Р'уске СЛ'ОВО - ОІртаlН Нара\ЦJНlОnО франту за Русинах у 
Воива:цини, рок ІІ, ч. 4 (25-1-1946, РУСКlИ Керестур) 4. 

23. Ю. Ю., Штrир:и 'ОДБИТИ на "Барбу за П:РaJВ()[]JИС" І. РУ10ке сла
ва - орт,ан Народного фронту за РУОИJнах у ВІОЙВОДИ)НИ, рок ІІ, ч. 4 
(25-1-1946, РУСКІИ Кереегур) 3, 

"ТО1іа ца прафеоар Бакав пише ПОД "Барбу за ПР3ІВо:r1іИ!С" 
[опать ч. 1-4] думам же НіЄ ОДВИТу'є C11ВaplНaMY станю ств'а:ри. Бар-
.-, 11 , Б С:" - " ои уствари Н1ЄТ. " араа нам іНєнуЖ!на. Ми Я'к шЛ'єбмни нара:ц, 
ХТ>ОІри своих врагах пабедзел, ми ше IЄ!ЦiИlНСТВООИ зидземе и кратнє 
без "барби" догВ'арИіме, ца Іи 1Я,!\,И правопис будземе:Х;,ЮНОВaJЦ". 

303 сербскогорватского преложел и за 
друкованє приготовел Микола М. Цап 
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ПРИЛОГИ 

Шлїдом народних писньох 

"НА ШТРЕД АМЕРИКИ ... " 

Од Врабеля та ІЮ Тимка, а:ц "РУСіК:ОГО СО\ГІОcrзе:я"1 ІЮ "Нап:пу 
Іиюню"2, запиоа:н:ии оБЯВЄIНИ руски наро,щнrи ІІИОНЇ ост,а;ваю ТИРВaJЦе 
бага'l1С'l1ВО іН ІІа'l1вердзенє В1РЄіДJЮСЦОХ народlНЄЙ КУЛТYlри. КУЛТУРIН:а 
вреДН10СЦ у тих ІІИоньох ЛІЄ'ЖІИ И теди кед су 3ІазнаЧelНИ и з:аЧУIВ,а:ни 

лєм у єдней чаюци. Фрагменти нарО:ЦНlL'С ІІІЮНЬОХ у обя:вених збарнї
кюх з рускей ryсней народней творчосци дасц час'l1И, алє ше з тим 

фalктам ЛІЄ ЗМЄlliшує знаЧН10СЦ фонду. ІІазберіаІНОГО скарбу, ІІанеже 
кажда ваРИЯінта аба ча:сц Іє:цией пиоН'ї дабра р'ушаюца. точка У О[1а
траіНЮ ширших РOlЗВОЙНJИХ драг'Ох наrpо,щней традlИlЦИЇ. 

у збаrpнїк:у "ЮжнослаВЯIНСК:ИХ РУСИlНіОХ наірОДН:И пис:нї", ІЮ'І1рИ 
ПО3lберали и ушорели Дюра Биндасс rи Осиф КJOстеЛЬНIИК,на:хО:ЦЗlИме 
окремне погла;влє та;кволаних "америка;нских гшсньох".3 Медз'и н1іма 
и пианv:r "На штред А:мериКіИ ... ": 

у НОЙ rшю хла[Щи да бrилого palНa. 
На Шl1Ред АмерlИК:И І(Jа:рчма мураcrзаlна, 
пию :вони, rIИЮ ІИ так ше СГВIЩРv:rю: 

Піоме, брасца, ПiQiме до нашого краю! 
Бо у :Нa:IIl'ИiМ юра.ю Ta.rк людзе думаю, 

Же 'У Америки ленєжи згщртаю. 
А у АмЕ1ріИКіИ чежко робиц треба, 
На сто двацец :вата до жеми исц треба.4 

Ім. А. Врабель, РусскіlЙ соловеІЙ. На'РОДНащ лира или собрarніе на
родныI'ь п'tсней на ра3НЬ1х'Ь у.ГРО-РУССКИХ'Ь нarр'tчіах'Ь, "Унгвар 1890. 

20. Тимко, На:ша пиСН!я. Зборнrк народН'их и популarрних писньох 
югосла!В\яіН.С~ИХ Русинох (303 НІОТНИМ укладом, текстами и музично-еТJ:ЮГ
рафичну наукову документаЦИ1Ю). І-Ш, Руски Керестур 1953-1954. 

ЗДю. Биндас, о. Костельник, :ІОЖJнославлН!с~их Русинах народни 
ПИСНЇ, Нови Сад 1927, 25;-30. 

4Доо. Биндас, о. Костельник, 28. 
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Исту rrИСІ-rю "записал Тон ад Влах Ферка 1928", lІюдrЮМИНlаюlЦИ 
же вО'на оБЯJ3ена у спо:мнутим збарнїку Бинда:са и КостеЛЬНlИка.5 

Поr-rеже Онуфри Тимко (rrсевдонИ1М Тон), ЯіК дабри rrаВIН~віатель на
радней ШПГИіва:нюи, ІНІЄ Л'Є'М рускей ал'є и при других наlРаДIООС, у іСcrзо[м 
збаРlНіку наводзел паіралеnи стшюх, аБО' мелодиї зазначени у дрryгих 
кр аЙ'ох , маж пред!Постаsиц же му друга ва:РИіЯlНта ІІИсиї "На штред 
АМБРИ!ЮИ ... " ,нє була повната. 

у "МИСЯіцослову" за 1911. рок, 
Униа у У жг,ородзе, обявена nианя 
rrисня": 

вида:нє Акций!ноіГО дружтва 
пад на,слlOcrз'О'М "АмеР'Иіwаrlю.юа 

Ой средь'Гаі> Америки 
Корчма iМYPO:BaJНia; 
Пиють у ней легі>ники 
НашогО' ці>саря. 

Они піють, ОНИ ліють 
Та cv:r ДОГfВ:aJРv:r!Ють: 
Та что у 'Гай Амеprиці> 
ТаЛЯРЬІ змі>тають. 

Бо за ТОТЬІ талЯірИКИ 
Тяжко БЬІ рабі>ти; 
Сі>мь СТО ОЯ'ІlОВ'Ь па ІІад'Ь землю 
Т'реба им'ь ходити. 

Па ПОД'Ь землю, по пад'Ь земл!Ю 
ПО ІТОД'Ь чорні> оклаЛЬІ; 
А МЬІ мамко слабенькіи 
ЯК'Ь червачки малі>. 

Та ди то нам'Ь пан'Ь Баг СУДИіВЬ 
Ди 'Га нам'Ь даЗіВОЛИВ'Ь, 
Ч'l10 lНамь за Ніашимь КіалаrІОlМь 
Ясне .аві>тла гарить? 

Та нам'Ь ясне ові>l'ло горить 
АJНТЛИК'Ь нам'Ьгаворить; 
"Ладуй-ла:дуй унг,арь карЬІ 
КЮcrI\И тя !Не болить." 

Не болШ'ь ,н1Я головонька 
Не болrить, не болrить; 
ЛИШЬ ИЗ'Ь ручаіК'Ь lК!ровц.я тече 
Кто мlи :ИХ'Ь 31агаIИТЬ? 

ИЗ'Ь РУЧОК'Ь МИ !кра'Вця тече 
Туй нем,а докroра; 

50. Тимко, LХХІV 
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3атоить МИ моя мила 
СЬ того бока моря. 

Ой изгу3іИ шше Боже 
Море ШИРОКсое, 
ОБЬ1 пришло загоити 
Соколятко мое. 

Добре то6:в моя мила 
В'Ь постели лежаJ;И; 

А мен1> БЬ1 у чась рано 
До роБОТЬІ встати. 

Та я ,ВСТаІНУ до роБОТЬ1 
Вже фабрик:а дуе, 
А я ЛіРяйду на роботу 
"Бас" ми гадемлюе. 

- А чому ТЬІ ,,~нгари:ку 

А ТаІК'Ь ПОЗДНО ХОДИШЬj 
С'Ь роБОТЬ1 тя учасую 
:Больше ми :не робишь. 

- То я ХЛОПЧИК'Ь млоденький 
А я ничь не зб:аю; 
Та я '0061> лова:нд;рую 
До Сl1aJрогок:раю. 

- Унгарику молоденькій 
ТЬІ ще лобануешь; 
Шrrорован1> ТОТЬ1 цеНТЬІ 

Окюро ПРlOгат'1нуешь. 

- Бо я ХЛОПИК'Ь молоденькій 

Я ничь не баную; 
Та я соб1> повандрую 
До старого краю. 

Тамь е мила, ан старом кра:ю 

Т'уд;и Ж!Ити ІІОЙДУ, 
Радоватись доларикам'Ь 

Безь іне1> не могу!6 

Под писню lНarJ1иса:не же ю "придал" Исидор Биляк. без подат
юох одкаль ИНфОРlМатор ІІОХОД3іИ або дзе ПИСНІЯ записана. CalМ наслав 
ПИіСНЇ и СІІособ ОlЗначованяєй походзенlя ("придал Исидор БилlЯlК") 
У,Кlазую .же ю реiD/aJКТЮР Авr'ует!ИН Волошин YJЧишлєл ry нарюднйlМ 
ІІіИеньом - цал!кюlМ оправ~аlНО - и таке 'ЄЙ дате 3'Н'ачеНIЄ. 

6Американска пtснш:. "Мtояцословь", "Унгвар 1910, 66-67. 
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Тірецу ва:рияlНГУ, по чаше записов<!няи обявЙ'оrваlНЯ 
нахо'Дзиме у збарн'Jк;у "НаЙМlитські та заробітчанські 
реДaJКЦИЮ С. Й. І1РИlJ)а, О. 1. Дей и м. Г. Марченка: 

Серед тої Амер!иКJI 
Ксорчма мурована, 
І п'ють у ній леГЇIН!ИКИ 
Звечора до ра,на. 

Ой п'ють у ній легіники 
Не легають спати, 
1 :не ЗІнають легіники, 
Що собі й 'казати. 

За нещаоні долар!ики 
Тяжийко робити 
1 нещаоні долаРИІШ 
J1игийно ПРОlГJ1lши. 

Ой за тоті доларики 
ТLqжюо би робити, 
Сімсот еягів попід землю 
Денно проходити 

То лиш пан БО!г самиіЙ судиіВ 
ТіЯЖ!к!О робити 
І сонечка на небесіх 
Н!ИtГда не нидіти. 

Пі7J: земльоіВ лиш лампа світить, 
Інвентар говорить: 
- Лщцуй lюа:ри по-руоlli-fсыкй,' 
Ксой ТЯ вич не болить. 

Не болить іНЯ головонька, 
Не болять ня плечі, 
Лиш ня болить ,моя душа 
І ущень і іВночі. 

Най іщеЗlНе пjщ MiHVI10В 
Море !ШИрОЮОіЄ, 
Аби Пір!ИЙшЛlО за;ю[ти 
Со!КОЛіЯТІ<'О МО'Є. 

Мою ДУШУ загоїти -
Туй не ,є дохторя, 
3aJГOЇTЬ ми м1ОІЯ мила 
З ТIQ['О боку моря. 

Добре тобі, моя мила, 
На печі лежа11И, 

наймладшу, 

піоні", ІЮЩ 
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А мені би ІЮЖДrий ра:но 
Да рабатки встати. 

Як устаіНУ до гюботrи -
Вже фабрика дує. 
А.як ПРИЙДУ :на рабатку -~ 
Бригадир звідує: 

- А чому ТИ, РУСИіНочку, 
Так пізНlИЙКJO х:а:щиш? 
А чому ТИ, руоиночку, 
Т3Ік пагано рабиш? 

Може, МJHOI1O далариків 
На руки дЇ!С'юєш? 
АБО', .може, РУСИНОЧКУ, 
Роботи не маєш? 

Може, МНОГО' долар:иків 
Ти у корчму нюсиш? 
М1аже, М!НJoгa паЛЕШQiЧКИ 

Ти уwорчмі ПРОСИШ? 

Більше мені, рушпючку, 
ТИ ОЩD)И H~ :JЮДИШ, 
Більше мені, РУСІШЮЧКУ, 
Ти ОТ31К не рО'биш. 

Та .я, хлопець моладенький, 

Я за оим :не дбаю, 
Та я оО'бі пом3ІНДРУ~О 
Да CJ13Jpaгo .краю. 

Та.я с'Обі ІІамандрую 
Да русЬ'ІЮЮ краю, 
Ба у роднім руськім краї 
Я М!ИЛИЙlку маю. 

ТІа я у сій Америці 
І ДНІ.Я не побуду, 
Боя у сій Америці 
За себе забуду. 

Аби сеоя Америка 
НaJВ]КlИ пропала, 
Що від ,мене здоровлічК!а 

І літа забрала.7 

7С. Й. Грица. О. І. \Цей, М. Г. Марченко, Наймитські та заробітчансь
кі I1tcHi , Київ 1975, 442-443. 
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ПИСНЮ З'3ПJиаал В. С. ФеД~ИШеіцец 70-~ РОКОХ ТОГО вику У 
валалє Решш-rє у Ми.жгирским раианє на УКРаІНИ (закарпатска абласц 
УкраJiнокей Ре:пуБЛlиюи).8 

~ Пис:ня, у ШИЦКlИХ СВО'Їх трох В'аірИЯЛ-ІТіОХ (В'аЙВОДЯlНіСrКей, 'ка:рпат
скеи, беруци жеє за:rJ'ИС2\lН3 даr'дзе у карпатоюим IІ"'Р1аю, и реПИНіскей) 
сп,;да до богатога ЦlИКЛlУСУ ІІИСНЬОХ О .робаП-l и судьби робатнї.:к!Ох на 
рооа11И у иr-rажеМС11Ве, 3 у узшим значеню, гу таювО'лаrн:ИJ.V1 ,,'3мери

КaJНJСІ\!ИМ ІІИСНЬОІМ". Па cВ'a~M ЗlМИlсту, Вlаlна еден з добрих ПРИlІ\ШIЩJ)ОХ 
нара:стaJНЯ духовних ІІотреб'D'"Х раБОТіІ-Іі'КJа у ЦУД3lИlни, теМіа:1СИlЧIН'О обра
цена гу nит,аню Віира:бйаван,я рабатного ЧЛlQlвеlка з баlКУ БУРЖУlаЗlкей 
клаС\І-І. 

Вираженше висельо>ваНlЄ житель-ства зоз дакеДИШНIЄЙ УТОір'crкей 
до зюю:цнаеизро[]оких жемах и жемох Америки :наСТI3Ілlа .ІюнцtOlм пре
шлага наку и о'Гримrала ше преваЖlна ІЮ першу швеТОIВlУ в'Ойну. 

Медзи баЧВaJНОЮО~ОРИМ-СКИМ ру-ским ж,ителыlтІвомM одх'Од до Амеір1-ІЮИ 
r-ra работу бул IОЮ1'е'меактуал,ни Х пt;:ршим дзешецрочу того !!Зику. За 
веЛ1Х младих, pOiOOJ1Ha наиапOlСООНЄИШИХ людзох, 'ОДХЮД до даЛlеких 
крайах значе:люанєчну раз луку зоз РOlдитель:сКlИМ ДОМЮМ и рОіЦЗіИНУ. 
Алє, велї ше ;ВР3lЦai.Jljи до ав:ойого вала;лу, же би даlЄ(ЦНJИ з нїх О ДаіЯIКИ 
час 3НОІва пошли да АмеРИІ\!И, розча:РOlваJНИ ЗОЗИСНУЮЦИМ3 обстaaзrи
нами у старим краю. Пред саму першу шветОІВУ lвойr-rу велї МЛІади 
людзе ше мушели :врациц пре ВОієни оБОJ3lЯ3ІКИ, и одхюд до Пірейr'
ОІке·3ІНОКИХ же:мох за іНЇх бул зш·ювше ЗаІЮIНЧЕШИ. 

ООІЮlВlна Х'шра:ктеР:ИСТИІ<lа такей МИr'рациї Ж'ительtC'l1ва була ЧЄiЖJке 
екаНlОмске rЮЛOlженє, безробоп·юсц, социялrна бида и нємаж!Лї'В'Осц 
другого ВИХЮ\цУ 301З пюдредзєною поло женя у lоднашеноо на здобути 
,щруж'І1ВЄlНИ пазициї жеМОІМз'ЄТНЇІЮХ, менших фа:БРИКlaJнтах, TapГiOIВЦOX, 
пеіІ-ІєЖlНrиx шnеrкУЛaJн:rох. 

у Америки Руюжщи заз в.ОЙВОДІ-ІНJИ и Сла:ваниї наХ'О'дзе:ши руских 
житель'Ох зоз ka:p:r-rатClКИХ ікраlЙОХ, а блїзКJООЦ язик,а и їх 'EJДНaJке с'О" 
циЯ"Л'не rюложе:нє, нrаЙч.астеЙше як рабо'І1НЇК'ОХ птролетерох у РУДlOкю
пах под жему и физичней роботней маци у фабрикох чежкей IИІн;цу
стриї, зБЛЇЖJOIВ'3Л1а их ДYXOlВIНO, па КУЛТYlріИ и НaJродней 'у:метнїцке'Й 
'ІВОIРЧЮСЦИ. У нruйвекшим чишлє случаЙlах були lаж и теРИ1.1арfИ1яЛIНО 
В'єдно r'рупаа3lани. Пре1.1а творели К'У'ЛЧ71рНlИ добра З'aJЄ:ЦIН~IJ)кей влаана
сци. ВшелїЯlК же З'alЄДНЇцки вреДIНО'СЩИ lВИ11ВIОр:йаlВал:и И :юз ДРУГИМlа 

раБОТНШ<:аіМ[-f, іПрипаднїюами других 1Н2\lРО:ЦОХ. 
Кельо за тераз -Іюзнате, ПіИсня :0' ІЮ'І1рей СЛОІВІО :першИ!раз оБЯІВе

на у першей декади двацетого ВИКУИ спрам того могла lНасгац 

даяки двацец роки ск:арей (маюци у отлЯ"дзе час интензивней M�-ІJ1ра
ЦІ-Ії да Америки). Hac~allTa на АмерИЦКtим ІЮ!НJ1ИіНЕ~ІlJ1У, медзи 'ріУДІара
ми да зИХ!а:цза "сто двацец" аБО' "сто седемдзешат а3'ати :пю;ц жем", 
ifJ1а'ЙlВlИpюятнєйше у 3Є?J;ИJI-ІЄІНІИХ Америцюих Держrавох ІЮТрИ І-Іатло 
рОЗВИВ.аю свО'ю [JЩЦУСТРИЮ и интеНЗИШ:І-ІО вербую С11Р3lНС:КУ рабо:'l1Н~ 
моц за 'І1aJІ\!И СІВО'ЙЮ !ІІО'І'реби. Оталь іПіИСН!Я: :пренєшенrа \Цta ЕврlаіПИ. Мо
жебуц же ище у АмеріИЮИ БУЛlа вецей вари.янти, 'аЛIЄ IНIЄ m-IIК:лючене 
же 'І1ВЮРеіНЄ 'Н'ОіВіИХ 'в:аріИЯНТОХ lr-rаст'аVЮ 1-Іазнєйше, аж у ноа3іИХ, О\ЦlІ-ІаснlО 

за 'єй 'І1Ворительох, старих IqJ'айQХ. 

Вс. Й. Грица, О. 1. Дей, М. Г. Марченко, 553. 
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Шицк,и ТірИ ВI3!РИЯіНти Іючинаю з истим мотив'Ом; К!арчм'И на 
"штред АмериКіИ", а іІ<:арчМtа за тамтейшlOЛО :роБОТН1ка була Є[ЦlИіНе ме
CJ10 за сходзев:є и РОЗllваРЯIНЄ у шЛ'єбоднlИМ 'LІаіше. Уж ШЛЇДУЮШJИ стих 
принаши тематw:ше РOlЗ:ИХJOдзеtніЄ. KaprтaTcк:a ва:РIИЯff-Іта ЗМШJСТIQIВО обrpа
цена ry монаРХИЧJІ-ЮМУ ryшореіНЮ ("Піють у ней легьніИКИ НaJШО[1а 
ц'Ьсruр:я"), а ВОЙВІЦЦНJ-кжа Вlа:рия;нта ry оБЄ'КТIИIEIН'ОМУ ІЮlfIОІЖ.еню р1абот
НЇIКіа У ЦУJ1.зИНІИ С"У нєй П'ию ХЛ'aJПЦ'И ДО билого рана"). И ре!ПіИJН(;'К'а 
ваРИЯІНта ОД:РУЦУ\Є цент:рипета'JLне rrОЛlQlжеНIЄ мюна:р~а И обrpruца ше ry 
С11В!арним оаЦИ\яЛlНИМ І1іитаіныоM фИЗ'ИЧНIО ІН ДУ)СОВIНiО вираБРЮlВlаней 
особи ЦIO чежІЮЮЦlII живота пробує загартушlИЦ у IНIaJП]ОЮ або у 
розгваірЯНЮ зоз ClВIО[ма оонаР'О:Цlнїками. Цо веrцей, у тей ва:рIИЯНТ'И 
ІІсююЛ,оrийна JЮМІІОНБНl1а тл:їбо'К'о ІІюставеlНД З'ОЗ [-JJаглашюlваныоM же 
)кажда за напlOЙіом ИlМпе:раТ!И1Е кед робоТі!-ІЇіКИ "не 'легають сrrа-ги, і не 
знають легінйJК,и, що собі lюазати". 

ВОЙВО\дЯlНСІШ ваРИlЯlнma ше зоз ІЮУЧН'ИМ ІюрученьOlМ: (пю начале 
"зароби лє:м хтю чеж'юо роби") 3аКЮНЧУЄ, цО з боку .ЮОМІЮЗИ'Ц[ІЇ rюе
ТИЧНОІ1О :наРОiПJна[lО ~іл:а задоаз'Олююце. Ме:ЦЗIИТИМ, ОЧИГIЛIЯДНIО же :Бона 
у Сl1ва:ри лєм чаlOЦ ДЛіугшей нароіЩНей ІІИСНЇ, у О:ЦllІОІШffiIЮ на дrpyru-І 
два Ві3lрия,нти. Ка:рпа:ТіСІ<:а !И реІІІІН!Сіюа В3Іриянта ТelМlа11ИЧІЮ ІЕретлffiбюю 
зarrоrчату IСлик'У НЄ'ВИЛОЩНЮІ1а rrоложе,н:я er~ОІ]JrоатlО!ВaJНГИХ 'и фИЗИЧНIO И 
ДУХЮВіна 'В[]1статих IОСамєших леrиныоx у Яlкейш'ИlК карчми "на ШТіре:ц 

АмериК!и" [-І за іІ(:ОНЗУМffiI'l1а (хаш:юваЧJа ПИСН1) ПРІІНі()ша вецей елемен
ти же би ше основне rrоrpучеН!є цо rrОДlюлН!єйше розумелю: :ріущаlРе 
преваЖIIЮ ІІОД жему дзе робія рИЩК!ОБllщза слу;нюо, цазначи же 'им 
роботН!и дзень длуг:и, шветлосц: им пр!Ихо\цзи ЛЄМ зоз ламІІаІШОХ на 
їхК!алапIOХ; спра:Ві()IВaJНЄ КJаШ-Іl1aJЛlИ1СТИ ЯОНО уюазvє на ЄlдИіНИ йОl1а цгиль 
у маюсима,лним хаСНОВaJНЮ лю:цскей роб:отu-reй моци; обеЗІІравени ра
батнїк без UVЩЩИІЦІш-!]С'кей ЗаІЦИТИ, !И 'ЄIдИНО 'М1У ОСТаІва назlЦlаlВ'аІН'Є !И СОІН 'о 
приходзе най:м!Илших "з ТйГО боку моря". 

И rюпри 11О1га же ше ВОЙВIОДіянсК!а ВіаРИЯlІпа за:кюlН!ЧуІє 3013 назна
чованьOlМ яке було Д:РУЖ11ВЄlно-еlК!ономске ПОUIiШКffiIє роБОТlНl1ка на ро
БО1іИ у цу:цз:им краю, цо саме 'ГІО себе може буц заlOlюружена цалюlСЦ, 
лєм други два IвариЯlНТIИ мож тримац ЯК rrІЮНЇ ЗОЗ 331К!онченlИlМ зми
CJ10M. Вони тематично ЗМіИСТОJ3iнєйши, YlнarrрямеНIИ на збогаЦіOlВaJНIЄ 
rrОRЯЦОХ 10 rrОДіре:цзеносци рюб:Оllн1к,ак,апитаJШIСТІІЧіН!ИМ интересам .. 

А!f]алитиЧіНО паl1рено, у юарrта11СКей !И реll!Инскей Ва:РИЯНТ!И стре
l1аме ше НЄ з 'EJДНИІМ, алє з ДlВoMa структурално за'ЮOlН!ЧСіН!ИJма змиста

ми. Перша теМ3І11ИЧіна СЛИКоа, ЯіК IlооеДЗЄlне, поrшвецена судьби lРобіот
H]jroa ДО у ЦУД3lИІ-ІИ пре:дава овою раБОl1Н:У моц и у чеЖJКIИlМ соЦ'иmшIlИМ 
ПОJ]оженю [lоцешеніЄ іН~ОДЗИ У crЮМИ1Ніа:ню ClВIОЙIО['1О Р'ЦЦІИМОІЮ краю и 

имаГИіН:аrp:н;им лршюдзе любеней оооби. Друга темаї1ИЧіна IОблаоц, 
абрацaJНIЄ роБОllнrюа гу IОсоби з Korrpy ,є Вt\ЮІ1ИIВ!НЮ пязани, ДИlЯіХір()llЮ 
IIOCTaвeНJa з першу думку. Медзи ~ИМlа :цвома часцами Є'СТ 'О1ЦредзєІ-ІИ 
ПРОЦИВСЛОВНIОСЦИ, цо значи же през процес оформЙ!оазанtя rrис:нї, 3 пре
І-юшень:ом О\Ц 'Є:ЩНЮІЮ ИJНфOlрматора до другого, пришлю до ЗЛУ:ЧОО1аІН,Я 
ДВІОХ писныох З блїзlКiИМ ЗМсИ!Сl1О1В1НИМ МrO'І'ивом !И :на TOIТ С[lосюб ,оу 3а
чуваlІ-ІИ :як 'ЄJДHa n:иJaня У шrcruней форми. Ступооь злучrOВ'аІfЯ медз'И 
нїма 33!Ш ЛЄМ \НЄ 11aJК!И же би ше нє rrрепюзі:Іав1ал:и ДIВIa теми. 

У першей теми слово 10 рудароои, а у ДІругей і() роботнїlКOlВИ 'у 
фаБРИІ\>И. Рудар:а "Alнrлик" 1О:Ц(f:ЮСНО "ИіНве:нтruр" lНіar~alНіЯ до РІОбати, а 
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роботнїко:в!И '"rазда" ОДНО:С:НrO "б:РlИrаДІІР" грожи ЗіОЗ ВИiplуценьом з 
робот!И. РУДіар црепи фИЗИЧ:НИ и дY'XOIВHa-I бол'і, цеши ше з думку и 
надїю же придзе "мила сrrОЗIa моря", док prобатн~к СВИіЦОМ!И СВойого 
вираБЮЮЦОІЮ Jlоложеня и у нїм ше пачина будзиц Коласн:а СВИДОМОСЦ. 
РоБОl1НЇК сви,щоми же фаБРИlюа:н:т{)IВИ :Н1І'да Н'ЄIЦOICЦ йога роботи КЮТР:У 
вше менєй плаци. СВ!ИДіОМИ Є тиж так же у цудзини rrаЧіВJна трациц 
СВОЙО нацrюна:лнlИ n:риroмети И у 'Остатнєй XlEиль:ки ше опера еК'С[ІЛО

ата1'ОР'OlВИ, риrшен!И же його щесце лєМ "у родзеІ-ІИМ р~скимюраІО". 
У МlОТИіве 'о РУД<liРОШ-І класни ПРlИступ ІНІЄ натмьо розрОlOени. " 

У 'єдней другей писНї, "Добре в Аме:рице сигарским жerначrOМ ,9" 

Нlахюдзиме у велькей мири подабни МОТ!ИВ як перша часц ПіИ!Сінї 
"Америцк;а ПІЮНЯ". И УН'єй ше РІУДаІР у чеЖJкей" своєй долї 3 !думками 
обраца ry своєй оyrrруги "с тамтюй Сl1раrни ВОДlИ . 

Други МОТИІВ, ВlЯзан!И за роБОТНЇІ<іа у фабрикм, Т!ИЖ так за3lНJаче
Н!И ЯIК ОIк,рем!Ни rrоет!Ични ТlВlОр. ПIИClН:Я "МоlЯ жена в Кіраю, а я в 
АмериК'и"!О и "Дабре тебе, МrOlЯ мила"!! ІЮ ЗlМ'исту и КОМІІОЗИiLЩ'J!Йней: 
форми цалК!ОМ 'ИС'Г'И з другу часцу "А:мериканокей ПIrJ'CНЇ" , OДHOClНO 
ПИіОНl "Серед тої Америюи". Така rrОКЛIQIІ]Л1IЕОСЦ ІІОДКріИПЮЄ фaJКТ же 
ше роби 10 злучrОlEla1ИО ДІВОХ тематичних ЗМІІІСТОХ зов ЦИКЛ'Уса 10 робат!И 
у ЦУДЗИіНИ або 'аIМЄіРlИ1КaJНОК;ИХ ПИClнь'Ох, як ше lН'а:йчастейше Н!alВlо::r:ую. 

На ЮOlН!ЦУ, IЦlВойносц змисту вm:~адзи и ЗОВ терм'И'нолоr!Ииних 

РОЗЛИіКlОХ: у лершей чruсци ЯК средс11ВО плацЄІНЯ ОІЮ;МІНІУТИ еВРО[ІСКИ 
Т,':'Т11"ЇЛИ" а п дnцТ'ей долари, америцюи ІІеНIЄЖ; у першЄrЙ чаСіЦИ еко-

"....-...I.." .... '..t' , 1. У'}"'" " б " б 
пЛ,оатаl10Р "АнгЛlИК" або "ИНlВБНl1ар , у ДРУJ'ей ,,'ас 'ОдноонlО" ри-

гадир". " 
3 ВIИJJlожеНlОro ІВИХОДЗ'И же пиоая "На шт:ре:ц &'АерикlИ. .. крат-

ша вариянта ІюеШИЧJНіОІЮ TlВOIPY з IНС110ГО ЦИ'К!луса. НєцостаlВ'аІО єй 
остаl1НЇ даскелью СПІХИ ук,ОТРИХ ше rrреглїбює OOHOIВHa заДiV\МК!а на
РОДНІого IllIIйJва:ка. Ооциялна :нїтка Я1КООІЮіВ;І-ІИ мото у воіЙlEо:цянскей 
варИJЯ1НI1И заш ,лєм З'аТр1ИМ:atна, 'а 3 тим З'аЧУіВ!ана ІН >ей OrСНіОВlна 'вред
НОСЦ. Тота rrиСlН'я, тиж ТаІК, младша по пшюдзеню ОД других :ЦIВIOX ва

риянтох. ЗаКолючу'єме то ІЮ 'Тим )ке ВIНХaJбени монарXlИСТИЧіНИ елемент 
(можебуц IlОД :ВІІЛЬ'ВІам СПОЗlнатей I1раждruнокей де:мЮlКР'аТИЇ IК!Оl1ра 
:цружтвено п:рогресивнєйша У о::цношеню 'На тоталитарну монархию). 
ИС'І10ЧJaСНО вихабеіНИ шлї:ц УГQlРСК'ОJ'О lЦер:жаш-юго ПОД:l!НСТlва Н!ошите
Ля дїї яке обе3lП'равенИІМ народам у пеРСОНlалней униї ГабсзбурrlОВ
цах, остаП-ІЇМ бас'Гиюну евроrrОКJOІЮ ПОЛlИфевдализма, нє була па 
дзе:юи. ~ v 

Одредзена ПРrOгреоив:на характеристика ВОИIJ30дя'Н~~еи В3іриян-

'І1И, ТЮК тСІІК, н:агЛlашена з компоненту rrОРИХТ:atНОСЦИ Дlятельох на 

врацанє "ДО НlamОІ1а краю". Врацанє :цому, ЯК ВtИДЗШІ€ в'Иходу 3'()З 
НЄJВИJ1аіЦНіОГО ІЮD10женя ВіІ;ШlЮведзене ужзаз першима стихами. Рише
носц на в:раЦа'НIЄ ДОІМУ :настаІВа як резултат сrrознаlНя и сви,цОМIQIСЩИ 

работнїка же у цудзим краю ІВ'ОН заш лєм тат, я,~ народна присловка 
лвари, "Коатро'Му лєм шицко н:айгорше припада. Понс)-кс у ДРУГИХ 

9С. Й. Грица, О. 1. ДєЩ, М. Г. Марченко, 427. 
1Ос. Й. Грица, О. І. ДєЩ, М. Г. Марченко, 429. 
І1С. Й. Грица, О. І. ДЄlЙ,· М. Г. Марченко, 430. 
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ДВОХ вариянтох у першей часци того NЮl'ИіВа Н'СТ, шпиsа'кови було по
тре6не Д'ойсц до ньго на даяки crгюооб и ришенє находзи у зпryчопза
ню Ді!ЮХ ПИісньох. Кед би ЗаІ<:ОНЧЄ'НIЄ остапа зоз таЮВQlлану формулу 
:нєможлївог.о (ВИСУШИЦ МОрЙlО итак ОМlOжлївиц приход ЛіЮбеней 0100-
би), а ЦО ше инша,к часто 'НІахюдзи у старшей народней Іюез,иї (на
приютад, МО11ИlВИ як ЦО обецунка В:Ояюа же ше врarцrи з воrrlrни кед 
СУХ!И ,К'О!нар рО'зкіВИТIНЄ, дзиво'Ц~а обецунка же ше ода за Н'Є'МИЛIO;ГО 
дОК з юаменя 'РОІДЗИ ЖlИто итд.), У конкретнИl\![ случаю би ЗНІЗ.чеiJIО 
МИ!рен>є зоз оудьбу. Нар'одни поет НЇяк НІЄ мог роБОТН'rкови-цryдзин
ЦОІВИ .oдpeKHYIЦ 'Є'ДНіУ з оrcНlОвних члопзегкЮlВИХ пгрИ'к.метох - fВ'лад:анЄ' з' 

ВЛlасну судьбу. Прето ришенє нюю:цзи у ЗЛУЧOlваню ПИСН1 Korrpy 
lШJJИlВа зоз дрryгим одвитуюцим ЗМИСТІО'М. 

Любомир Медєши 

ОДАВАНКА ЗА ВОЯКА 

Орrанизоване селєнє Руснацох з Горнїци до Керестура. почало 
1751. року па молбу админ:истратора Редла, у хторей було яоно по
ведзене же ше. ту можу Піриселїц лєм лщцзе гре'К'0'К:а1'ОлїЦК'0'І10 
аБРliщу.l У молби - контрСі'КТУ наlВедзени условия под х'Гагрима ше 
мож присельовСі'Ц до Керестура и оБО:ВIЯЗЮИ хт>ори треба БУ'дзе опол
ньовац слрам IВш\!Снїка жеміИ - ерара. Од обоіВЯЗЮОХ СІІрам нойо:юа 
ту :нє спомН!уте аг:нї ВИТР'ИJМОIВ'анє ВОЙlска,2 'агН1 спу)кеlНє у войску 

НЄ маме J10Ч1Н!И податки о тий\1 кеди Керестурци пгочали СЛУЖJИЦ 
у :В:ОЙlоку, lал,є знаме же 1787. року писали молюу же би ше [ІХ ОШЛЄ
бодзело од тей оБОіВЯЗК'И.З ОДВ'ИТ на ТЮІТУ мо:лбу нам 'НІЄ IJ)ОЗlнаш, алє 
шлє:БОДlНIQ можеме тпзердзlИiЦ же вона Н'Є Мtо['ла буд ПОВіИТ'ИПЗ'НО рише
на у ЧaJIIе кед МIОIНСі'РХИЯ мала вельо НЄ[1риятельох, а cгpeДiC~в:a за ВИ-
тримюванє плацеНіОІІ1О ВlQйска НіЄ бчлю. .. 

После Австро..ryго:рскей догварrcи и дзелєня МОіНа'Р'Х!И!! на АІв
стрийске Ц3JРСl1ВО и Улорске кральопзст,во 1867. року ІВОЙСЮО остало 
З3Jєднїцке за 'Обидва Ч3Jсци Монархиї. Такси ст3ІН 'Нє І!Отирпзал дл~а: 
уж 1869. року, попри ЗI3JЄ\цНЦЇІЮ.ГО войска, основани ище два Teip~T~
РИЯЛШИ: у австриЙ!окей часци LANDWEHR а у мадярскей HONVED". 

11. Костельник, Значенє Керестура, Руски Календар за 1925. рок, 
Руски Керестур, 70-71. 

2Дацо вецей о тим у р,оботи: "ВИ'І1римовацє войска", Шветлосц ч. 6., 
Руски Керестур 1981. р., 662-666. 

ЗАрхив ВОЙВОДини у СрсИ!мских Карловцох, Бачка ЖУГJ1аниlЯ, 1787, 
153-154. 

4LANDWEHR - (нємецки), назва австрИ1ЙСКОГО територИ1ЯЛНЮГО ВОІЙ
ска основаного 1869. року. 

5HONVED (мадярски), загЩИ'DНrк ОЦОВЩJ11НИ, домобран. Назва перши
раз похаснована за воякох хтори ше у револуциї 1848-49. року били на 
боку маДJ11рскей револуцИ1Ї. После револуциї 1848. року ТОТа назва щезла, 
а уведзена є 1869. року, кед постала службена назва за маДlяроке терита
рИ1і1лне воІйско. Од 1919. року Т'О 'наЗва з'а цале мадлрске войска, а затри
мала ше по 1947. рак. 
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Хто Н'єб'УЛ вибрани до за<ЦIJ;нїЦКОІ1О ВОЙlска, !Кед же бул способ
ни за ВОЄ:НУ слул~бу, служел ує;цн'Им з ДВОХ апомн!ут:их теритоlp!ИlЯЛ
них войок>ох. Нагс тераз 'Интересу'Є мадягрске теРИТЮРИЯ'Лlней rвюЙіоко, 
у хтогрим сл:ужели Beillї Керестурци. Хто бул вrи6рани до заЄДіНI~Ц'К!О['О 
ВОЙlска, ту ОіЦслужел 'ОбоіВЯЗНО два рOlКИ, а І!ОІсле того ище дзешец 
роки бул у резерв'И у ,єднtИJм з двох ТЄірИТlОр!ИЯЛНИХ воЙ:скох. Сл?жб:а 
у териl'ОРИЯЛНИJМ войску тирвала ДiВI3lН:arц РОСК;И: рок-два 'Обука, а 1]0-

сле того ище дзешец роки у рсзеРіБlИ, Ан[ 'ЄіЦНО територия.тrне ВОйlOlЮ 
Нє було ОСІ!оообене за саlМюст.оЙіне поднїманє в'Єкших іВЮ'ЄIН!'ИХ опера
цийох. ВОIН'а було преДіВlидзене лєм як ПОМОЦ глаазНОМУ войrcrку, пре
то и його наоружннє нє було наЙмодерН!єЙШе. МадlЯ'рске теРИ110q:ЖШl\JІ
не ВЮЙ1акю ше ІООСТОЯЛО 30З іПех:оти (пешаіЦ[.и) ІН гуса'Р'ОХ. . 

, ВоЄ'ни ваК'он м:а:цярскюго теРИТОРИifflЛНIОГО войска на ДОСЦ Ч'УДНИ 
споооб РИШОІвал проблем м:аЛЖ.е:нс'ГВа. Спрам того заlКJOIна EOiffK хт.о
ри служел у ОІЮМІИУТИМ воіЙс:ку (то ше одноши И на ПІХ ц:о У'Ж були 
у резерви) Нє шмел ше женl'Ц. Кед же ше ожєшєл, іВО'ЄНИ В'Ліасци 110 

могли ІЮlCарац, гоч ТОIlО маЛЖ.еНіСТВО з правно,го БОіКУ було Ц3JЛ'ком 
заюоНїте. Кед ше пе:НЗ1ИОНОВ3JНИ ,ВОЯК ожеН'єл, одберало ше м'У пен-
3И!Ю. 

дЗИJвка хтора ше од:авала за IВОЯIІ<'а хтори уж олужел у та'КilЮ
Лlагним гoнвeДOКlI]1M вой.ску, або JJЮМ бул ДО ньго За!ПИIО3lН'И, мryшела 
пред д,вам'а ста:рост:ами-шведкам'И: ПОДІ!ИС3JЦ же у случаю кед єй муж, 

т. ,Є. з'аГРУЧНЇIК, у ВОЙНИ бу:цзе Р3Jнєни Л'єбо загбити, ~3IOIHa 'Н'Є будве ГЛlЄ
дац НЇ'яку tПомоцагнї пензию анї ОД воєний, іанї .од держСі'ВНИХ власцох6 • 
Кед ТОТО знаме, ясне нам преца гонведски ВОЄНИ закпн НЄ допyrцрвал 
малженство овоїм вояком: анї державни: анї ВОЄ'НИ власЦ1И ІНЄ оцели при

яц на себе обогвязку тюмагац фамилиї своїх ИНіВалидох и ТИХ дО ІЮГИ
нули У воЙіНИ. ДЗIИJВIк:а хтора ше 'О'дапза!JЮ за В'ОЯ1I(jа, мушела ше ЯК мац 
евеН11Уалних щвецоrx з того мапжеНСТlВа и у меНОСіВо(іх дзецох ОіЦ
ре:юнуц пю<МіОIЦ'И де,'Р'ЖIЗВlН!'ИХ и BOIЄIH[IX ВЛ1агсцох у случаю кед !ИХ оцец 

ОС1}alНIЄ инв:алид .аба І!ОГИНЄ у вюЙНи. Ч'а!сто ше и РOlдичи ДЗlИ[8IКіИ х;га
ра ше о:п:апз'а:uю за BO:ffiKa мушели пред старостами-шведlками І!од[]И!сац 
и Піотвердзиц же ше миря зоз судьбу с:вюєй ДЗИІВ,ки хтогра ше О!ЩаіБlа 
за IВО\НК'а, и же за нlЮ нє буду ГЛlєдац ІЙiffКУ помоlЦ 'анГі пензиlЮ од 
державних ,агнї ВО'єних Івласцох у случаю кед 'єй супруг остане И'І-rв'а

лидзбо ПОillIНIЄ у вюЙни. 
За воя~ох ше теди найчастейше ОД'авали худобгнєйши ДЗlИВКИ, а 

T.o:aIНЇ :НЄ ЧУДіне, кед Зllшме же вorЄlНИ ВЛ3Jсци нє riРИІ!ОЗ'Н3Jваurи T'arкe 
малженство. ~удобнюйши ДЗИВ'КJl, Хl'ОIРИ себе чежше МОГЛИ найсц 
МЛОДіИЯ, мушели ПОД[1исопзаlЦ тоти ПОІНЇ)Кjуюци реlверси, гоч знали же 

ЇХ oynруг бгудзе на нєсиrурн.им ВОIЯЦКИМ 'КЮСТУ. 
З іПір'Єна'Йщзе'Них штирох реверсоlХ можеме даца З'3JКЛЮЧlиц и О 

IJ1ИiСМЄlІЮСЦИ наших ЛlЮДЗОХ 70-тих и 80-тих роках прешлЮ'юВ'ику. Од 
шшrpох жена'Х (три ДЗ!иВlКИ :и мац rЄДlНей ЗіНїх) alН'Ї ,є:ц:на 'Нє була ли
СМЄlна, пр ето к:ажда ry СіВойому мену 'Кла:дла :юриж.ик. Кед 'Пір'ил~,П'и:
ме лредпос:гавку же ше за воя!кох нагйчасте~е ОД3Jвал'и ху,щобнєиll1и 
ДЗИіВI~, ХI1О1рИ рид,ше ~одзели до ШК'QiJ1И, Піроолем нєпиоменlОСЦИ нам 

6Сгюмнути документи на:Х:ОДЗа ше у Парохинлней архиви у Руским 
Керестуре, алє су нє реr'И!С'IlPовани. 
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будзе яснєЙІШіИ. Од ст:аіростох-шведкох lє\Цен нєписмени, Ш'ПИ1рме ше 
знали пOtдписaJЦ хаюНlУЮЦИ НШlIУ азбуку, а IЕщен ше ІЮЦПlI-lC~Л ІЮ ма
ДЯРСІаІ. Гоч на ОІСНЮВИ ШТИРОХ рооероо'х з ТОТО часу нє МОlЖеме при
!ЮЩИЦ озБилы�'єй!ши з~ключен:я: о писменооци н:апюго народу у ТИІМ 
чаше, заш лєм думаме же тоти податки Да13:аю до:сц В1ІІРНУ елику. 

Барв интересантіНИ язик на хторим спомнути реверои пиоаJНИ: то 
мешана:lНа цер'КСОВНОСJШВIЯНСІКЮf[10 и бешеДIНОІГО язика. Ор:гография тиж 
так досц МИШа:іНа: хасну'Є ше пар знаки 303 стаРОСЛаІВlЯlнскей :азбyrки, 
ХТОРИ ВІЄ :ЛЄМ же Нlє мали окремНіИ вплїв на виг:варlЯlНiЄ СЛОІВІО!Х у хто
рlИХ еу nоХ'аонюіВ'аНіИ, алє И їх xaCHoiВ'aHtЄ досц ШЛієбо:цне.· У 'ЄДНИІМ исТІИМ 
слове на ИСТ1ИМ мес:це раз наХ'одзиме nохаЮНОіВ:а:не ет:аірО'СЛаІВЯ1НJске, а 

раз нашо "у" любо "о". Думаме же спомнути реверси іИіНтересalН'ГН'И 
и 3 ЯЗИЧНОГО боксу, lалє тот:о преіПущ'уЄlМе IHaYKOIB:ЦOIМ з тей наУ'КОlВей 
обласЦіИ. 

Приклаідаме реверс СТ:РИЧ'КЮ Ма:риї народзене!Й ДїТiI~O зоз 1866. 
року, хторей з:аручнік уж шейс:ц роки у :войоксу грофа КОРОІН'ИНЙЯ. 

.янко Рамач 

3 РО!,ОТИ СЕКЦИІ ЛЕКТОРОХ И ПРЕКЛАДАЧОХ 

Члени СекJЦИЇ леК110РОХ и ІІрекладаЧ'ох ше и у тим року сХ'о:цзе
ли cnp:aM ІІОl1реби, т. 'є. кед ше назбер:ало д'аскель'о яЗИЧіНИ пробlЛемИ 
IЮ'DрИ требало []ОТlвердзиц або усотлашиц, з оглядом же природа 
робати: яку ВОНИ ОIЮОIНЧУЮ lВимага наглlOОЦ у їх РИШ:Qlва!Н[ю. У сам'ИМ 
процесу роботи, ІІонеже ше Нє МОГЛО че'І"ац, проблематични СТВ'ари 
РІІШОlВаіНіИ з дorrВ'арку на телефон або у ОlClобних іК!ОIНТ3'КТ:ОХ прейil' 
черанюи ду;маньох. 

З тей НaJ10ЩИ ВИlНrOшиме даскельо вирази И синтат:Ми зазнаrчени 
у Прекладацкей служби СКуІІштини САП Вой,ВОrЦИlНи и Вивершней 
ради К'ОТрИ веРИфИlК'овани з боку Кюмисиї за утвеРД30ІВаиє автентич
НrOсци прекл'3ЩО'Х заКlQlНСІКИХ текстох у котrpей роби язичар, іПір!а13нїк И 
делеrат Ра:ди здр:уженей роботи СКУПШТIИlНИ САПВ. 

На\ЦПОМИіннме, іИсточасн'О, же lВекши терминологИЙ'Ни ІІроблelМlИ 
у ТiIllМ року :нє зазначени, ІІонеже Є'ст СЛ'ОlВіНЇКИ за р'ий<'НіИ обл'аСЦИ 
К'ОТРИ іВіИДал ПOlкrpаїНС'ЮИ ЗаІВ'Од за ВИДalВанє учеБНЇІЮХ и СЛIO'ВНЇк 
ДРУЖТlВено-іПОЛИТИЧIНИХ и других теРМИНl()1Х И виразох :КО'l'lpИ 3а1ЄіДIНIЇЦКИ 
ВИДали Здруженє наукОІВЦОIХ И фахОіВИХ п;рекЛ'адачох ВОЙІВQДИНіИ и 
Сеlс:рета!рият зазак:онодавство Вивершней ради СкуІІШТИ'НИ САПВ. 

G 

gorani - горЯlНІЄ 

D 

dvostrani ugovor - двобочни кон

тракт 

deobni Ьilапs(фин,) - дзелїдбени би-

ланс 

dovratnik - удзверя 
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dO'hodno dntenrzїJVlnije ;]ю1Jtuге (поль.) -
урожайно интензивнюйіши култу
ри 

z 

zivic jagode (бот.) - пресада \Ягодох 

Z 

zaperak (бот.) - фатюга 

І 

izbojak (бот.) - вигнанок, вигна
н!єц 

izvrgavanje svojine u svoju suprotnost 
(юр) - преобраценє власносци на 
свою процивносц 

izdanak (бот.) - виросток 
izlucni poverilac (юр.) вилучни 

поверитель 

J 

j~godicastvo voce (бот.) - ягодаства 

овоц 

к 

kalemljenje (бот.) - калеменє, оч-

канє 

klon (бот.) - клон 
kljucici (бот.) - ключики 
korenjaci (бот.) корен:я:ки 
krajnja nepaznja - абсолутне цє

меркованє 

L 

lastar (бот.) - ластар 

м 

mladar (бот.) - младнїк 
mladica (бот.) - младнїца 

N 

novcani rad - пеНЄЖіна робота, ро

бота за пенєж 

о 

odabiranje (бот.) - доберанє 
okulant (бот,) - очкаНіЄЦ окулант 

р 

регіОl1іса - райбальня 
рlаl1іпагі - гор\Яки 

platljiv (фин.) - платл~ви 
pozarni zid - огньови мур 
pokretacka znaga порушовацка 

мац 

prevaran пасіп (юр.) - спреведац
ки способ 
pOra,Vl1anje (юр.) - вировнанє 

ргосер zida - цеснїна у муре 
prporak (бот.) - лозов ~и) калам

нїк 

R 

razvrgnuce imovinske zajednice (юр.) 
- розтаргнуце маlєтковей зarєднї

ци 

razlucni poverilac (юр.) розлич:ни 

поверитель 

raskidni uslov (фин.) - розтаргну-

це условиє 

rezidba (бот.) - орезова.нє 
reznica (бот.) резнїца 
rosenje - рошенє 

s 

sadni materijal - садзаци материял 
sejanac (krompir) - ШЄіЯlltєц 

т 

tocece mesto - точаце, одцекаюце 

место 

u 

udoban - лагодни 
upotrebna vrednost (фин.) - хасно

влїва вредносц 

s 
sljakara - трозrарня 
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ХРОНІКА ДРУЖТВА 

ОТРИМАНА РОЧНА СКУПШТИНА ДРУЖТВА ЗА РУСКИ язик 
И ЛИТЕРАТУРУ 

J>10чна Скупштина Друж.тва за руоК!и язик И литературу отрима

на 30. я.:нУ3іра 1982. РOlКУ У Пріосторийох КУД "Максим ГорК!И" у Но
вим Сщцзе и на ІН'ЄЙ :ПРИlС~СТіВ!QIВa.J1IИ 85 делеrати, члени и ГООЦіИ. 

Скупшт;ини предшедовал Гавриїл Колєсар, предсидатель Пред
оидателF.>ства, а у РоботНlИМ преДGидательстве були ище: Любомир 
Медєшrи:, НаталИlЯ PaMaqOlВa, Леона Г'ОР'НЯIКJОіВа :и ЯіНКО Б'арна. За за
ПИСRїчара іВ1иБРaJНіИ Я:шю Ращ, а за ОlВеРЙ'ОlВачо!Х зашюшк:а: Як-о'В 
Киiuюrrас и ГавРИЇЛ КОЛЄСaJР. 

Спрам ДНЬОВ'О[10 rIlOР\ЯДКУ делеrати IНJa СКУ[Ш!ТИНИ розпатрeJIiИ 
УІ прилапеЛlИ 3ВИТ 'о роботи Предсидательства, секций'Ох и ІЮWIJИСIИЙО'Х, 
потим фИНaJНаийни ЗіВит Іи зв!Ит Одбору СaJМ'ОуtПpаіВlНей КЮІНТРОЛИ за 
1981. рок, як :и ПЛaJНИ И ПРОГР&\1НИ з'адатКІИ за 1982. pOIк. Делеrати 
ПРИНЄСЛИ ІИ 'ОlЦлУіК!У спрам кютрей членаРИіНlа И у 1982. рошу будзе 
ВИ!НіСУ.ШИЦ 60 динари, а .за ш:юоляrpюх, студентох И Н2ЗI3!НlЯ'Г:;Х 20 дина
ри. У члеНlарfИlН1И УРЮЮlВaнll ІИ глаОНlJк Дру~:rіВ'а "Творчооц 

До Робо'І1НЮГО ПlредсидатеЛЬСТВ1а за слщующе зашеданє Ск:уп.: 
ш'.ГИІНІИ ВlИбрани: МИРОІН р.ОМ3!Н, з н,OlВoгo Оа:ду, Силвестер Бесер'~IИIН'l 
3 Коцура, ЯКИМ Ча::п:юо з ДЮРДЬOlва, Ирина Бесerpминьоrва з Вероасу 
и Владимир Дудаш з РУ;СІЮro Керестура. 

На предк:лщца:нє КJOМlЛlСИЇ за юадри, котра О!К,QIf[чела шиrpши 

коноултациї, .а у складзе зоз Статутом Дружтва, за нового пре~си:ца
теля ПредClидательства ОКУПШТИН:И з єднорочlНИМ мандатом Еи,оРaJНИ 
ЛюБОіМіИр Мє\цєШІИ, а за ,секретара з д:варочним мандатом 3Інова 133:1-
брaJНlИ ЯІНКО Рац. 

Насхадзки Предсидательстна Іют;ра отримана после СК!}'ШllТIl!:НИ 
ПРИJН'єшена Програма ОЗНlаЧОіВaJНЛ 90-рочнІОци наро:цзенл :И 45"РIQIЧIН~Ц'І1 
:птрююдзеня на чоло Паrpтиї Йосипа Броза ~ита и 40-РО;Lшіщи АВНОИ-'~ 
и вибраНіИ о:цбор за ОGlначо!В'анє тих РОЧНІЦОХ до к'Отрого ношли. 
Любомир Мед:єши, Мирон POMaJН, Ирина Гар:ци~КовачеВ:И"J10В,а, Дюра 
Па:пгаргаї, Ми~ал Рамач (РТВ) и ЯніКО Рац. .. 

На истей СХaJДЗ'К!И за !НОВОГО преДСlИДателя Секци,l за зазбеРОlВіaJНЄ 
и обробок скарбу матеР:ИЯЛlней и ДУ'~овней култури :в~-roр'ани ЛаЕРіИЇЛ 

34 

..,. 

Колєсар, местlО Янка Ол'єяра, котри з3!вжати на других роботох, а 
за предси;цателл КооrpДИНіЩ!ИЙНОТО 'Одбору за робот'у М'ладежJCIКИХ ли
тературних секцийох вибрана ТаТ'ЯlНа ЛаТ'ЯIІ<сова, местlО МИ)('3ла Ра
мача, К:ОТРИ т3:1ж пре други 'ОБОВЯЗІ<!И н'ємотол успишно crюлrньо
вац 'ГОТУ задачу. 

ЗВИТИ О РОБОТИ ПРЕДСИДАТЕЛЬСТВА, 
СЕКЦИЙОХ І;І КОМИСИЙОХ У 1981. РОКУ 

Звит О роботи Предсидательства Скупштини Дружтва за руски язик 
и литературу у 1981. року 

Предсидательство СКУЛШТИНlИ Дrpужтва за руски язик и лите
ратуру, як К:ОШШТИВІНИ ,opiaJН, у lНа3lначеНll1М периодзе отримало шти

ри схадзки з 'К!от:рихдва у преширеним составе. На схадзюох, :ЯlК и 
медЗlИ схадзками, ЧУВС1lВОlВiала ше одредзена ИінтеНЗИВIН,а робота, гоч 
и НІЄ цалком достатоЧ'на, на реализованІО планох роботи Я"К:И були 
принєшени на Першей схадзки Предоид:ательст.в:а отримзней 27. фе
бруа:ра. Источассно, Іна спомнутей схаДЗіЮИ, членlИ Предсидательстrв:а 
розпатрели и лрилanели Предлог програми за r03ІНачаванє 40-rpочнїци 
rювстаня и сациялистиЧ!ней револуциї и вибрали Одбор за ОЗIН:ачова
Ніє С:ПО.мн.УГОіГО юви:лєя. Тиж так РОЗіПатрели вименки и доrюл'Н'є:ня 
Нарису С11а11ута ССРНВ И дали к:онк,ретНіИ заув.аги на іИСТИ, К<отри 
були У 'Одредзеним чаше доручени ПК ССРН ВоЙв!цци:ни. На схадзК!и 
бул розпа11рени и Предлог за снов'а;нє СТ'Удийних rруrюх за рryмyrнсК!И 
И русК!іИ язик и литературу !на Филозофск::им фа!култету у Новим Са
дзе. У вязи з J1ИІМ були даТИ:КОіНкретни заупзаги, :ЮО'D'Р'И тиж [по ОіЦре
дзени час у rIиса:ней форми прешлїдзени ФИJrОЗОфОК:ОМIУ фaJкryлтету, 
ОДНОСІЮ и,НIСI1ИТУТ'У за педагоrиlЮ у чиїм ООСТ,аІве роби ст:уд'ИЙна rрупа 
за руски ,ЯЗИК и литератУіРУ. Оюанчена и ДO~Ba!pKa ,о реа:ЛИіЗ'овrаіНЮ 
програм ох роботи сє:к:цийох, :ЮОМИСИЙ'ОХ и rюдружнїцох и ПРlИІнєше
НИ вецей одлуки зоз дїлЮ'круга к'Омпетентносци ПредсИ!дательства. 

На Другей схадзки Предсидательст:ва, отprим3!ней 25. ІОния, чле
ни Предсидательства :розпатрели вrИТНОРЙЮlванє Протрасми 03НJачованя 
40-рочН'їци ПОВСI1а!НlЯ и IООЦИЯЛіИ!стичней револуциї и Т{:ОlнстаТОlВали же 
ше ПОДРУЖН1ЦИ уключую Д'О Пiplограмох ознаЧОІва;ня іЮвилеlЯ ІЮ шиц
ких меС110Х, а ТИЖ ТОТО З успихlOМ 'Р'іобеЛ1И и средства яlВiНіОго Иlнфор
МОВ3!Ня. 

На истей схадзюи була роз:па'Dрана и робота ПОДРУЖН1ЦОХ, сеlК
ЦИЙ10Х, к:омисийюх и ред3!кцийох, а ПРИСУllНИ були упознати и з фи
наноиЙінима 'Обставинами у Дружтве. У вЯ'зи з J1ИМ було критично 
УКJаза:не на В'є:роботу дзеrюєдних секцийох и кюм:иоийох, а I1ИJЖ и на 
Нієа:ктишJ!OСЦ подруЖ!нїци у Р. Керестуре, цо би шез тей lНаі[10ДИ 
могло :rювесц и за J]1Q1ДРУЖНЇЦУ У Шидзе и дюрдыolе.. На схадз!ки 
була дата И информация 10 О:11Вера:ню Студийней rруПіИ за 'Руски іЯЗИК 
и rIОДЦaJжуте же ДРУЖІ1В1ОЗОЗ СВ'ОЙ'О'l'О боку бул,о 'Од п'Очатку актив
но уключене до ПОіМОЦИ :К!ОЛО ОНОВаіНЯ crюмнуте!Й rру:пи. 
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На своєй Трецей схадзки членlИ Предсидательства ров:патрели 
и пришщели Доnварк:у ДРУЖТНЄJНИХ орг:а~изацийох и здруже:нь'Ох 
гражДШНіОХ САП ВоЙіВод,ИНИ 'о пшt'н'ов3!ню И 'Ксоординюваню медзина
рОДНОІIО аОТРУДИЇlЦтва ІН прилаrпелlИ 'ОРГaJНизацию наш;иви групи ПОil-ra:ц 
СіЮ СЛаіВИСТОХ З rpижних жемо-х Рускому Керестуру :К'отра ушлїдзела 
13. септембра. 

На ШТlВартей СХа!ДЗКИ р'ОзпатрЄІНіИ и прилarпени роботни ЗІВИТИ 
за 1981. рок; IIIЛaJНИ роботи И фИ1Наноийни план за 1982. рок сеК!IJJИЙОХ, 
ІЮМИСИЙОХ, редакциЙіох 'як ІИ Предсидательст,ва Скупштини. Роз[]а
трени и дати КЮНIК(ретн:и зауваги И думаня на План СИЗ култYlPИ 
Во:йJВОДИіНlИ за 1982. рок; ПlодН'єшена информация о ОІК:ОНЧЄJНИХ Р03-
ГВШРЮОХ на Фило:зофским фшкултету у в:язи з преношеньом проє:ктох 
ДРУЖТIВ!а дО ДlЯ'ЛН:ОСЦИ Института за педагогию; дата iИjнформаJЦИ:Я о 
видаl'ИМ гласнїку Дружтва "Творчосц"; о дїялносци іІІОДРУЖН'іцох 
ІЮ местох и одrpедзени термин за ОТРИМОіВ<l'Нє Трецей схадзК'и СКУ:П
ШТИНИ. 

дРУЖТIВО у 1981. року мало 440 регистроваlНИХ членох, або 52 
вецей як предХЮІЩного року. 

kнализуюци план роботи Предои:дательства СКУПШТИJни Дружтва 
за 1981. рок, можеме IЮОНСТ:а1lOвац же вон OКlOPO у цалоClЦИ и витіВО
ренlИ. Значне й:адrЮМIНlУЦ же ПРОJlрама о ОGначованю 40-роЧ1Н1ЇЦИ ПОІВ
стаІНя и СОЦИЯЛIИСТ'ИЧJней ре~олуциї 'Наро,ЩОХ іИ :наро:щнюоцох УСПИШНО 
реализована, же 10-РlQlчН'їца ДЇJIЛ'НОСЦИ ДrpУЖТlВа rpоботно ОЗНalЧена 
и же 3 тей наJlОіЦіИ дРУЖТіВ'О за СВОю ус:пишну ДЇJIЛIНlОСIЦ достало ви
соке ПРИТJiOЗ1НaJНІЄ "Иакри ,КlУЛТУРИ" КJOTpe му ДОіЦзелЄ'ла КПЗ ВОЙlВо
ДИ!ни. На ДОС1юСїlНlствеlНИ Іспоооб були 0значени 75~РОЧНlїrца народзе!Ня 
Яти БаКОlВlа и 110-рочнrща наРОДЗБНЯ ВОЛОДИМІира Г'Натюка, ПірИ чим 
окремну аКТИВIНlООЦ ук:аз'а'ЛИ rrОДРУЖJНЇЦИ у KOlЦype и Новим СаJДзе. 
През цали час члени Предоидательства, як делета1'И ДРУЖТlJ3а,актив
но участнова:ли у роботи на схад31ЮХ секцийох пріИ ПК ССРН Вой
водини, поти.lV1 У КПЗ Вюйво:щИ!ни, К:ооrpДИlНlаІЦИЙlmм одбо:ре дружтво~ 
за ЯЗИКJИ при КПЗВ, У СИЗ културlИ ВОЙIВОДіИни, ЯК И .ІІІ!!а РИЖJНіИХ ДРУ
ЛИХ сход ОХ културних и 'Наукових ИНСl'ИТУЦlИ!Йох. 

ТИЖ ТЗJК треба оrrомнуц и роботну догварку І<ДЛО 0011РУIДнїцт,ва 
з Редакцию Іна ВИРlOбюу "Вінциклюпедня ВОЙlВодини", часц:и КJOTpa ше 
одноши на дїялносц Дружт,ва за руоки язик и литературу. 

Як ІЮЗИТИВlне можеме наглашиц УlQшrшне СОТ'Р'удніцтво з велї
ма 'Организациями у реаJ]изациї дзепоєднгих програмних задаткох 

ДРУЖ11ва. Таке уж ро:ками уопишне СОТРУІЩнїцтвlО розвите ЗlOз Фило
зофск:им факултеТОIМ, ВОЙВОДЯIНСКlliV1 музе!ЙIОМ, Бибшютеку Матици 
сербскей, ЕВРО "Ру:оке слива", Одбором фестИ!вала "Черве'На ружа", 
КУД "Маюсим Лорки", РТВ Нови СаlД и другима. На основи B~HЄ
шеНІОГО мож За'КЛtючиц же ПреДСlИдатеЛЬС11ВО през цали час оуло 
ШКТіИВIНО 'у:ключене на lВитворйованю ПРОJlраМJ:IlИХ задат'кlОХ яки вихо
дза з його плана, :КJOl1РIИ З векшим або меншим усrrихом :реаШІ'зовало. 

~~~~~М~~п~~=я~~~~::~рХе ~~6::т:в.~=ЗУб~а~~б,~.;:=~:0:;::И:1:~~~ 
витворени. Насампредз, НЄ окончена анализа роооти ,делегатох, :НЄ 
виробеН1И ПраIВИJ]НЇК 10 награДЗОfJ3aJНЮ школярох и студентох и НЄ 
1j11шердзена КОіНцооцrrя роботlИ библ:иотеки. 
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3вит О роботи Линrвистичней секциї 

СерБСКЮJlоrpватоК'о-РУСІ<:И СЛОIВ[НЇк 

Матер:ию хтора би мала войсц до першою тому СЛОlВнїк:а (1-3. 
том Маищо~'Ого СЛОIВНї'юа) обробйоваче з ве:кшей чаоци обробели. 
Подrюшю ооробени МатицоіВ 2. и з. ТОМ іИ З часци 1. ТІОМ. Робота 'На 
редшкциї спомалшена превецей :ПРИЧlИНИ. Даєд'Ни з тХ нн!ве,дли зме у 
звиту за перше Іюлроче 1981. (за юнийску схадзку): у СЛОІВIНJrку 
сербскогорваТСIКcОIJlО ЯЗlиК'а 'єст велы�еe ЧИСЛО словох ХТlОри И IОбrpобйо
вачом и редакциї мало лєбо ВОlOбще НЄ!Іюзнати. При їх обробку ре
ДaJКЦИя l1раЦІИ fJ3ельо часу: потребне :rюх:оПІИІЦ значеіН:я: сerpБСКlОГlOljJіВl!aТ
ских СЛОіВО~ :и IНlайоц одвитуюци руски виразlИ. СОТріуднїюи и ре
дакция Н'Є мали ЩОСЦ роБОТI}ЮГО ИСКУСТіВа у тей обласци. ИСКУСТІВО 
здобували Вієдно з роботу. 

Надпомнєме ище же ДШЄДНИ праlВила обробку рещакцlИЯ П0-
знєйше доrrолН'єла. Понеже обробйоваче робели лЄ'м тю праfJ3!ИЛО~ 
Хl'ори Уl1вердзеНJИ lНJa самим початК'у роботи, при велїх сло'В'ох буду 
rrотребни ИІНтerpвенЦ!Иї у складзе з '.fЮіВима дополН'є:н:ями. 

ЛЄКJСИ!КОЛЮilИЙlНа ,юартотеК!а 

Цали матерИJЯЛ 3а'ЮОНЧЕШИ дзеШІ<:а на почаl'КУ єшеНIЇ - цо ше 
ДОТИІ<:а обраб:ЯЛ-ІіЯ матрицох у першей и другей фази. Тераз rrреOlста!JЮ 
финализовац rrрОіЄ'КТ - уазбучиц шицюи матрици спрам ста:ндардох 
лки важа за IВИУ'<ЮIВ:сШ'Є тей обласци Я3lИ'КJа - без огляду чи ше ТОТІО 
пороби у рам:икох Дружтва за РУСКJИ ЯЗИК и ЛlИтера'l1Y'РУ ЧіИ іНа Фи
лозофсr<сим Фшкултету. З тим ше ЮlЩНО IJ!РіИСТУ:ПИЦ ry експлоатациї 
материялу, а у БУIДУЧНОGЦИ ше ТОТУ юа:ртотеюу ГОДНО rи 'НЩПіа'ЛЄй ІПо
ІЮJ]ньовац зоз риДк'Има и rrюте:раз [Н'ЄВ1азначенима терм[И!нами ЗlO3 пе
рИОДИlК'И пред и rrOlВ'ОЙ.fЮВIИХ виданьох и других .ЖРИДЛОХ. Розуми ше, 
кед же би ше зявел окреме бога11И ІИ rrнтереСaJНl1НИ наслов JrK сиро
вина за обробок леКJСИКОЛОІ'1Иійней ,КJаР110ТЄКИ - нєт rgjjяюи ПР'И!ЧLИ'НІИ 
же би не була IОбробена и же би карточки були р()зруцани :ЩО ма-
11ичней картотеки. 

у ме:цзичаше (до[( НіЄ ОК:ОІНЧЄJНе РIQiЗРУЦО;ВІаНЄ-Уа'~буqоваНlЄ) ма
трицох, моlЖ РОВ:ЦУ1Мац 'и о rrодПіРОЄКl'О~ - ниучованє язика каждого 
з '<}:В11Орох чиWо дїла 'обра:б:ЯіНИ до матрицо!Х - ВИУЧОВlaJН:є фреквЄJНЦИї 
хасноіВІaJНя СЛ'ОВОХ, архаїзмох, богатства ЯЗI.шеа, СТРШНОКlИХ СЛОВОХ И 
rrОд'обних елементох. 

ПЛ'aJН роБОl1И ше Б'Є предклада, rrОlНбже цали проєкт npейщзе до 
ІЮМіІІензациї Стущ:и:йней Групи за РУСКИ Я~К ІИ литературу на Фило
зофОКJИМ ФаКУЛТЄ11У ry Н. Оадзе. 

Зви"!' О роботи на ретроспективней библиоrpафиї Руснацох 
у 1981. року 

БиБЛИОіІ'рафия :К;НЇЖ;ІСох, часоlГШЮОХ :и ;НОІВІШЮХ lf:Ija ір'УСКИІМ язику 
у цеку. ВеКіШа часц материяULУ іПовбера:на и обробЄІНа, зюз ЧО[10 И 
вєкша часц преД'УІрк:ана. БиJБЛИОГ'Р'аф!ИЯ Нє за;Іюн:чена пре СЛ'ЇДУЮІЦИ 
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причини: 1. нє гюзберана шицк,а будова котра 'видата, ,Н,а PYCi~~Ii~ 
язику; 2. пренаХОІЦзенє на:словох ОІригиналох П'Р'И прело.жен'Их ДІЛОХ 

у велїм спомалшу,є роботу. 
БиБJ1JИографи\Я Руокюго калеІндара (1921-1981) ІНЄ ЗаІ<,ОІнчена. 

Работа у :цеку. 
Біиблиorрафия РУClІЮГО каЛеІНдара "Заря" (1935-1941) нє З'aJІЮ

чата бо 'Нє наЙ'дзени бибЛlиотека;р зоз знаньом РУСІ<'ОГО ЯЗlИка 11 по-
, r:::. r:::. t:: 

знаваньом будови котру 'Греоа оорorоиц. .. 
Цо ше доти:юа библrrоrpафиї Руснац'ОіХ и ~ литерат:ури ;; Н1Х на 

язип<'ох :нарюдох Югосла;в:иї И Інародносцох В'Оив'Одини, рооота ше 
адвива у раМИlІ<'ОlХ гтрограми. У цеку обробок И предV1РІюrванє пре
найдзеней будови. 

30З планом прerДіВидзене же би ше у тим 1982. року зююнчело 
роботу на івиробку Ре'Гроспективней бибшюграфиї о Руснацох Іютр:а 
преДВlИдзена зоз тим проєктом, а о чим дальшу старосц пrpеlВежнє 
СТУДИlЙ1на трупа за рryоки язик И литературу на Филозофоким факул
тету, як цо и за 'ИlНШИ проєкти. 

3вит О роботи Секциї за литературу у 1981. року 

Члени Секциївжали учасц у означс'ваню 40 рочнїци :повстан~ и 
СОЦИ\ЯЛИСТrИчней револуциї, потим з нагоди означов:аня 10-ро'Ч'Н1іДИ 
дїяшюсци Дружтва удаТIНИ реферати ІЮІЦНЄСЛИ И. Г. Коrвачевичro~а 
и Ю. ТaJмаш; УCПJИШНО реализоване стре11нуце зоз поетами у ~epo~: 
ше .як И нащИlВа младих сримских поетох Новому Саду. Тиж 11аІК 
Qзн'ачени початок роботи Студийней групи за Р'У'СКИ язик~ и литера
туру Іна ФИЛОЗОфским факуштету у НОІВИМ Сацзе. ~ Нада'лє'И, реа~;изо
вана тема "СТРУК1іУРіИ и СТіИЛОЮИ групи У рускеи лит~рат~и и 
Н.aJПИСaJна Ікнііжка "Р'уска литература - истоprиlЯ и стат;ус 'Чии 'автор 
др Ю,ЛИіЯН Тwмаш, Рукюпис ма 480 боки. Сп'Омнути а;втор шкал 
уч:асц и на іНalУIКОВИМ сходзе у Петровцо!Х, 'котrpи отримани у рамиК>ох 

'81" "Петровски дзвон . 
Секц:ияН'є реализовала св:?й пл~н роБОТIИ у цал?сци. TCVK:. на: 

ПРИlклад, Нє реаЛИЗОІвани СЛОІВНІК з оолаСіЦИ филозофіИl и теОірИl. ли 
тератури, гоч 'вон ба;рз ІІотребніИ студентом ФилозофСК'ОГО фа'Култ~е
та іН Педаготийней ак,адемиї, qЛє би 1іОТО требало Зlробиц ~'Реит 
професианалней иrНСТИТУЦИЇ, Ію!Ведзме Завода за вида,ванє учебю'к,О'х. 

3вит О роботи Секциї лекторох и прекладательох у 1981. року 

Члени Сек:цИЇ лектюrpох и прerКЛaJдательо:х у 1981. року отрима
ли даскельо с:х:аІДЗКіИ на r[{jО1ір!ИХ tplйШОIВ:ани, углавниrм, lа;ктуаЛIНИ про

блеми. МедзIИТИМ, ІЮl1ребне снаДІЮМНУЦ же тогаРOLrнуак'ГИlВІЮОЦ ме
ИЄЙ характеризоrвали схадзкси іИ даяки колеКШ]іВIНЄЙ:Ш:И, r:::. екипни робо
ти, а вецей ин,щивидуални уключованя до риЖ!НlИХ Ірооотах. З боку 
членах СекЦJИЇ оБР:alцена ?BaJTa на ОЧИГЛЯд'ни фаlКТ же ДalЄДНИ ск>ореи
ши нєдостаТ1.:юи O~Cl1pa;HЄ:HiН, .а почежК'осЦJИ преІМО~НУТIИ, та ше зоз дру

Іюваньом, НaJПр:иклаІЦ, Словнііка самоу:п:равних и других ДРУIЖl1вено-:rю-
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ЛІПИЧіНИХ терминох и виразох, Словнїка биологийн:их терминох іИ ви
разох, шТ<rолок,их ІСЛЮ:ВНЇІ<JОХ за ри)кснrИ фахи, !ЯК и зоз іП!рIИЛО!ll3іМИ КО
три ДРУІ('ОІваніИ у "Творч:осци" достало НaJИсце rвелью, а то исто'Ч'аано 
поцагує засобуи часТ'очну пременку способу роботи іИ у будучнroсци. 

Уж у тим, 1981. року ше нє lш.uло нательо на ск>орейШіИ опособ 
РОЗРИIILованя проблемних терми:нох, фразох, синтагмох ИТД., алє ше, 
и то на иницинт:иву РеДaJКЦИЇ НОВИНОХ "Руоке CJJ1OIВO", пробовraло 
ровришиц, або предлаженlИ ЯЗіИЧНИ ІІроблем:и цо ШIlJjрше rrрезetНтlОВац 
каждому ЗaJинтереСOrваиом:у читачOlВИ. Подобна aJКI.J)ИсЯ з:атючата и на 
габох Радио-НоlВОГО Оаду. 

303 Плана роботи за 1981. рок частlОЧНє реализоваrни ианали
ЗИ язика ЯІІ<'И ше хаснує у наших редакцийюх, так же зробеrна ана:лrиза 
"Службе:них IfЮіВИНIОХ САПВ" И "УРЯіЦ:ОВИХ НОtВlу]JfЮХ СО Кула", а 
треба ище задл:ужlYЩ оообиІ<'ОТРИ би зробеЛИaJН!ализ'у яз'ика Р'alЦИЯ: 
и Телевизиї Ноrви Сад, гласrнїка С.:юупшт.ини ОПШТИ:Н'И НОВІИ Сад, та 
гласнїк,а Завода за еоциялне :ОСИг\qJанє "ЯіВIН!ОСЦ". 

Члени CeKЦil.tї лекторох и прекладательох учаСТ1вовали и у 
І<'ОНТ1ИНУlQва;ней роботи на 'Виробку "велы�о[10o словнїка", []іОТИМ іНа 
роботи ІЮОЛО rpеализациї проє;кта ТВ сериї "Учиме ІІО руск:и", на 
ООВИТ1О1ваню у Заrtребе 'К:ОТ1ре ше ОіДВИJВало под rна:зrв:у СОЦІІЮШИlНІіВIИСТИ
ка и настава я:зик,а, а тиж TG\JK досц часто іІ<'онтактовали іМеіЦЗИ со
бу, у каЖДОДНЬОlВей роботи, чераюци Иlскуст.ва и ри:шуюци рижни 
проблеми. 

Тиж так дата ПОМОЦ и у виробку СЛОВНЇ'І<'ох за р:ижни фахи кQ
три друк,оrвал 3а1ВОД за 'ВlИдаване учебнїкох ВоЙводини. Нажаль, ис'Ги 
ТQl1И ОЛОВНЇіК1И нє були у l1ИМ року raналИЗОівани, гоч су у ПРаІК.си 
вешжа ПОіМіОЦ, а Їх анализа праве у 11ИМ іПериодзе була преД'ВИ!Дзена. 

3вит О роботи Секциіі за виучоване и пестоване руского язика 
у 1981. року 

Секция за IВlИУЧОІВ3:lнє и песто,ва:нє руского ЛЗlИк,а ма специф:ичне 
положerне И условия роботи. Члени Секциї ТО з ,векшей часци настав
НЇІЮИ руск>ого язика ПО наш!ИХ шюолох, а предоидатель, спрам приро
ди роБОl1НОГО места, ма МОЖЛЇВОСЦ іПровадзиц наставу РУОК'OtГО Я3lИка. 
Праве ІІре таки оБСТaJВИіН:И rproбота СеlЩИЇ ше [нє ЮіЦlВИJВaJла на стан
дардніИ способ, т. є. rнlЄ були зволов:ани ОікрerмН!и схащзки,алє хаIСНО
ванн други СХЮди же би ше витrвоrpйовала и пршrpама Сещиї. 

У 1981. року були IQтрим'ани два семlИН3:рlИ за Інаставн'іroох ру_ 
сwого язика на кютрих бryло бешед'И 'О: 

- рroзвинаню култури ;УСНQ[Ю Вlисло:вйюв:аня, и 

- наставн;им ПЛaJНЄ іІІ програми за lНJacTaJВY рускюro язика. 
Предсrицатель Секциї у стаєіМНИМ .І<'Оінтакту 30З iBOicrnrtho-обrpа

ЗОВНИМа о:рr:аіНиз·а:цияіМИ, та на 'ГaJЮИ опособ було оБЄіЦiИJНЬОВіа!не за:єд
Нїцке закла:цаlНє же би ше настава р'уcroоro язик:а ІІо~зв:игла на 
вИ!сши УРОівel.Нь. 

У 1981. РIOК'У ше, у оснroВИ, З'Л'єmnала к,аДРОіВа структура нacтaJВ
нrІЮХ !Ксотр:и Іви:во:цза lНJaCT,aJВ'Y РУСІЮГ0 язика и Н'3ІСтаву на руоюим 
язИlКУ, а дзепоєдrНИ здобуца предста'8ІЯЮ ИИJстоrp'ИЙlНИ крочай у обла-
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сди !ВИУЧОІваня русж'оrа язика ~OTnepO:HЄ Студийней трупи на Фило
зафским Фшк'ултету, упие другей TeHepalЦlHЇ на ПеДal"оrrийну акаде
мию, ИТД.) 3аз тим ше общи уславия за рабату Секциї сущно 
злєпшую. 

ОД ТОГ0 ца плшноване - іБlІТТlворена и задум:ка .же би ше КО-
нєчна достало прецизну СЛlИКУ настави 'Р'ускогаяз'ика у Ш'І<:аlJЮХ у 
САПВ, картотека :rrrицких наСТ3JВНЇІЮХ Іка три !Викладаю руоки язик 

:зоз шицкима релеВaJIГІ~нима податками о ~HЇx, ПТД. 
Тиж ТЗJК направен:а и аналrиза чита:Н'юох за руск:и яз~к и ана

лиза Х3JонаваlНЯ1'ИХ читанках унастави. 

Нє витварене лє'М зл'єпша:нє саТРУДН'ЇЦТlВа зоз наста'ВН'їками у 
СР ГорватскеЙ. 

3вит О роботи Секциї за народии скарб у 1981. року 

Секция за Iн:арадНlИ скаірб у 1981. раку р-абела у очеж3JНИХ о:р
тшнизшцийиих УСЛЮlВ:ИЙОХ. НОlВаФОІРМОівана орта:низация работи, зоз 
rюдзеЛЕ1НІЮМ на ,!<:амисиї за материялlНУ и духовну културу, ВІЄ зажи
ла у прaJК,СИ з найвекшей МИРИ пре Н'єдостатачнеа:нтажо'В'3:НЄ дзе
ГЮЄДНИХ ЧШШО:Х ру,wOlВОДС11В1а Секциї однооно 'ІЮМИСІІЙОХ. И папри 
1''011'0, 'одредзени резултати роботи НlЄ остали нєреализоrвани. 

У саl1рудні'цтве зоз дзеЦІІНОКИМ ча:оаrIИСОМ "ПlИiOlНирска заград
ка" предлужена шщия на РО'ЗВ'ИВalІ-ІЮ любови іН порозуме:ня наро,п,ней 
llВОрЧОСЦИ при шкалярах. У акремней :рубрики оБЯ'вйогваНIИ 33JШІСИ 
з усней нарадней ТВОР'ЧЮСЦИ. ОБЯівена серия О СТalРИХ дзецинС'ких ба
В:Ітсках (авто,р Лю. Медєши) и серия запиоох народней ТВОРЧООЦИ lЮ
ТРУ позберал МИКlОла КаменїЦКИ з 1<:ацура. 

У младежаким чаю()[]ису МАК увага була дата ло:~юдзеню пре
ЗВИіОІЮХ и 'наЗlБисК'ах. ЗаК'ажде числа обезпечени напис за ОІСремну 
рубрику. 

За чаю()[]'ис "ТIБорчасц" и "ШlБеl1ЛООЦ" ІЮРИХТalНИ написи з обла
СЦИ прешлосци И Нalрадвей тв'а:РЧ1QОЦИ. Члени Секциї l1ИЖ так па
рихтали штири наIfШСН за Народни календар 1982. Свойа і[]РИЛorи 
дали Я. Ба;рна, Лю. МедЄJШИ, Я. Олеяр, Я. Рамач, М. КаменїЦ'юи. 

Фамили\Я МаринКJО'ВИЧОВИХ з Бе:отраіДУ Дружтву за руски язик 
Н литератуірУ падаравала 399 кнїжки медзик,аТРlИ!Ма и таІ<:И ДО ше 
годна хасна'Ващ за преУЧОIВа:нє РУСlю'га язика и прешлосци нашага 

НЗJраду. Завад за видава:нє учеБНЇIІЮХ ВОЙВОДІІНИ, на за:К'ЛаіП;анє Ф. и 
Дю. Вартових и М. ЧаКalнавей, ДРУЖТІВУ ТИЖJ13JК :подаlр'ОВа:л 'Векше 
ЧИСЛО ФЮЮlвей литератури. Маж ПOlвеоц же таlІ<:И уапих драгоказ ту 
збогаЦОlВаню фаlН'ДУ библиатеки Дружтна и Самим тим твореню до 
лєшrrих можлївосцах за ФахаВО-tВИГЛЄДОВацку рабаТIIf· 

Дзекуюци 3Jнт'ажа!ВlalНЮ Я'юима Олеяра, БIУІБJIlИатеІ<:а МатиЦіИ 
сербскей rюtIюл'нєла числа "РУСК'ИХ новинох" И :комплет [1ре,Ц'в'О!Йню:вих 
НОіВИНОХ "Заря". 

Учитель ЯНКJа Саламон п,адаравал ДРУЖТІВУ материял ю р~iClКlИХ 
ШКJалярах и учитель'Ох у шюаlJIИ у Шидзе од 1890. ІІО 1975. рак. Ма
териял ма важlНОСЦ за преУЧОВalНЄ историї [нє JТЄlM ЖlИтельства ШИіДУ, 
алє и других мест'Ох. 
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Янка Барна при:цал .маТlнетафО'ІЮКУ пантлїКу позберан'Ого народ
нага скарбу за.з Коцура (материя тиж так преписана и в:а папер). 

У ,саТРУДIНЩІ1Ве зоз Дамом култури у Руским Керестурс и Ва'Й
водянеким музейом, Секция дала споJ:ю дапринашенє и обезпечованю 
средстнох за технїЧіНУ защиту музейней збиrp:ЮІ у Руским Керестуре. 

Се:кция Д'ала свой прПл'ОГ у 0знаЧОil3alНЮ ювилея Володимира 

Гнатюка. 

3вит Комисиї за медзинародне сотрудиїцтво у 1981. РОКУ 

дРУЖJ1ва за рус:киязИlК и литературу, В'ЄДНО заз ФилозоФским 
фа:култетом у Новим Садзе, було соартанизаJ1ар ІІіребyuзаня учаСНtІ<:ах 
ХІІ КОНГреса СЛWВИСТОХ у РУОК'ИМ Кере:стуре. З тей наІ1()1ДИ С11рансК1ИМ 
гаоцом дата іИlНфаlplVIalЦIИJЯ о дружтвено-rюлитіИЧ'НИМ положеню рускей 
нарадн:осци у СФР Югасл:а'В'Иї, з окреМIНИlVI 'а'КЦЕштам ,на учасц у ПIQ
ЛИТИЧJним живаце, образованю И култури. УчаОН'1каlМ 11ИЖ rЮДа!рОlВа
ни и да:єдН!и пуБЛіИКациї на рускиlVI ЯЗИІ<:У. Госци ше О'юреме IИНтере
совали за спооаб и фарми Вlитворйаваня єднаК'ого, РЮIВН'аrrр!alБіНОГО 
ІІаложеня РjЮН'3Jцах з ДРУПИ1Vl.'а інарадами и народносцамrи у ВОЙВ'ОіЦи
ни. Виражене пр:июмне задоВ'альст'во же ше у ЮгославИГі 'В'Одзи \ЄДlНа
ка старосц 'о народах ІН :IШРОДНОСЦОХ. Тиж так виражене и )каданє 
же би ше l'3JКИ наЩ:IJ1ВіИ ВИТВОРЙОlВала кажди рок, з оглядам на МО
ЖЛЇВОСЦ жридлавога 'упазнава'Н:Я з'Оз здаБУl1К3JМИ ПОЛИТ1ІІКИ наrциана'л
ней РОІВНО!ПРalВ!І-ІОСЦИ ІН заз .Ж:.ИiJЮТ;QМ р'ускей нарадlНОСЦИ. 

Дружтво вихаоновало студийну нащ:иіВ'У др Пwвла П. ЧУЧ'І<:а, 
прафесара УнивеРЗіИТЄ1'а у УЖЮРOlдзе (СССР) же би IQтрИ'Ма:л препо
да:ва:нє IQ аНl1роп,аIНИМ:ИЇ при карпаТОІ<:Иu.\І жительстве з ОТЛЯіДlQМ на 

дзеІІОЄДНИ заєднїцки характеристики Руснацох при тамтейшому жи
тельсl'ВУ. Дамашнї професарови П. Чучкави бул Филозофоюи: фа
култет у Н. Са;дзе. 

ДРУЖ11ВО достало фахо'Во робати 'о РУСКИlМ \Язику ОД др Алек
сандра ДУЛИЧЄНіІ<:а зоз СССР за оБЯІВйован:є у часоrrису "Творчосrц". 
А. ДулИtшнка lБецейрачни сатруднїк у нашим гласнїку и еден з 
найлєпших иножемних rЮЗінаіВательох Р'УСІ<:ога язика. 

3вит Видавательней секциї у 1981. року 

1. Глаоніік Дружтва "Творчосц" за 1980. рок. ТlИраж 500 rrри
кладн~ки; обснг 8 l1абаки 

2. Михаил А. ВРаібель: "Русскій саловей" - Фотатипске вида
нє у СОJ1РУ1ДНЇЦl1ве з НВРО "Ру:ске слювю", а з на:rащи озн:аЧОlВаня 
90~раЧН'їци О'Д дрyrкюва:н:я тей ,ЮНЇЖКИ на Р'УОКИМ :язику (1890). Обсяг 
11 т:аба:ки; тираж 500 лрикл:адН'їКlИ. 

ДЇіЯЛ!насц Дружтва, ЙOlГО сек,ЦИЙОХ,І<:ОМJИ1сийах ІИ реДа!ЮЦИЇ, у 
1981. рок:у БУJlj~ ФинаіНСОВalна з боку СИЗ за IKYJIl1YPY ВоЙіВощШІіИ, СИЗ 
за наук:ову lJ?'оооту ВОЙJ31адини и влаоних лрихаіП!ах ад членарrиніИ. 
Вєдно з лрен:єшенима средст,вами 3'03 1980. роroу, у 1981. !р'а[,-у Дру
Жl1ВО ,ВІпворело rrрююди 699.658 динари. 
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ПЛАНИ РОБОТИ ПРЕДСИДАТЕЛЬСТВА, 

СЕКЦИЙОХ И КОМИСИ:ЙОХ у 1982. РОКУ 

План роботи Предсидательства Скупштини Дружтва у 1982. року 

- 011ріимац 3-4 схадЗКИ (2 пр БШирени) ; 
- Виробиц ПРОІ1раму означова:ня 90-рочнїци наРОДЗеіНія и 

45-рочнїци пршю\Цзеня :на чоло ПаРТНі йосипа Броза Тита И 40"рочнї
ци АВНОй-а; 

- Порушац :активн.осц роБО'JЛІ у ОК ССРН дзеЄ1СТ Іюдруж!Нііци 
и вимагацо:д ІІОДРУЖНїЦОХ же би СВОЙ'О плани роботи на час при
дали до своїх ОК ССРНВ и ПредсидательстВlУ Дружтsа; 

- VКЛЮЧОіВанє до п:реДконnресних и конгресних '3Jктив:носцIOХ; 

- ОкончЦlИ а:нализу роБОllИ делегат,ох; 

- Цеоно СОl1рудзовац :юз Студий:ну г-рvпу при Филозофским 
фа:култету на реализа:циї превжатих IIpOЄJKTOX и о других питаlны�х;; 

- Уl1вердзиц К!онцепцию роботи бибЛlиотеки Дружтва; 
- ПОІІОIЛНЬОіВ'3;Ц ІК!НЇЖНИ фонд библиотеки Дружтва з на:словами 

яки х,ибя з обтr3JОЦИ ПОВ'ОЙНОНИХ И п-редвоЙ!нових 'ВlИда:ньох; 

- РозпаJ1Р3lНЄ и прила:пйюванє ЗВИТОХ секцийох, ІКОМІИОИЙЮХ, 
редакц:иJilюх, Предсидательства и заК!ончуюцого финансий'Н'ото рахун
ку за 1982. рО'К, як 'УІ ПРИНОШelНЄ планох роботи и предлогу фин ан
сиЙ!ного пла:на за 1983. рак; 

- Догварка о медзинародним сотруднїцтве; 

- Означиц 1501РОЧНЇЦУ народзеня Дюри ЯкrrШІча. 

План роботи Секциї за литературу у 1982. року 

Робота Секциї у 1982. року мала би ше розвивац у трох Н3Jпря
мох: реализоваJЦ T0J10 цО остало зоз 'Прешлого троку, а ТІО у пе:ршим 
шоре СJЮВН'ЇК терминох зоз филозофиї :и теотриї л'ИтераТ'lfрИ; є'дна 
ча<сц членох Секциї т<одна вжац учасц у ПРОЄІКТУ з Я1КИМ ше на ЯР 
будзе Іюнкуровац у СИЗ-у за наукову роботу ВоЙ1ВО~іИНИ, а у рами
кох СтудИЙіНей :r'тр'lflП!И за .руСЮИ ~зик и литературу Фи:гюзофОІЮrгo фа
култета. Будзе то наЙJ31ироя'Гнєйше проєкт "Руск,а меДЗИJ30Й!нов'а пе
РlІОдика". Тиж так, Секция rrредлуЖіІ 30З праКJСУ ОЗlначованя юви
лейох и РОЧJНЇЦОХ значних за руоки и ЮІЮСЛаБ'ЯНСIКИ стрещOlк, ЯК и 

зоз роботу млщцежск:их лите:рату:рних сеюциЙох. 

План роботи Секциї лекторох и прекладательох у 1982. року 

Поrнеже да:є')Дни зоз rroставених за~аТIК!ОХ у 1981. року НЄ реали
зовани у цал!Осци, або чаС110ЧlJfіЄ, даlЄДIНИ з IНЇх ше преноши 'и до того 
ПЛ3lнсКJОro периоду, зоз КУС вименєним опособом роботи. 
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СІІрам ТОJЮ, на схадзки СекЦіИЇ котра ОТРИі,Іана 17. децембра 
тото року за:вж:ате ct,a:�-ЮВИСКО же би до Плruна роботи заидуци рок 
вошли ШЛ1ДУЮЦИ зада11ІНІ: 

1. СХОДЗІИЦ ше rrрез рок спрам потреби, алє вшелїяк организо
вац 3-4 ширши схадзки на котрих би ше ,веРИфИК'О'l3ало терМlИНИ 

с: С: 'б ' вирази, СЛОІВОЗ'Лlученя и ноооще ПрООЛб1vИІ кютри Іи ше З'ЯlВели у 

каждодньовей пракои. Тота rpишеня би, медзитим, прехOlДНО обrpо
бела єдна меlНша гтрупа 'КJOTPY би ше задлужело, а котра би цалу 
роботу окоrнчела ІЮ предJCОДНО достатих rrредклада:ньох з боку лек
торох, фюювцох :и вообще за:ИІ-пересова:ПІИХ за наш яЗИК. 

2. И далєй треба на;йсц МОЖЛЇВОСЦИ и уключовтац ше до роботи 
коло реализациї проекта ТВсериї "Учиме тю руски". 

3. ПредлуЖіІЦ ПРOlв:адзенє язика ІЮТРИ ше хаснує у наших ре
дакцийох (дзе 110 ище інє ОIІ{'ончене) и то у: гласнrку С'Кyrrштини 
ОПШТИНИ НОВІИ Са:д, Радио и Телевизиї НОВИ Сад, у гласнї'ку "Яв
носц" 3aIBo~a за СОіЦиялне ОСИГYJранє ВоlЙІво\ПіИНіИ. 

4. И надалєй дац полну допомогу коло реализациї ,.Велького 
славніка" . 

5. Оможлї:виц учасц и дац ПОIl\ЮЦ членом Секциї же би МОГЛИ 
участвовац на оовитованьох ЛИlнгвистох у ОХРіИдзе и НО'В'ИМ Садзе. 

6. ПреДЛУ)Ю1Ц з участrВ<онau-шом у рубрик<и "Слово 10 словох" 
У 1JЮВИНОХ "Руске СЛІОВО"И на Г3Jбох Радио-Нового Саду, 'М'Є 'и пре
шириц число alВТО;РОХ. 

План роботи Секциї за виучоване и пестоване руского ЯЗlш.а 
у 1982. року 

1. Прейг роботи акТlИВОХ у школох и прейг роБО11И у самих 
ШІЮЛОХ укапчац ше 'дО явпей розправи о Нариоу заlІ\'она а восrшпа
ню и обраЗОШIІНЮ; 

2. Розпа11РИЦ предкладшн:я за формоrв3'НЄ 06разоrвного ядра КlОтре 
будзе ОСНОІ'В'а за ВlИробок НОВИХ наставних планох и пrpОіІ:1рамох за 
русюи язик и литератYJРУ у ООНОІВНИМ И стреднїм образованю и восlПИ
таню; 

3. Отримац дrвa сеМrиJнаrpи за H3::CTaBHЇКJOX РУСКОГО язика у 
януаре и у 3І'В'густу; 

4. Н3JIIРaJВИЦКJомпле'ІіНIИ проєкт И ВlИтвориц роботу на проєкту о 
стану и проблемох наставlИ "пестоваlН:Я" Р}/'ClКОГО язИ'ка, т. Є. настаrвlИ 
PYCКJOTO яЗИlК!а за ШКОІЛЛРОХ ;КО11РИ нє маю rнaCTal.BY на СВОїм язику 
(прейг ПедаvогиЙ!ноІ1О З3Jвода ВойводиНlИ); 

5. Н:arrр3lВИЦ анализу О можлїlВИМ отrвераню оддзеЛЄIНя на ру
Сl(:ИМ ЯЗ1ІІКУ у Вербаше; 

6. УКJaJIЧ3Іц студентох ПедаГlOгийней академlИЇ и СТУідиЙ!Ней тру
пи за руоК:іИ ІЯЗИК ДО роботи Секциї (rrово;лщ их на семинарlИ за на
СТ3'внїкох итд.). 
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План роботи Секциї за народии скарб у 1982. po~y 

Секцияз:а народни скарб 'Пі'едлуЖіИ ЗІОЗ запиоа:ваньом и зазбе
рованьом уснога и матеrpиялнога народного скарбу. Будзе ше нама
гац же би ше да робати ука'Пчало да ВЄlкше число членах ДrpУЖТ1ва 
и ДРУІ1lL'С заинтересованих ІЮТРИ любя ІН ІІачитую здоБУl1КіИ 'нашей 
прешлосци и терашньосци. 

Обезrrечи ше наrrиои за "Т:ворчосц", "Шветлосц", НародниК'а
ЛClндари други )К'ридла іИ'нфармован<я же би ше резултати работи 
далєй ха:сновало и же би 'ВОНИ були инспирация за да:льши В!ИГЛіЄД'О
ваня и п;реучован<я Івред:н:осцох наірОДНОГіО )Jншюта и творчосци. 

За библй!атЄі.ксу Дружт:ва Секция будзе ОДКyrIЙОІвац стару и Н'а
ву J]итературу ІІотребну за преучованє рускогаязика и култrypи. 

Секция да ІІОЛНУ ІІа1іРИМОВКУ у ришованю питаня обезлеченя 
адвитуюцаго будинку за З'aJвича:йіни музей у Руским Керестуре и 
ІІоста,В!ЯIНЯ стаємней ВИСТЗJВИ Музею. 

Секция уложи вещей уоиловносци як ІЮ тераз же би ше орга
ІШІзацию робати постаJВела у НJапряме ІІОСЦИГОlваня значних резулта
тах у шицких IОбласцах чуваня народного скарбу 'И же би ше ДО 
рабати 'fкаПЧ'ОІва'лю ца векше числа людзох. 

План медзинародного сотруднlцтва У 1982. року 

Дружтва З'3ІправндЗіИ оатру,днїцтВ'а з од,витуюдима фюювима 
арганизациями у инюжемстве пре черанку ТІубликаIЩfЙох. ОбаlВязка 
членох же би на юснови осабних опазнаньох rrредлажели инажемно
ГО партнера за оотруднїцrnо. Насамrrредз, то би т:ребали буц :И'НСТИ
туциї ка'Гри ше !Интересую за руоки язик и литературу и к:отри зоз 
тей обласЦtи дали tCвойа допринаШБИЄ (ПРБЙГ фахаіВИХ публикацийюх, 
семинарах а руск:им ,язику и падобне). После ВИІІИТ1OlВ3ІНIЯ мажлїво
сцох одлуку О П3lртнерови прrrнєше ПредсидатеЛЬСТіВО. 

Планує ше же би таке сотруднrц'Гв'O ДРУЖТ,ВО запровадзело 
зоз фаховима организациями у СССР, ЧССР, HP М3ІдЯ'рокей, Шrве!д
окей, ЗАДи Канади. 

Дружтво ше будзе Н'ЗJмагац же би прейг іВОЙВО:ЦіЯноких !Инсти
ТУЦИЙОХ (Фlшюзафски факултет, НайводЯ!ноки музей) В!ИТБюрела СТУ
диЙ!Не rrреБУВaJН1Є своїх членах пре виглєдованє ДОікументаций:но:га 
материялу у вр Мадярокей, ЧССР, СССР. Тиж 'Гак rrЮТі'има ІЮClИЛ3:
нє своїх чш:шох на уоовершованє до инажемства, кед Ttl:KY вимогу 
адвитуюцим Opr'3IHOM :щаруча еаU\1iИ члени Дружтва ,або 'іх роба'ГНlИ 
орrаниз'3!Цrrї. 

дРУЖl1ва ше будзе ІИ надa.rnєЙ На!маl1ац же би за СвО'й Ч),юаIПИС 
обезпечела фахово рабаl1И 'о руским язику tИ литератури фЮЮlВцах з 
других жемJOХ. 

Дружтво да ІІат,римо!ВJКУ ИНСТіИТУТУ за педагаlr'lИю Филазоф
сК'ога факултета у Н:ОВИІМ Садзе же би ше Іна ОДВИТУЮЦtИ спооаб обез
печела р'ИIlЮВ3ІН'Є потребох У Іюглядзе KlaJДpax и фахаlВей литер1атурІИ 
з !Иlюжемс'Гва за Студийну групу за РУСІ<[И язик и ЛіИтератYlPУ. Пла-
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нує ше а:нгажоваlНє ДєДних фюювцах, ІІаЗН3Івательох русК'ого ,язика 
заз СССР. Тиж тш( ше планує набавя'НІЄ фюювей литератури (кед ше 
даєдно зоз старих вида'ньох 'Нє годна набапзиц, глtЄдало би ше фото
капиї) зоз ДРУІ1ИХ жемох, насамrrредз заз СССР, ЧССР, ЗАД, вр Ма
дярокеЙ. 

ПаlНеже ІІ3lНУЄ іИ!нтересюванє же би учаснїки Конгреса еЛІаВИСТОХ, 
к'Отри ше каждого року отрим'У'Є у нашеМ жеми (домашнї !и Ф:ило
зафоки факултет у Новим СЗtдзе) нащивйаБа,ли места дзе жию Руона
ци, Дружтва да ІІОМОЦ домаШІ-ІЇМ У ІІаглядзе ОіРГ:aJНизаlВаня наrц;иВlИ. 
Тиж ше будзе H3iMla,~aц же би УIТ..r,aШІЇІЮIМ ХІІІ К'аіНгреса СЛWВiИlCТЮХ 
1982. року 'дала шицки патребни информациї о развою, пестюlВ3:НЮ и 
ровноrrравніИМ хаонов3ІНЮ rpус'ІЮГО ЯЗИІка У ВоЙвод:иrни. 

Дружтва будзе ІВЮДЗИЦ евиденцию о фахювих нашюох о руским 
язику и литерат'YlРИ у странеких с:редствох иrнфа.рIМО!ваня. На тот 
СІІоооб СПИСОК бибшиографиї ше похаснує за фЮЮВII\f роботу, а тиж 
ше будзе мац и увид да афирмациї РОIВ!Ноправ'Нога полюженя язиК'ах 
и писмах :народах и нзрад.носцох Югаславиї, ца ше у иножемНJИХ 
средстlВОХ ИJНфарIМОІВ3іНЯ час 'Га ЗIЯВ:ЮЄ. 

План Видаnательнсй секциї У 1982. (1983) року 

1. Гласнїк д'Р'УЖТlва "Тво.рЧ'осц" за 1981. рок. Тираж 500 при
кладнїюи; обсяг б таБЗJroи. 

2. Воладимир Лна:тюк: "ЕТlюrpафични збаРНІКИ" (l-VI) - фо
тотtИіПоке виданє у оаТірудв:ііцтве з Филозофсу"им факултетом - СТУ
дийну ГРУЛУ за РУЮКИ <ЯЗИК :и литєратуrpу и НВРО "Руоке слово". Т'И
РЗtж б Х 1.000 ПірИ'ІШa,rr;нїки. 

ПРОГРАМНИ ЗАДАТКИ ДРУЖТВЛ ЗА РУСКИ ЯЗИК 
И ЛИТІЕРАТУРУ ЗА 1982. РОК 

Д'РII\fЖТВО за РУСІНІ язик И л'Итературу, ЯІК 'Єдно з друж.т'вох за 
пестованє и развиванlЄ ЯЗ'Ilroох народах іИ нараДlНЮСЦОХ ВОЙ!ВОДІІНИ, у 
СВОІЄЙ дзешецрочней робати ІІОсталаважlНИ суБЄIКТ у ДРУЖТlВєних со
циялистчиних моцох 'нашей вецейшацианалней и вецейязиЧ'ней заlС:Д

нїци. Дружтва дало значне ДОП:РИ1-юшенє у абласци ВИТВОІрйоваlНЯ 
rrаЛИl1ИКИ Інационалней рО'ВНЮІІра!ВНОСЦИ у САП ВоЙ'ва~цнни, преважна 
през функцию пеСТОВіаня, хЗtСНQlВЗJНЯ и унarrредзOtваl1-l'Я ,язика, Иlllфа'Р'
мовЗtН'Є на язи.ксахнародох И нарадносцах, литературну ТВО'Р'чосц И 

прекладательстlВО и ІІрез дату ПОl.мац же би ше примєrньовало Зак!Он 
а обезпеЧ'ован'Ю ров,направнога хаонованя ,яЗ/иroах И писмах народах и 
народнооцох пред деР)КІавнима орг!ан3ІМИ и орr'ан:изациям'И КОl1РИ 

а'К'О'нчуюяв,ни ювласце'Ня. У оглядзе Т1реба мац же 'язик rrредставя 
значне средства у спаразумйованю и Л-(С є оснаШІZt ФормZl ШПВОрЙО'В<l
НЯ ООЦИЯЛИСl1ИЧJНИХ Са!мау.rrравних Д~УЖТВЄlна-еКОНОМСКIИХ 'и ІІОЛИТіИЧ

них одношеныо •. 
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дРУЖl1ВО за РУОКИЯЗИК и литературу и надалєй муши буц 
аКТIИВНО уключене у фро'Нту єдиН'ственей дружтвеНО-lJ10ЛИТИЧНСЙ 
aJ1<JЦИЇ іна розвива:ню и МОЦН'ЄНЮ ровнопраJВiНОСЦИ, братства и .єдинсrnа 
И 331ЄДНЇЦl1ва Інародах и народносцох сфр Юlгосла:виї. Ооновну 

ОРИЄіНтацию 'На оroОНЧОВ3Іню ТОГО Т'Иlрацого задатку Дружтва будзе 
тВ'ориц Политична платформа за 3Ікдию СКЮ У розвою осщиютистич
ного самОУПр3lвяня, братства и єдинства и заєдні:цтва на Кооове, 1<сО'
тру прила:пел Цент,ра:лни І<сомитет СКЮ 'на свQtЄЙ ХХІІ схадзки, ЯК и 
друли докумеНl1И котри вююдза з потреби розвиваня 'интензивней 
а:ктивносци на чуваню здобутках НОБ и ооциялистичней револуциї и 
велїчезного Д1ла товариша Тита. 

У 1982. року ше отрима ХІІ конф ес СКЮ, ІХ 'woHI1pec скс и 
XVII Іюнференци;я СКВ. У J1ИМ року О:ДВIИіВlа ше, тиж J1aJK, JllIИ1РОІ<са 
а:к"JCИіВНОСЦ у rrРИРИХJ10В3JНЮ и заІІроваДЗОВaJНЮ виберанкох за членох 
дслеrацийох и делегатах у скупштинох ДРУЖТВШЮ-'!ІОuІіІІТИЧНіИХ И оа
моуправних интересН'их заєднїцох. Зоз тих активіНlОСЦОХ ВИХ:ОДЗIJ про
грамни задаток ДРУЖl1ва за РУСІ<сИ язик и литератуlРУ же би оу 1982. 
року спатрело, RРИТИЧіНО и самокритично, роботу делег:атох и само
УПРaJВ'НИХ целох дРУЖ11ва, ОДНОСНО СІІОJШІЬОВЮ-fЄ стаТУТ13ІріНИХ и про
грамних задаl1ІЮХ Дружтва у цалосци. На ОСНОВИ так виведзеніИХ 
оценах ше УТlВердзи обоJ31ЯЗК:И за дальшу Д1ЯJIНОСЦ. 

През рядову д','ллносц ЗaJрисовану зоз пла:lЮМ роботи за 1982. 
рок и плаНЮffiИ период од 1981. по 1985. рок, Дружтно длужне ви
творйовац з:апровадзени мири економок ей СІ131билизаЦ'IJЇ ишnарова
ня. У Дружтве 'єст шицки потребни условия же би ше през ,вина:х:о
ДЗЄlНіЄ цо ЛEJПшей :орr3lнизациї роботи, ІТрез РaJЦИOlнализа:цию, догваря
нє и ООДЇЙСllВОВ'3'НЄ зоз ДРУІ1има іробоТіНима, самОУПР3Jвн:има и друж
ТВЄlнима организациями издруженя;МіИ, а у пеРШ,ІІМ шаре зоз само

инициятиву и закла:д3!ныoкаfкдоІ10o НJ3!ШОТ1О члена, делеtат'Ох, 11.10-
ДРУ)І('НЇЦОХ, сеКIJ)ИЙЮХ и ко:миюийох, Бlит,во:рело тот ОIІОреме нажни 
дружтвеНО-IJЮЛИТ,ИЧJНИ задаток. 

Тирваце ОIJIредзелlЄІНЄ дРУЖl1ва заруски Я31ИК и литеріа:туріУ же 
би ше до оргаlНИЗOlВ3іней Іи З3'ЄДlнїцкей роботи Іна пеСТIОВaJНЮ и :розви
ваню руского ЯЗlика УТ{lаПЧіовалlП шиц.к:и ДРУЖТIВЄlНІИ моци и же би 
росло число 'акги:вних членох. Прето у тим року повагу треба rrошве
циц МОЦнєню фах!ОlВей, ООIJщялней и старооней структури ЧЛЄlНСТIВ'а. 
Оroремну ува1ТУ й\Il'уши ше дац младим КiQТtpи ше ОІпредзеЛЄіЛИ за сту
диі: на СТУДИЙ1ней групи за руски Я3іИК И литер:атYlРУ и тим младИ'М 
ЛЮДЗаМ котри овИlДОМИ зн:аЧJНОСЦИ руст<сого яз,ика, як цо И ЯЗ[J]roох 

других IН3іРОДОХ и Н3іРОДНОСЦОХ, за МОЦНЄІНЄ нашого з3!Є!дН!іЦІ1ва и 

РОВНОПР3Jвносци. НЄ:ГJ1Oхюпл~ве би було кед би ,да:єден з тих Ш1<JОЛЯРОХ 
и студентах бул 'ВОНІ<саз наших :а:КТИВIПООЦОХ. ИсточаО1Ю, ра:ху,є ше 
на безрезервнеУ1roапчов3іНЄ до роботи Дружтва 'НЄlІІОСl1редних []ро
ДУ1кователь1ОХ угорюдзе іН на валалє. 

303 от'вер3lНЬіОМ СТУДИЙ1ней !ЧJУШІ за русroи ЯЗІІК іН ,литературу 
на Филозофским фа1{'ултет,у у НОВИМ Садзе прешиtpеНIИ :МЮЖЛЇВОСЦИ и 
условия за наУІЮlвовиглєдовацку роботу 10 руским язику, литератутри 
и култури. СтвореніН УСЛОВИЯ же би ше з'аІІочати наУ1roОіВіИ проєкти 
з Дружтна за РУClКИ язик іН ЛИТбратуру ІІре:нсІСЛО на Фа:к:ултет. 
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Алє зоз таку 'ВИМClН!}(jУ оргаІШlзациї роботи ,нє преставаarнїу Н1а:йм:ен
шей мири оБОВЯ3lffiа дРУЖl1ва же би ше :робота [-ІЗ 'П!РО'ЄIК110Х ОІдвиваJЛа 
по утвердзеним [1ЛаІНЄ, цо у 'Нзйвеroшей мири завиIlIiИ о,ц модох котри 
праве у шоре н,ашого членства. 

Спрам ДОіГВ31рі1ЮХ одвитуюцих ДРУЖl1вених субєктох у ПОІ<сраїІНИ, 
котрим и нашо Дружтв:о дало овой,о допр!ИношеНIЄ, реализу'Є ше 
мул'ЛимеДИЯШШІ IJIРОЄКТ "Учиме язиffiИ н,apo~ox и Н31р0lДНОСЦОХ САН 
В ~ " У ОИШОДИНИ оо ченє 'РVСЮОГО 'язика тиж Т1аІК зала[1ене зоз ТІИ:М проєк-
ТОМ и ДРУЖТВ:О за руоюи IlIЗИIК И Лlитературу оБО'ВЯЗ'Ію'Ве давац сво
ЙО дальше ДОПРНJношеіНіЄ на ПЛaJНє цо успишнє:й:шого IВбцейязичlНЮГО 
КОМУНИІ<сОВaJНЯ. 

Спрам зВ!итох за прешли рок обаЧJIЇ!ве )І(е до :витвореня [Jла:н
оких задаТffiОХ у дзе[10ЄДНIИХ прикладюх ПрІІШЛЮ дзекуюци Л'Є:М закла
даню ІЮЄДИНЦОХ. Бнтузиязем и на тот завод бул факт котря К'раши 
роботу ДРУЖ1lва. Ме\Цзитим, зоз заlЄДНЇцюим дїйствова:ньом Clигурно 
же би и реЗУЛ1lатlІ1 були Інще :векши. Прето у 1982. року треба уло
жиц МЮ'ЦlИ іНа rrроооз'шю!дзеню ИНДИВlиду:ализма и: зводзеня О'1<соrнчова
ня задат;ках :на членах к:отри з любову и пожеРТВОВlаньЮ'мкаждей 
файТ1И доприноша замеРІЮіВ31НИМ резула110rм1<сО1lРИ Дружтзю пооцигло 
и за І{'ОТРИ достало одредзсн,и ,ДlружтвеіНіИ nритювнаня. 

За:Є'д:н'Їцюа, к;олеКТlИвна робота наКЛCl'да ше у першим шоре и ІТре 
зн:ачни ІІоставСіНИ цилї ДрУfктва, як цО то ОТРИМОіВ:анє фа~ОВОГIQ ее
МИJНaJра за наставнїкох, образоіВ3іНЄ ядра за rн;з;стаіВіНИ nлаfh'1І И про
іГрами на РУС1<сИМ 1lI3ІИКУ, розвиванє ЧУіВст,ва и ClвидOtМ:О'СЦИ же 'ка'жща 

ІІОДарована 'wнїжк;а або ,ffiЮКДИ зачува:ни документ нажни крочай у 
оможлїВйов3іНЮ роботи Дружтва на ца в:исшим фЮЮІШIill.1 YJрОіВІню, 
фОТОТИІІске iВlИД,а;нє робоТаХ ВОЛОДИМИJра Гнатюка цо ше Оідноша 'На 
РУСКУ традицИЙ1нУ културу, rюмоц lЮЛО ТИРІВ,ацого РlИшеlНЯ за Музей
ну зБИJРКУ '''І' РIУОКИМ Керестуре, итд. 

ДЇЯЛНОСЦ ДРУЖТlВа за РУСКІИ язик :и литературу ма у іВсльскей 
.мири З3JЄIДИЇЦКИ Н1апрями 3 робот'у других организацийох. Средства 
информова;ня на РУСffiИМ язику 'єден з Ті3іКИХ Л3іртнерох. Прето ше 
дРУЖТ1во будзе з'акл:адац за КОІнтинуов:аше, оrpгаll-Іизоване и уна:пряме
не дїйст,вовaJНiЄ тих ДРУЖТВClНИХ фа:кторох на ПЛ3!І-І'є розвиваня язи:wа, 
афИJрrмОВ3'НЯЛlИТClрат'ури на рvсroим язику и приюазованя рус кей тра
дицийней и сучаеней ,култуptи и ТВОРЧіосци. 

дРУЖ11ВО 'Обради пю'Вагу на ЗI3;ПРОіВаДЗOlванє дружтвених опrредзе
ЛЄlНЬОХ у медзинародним сотруднїцт'ве ,нашей жемlИ. У плаНОІва'Ню и 

В:ИТ,в'ореню ПЛ3lна медзин3іРЮДН'ОГО сотрудиїцт!Ва Дружт:во за руоки 

язик и литературу будзе ІІоступац спрам превжатих юБО'ВЯ3JІ{lОХ 1<со
три виду зоз ДЮIlВl3lр.roох з'оз фахов~зма организациями іКотри Ікюнта:кт,и 
30З иножемствОІМ 'У'Ж ,ВИl1ВОРЮЮ. У ТИМ .року буду ше ОI{lОНЧQlвац при
РИХТОІнаня за 1'31ке ООТРУДНЇЦТ'В'О. 

Активносц ДРУЖТіВа у 1982. року У рЯДО'І3ей дїЯЛІЮСЦИ и по 
окремней tПроnрамlИ :кютра ше ут,вердзи, БУ'дзе ше Од'вивац и на 03Н3-
ЧОВ3Іню 90"'РОЧJI-fїЦИ інародзеня и 45~рачнїци приходу на чоло Партиї 
ЙОСИІІа Броза ТIИТ1а, 40"роЧі~ЇЦИ ОНОВIа:ня АВНОЙ.а и 150-роЧіНЇци на
родзеня Дюри Якшича. 
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ПРОГРАМА 

0значованя 90-рочнїци народзеня и 45-рочнїци приходзеня: на чоло 
Партиї Йосипа Броза Тита и 40-рочнїци АВНОЙ-а 

ТОТ, 1982. рок, lИ ПО[1р'И того же му конrресlНИ а:КТIИВIНОСЦІ-І д'аю 
велы�и печащ, на ПШ\!Н'Є идеЙНЮ-ІЮJ]ИТIИЧНИХ !3JКТИ'В'НОСЦОХ будзе у зна
ку 90-рочнЩинародзе:ня и 45-РОЧlнrци прююдзеня на ЧіОЛО ПаірТИ~ 
йосипа Броза ТlИШ lИ 40~роЧіНЇЦи АВНОЙ-а, УСАОЙ-а, Союз'У П1ІЮінrирох 
и АФЖ-а. Будзе то рок кед ше през ознаЧ0іваНІє 1'ИХ змисто-х ІКОІН
l1инуовано Іпредлужи УІ<Jазовац на значнооц и вреднlОСЦ цїла 'ИЖJJ1в:ота 
йосипа Броза ТlИта ЯК -и на роз;вой 'и рост держ3'ВП:ЮСЦИ, 6раТСТіва и 
єдинства Іи В'ЄДНlОСЦИШИЦКJllХ ЮГОСJКІJВЯНСКИХ народ'ОХ ІИ rн1a:P0Д:HOCЦOX 

у шлєбоди. 

1. У тим шветлє Предсидательство ДРУЖТlВа Зlа руски язик и 
литературу ше заКЛCIJда ;ке би %ажда подружнїца, кюкд:иа:ктlИВ и 
кажди член Дружтва були уключени до прогр3'мох юзначorваJНlЯ ТИХ 
ЮБилейах у овоїх местах, кютри буду орrаНИЗ-QIВ3'НИ з бо:к:у месних и 
апШl1ИНСКИХ орr1аlНJизацийох ССРНВ. 

2. ПредоидательстВ!о суіерує же би Се:кцил за литературу 
розробела :к:ритериї 'и тематиЧJНИ цалосци за розпиоов3'НЄ ЛИТЕРА
ТУРНОГО КОНКУРСА за ШИЦКИ возрости -и же би ло зоз З'аіИНтере
ООВСІ!Нима -реда:кциями преси, rpадия и ТВ за:прorвадзела GаБЯlвела). 

3. Секцил за ЛlитератУ1РУ, ІІ\'О'ОРДИНJУЮЦИ зоз ЛlитераТУ1рінима еек
циями у наших мес'Гох Іи ш:к:олох, т:реба )ке би IОрr~СІ:НИЗ'ОіВ'aJла 1-2 
стретнуца тих секцийох на теми КОІнципиравани у духу ОПОМН'УТИХ 

ЮіВІИлеЙох. 

4. От~реМlНИ задатки би l1ребали ПРЄ1Вжац Даієдна мл:а:дежска ЛІИ-' 
тературна секцил и подружнїца :КJOтри би, Зlнагоди ювилейах, а [[ред 
и урамикох ютримона'Ня "Мешаца І<:НЇ)КіКИ '82", прИріихтали IЄ:Цен при
юдни РЕЦИТАЛ. 

5. Секция за литературу, Лlитературн:и секциї та 'И саме Пр ед
оидательство маю 'О:к:реМlНИ задат'Ки у У'КЛЮЧО'J3lаню дО ЗМИСТIQХ 'у ра

микох Фестивала култури "Червена ру./Ка 82", O'KlpЄlМe \ЩО МИТ:ИНі['lа 
Іюезиї [І музики младих, ЛІК и других ма:нифестацийох 'ПІрез котри 
маж а3іИказац дїяшюоц Інашого ДРУЖl1ва на тим планє. 

ІІредсидательство 
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НОВИХ ЧЛЕНОХ ДРУЖТВА ЗА РУСКИ ЯЗИК И ЛИТЕРАТУРУ 

коцур 422. Владо Сендерак 
423. елена Сендерак 
424. Єлена Оку6ан 
425. Ксения Фelйса 

389. Михал Арваї 
390. Дюра Боднар 

426. Маринко Фекете 
427. Владимир Ходак 
428. Ам:алия ~ромmu 

391. МихаМло Будински 
392. МихаiЙ.mо Буила 
393. lНIНIrO Буила 

429. Любица Шанта 
430. Миюола ШОВШ 
431. ЛlЮбомир Шофран 
432. Ма:рИ1Я іЮгас 

394. Мелания ГорВ!Як 
395. Мелания Гайдош 
396. ЯНJКО Гамош 
397. ~се:ни:я J'убаш 
398. МарИіЯ Иван 433. Микола Яким 
399. Микола Иван 
400. ЦецилИlЯ Киш 
401. Наталия Кишюгас 

МИКЛОШЕВЦИ 

402. И!риней Лазар 
403. дюра Макаї 
404. Р,омко Макаї 

434. АІ1нета Костелник 
435. Гелена Мудри 

405. МихаіЙ!л!О Микло:вш 
406. 'Гат'lЯІна Молнар 

НОВИ САД 

407. Славка НаідЬ 
408. Микола Н8дVIачински 
409. МарИ1Я Няради 

436. Владимир Медеши 
437. Яінко Оабадош 

410. Мария Олеяrp 
411. Мела!НИІя Планкош ОІСИЄК 

412. Ирина Пушкаш 
413. Владо Римар 438. Владо Тимко 
414. Микола Русковски 
415. йован ~сковски САВИНа СЕЛО 
416. !Славомир Русковски 
417. ,ЮЛИlЯІН Русковски 439. Ирина Кандрач 
418. Владо Сакач 
419. ЦецилИJЯ Сакач СРИМСКАМИТРОВИЦА 

420. МариІя Салонтаї 
421. Лнко Салонтаї 440. НаДЇ\!І Лях:ович 
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