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Абстракт
Европска харта реґіоналных або мінорітных языків про Словацьку Републіку 

платить од 1. януара 2002. Харта є контролным механізмом на оцїнёваня дотри-
мованя єй установлїнь у сіґнатарьскій державі з цїлём дати подля потребы реко-
мендації на злїпшіня леґіслатівы, політікы і практікы. Oсновным іштрументом того 
поступу є Выбор експертів Рады Европы (РЕ), котрого главнов задачов є перевірити 
реалну сітуацію в реґіоналных або мінорітных языках у даній державі, дати Выбору 
міністрів РЕ оцїнїня дотримованя приятых повинностей сіґнатарьсков країнов, а кідь 
треба, то вызывати членьску країну к высшій мірї заанґажованости. З цїлём злег-
шыти тоту задачу Выбор міністрів РЕ прияв основу імплементачных справ, котры 
членьска держава має повинность предкладати Радї Европы в трирічных ціклах. 
Дотеперь Словацька Републіка предложыла 4 імплементачны справы а Выбор ек-
спертів РЕ выставив оцїнїня ку каждій з них. Штудія аналізує сітуацію в русиньскім 
народностнім школстві Русинів на Словакії по штирёх ціклах моніторованя Рады 
Европы і вказує на проблемы повязаны з імплементаціов харты у статї 8 – Освіта, 
выходячі з оцїнїня Выбору експертів РЕ знаня реалой сітуації.

Ключовы слова: Русиньскый язык, Европска харта реґіоналных або мінорітных 
языків, русиньске школство, русиньскый язык в Словакії.
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Авторское резюме
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, действующая 

в Словакии с января 2002 г., представляет собой механизм контроля для оценки 
применения ее положений в каждой договорной стране с целью дать рекомендации 
по законодательному, политическому и практическому улучшению, если это необхо-
димо. Этот механизм представлен в виде Комитета экспертов Совета Европы (СЕ), 
основной задачей которого является исследование фактического положения реги-
ональных языков или языков меньшинств в данной стране. Комитет экспертов СЕ 
должен предоставить Комиссии министров СЕ оценку того, как договорная страна 
выполняет свои обязательства, в случае необходимости настаивать на том, чтобы 
это государство-член поднялось на более высокий уровень взаимодействия. Чтобы 
облегчить эту задачу, Комитет министров Совета Европы принял структуру отчетов 
об осуществлении положений хартии, которые договорная страна предоставляет 
секретарю СЕ в трехлетних циклах. Словацкая Республика подготовила за это время 
четыре доклада о реализации хартии, Комитет экспертов Совета Европы – четыре 
оценочных доклада. В статье анализируются состояние образования на родном язы-
ке русинов в Словакии после четырех циклов мониторинга и проблемы, связанные 
с выполнением обязательств Словакии по хартии в статье 8: «Образование и оценка 
выполнения обязательств Словакии Комитетом экспертов СЕ».

Ключевые слова: русинский язык, Европейская хартия региональных языков или 
языков меньшинств, русинскоязычное образование, русинский язык в Словакии.
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Abstract
The European Charter for Regional or Minority Languages, operative in Slovakia 

from January 2002, provides a control mechanism for evaluating the application of its 
provisions in each contractual country with the goal of giving recommendations for 
legislative, political, and practical improvement, if needed. This mechanism consists in a 
panel of experts, whose major task is to investigate the actual situation of the regional 
or minority languages in a given country. The panel is also to provide the Commission 
of Ministers of the Council of Europе with an assessment of how the contractual country 
holds to the obligations in case there should be a need to insist that the member state 
should rise to a higher level of engagement. To facilitate this task, the Commission of 
Ministers of the Council of Europе adopted a structure for the implementation reports 
submitted by the contractual country to the secretary of the Council of Europе in three-
year cycles. Up to now, the Slovak Republic has produced four implementation reports, 
and the panel of experts has prepared its four assessment reports. The present article 
analyses the condition of and issues connected with the full implementation of the 
obligations of the Charter by the Slovak Republic in Article 8: Education and evaluation 
by the panel of experts of the Council of Europe.

Keywords: Rusin Language, European Charter for Regional or Minority Languages, 
Rusin Language Education, Rusin Language in Slovakia.

Вступ. На теріторії многых европскых держав жыють реґіоналны 
автохтонны ґрупы жытелїв, котры комунікують языком іншакым од пе-
реважной части жытелїв. Є то природный наслїдок історічного розвоя, в 
котрім формованя держав не проходило лем подля правил чісто дефі-
нованых языком, і в котрім малы ґрупы были абсорбованы векшыма. 
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В рамках Европской унії (ЕУ) ся говорить многыма языками, причім 
23 з них суть офіціално узнаныма і зарівно суть робочіма языками 
ЕУ. Окрем них екзістує понад 60 первістных реґіоналных і міноріт-
ных языків, з котрых 5 ся класіфікують як напівурядны (каталань-
скый, ґаліційскый, баскіцькый, шкотьско-ґальскый, вельскый). Іншы 
языкы не мають в Европской унії статус офіціалного языка. Хоць ЕУ 
має лімітованый вплив на політікы у сферї освіты і языків окремых 
членьскых країн, бо тоты суть у компетенції влад даных країн, але 
має механізмы забудованы в европскых договорах, такых, як Евро-
пска харта реґіоналных або мінорітных языків і Рамковый договор на 
охрану народностных меншын, через котры припоминать членьскым 
країнам ЕУ повинность ґарантовати языкову різнородость на їх тері-
торії і підпоровати навчаня і знаня мінорітных і реґіоналных языків.

Єдным з мінорітных языків, к якым ся односять уведжены европскы 
договоры заміряны на підпору захованя і розвоя тзв. малых языків, є 
язык карпатьскых Русинів, жыючіх на теріторії дакількох членьскых 
країн ЕУ. В нашій статї ся заміряєме на став і проблемы імплементації 
Европской харты реґіоналных або мінорітных языків у сферї освіты 
автохтонного жытельства Русинів на Словакії, яке компактно заселять 
теріторію северовыходной части країны – Пряшівского самосправ-
ного края, респ. пряшівску область.

Русиньскый язык в контекстї філозофії харты языків. Акцепто-
ваныма термінами вжываныма на класіфікацію языків, котры суть 
в Европі первістныма, але не суть штатныма языками в конкретнім 
штатї, суть терміны реґіоналны або мінорітны языкы. Прияла їх 
Рада Европы до своёй Харты реґіоналных або мінорітных языків. 
Тоты языкы належать до 4 катеґорій: 1) домашнї языкы, котры 
суть первістныма, але не суть штатныма языками; 2) домашнї і че-
резгранічны языкы, котры суть первістныма і вжывають ся у веце 
як єднім штатї, але не суть штатныма языками; 3) черезгранічны 
языкы, котры екзістують як штатный язык в єднім штатї і як міно-
рітный у другім штатї; 4) языкы без теріторії (напр. ромскый) (Jones  
2013: 5).

В 90. рр. ХХ. ст. выдала орґанізація УНЕСКО публікацію «Червена 
книга огроженых языків» із списком вшыткых огроженых языків світа. 
Тоту книгу пізнїше замінив «Атлас світовых языків в огрожіню» (Atlas 
2012). В роках 2002 – 2003 пожадала орґанізація УНЕСКО ґрупу 
експертів ad hoc створити крітерії на становлїня жывотаспособности 
языка. Експерты вышпеціфіковали 7 ступнїв жывотаспособности 
языка, причім 5 з них належить огроженым языкам: 1) безпечный,  
2) стабілный – але огроженый, 3) крегкый, 4) ясно огроженый, 5) важно 
огроженый, 6) крітічно огроженый, 7) заникнутый. 
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Русиньскый язык на Словакії і в цїлій карпатьскій области подля 
споминаного Атласу ся класіфікує атрібутом «крегкый», што значіть 
же «языком говорить векшына дїтей, але ёго вжываня може быти 
огранічене на даяку область», напр. на домашнє окружіня, причім 
войводиньскый русиньскый язык ся класіфікує як «ясно огроженый», 
т. є. дїти ся дома уж не учать тот язык як свій материньскый (Atlas 
2012). Выходячі з уведженых дефініцій класіфікації языків і познаня 
соціолінґвістічной сітуації, думаме собі, же і карпатьскый русиньскый 
язык належить до катеґорії «ясно огроженых» языків у Словакії і в 
Европі. Документують то штатістікы із списованя людей, але і можно-
сти розвоя того языка в окремых сферах функціонованя і в окремых 
країнах, в котрых Русины жыють як автохтонна міноріта.

Демоґрафічна сітуація реґіоналных і мінорітных языків осцілує 
од дакілько тісяч аж по дакілько міліонів ужывателїв. Кідь говориме 
о Русинах на Словакії, то подля фахового одгаду тота народностна 
меншына має коло 130 тіс. особ, но подля офіціалной штатістікы 
з послїднёго списованя людей (2011) к русиньскій народности ся 
приголосило нецїлых 33,5 тіс. особ, а скоро 55,5 тіс. з них собі увело 
материньскый язык русиньскый. Кідь говориме в общім о карпатьскых 
Русинах, то одгадує ся, же у світї їх жыє приближно 1,7 міл. жытелїв 
(Magocsi 2016: 22), але думаме собі, же ани третина з них – з розліч-
ных обєктівных і субєктівных прічін – у каждоденній комунікації не 
говорить по русиньскы. То значіть, же переважна часть дїтей карпать-
скых Русинів ся ани дома, але ани в школї уж не учіть русиньскый 
язык як свій материньскый, котрый якраз зато мы го класіфікуєме як 
язык «ясно огроженый». 

В залежности од уж споминаной демоґрафічной сітуації одлишу-
ють ся законы і практіка каждой державы односно реґіоналных або 
мінорітных языків. Про вшыткы зістає сполочным знаком бівша або 
менша міра неістоты. Під впливом модерной цівілізації, і в першім 
рядї масмедій, внаслїдку неприязной політічной сітуації або асі-
мілачной політікы влад окремых країн, реґіоналны або мінорітны 
языкы стоять в сучасности перед вызначныма грозбами, на котры 
уже довшый час указовали різны орґаны Рады Европы. Фактом є, 
же Договор на охрану людьскых прав і основных слобод у статї 14 
установлює прінціп недіскрімінації, главно заказує діскрімінацію 
заложену на языку або приналежности к народностній меншынї. 
Хоць то было важне дїло, дотыкало ся лем індівідуалного права – не 
быти выставленый діскрімінації – але хыбила ту сістема позітівной 
охраны мінорітных языків і ґруп бісїдуючіх тыма языками. В роцї 
1961 Парламентне згромаждїня Рады Европы вызвало к охранному 
кроку на доповнїня Европского договору створеного на ґарантованя 
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права мінорітных ґруп на властну културу, властный язык, на основаня 
школ і т. д. Напослїды в роцї 1981 Парламентне згромаждїня Рады 
Европы прияло Рекомендацію ч. 928 о проблемах освіты і културы 
в европскых мінорітных языках і діалектах, і в тім самім роцї Ев-
ропскый парламент выдав резолуцію, котра ся тыкать того вопросу. 
Обидва документы принесли заключіня, же треба сформуловати 
харту реґіоналных або мінорітных языків і култур. На основі того 
тогдышня Стала конференція містных і реґіоналных орґанів Европы 
прияла ся приправити Европску харту реґіоналных або мінорітных 
языків з оглядом на задачу, котра чекать реґіоналны і містны орґаны 
в одношіню к языкам і културам на містній і реґіоналній уровни.

Вступна робота перед выготовлїнём харты взяла до увагы справу 
о актуалнім ставі реґіоналных і мінорітных языків в Европі, а в роцї 
1984 і шыроку діскузію, на котрій взяло участь 250 людей, репрезен-
туючіх понад 40 языків. Концепт харты створила ґрупа експертів на 
реґіоналны і мінорітны языкы. Наконець Стала конференція у своїй 
Резолуції ч. 192 з року 1988 запропоновала текст харты, о котрім ся 
вырїшило, же буде мати штатут договору. Наслїдно Выбор міністрів 
РЕ зложыв ad hoc міджівладну Комісію експертів на реґіоналны і 
мінорітны языкы, одповідну за выпрацованя харты, котра зачала 
свою роботу кінцём рока 1989. Перед предложінём дефінітівной 
подобы харты Выбору міністрів РЕ в роцї 1992 Комісія експертів на 
реґіоналны і мінорітны языкы конзултовала і взяла до увагы погляды 
многых шпеціалізованых выборів Рады Европы. Харта была схва-
лена як договор Выбором міністрів РЕ на 478. засїданю делеґацій 
міністрів 25. юна 1992, а отворена на підпис была 5. новембра 1992 
у Штрасбурґу.

Першорядов основов харты, яка є задекларована такой в Преам-
булї, є єй кулурный розмір. Взникла на охрану і підпору реґіоналных і 
мінорітных языків, котры суть огроженым аспектом европской култур-
ной дїдовизны. З той прічіны не обсягує лем антідіскріміначны прін-
ціпы односно хоснованя тых языків, але тыж дефінує інштрументы на 
актівну підпору реґіоналных і мінорітных языків з цїлём забезпечіти 
їх хоснованя в освітнїй сістемі, масмедіях, юстіції, урядній сферї, в 
соціалнім і економічнім жывотї і в културных актівітах (Ладіжіньскый 
2001: 1–3). Вдяка ним бы ся дало досягнути захованя і розвой тых 
языків як жывой части европской културной ідентіты.

Харта ся складать з Преамбулы, 5 частей і 23 статей:
Часть І – Общі установлїня;
Часть ІІ – Цїлї і прінціпы дефінованы на основі статї 2 абз. 1 («Каж-

дый член договору повинен дотримовати установлїня уведжены в 
части ІІ в одношіню ку вшыткым реґіоналным або мінорітным языкам, 
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котрыма ся бісїдує на ёго теріторії і котры корешпондують з обсягом 
понятя в статї 1») (OMZVSR 2001: 6056);

Часть ІІІ – Крокы на підпору вжываня реґіоналных або мінорітных 
языків у цівілнім жывотї подля повинностей уведженых в ст. 2 абз. 
2 («В одношіню ку каждому языку, котрый ся уведе при ратіфікації, 
приятю або одобрїню подля ст. 3, каждый член договору повинен 
акцептовати мінімално 35 абзаців або букв выбраных з установлїнь 
части ІІІ той харты, причім мінімално три мусять быти выбраны із 
статей 8 і 12 а єден із статей 9, 10, 11 і 13») (OMZVSR 2001: 6056);

Часть ІV – Дотримованя харты (обсягує установлїня процесу 
реалізації, главно заложіня Выбору експертів РЕ на моніторованя 
дотримованя харты);

Часть V – Заключны установлїня.
Харта на єднім боцї становлює просты прінціпы в части ІІ, котры 

ся односять на вшыткы реґіоналны і мінорітны языкы, на боцї дру-
гім, часть ІІІ харты обсягує комплекс шпеціфічных кроків, тыкаючіх 
ся позіції реґіоналных і мінорітных языків у різных сферах обще-
ственного жывота: окремы державы можуть слободно в рамках своїх 
можностей выбрати собі установлїня, котры будуть апліковати на 
каждый язык, хоснованый на їх теріторії. Цїлём такой флексібілно-
сти є решпектовати великы роздїлы в реалній сітуації реґіоналных і 
мінорітных языків (кількость вжывателїв, ступінь роздробености, і т. 
д.), але тыж міру фінанчных можностей европскых країн, бо імпле-
ментація многых установлїнь харты є повязана з немалыма штатныма 
інвестіціями. В процесї імплементації харты є тыж важный прінціп 
проґресу, т. є. жебы к уж выбраным і імплементованым повинностям 
штаты могли пізнїше прибрати новы, кідь ся їх правна і фінанчна 
сітуація злїпшить.

Европска харта реґіоналных або мінорітных языків (дале лем 
харта) была в Штрасбурґу отворена на підпис членьскыма штатами 
Рады Европы 5. новембра 1992. В менї Словацькой Републікы (дале 
СР) была харта підписана в Штрасбурґу 20. фебруара 2001. Народна 
рада СР схвалила приятя харты 19. юна 2001 а презідент Словацькой 
Републікы єй ратіфіковав 20. юла 2001. Ратіфікачна листина была 
зареґістрована в Радї Европы 5. септембра 2001. Про СР харта зачала 
платити од 1. януара 2002. Текст харты быв опублікованый у Збірцї 
законів під чіслом 588/2001 (OMZVSR 2001).

Европска харта реґіоналных або мінорітных языків створює 
контролный механізм на оцїнёваня дотримованя харты в членьскій 
державі з цїлём подля потребы адресовати даній країнї рекомендації 
на злїпшіня леґіслатівы, політікы і практікы. Основным інштументом 
того поступу є Выбор експертів РЕ, створеный подля статї 17 харты. 



336

Ёго главным цїлём є становити реалну сітуацію реґіоналных або 
мінорітных языків у даній державі, дати Выбору міністрів РЕ оцїнї-
ня дотримованя повинностей конкретным членьскым штатом і, кідь 
треба, вызывати членьскый штат на поступне досягованя бівшой 
міры заанґажованости. 

На злегшіня той задачі Выбор міністрів РЕ, в навязности на статю 
15 абз. 1, прияв основу імплементачных справ, котры каждый члень-
скый штат має повинность предкладати ґенералному таёмникови 
РЕ в трирічных ціклах. Влада даной країны тоту справу опублікує. 
Спомянута основа выжадує од держав інформації о конкретнім до-
тримованю харты, о общій політіцї про языкы хранены подля части 
ІІ харты і деталнїшый опис вшыткых кроків, котры были прияты на 
реалізацію установлїнь выбратых про каждый язык, храненый подля 
части ІІІ харты. Першорядов задачов Выбору міністрів РЕ є перевіри-
ти інформації уведжены в періодічній справі членьской країны про 
вшыткы релевантны реґіоналны і мінорітны языкы на теріторії даной 
державы. Далшов задачов є оцїнити єствуючі правны акты, предписы 
і реалну практіку імплементованя реґіоналных або мінорітных языків 
у каждім штатї. 

З тым цїлём Выбор міністрів прияв властны методы роботы: зберать 
інформації од компетентных орґанів і з незалежных здроїв у рамках 
державы з цїлём дістати правдивый і обєктівный образ о реалній 
языковій сітуації; по первістнім перевірїню періодічной справы, кідь 
треба, Выбор міністрів предложить даному штату дакілько вопросів 
к неясным або в справі недостаточно поясненым проблемам; по тім 
писомнім поступі делеґація Выбору експертів РЕ звычайно іде до 
даной державы з цїлём перевірити сітуацію на містї, де ся стрїтить зо 
субєктами і орґанізаціями, котрых робота є тїсно звязана з вжыванём 
релевантных языків, і конзултує з орґанами проблемы акцентованы 
почас моніторованя. По завершіню даного поступу Выбор експертів 
створить свою властну оцїнюючу справу, котру предкладать Выбору 
міністрів вєдно з пропозіціями на рекомендації, котры може Выбор 
міністрів адресовати даному членьскому штату.

Дотеперь Словацька Републіка передложыла Радї Европы 4 справы 
о імплементації харты в СР – в роках 2003, 2008, 2012, 2014, а Выбор 
експертів РЕ выпрацовав ку каждій свої оцїнюючі справы – в роках 
2006, 2009, 2012 (Зозуляк 2012: 2; Плїшкова 2012: 2), 2015 (Медвідь 
2015), а таксамо предложыв конкретны рекомендації владї СР. 

Приятя харты Словацьков Републіков выходить з Проґрамового 
выголошіня влады Словацькой Републікы (часть ІV. 4. Д Загранічна 
політіка) з року 1998 (PVVSR 1998), в котрім є декларованый цїль 
влады – підписати харту. В септембрї 2000 влада СР повірила 

2018, № 52



337Шестые чтения памяти И.А. Анцупова

Міністерство загранічных дїл, жебы як коордінатор доїднованя мід-
жінародных договорів – продіскутовало з конкретныма заінтересо-
ваныма резортами вопросы выплываючі з підписаня харты.

При уложіню ратіфікачной листины зробила СР выголошіня:
«1. СР выголошує, же прияту харту буде імплементовати в згодї 

з Уставов СР і приятыма міджінародныма договорами, котры ґа-
рантують рівноправность жытелїв перед законом без огляду на їх 
походжіня, расу, віру або народность, з цїлём підпоровати европску 
языкову дїдовизну без пошкоджіня вжываня штатного языка.

2. СР выголошує подля статї 1 буквы б) харты, же понятя „тері-
тотія, на котрій ся вжывать реґіоналный або мінорітный язык“, ся 
тыкать сел/міст подля наряджіня влады СР ч. 221/1999 З. з., котрым 
ся выдає список сел/міст, в котрых жытелї СР, якы належать к на-
родностній меншынї, творять мінімално 20% жытелїв, з 25. авґуста 
1999, а то враховано імплементації єй статї 10.

3. Подля статї 3 абз. 1 харты „реґіоналныма або мінорітныма 
языками“ в СР суть языкы: булгарьскый, чеськый, хорватьскый, ма-
дярьскый, нїмецькый, польскый, ромскый, русиньскый і україньскый”» 
(OMZVSR 2001).

Імплементація харты (подля статї 2 абз. 21) про русиньскый язык 
(Плішкова 2001: 3, Bandurič 2012: 1–2, 2) ся тыкать слїдуючіх статей: 

Статя 8 – Освіта: абз. 1 буква а) пункт іі, буква б) пункт іі, буква ц)2 
пункт іі, буква д) пункт іі, буква е) пункт іі, буква ф) пункт іі, буквы ґ), 
г), і);

Статя 9 – Юстіція: абз. 1 буква а) пункты іі, ііі, буква б) пункты іі, ііі, 
буква ц) пункты іі, ііі, буква д), абз. 3;

Статя 10 – Справны орґаны і верейны службы: абз. 1 буква а) 
пункты ііі, іv, абз. 2 буквы б), ц), д), ф), ґ), абз. 3 буква ц) абз. 4 буквы 
а), ц), абз. 5;

Статя 11 – Масмедії: абз. 1 буква а) пункт ііі, буква б) пункт іі, буква 
ц) пункт іі, буква д), буква е) пункт і, буква ф) пункт іі, абз. 2 і 3;

Статя 12 – Културна робота і културны інштітуції: абз. 1 буквы а), 
б), ц), д), е), ф), ґ), абз. 2 і 3;

Статя 13 – Економічный і соціалный жывот: абз. 1 буквы а), б), ц), 
абз. 2 буква ц);

Статя 14 – Черезгранічна сполупраца: буква а).
Охрана реґіоналных і мінорітных языків у Словакії. В СР не є 

створеный шпеціалный штатный орґан заміряный лем на імпле-
ментацію харты враховано вопросу охраны реґіоналных або мі-
норітных языків. Охрана мінорітных языків є інтеґралнов частёв 
шыршой охраны народностных меншын імплементованой на різ-
ных уровнях охраны основных людьскых прав і слобод. На уровни 
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влады проблемы народностных меншын і етнічных ґруп враховано 
охраны языків меншын спочатку были в компетенції підпредседы 
влады СР про европску інтеґрацію, людьскы права і меншыны, од 
року 2012 суть в компетенції Уряду уповномоченого влады СР про 
народностны меншыны Уряду влады СР. Порадным орґаном влады в 
уведженых вопросах спочатку была Рада влады СР про народностны 
меншыны і етнічны ґрупы, в котрій были заступлены представителї 
народностных меншын (резолуція влады ч. 27 з 1. януара 2001), од 
року 2011 є то Выбор про народностны меншыны і ентічны ґрупы, 
котрый є сталым фаховым орґаном Рады влады СР про людьскы 
права, народностны меншыны і родову рівноправность у вопросах 
народностных меншын і етнічных ґруп і їх членів, і в области імпле-
ментації харты подля статї 7 абз. 4 харты і Рамкового договору на 
охрану народностных меншын подля ст. 15 договору. Має функцію 
конзултатівного орґану в дїлах участи членів народностных меншын і 
етнічных ґруп у рїшаню проблемів народностных меншын і етнічных 
ґруп подля статї 34 абз. 2 буквы ц) Уставы СР. Окремы міністерства 
акцептують у россягу своїх компетенцій уведжены вопросы при 
повнїню правных норм. Уставный суд СР вырїшує о поданях тыкаю-
чіх ся охраны уставных прав жытелїв враховано права на вжываня 
языка народностных меншын.

Европска харта реґіоналных або мінорітных языків має подля 
Статї 7 абз. 5 Уставы СР предность перед законами. Сучасно іде о 
міджінародный договор, на імплементацію котрого треба подроб-
нїшу внутроштатну правну реґулацію. Бівша часть релевантных 
внутроштатных предписів, реґулуючіх вопросы зафіксованы в хартї, 
была прията іщі перед підписанём харты. Многы з них были пізнїше 
змінены або доповнены (LRJMSR 2017).

В слїдуючіх рядках курто згорнеме головны прінціпы і цїлї харты 
(статя 7 харты), котры СР в тій части ся завязалa дотримовати, і пред-
ставиме оцїнїня їх імплементації Выбором експертів РЕ:

«1. В одношіню к реґіоналным або мінорітным языкам, в областях, 
де ся вжывають, і подля ставу даных языків, сіґнатарьскы країны 
выбудують свою політіку, леґіслатіву і практіку на слїдуючіх цїлях і 
прінціпах:

а) акцептованя реґіоналных або мінорітных языків як прояву кул-
турного богатства,

б) решпектованя ґеоґрафічной области каждого реґіоналного 
або мінорітного языка так, жебы єствуюче або приправлёване ад-
міністратівне роздїлїня не нарушило підпору даного мінорітного 
або реґіоналного языка,
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ц) потреба єднозначного поступу при підпорї реґіоналных або 
мінорітных языків з цїлём їх захованя,

д) злегшіня і/або підпора словного або письмового прояву в реґіо-
налнім або мінорітнім языку в общественнім і в пріватнім жывотї,

е) утримованя і розвой контактів в областях становленых у хартї 
міджі ґрупами вжываючіма реґіоналный або мінорітный язык і другыма 
ґрупами жыючіма в штатї, котры вжывають язык в ідентічній або 
близкый формі, як і надвязаня културных контактів з іншыма ґрупами 
в штатї, котры вжывають інакшы языкы,

ф) заведжіня адекватных форм і інштрументів про навчаня і штудії 
реґіоналных або мінорітных языків на вшыткых вгодных ступнях,

ґ) заведжіня выгод, котры бы помогли особам, котры не знають 
реґіоналный або мінорітный язык і жыють в области, де ся тот язык 
вжывать, жебы мали можность навчіти ся го, кідь мають інтерес,

г) підпора штудій і баданя реґіоналных або мінорітных языків на 
універзітах або еквівалентных інштітуціях,

і) підпора вгодных форм міджінародных вымін в рамках областей 
становленых у хартї про реґіоналны і мінорітны языкы, кідь ся вжыва-
ють в ідентічній або близкій формі в двох або веце державах.

2. Штаты ся завязують еліміновати, кідь так іщі не зробили, вшыт-
кы непідложены роздїлы, выняткы, оклїщіня або выгоды при вжываню 
реґіоналного або мінорітного языка, котрых заміром є одсунути або 
огрозити ёго утримованя або розвой. Приятя шпеціалных кроків на 
хосен реґіоналных або мінорітных языків, котры мають підпорити 
рівноправность міджі вжывателями тых языків і остатнїм жытель-
ством, або кроків, котры акцептують їх шпеціфічны условія, не мож 
поважовати за діскріміначны к вжывателям веце росшыреных языків.

3. Штаты ся завязують підтримовати взаємне порозуміня міджі 
вшыткыма языковыма ґрупами в країнї вгодныма інштрументами, 
і головно загорнути решпектованя, порозуміня і толеранцію к ре-
ґіоналным або мінорітным языкам до выховы і освіты в штатї, і к 
уведженому приступу вести і масмедії.

4. При формованю політікы к реґіоналным або мінорітным 
языкам сіґнатарьскы країны возьмуть до увагы потребы і же-
ланя сформулованы ґрупами, котры уведжены языкы вжывають.  
В припадї потребы можуть створити порадны орґаны, котры бы 
помагали орґанам у вшыткых вопросах тыкаючіх ся реґіоналных 
або мінорітных языків.

5. Штаты ся завязують імплементовати, mutatis mutandis (лат. по 
потрібных корекціях), прінціпы уведжены в абзацах 1 – 4 про языкы без 
теріторії. Про тоты языкы але платить, же форму і россяг приятых 
кроків на релізацію харты треба становити адекватно, з оглядом на 
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потребы і желаня, але тыж на традіції і характерістічны знакы ґруп, 
котры тоты языкы вжывають» (SIECHRMJ 2013: 10).

Оцїнїня імплементації установлїнь з части ІІ харты в Словакії. 
Оцїнюючі імплементацію выбраных повиностей СР, Выбор експертів 
РЕ не реаґовав на тоты параґрафы, ку котрым не были в ёго першій 
справі зазначены ниякы прінціпіалны вопросы, і при котрых не ді-
став ниякы новы імпулзы на ревідованя оцїнїня, але резервовав собі 
право сітуацію в будучности знова переоцїнїти. В части ІІ в статї 7 ся 
то тыкать абз. 1 букв а), д), е), і). К далшым абзацам і буквам статї 7  
(Цїлї і прінціпы) харты Выбор експертів в окремых ціклах моніторо-
ваня предложыв слїдуючі коментарї, оцїнїня і рекомендації, котры 
ся тыкають русиньского языка:

Абзац 1
Буква ґ): Створити выгоды, котры бы помогли особам, якы не 

знають реґіоналный або мінорітный язык і жыють в области, де ся 
тот язык вжывать, жебы ся го могли навчіти, кідь мають інтерес.

По першім моніторованю (2006) Выбор експертів вызвав словаць-
кы орґаны, жебы уможнили особам, котры не овладають реґіоналный 
або мінорітный язык, навчіти ся го, кідь мають такый інтерес.

У другій періодічной справі (2008) СР не уводить ниякы інформації 
о кроках, цїлём котрых є створїня такых можностей, з чого выходить, 
же ниякы ініціатівы орґанів СР в імплементації того пункту харты в 
Словакії зреалізованы не были. В третїй оцїнюючій справі (2012) 
Выбор експертів різко пожадав словацькы орґаны, жебы розвивали 
інштітуції, в котрых бы особы, якы не знають мінорітный язык, могли ся 
го навчіти, кідь будуть мати інтерес. В 4. імплементачній справі (2014) 
СР повторила, же мінорітны языкы ся можуть учіти в каждій школї з 
навчалным языком словацькым і школярї, якы бісїдують майорітным 
языком, мають можность навчіти ся го. В контекстї русиньского языка, 
як доказ, справа СР уводить курзы русиньского языка, якы реалізує 
мімовладна орґанізація Колысочка в дакількох селах од року 2015 з 
підпоров Уряду влады СР.

Буква г): Підпора штудій і баданя реґіоналных або меншыновых 
языків на універзітах або еквівалентных інштітуціях.

В часї першого моніторованя нияка універзіта в СР не мала шпе-
ціалну катедру заміряну на русиньскый язык і културу, але на Пря-
шівскій універзітї ся од академічного рока 1999/2000 реалізовала 
росшырена форма навчаня русиньского языка і културы. Выбор 
експертів жадав словацькы орґаны, жебы додали далшы інформації 
о тім проґрамі а таксамо їх вызвав, жебы прияли потрібны крокы на 
скорїше основаня высокошкольскых інштітуцій про штудії русиньс-
кого языка і културы (SVE1 2006: 86).
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Другу періодічну справу (2008) СР предложыла в часї єствованя 
Інштітуту реґіоналных і народностных штудій на Пряшівскій універзітї, 
в котрій конштатовала, же в рамках того інштітуту фунґує Оддїлїня 
русиньского языка і културы і універзіта дає можности штудовати 
учітельскый проґрам заміряный на русиньскый язык (SVE2 2009: 
8). На фунґованя того оддїлїня надвязав пізнїше окремый Інштітут 
русиньского языка і културы (Plišková 2014: 442–449) заснованый 
в роцї 2008 зо своїма педаґоґічныма і научныма задачами. Выбор 
експертів оцїнив проґрес, котрый словацькы орґаны досягли в ім-
плементації того пункту харты (SVE2 2009: 10).

Абзац 3 
Країны ся завязують підпоровати вгодныма інштрументами 

взаємне порозуміня міджі вшыткыма языковыма ґрупами в країнї, і 
головно загорнути решпектованя, порозуміня і толеранцію к реґіо-
налным або мінорітным языкам до выховы і освіты реалізованой в 
країнї, і к уведженому приступу вести і масмедії. 

В часї першого моніторованя Выбор експертів вызвав словацькы 
орґаны, жебы «зміцнили снажіня в сферї освіты і масмедій, заміряны 
на підвышованя інформованости майорітного жытельства, бісїдуючого 
по словацькы, о вшыткых реґіоналных або мінорітных языках вжыва-
ных на Словакії; а окреме жебы підпорили шпеціфічность русиньского 
языка» (SVE2 2009: 19). Тоту рекомендацію адресовав СР і по 2. ціклї 
моніторованя. В 3. ціклї Выбор міністрів РЕ рекомендовав, жебы сло-
вацькы орґаны «підвышыли інформованость і пропаґовали толеранцію 
в майорітнім народї к реґіоналным і мінорітным языкам і културам» 
(SVE4 2015: 14). Выбор експертів різко пожадав словацькы орґаны, жебы 
прияли інтензівнїшы крокы у сферї освіты і масмедій на підвышіня 
інформованости словацькой майоріты о позітівных приносах реґіо-
налных і мінорітных языків про словацьку громаду. У своїй 4. періодічній 
справі СР декларовала, же єднов з пріорітных областей ґрантового 
проґраму Уряду владу СР Култура народностных меншын є пропаґація 
інтеретнічного і інтеркултурного діалоґу і порозуміня міджі майорітов 
і мінорітами, на котру в роцї 2014 было выдїленых 230  000 ЕУРО.  
Окрем того штатны орґаны в роцї 2014 ініціовали приправу учебника 
о народностных меншынах «Спознайме ся – народностны меншыны», 
котру бы словацькы школы мали мати к діспозіції в роцї 2018. 

Выслїдкы оцїнїня імплементації русиньского языка в Словакії 
подля части ІІІ, Статї 8 харты языків. З оглядом на предмет статї, в 
далшій части представиме конкретны пункты статї 8 харты – Освіта, 
котры ся СР завязала імплементовати, дале на оцїнїня їх повнїня в 
штирёх ціклах моніторованя Выбору експертів РЕ і на рекомендації 
Выбору міністрів РЕ словацькым орґанам.
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Подля статї 8 харты штатны орґаны СР прияли повинность уможни-
ти навчаня в реґіоналных або мінорітных языках на різных уровнях 
освіты. Імплементація той повинности ся розумить так, же понука 
мусить передбіговати інтерес і же освіту орґаны повинны плановати 
і орґанізовати перед тым, як ся на них обернуть зо жадостями родічі 
або штуденты. Таксамо ся пожадує, жебы понука была контінуална 
міджі окремыма ступнями освіты в даных ґеоґрафічных областях і 
жебы штатны орґаны актівно інформовали родічів, респ. штудентів о 
доступности освіты в реґіоналных або мінорітных языках і вызывали 
їх у бівшій мірї дожадовати ся такой освіты.

Выбор міністрів РЕ по 1. моніторованю рекомендовав словацькым 
орґанам, жебы прияли крокы на розвой навчаня русиньского языка 
на вшыткых ступнях освіты. По 2. моніторованю Выбор міністрів РЕ 
адресовав СР рекомендацію забезпечіти навчаня вшыткых міноріт-
ных языків на вшыткых уровнях і о ёго доступности інформовати 
родічів. По 3. моніторованю Выбор міністрів рекомендовав словаць-
кым орґанам продовжовати в снажіню забезпечіти навчаня языків 
вшыткых міноріт на вшыткых ступнях освіты і інформовати родічів 
о ёго доступности. 

На основі абзацу 1 статї 8 – Освіта – сіґнатарьскы країны ся завя-
зали в областях, де ся реґіоналны або мінорітны языкы вжывають, 
подля сітуації каждого з тых языків і без пошкоджіня навчаня офі-
ціалного/-ых языка/-ів штату, імплементовати слїдуючі пункты на 
розлічных ступнях освіты і в розлічных формах освіты:

Передшкольске навчаня
Буква а) ... пункт іі: Уможнити, жебы переважна часть предшколь-

ского навчаня была забезпечена в даных реґіоналных або мінорітных 
языках.

В общім треба конштатовати, же сітуація в розвою школства на 
базї русиньского языка од приятя харты Словацьков Републіков аж 
до сучасности ся в многім не змінила і мож ї єдным словом оцїнити 
як стаґнуюча. Видно то на уровни так передшкольской, основной, але 
головно середнёй освіты. Вынятком є лем высокошкольска освіта, 
де СР свій обовязок сповнила уж у другім моніторованю РЕ (2009). 

Школьска сістема Русинів в СР ся зачала на Словакії будовати почі-
наючі взником основных школ з навчанём русиньского языка в роцї 
1997, де русиньскый язык ся учів переважно як неповинный предмет 
у 4 основных школах в Міджілабірцях і в Свіднику. Аж пізнїше, по 
взнику основных школ з навчалным языком русиньскым (2008), на 
Словакії зачінають сучасно взникати і матерьскы школы з выховным 
языком русиньскым: Чабины (2008), Баєрівцї (2011–2013), Кална 
Розтока (2014), Кленова (2017). Нїт але доступных інформацій о тім, 
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жебы в селах, де жыє мінімално 20 % жытелїв русиньской народности, 
в котрых суть основны школы в общім, або докінця ОШ з навчанём 
русиньского языка, ся реалізовала з боку зряджователїв матерьскых 
школ, т. є. сільскых урядів, актівна понука, респ. пропаґація можности 
выховы в передшкольскых інштітуціях в материньскім русиньскім 
языку. Дакілько проб поінформовати родічів было зареґістрованых з 
боку поєдных членів русиньскых орґанізацій – но не мали належный 
ефект з наслїдуючіх прічін: не мали сістематічный характер, бо їм 
хыбила фінанчна підпора такых актівіт; не мали підпору зряджовател-
їв; не было достаточных праґматічных доводів, котры бы пересвідчіли 
родічів давати дїти до такых школ; не было екзекутівного штатного 
орґану, котрый бы тоты інформації і пропозіції увів до практічного 
жывота; не было ниякых стімулачных механізмів, напр. фінанчных 
выгод на основаня матерьскых школ з выховным языком русиньскым, 
што в реґіонї економічно слабім є дость важный момент.

Выбор експертів поважовав у першім і другім моніторованю тоту 
повинность СР за несповнену і вызвав словацькы орґаны, жебы при-
яли крокы на забезпечіня вызначной части предшкольской освіты в 
русиньскім языку і жебы ся постарали о то, жебы понука на різных 
ступнях освіты была контінуална.

Третя періодічна справа СР (2012) уже конштатовала, же пе-
редшкольска освіта в русиньскім языку є доступна в реґіонї, де ся 
тым языком бісїдує, і в селах, де суть школы з навчалным языком 
русиньскым – Чабины, Баєрівцї, Кална Розтока. Малу кількость тых 
школ орґаны арґументовали неінтересом родічів о навчаня в ру-
синьскім языку. По третїм моніторованю Выбор експертів РЕ оцїнив 
тоту повинность СР за счасти сповнену (SVE3 2012: 41). В роцї 2014, 
коли СР предкладала свою 4. імплементачну справу, заникла основ-
на школа з матерьсков школов з навчалным языком словацькым 
і русиньскым у Баєрівцях, але взникла ОШ з МШ зо словацькым і 
русиньскым навчалным языком у Калній Розтоцї. Выбор експертів 
по 4. моніторованю (2015) конштатовав, же сучасна понука школ з 
навчалным языком русиньскым на Словакії є барз мала в порівнаню 
з кількостёв людей, якы ся приголосили к русиньскій народности і к 
русиньскому материньскому языку. І по 4. моніторованю тот обовязок 
Выбор експертів РЕ поважує лем за счасти сповненый.

Основна освіта
Буква б)... пункт іі: Забезпечіти, жебы переважна часть навчаня 

на основнім ступню была забезпечена в даных реґіоналных або мі-
норітных языках.

В СР по 3. моніторованю были лем 2 основны школы з навчалным 
языком русиньскым (Чабины, Кална Розтока), в котрых окрем пред-
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мету русиньскый язык і култура ся школярї в русиньскім языку на 
І. ступню ОШ учать і другы предметы (музична, вытварна, тїлесна і 
реґіонална выхова), і 4 ОШ з навчанём русиньского языка (Міджіла-
бірцї, Свідник, Радвань над Лабірцём, Пчолине), де ся учіть предмет 
русиньскый язык і култура як неповинный предмет або формов круж-
ка. Кількость школ, де ся учіть русиньскый язык в СР, є доста стабілна, 
хоць барз низка, і хоць на Словакії наросла кількость сел, в якых жыє 
мінімално 20 % Русинів – з 68 в роцї 1991, на 91 в роцї 2001, аж на 
124 в роцї 2011. В дакількох ОШ ся русиньскый язык перестав учіти 
про неінтерес родічів (Колбівцї, Шарішскый Щавник, Стащін, ОШ 
Духновічова в Міджілабірцях, ІІ. ОШ у Свіднику, ОШ 1. мая в Снинї), 
в іншых ся зась зачало навчаня зато, бо родічі мали інтерес захова-
ти школу в селї (Кална Розтока, Чабины, Баєрівцї, пізнїше Кленова). 
Тым але не хочеме повісти, же з кількостёв ОШ, в котрых ся учіть 
русиньскый язык, Русины на Словакії можуть быти спокійны, наспак, 
видиме ту барз великы резервы, котры суть выслїдком як пасівіты 
зряджователїв тых школ, так абсенції штатного орґану, котрый бы 
дозерав на повнїня харты в области освіты в русиньскім языку, але 
тыж орґанів і інштітуцій, котры бы розвивали підпорны актівіты в тім 
контекстї (Bandurič 2012а: 1–2). Тов проблематіков ся лем счасти за-
нимають русиньскы орґанізації в рамках своїх културных проєктів, но 
не мають професіоналных робітників, котры бы могли быти помічны 
в тій области, зато же свою роботу роблять лем на базї добровольно-
сти, также без будь-якых компетенцій і фінанцій не можуть на себе 
взяти ани нияку одповідность в области розвоя освіты в русиньскім 
языку. Є то задача про штат, котрый бы мав стімуловати основаня, і 
підпоровати єствованя такых школ шпеціалныма механізмами.

То значіть, же Выбор експертів РЕ поважовав тоту повинность в 
рамках першого моніторованя (2006) за несповнену і вызвав слова-
цькы орґаны, жебы прияли крокы на забезпечіня вызначной части 
основной освіты в русиньскім языку, як і на забезпечіня контінуалной 
освіты на різных ступнях.

У своїй другій періодічній справі (2008) СР увела, же од року 2008 
буде навчаня в русиньскім языку реалізовати лем єдна ОШ. В далшых 
трёх ОШ русиньскый язык ся буде учіти як выберовый предмет, т. є. 
на добровольній базї (4 класы, 34 школярїв). 

На основі 2. моніторованя Выбор експертів опоновав, же тота по-
винность собі выжадує, жебы ся основна часть навчаня на основнім 
ступню реалізовала в русиньскім языку, што значіть, же окрем навчаня 
даного языка ся мусять і далшы предметы учіти в русиньскім языку. 
Навыше, тото установлїня мусить быти зафіксоване в учебных основах. 

Выбор експертів поважовав тоту повиннисть за несповнену і зато, 
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же кількость школ, де ся учіть русиньскый язык і література на Сло-
вакії, ся значно зменшыла (в 1. моніторованю їх было вісем).

Третя періодічна справа СР (2012) уводить, же в школьскім роцї 
2010/2011 русиньскый язык быв навчалным языком лем у єдній 
школї на Словакї, а як предмет ся учів у трёх школах.

По 3. моніторованю Выбор експертів РЕ оцїнює тоту повинность 
СР лем за счасти сповнену.

В роцї 2014 в 4. імплементачній справі СР было конштатоване, 
же в СР є лем єдна ОШ з русиньскым навчалным языком – в Чаби-
нах, де ся учіло 17 школярїв у вшыткых штирёх класах, і двоязычна 
словацько-русиньска школа в Баєрівцях, де ся учіло 8 школярїв 
у вшыткых штирёх класах, причім до 1. класы наступив лем єден 
школярь. Окрем того од школьского року 2014/2015 взникла дво-
язычна словацько-русиньска школа в Калній Ростоцї, до якой ходило  
22 школярїв. В далшых штирёх ОШ на северовыходї Словакії (Міджі-
лабірцї, Свідник, Радвань над Лабірцём, Пчолине) ся учів русиньскый 
язык як неповинный предмет або формов кружку. Штатістіку школ, 
клас і школярїв, якы ся в СР учать русиньскый язык, вылїпшує проєкт 
мімовладной орґанізації Колысочка під назвов Вечурнї школы ру-
синьского літературного языка про дїти і дорослых, в рамках якого 
з підпоров Уряду влады СР од року 2015 русиньскый язык ся учіть 
в середнїм коло 350 особ річно, што свідчіть о інтересї о навчаня 
русиньского языка в СР. 

По 4. моніторованю Выбор експертів РЕ оцїнює тоту повинность 
СР лем за счасти сповнену.

Середнї школы
Буква ц)... пункт іі: Дати можность, жебы переважна часть 

навчаня на середнїх школах была забезпечена в реґіоналных або 
мінорітных языках.

Треба конштатовати, же русиньскый язык ся в сучасности не 
учіть ани в єдній середнїй школї. За цїлый моніторованый період 
(2003–2014) ся навчаня русиньского языка реалізовало куртый час 
лем в єдиній ґімназії в Міджілабірцях в школьскім роцї 2002/2003, 
і то як неповинного предмету. По роцї тото навчаня заникло, а в тій 
ґімназії ся дале якыйсь час вів уж лем кружок русиньского языка і 
културы. Тот факт але не значіть, же на северовыходї Словакії не суть 
предпоклады на основаня середнїх школ з навчанём русиньского 
языка. Суть, а неґатівный выслїдок у тім вопросї є знову резултатом 
недостаточной актівіты ці скорїше нечінности компетентных штат-
ных інштітуцій і зряджователя середнїх школ, котрым є Пряшівскый 
самосправный край, а в непослїднїм рядї тыж директорів середнїх 
школ, про котрых навчаня того мінорітного языка не належить к 
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пріорітным темам. Знаме з минулости, же внаслїдку пропаґачных 
акцій Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
были заевідованы пробы створити класы або ґрупы в рамках класы 
з навчанём русиньского языка в Середнїй педаґоґічный і соціалній 
академії в Пряшові, котра бы мала выховлёвати учітелїв матерьскых 
школ і про народностно змішаны реґіоны або про села/міста з мі-
норітным русиньскым жытельством. Веджіня школы наконець навчаня 
не отворило, арґументуючі недостаточнов кількостёв приголошеных 
школярїв і абсенціов кваліфікованых учітелїв, а інтересуючіх ся шко-
лярїв переключіло на навчаня другых языків.

То значіть, же Выбор експертів РЕ оцїнив тоту повинность СР в 
рамках першого моніторованя за несповнену.

Друга, третя і четверта періодічна справа СР конштатовала, же 
русиньскый язык ся не учіть ани на єдній середнїй школї на Словакії, 
т. є. як по 2. і 3., так і по 4. моніторованю Выбор експертів РЕ поважує 
тоту повинность СР за несповнену і знова різко вызвав словацькы 
орґаны, жебы прияли крокы на забезпечіня вызначной части серед-
нёй освіты в русиньскім языку і жебы ся постарали о контінуалну 
понуку на різных ступнях освіты. 

Аж по 4. моніторованю РЕ (2015) у звязи з приправов новой Концеп-
ції розвоя навчаня русиньского языка і културы в матерьскых школах, 
основных школах і середнїх школах в СР, приправу котрой ініціовало 
Міністерство школства СР (2016–2017), Одбор школства Уряду Пря-
шівского самосправного края (ПСК) реалізовав далше сондованя у 
тій самій середнїй школї, яке принесло знову позітівны выслїдкы о 
інтересї штудентів учіти ся русиньскый язык, докінця штуденты в ан-
кетї проявили інтерес матуровати з русиньского языка, а по закінчіню 
школы учіти в матерьскых школах з навчалным языком русиньскым. 
Як з тыма выслїдками наложить дирекція школы і Одбор школства 
Уряду ПСК, правдоподобно укаже аж наступный цікл моніторованя 
РЕ за три рокы. 

Односно орґанізованя середнёшкольской освіты в русиньскім 
языку на Словакії, думаме собі, же вгодным рїшінём проблему бы 
было зачати розвивати актівіты і на основаня штатной білінґвалной 
славяньской ґімназії (напр. в Пряшові або в Міджілабірцях) на базї 
російского і русиньского языка, в котрій бы могли штудентів учіти 
абсолвенты Пряшівской універзіты, комбінації учітельскых проґрамів 
російскый язык і література – русиньскый язык і література. Таксамо 
за продуктівне поважуєме і створїня сістемізованых робочіх міст про 
професіоналных робітників в рамках Пряшівского самосправного 
края, котры бы мали на старости імплементацію штатной леґіслатівы 
тыкаючой ся навчаня русиньского языка, літературы і културы на 

2018, № 52



347Шестые чтения памяти И.А. Анцупова

середнїх школах, як і приятых установлїнь харты.
Одборны школы і учіліща
Буква д)... пункт іі: Дати можность, жебы переважна часть на-

вчаня на одборных школах была забезпечена в даных реґіоналных 
або мінорітных языках.

Думаме собі, же на данім ступню розвоя русиньского языка ся дасть 
забезпечіти на одборных школах лем навчаня предмету русиньскый 
язык, русиньска література, русиньска култура, реґіонална выхова і 
історія в русиньскім языку. На Словакії хыблять підпорны і стімулу-
ючі механізмы з боку штату, респ. зряджователїв такых школ, котры 
бы в тім контекстї были ініціаторами освіты в русиньскім языку, як і 
контролного орґану, котрый бы оцїнёвав уровень повнїня приятых 
повинностей в контекстї харты.

То значіть, же Выбор експертів поважовав тоту повинность в рамках 
1., 2., 3. і 4. моніторованя за несповнену і вызвав словацькы орґаны, 
жебы «прияли крокы на реалізацію вызначной части предшкольскый 
выховы і навчаня на основных, середнїх, одборных школах і учілі-
щах у русиньскім языку і жебы забезпечіли контінуалну понуку на 
вшыткых ступнях освіты» (SVE3 2012: 30).

Універзітна і высокошкольска освіта
Буква е)... пункт іі: Забезпечіти фінанції на штудії даных языків 

як одборных предметів універзітного і іншого высокошкольского 
навчаня.

Од академічного рока 1999/2000 з ініціатівы влады СР на Пря-
шівскый універзітї быв заложеный Інштітут народностных штудій 
і чуджіх языків з оддїлїнём русиньского языка і културы, котрый 
реалізовав до кінця академічного рока 2005/2006 лем росшырену 
форму навчаня русиньского языка про штудентів учітельства про І. 
ступінь ОШ. З обєктівных прічін аж в роцї 2005 Акредітачна комісія СР 
схвалила проєкт учітельского штудійного проґраму (ШП) русиньскый 
язык і література, а в роцї 2008 і маґістерьского. Обидва ШП од року 
2008 реалізує уж самостатный Інштітут русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты.

Выбор експертів поважовав повинность СР в области універзітной 
освіты в рамках 1. моніторованя за несповнену і вызвав словацькы 
орґаны, жебы прияли крокы на ускорїня основаня інштітуцій заміря-
ных на навчаня русиньского языка і културы.

Друга періодічна справа СР (2008) уж конштатовала, же высо-
кошкольску освіту в русиньскім языку реалізує Інштітут реґіоналных 
і народностных штудій – Оддїлїня русиньского языка і културы Пря-
шівской універзіты в Пряшові (од року 2008 самостатный Інштітут 
русиньского языка і културы). Выбор експертів привітав досягнутый 
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проґрес і поважовав тоту повинность СР за сповнену уж по 2. моніто-
рованю (2009). Мы мусиме конштатовати, же є то єдина сповнена 
повинность СР у сферї освіты в русиньскім языку в контекстї Статї 8 
харты языків.

Контінуална освіта і освітнї (едукачны) курзы про дорослых
Буква ф)... пункт і: Забезпечіти контінуалну освіту або едукачны 

курзы про дорослых переважно або цалком в реґіоналных або міноріт-
ных языках, або пункт іі: Дати можность, жебы ся тоты языкы 
стали предметами освіты дорослых або частёв контінуалной освіты.

Высвітлїня того пункту є назначене в попереднїй части Універзітна 
і высокошкольска освіта.

Покы іде о оцїнїня сповнїня той повинности, Выбор експертів не 
міг в рамках 1. моніторованя зробити заключіня і пожадав словацькы 
орґаны, жебы к тому вопросу ся вернули в далшій періодічній справі.

В 2. моніторованю Выбор експертів поважовав тоту повинность 
лем за счасти сповнену. Подля ёго погляду, было треба забезпечіти 
децентралізованїшу понуку русиньского языка як предмету освіты 
дорослых і далшой освіты на сповнїня той повинности, т. є. не огра-
нічовати ся лем на роботу Інштітуту русиньского языка і културы на 
Пряшівскій універзітї в Пряшові.

Третя періодічна справа СР (2012) не принесла ниякы додаточны 
інформації в тім пунктї і Выбор експертів поважовав тоту повинность 
і дале лем за счасти сповнену.

Додаваме, же Методічно-педаґоґічный центер у Пряшові в сполу-
праці з Інштітутом русиньского языка і културы ПУ приправили на 
акредітацію 9 актуалізачных освітнїх проґрамів про учітелїв русинь-
ского языка, про три з них в роцї 2013 і 2015 МПЦ здобыв акредітацію 
і їх зреалізовав. Їх реалізація помогла підвышыти кваліфікованость 
учітелїв русиньского языка в СР а тыж стімуловати інтерес учітелїв 
ОШ і СШ о навчаня русиньского языка.

4. періодічна справа СР (2014) ся одкликує на штатну підпору 
едукачного проєкту мімовладной орґанізації «Колысочка» під назвов 
Вечерны школы русиньского літературного языка про дїти і дорослых. 

Выбор експертів по 4. моніторованю поважує тоту повинность СР і 
дале лем за счасти сповнену і адресовав рекомендацію словацькым 
орґанам, жебы інтензівнїше підпоровали проєкты на заведжіня ру-
синьского языка до освіты дорослых і до контінуалной освіты.

Буква ґ): Прияти крокы на забезпечіня навчаня історії і културы, 
якы позначіли реґіоналный або мінорітный язык.

На Словакії дотеперь не были выданы учебникы русиньской історії 
про окремы ступнї школ, з вынятком єдного доповнюючого учебного 
тексту (Маґочій П.Р. Русины на Словенську. Пряшов: Русинська оброда, 
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1994), правдоподобно зато, же ани в єдній школї, т. є. ани в реґіонї 
компактно заселенім Русинами, зряджователї (сільскы / містьскы 
уряды) і директоры школ, респ. учітелї історії, жадости такого харак-
теру не настолили. Хоць треба повісти, же домашня леґіслатіва не 
кладе ниякы барьєры навчаню реґіоналной або русиньской історії, 
бо кажда школа, а шпеціално ся то чекать од школ на народностно 
змішаній теріторії, тот предмет може школярям понукнути в рамках 
свого Школьского освітнёго проґраму. Проблем є може десь інде, 
а то в тім, же на Словакії з обєктівных прічін дотеперь є абсенція 
учітелїв кваліфікованых на історію Русинів, а то значіть, же є ту 
абсенція ініціатівных субєктів. Дотеперь у практіцї в СР є лем єден 
абсолвент высокошкольскых штудій ШП русиньскый язык і літерату-
ра в комбінації з історіёв. Но в рамках выховы к мултікултурности і 
народностній толеранції бы было вітаным кроком, як бы ся о історії і 
традіціях Русинів учіли і особы, котры не бісїдують реґіоналныма або 
мінорітныма языками, і жыють на народностно змішаній теріторії в 
сусїдстві з Русинами. Предпоклады к тому суть, реалізація але зале-
жить од веджіня окремых школ, од їх зряджователїв, але і од родічів, 
якы бы могли быти ініціаторами. Офіціална позіція компетентного 
штатного орґану ту хыбить, бо такого дозорного орґану в СР доднесь 
нїт (Bandurič 2012b: 1–2).

Кідь маєме говорити о оцїнїню сповнїня той повинности, то Вы-
бор експертів не міг в рамках 1. моніторованя зробити заключіня і 
пожадав словацькы орґаны, жебы ся к тому конкретнїше высловили 
в наслїдній періодічній справі.

В 2. періодічній справі (2008) СР конштатує, же основны школы з 
навчанём русиньского языка вжывають в процесї навчаня русинь-
ской історії лем єден доповнюючій учебный текст, котрый сьме уж 
спомянули. Тота повинность – учіти ся о історії і традіціях споєных 
з мінорітныма языками – ся але тыкать і освіты особ не бісїдуючіх 
реґіоналныма або мінорітныма языками. То звычайно значіть вклю-
чіня елементів історії і културы, котры мали вплив на реґіоналный 
або мінорітный язык, до цїлоштатных учебных основ або холем до 
учебных основ про вшыткых школярїв у даных реґіонах.

В 3. і 4. моніторованю словацькы орґаны інформовали Выбор екс-
пертів о тім, же вшыткы школярї ся учать о народностных меншынах, 
їх минулости і сучасности в рамках предметів історія, ґеоґрафія, 
обчаньска наука, умелецтво, словацькый язык і література. Мул-
тікултурна освіта як переглядовый предмет є предписаный Штатным 
освітнїм проґрамом. 

Сумарізуючі ся дасть конштатовати, же в СР іщі все не є достаток 
учебників русиньской історії, лем єден доповнюючій учебный текст 
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з року 1994. Навчаня історії і културы Русинів залежить од ініціатівы 
школ. Што ся тыкать навчаня історії Русинів тыма школярями, котры 
не бісїдують по русиньскы, то словацькы освітнї проґрамы ани учеб-
никы не обсягують ниякы інформації о містній історії. Сітуація бы ся 
могла змінити вдяка выданю учебника о народностных меншынах 
«Спознайме ся – народностны меншыны», приправу котрого в роцї 
2014 ініціовало Міністерство школства СР.

Выбор експертів поважовав тоту повинность СР по 3. і по 4. мо-
ніторованю лем за счасти сповнену і рекомендовав словацькым 
орґанам росшырити навчаня історії і културы Русинів у словацькых 
школах.

Буква г): Забезпечіти основну і далшу освіту учітелїв потребных 
на реалізацію тых букв од а) по ґ), котры сіґнатарьска країна прияла.

Є правда, же і в сучасности на Словакії є великый недостаток ква-
ліфікованых учітелїв русиньского языка і літературы, бо в практіцї 
є дотеперь лем 25 абсолвентів учітельского маґістерьского штудій-
ного проґраму русиньскый язык і література. То значіть, же навчаня 
предмета русиньскый язык і култура, там де сі то жадать сітуація, 
забезпечують і дале учітелї, котры або абсолвовали росшырену форму 
навчаня русиньского языка і културы на педаґоґічній факултї ПУ (в 
рамках штудійного проґраму учітельство про 1. ступінь ОШ, котрый 
ПУ реалізовала в роках 1999–2006), або учітелї з дакількорічнов пр-
актіков на 1. і 2. ступню ОШ, котры абсолвовали далшу освіту формов 
курзів русиньского языка і културы, орґанізованых МПЦ в Пряшові, 
а в сучасности (2017) і учітелї, котры абсолвовали акредітованы ак-
туалізачны проґрамы МПЦ.

Выбор експертів поважовав тоту повинность в рамках 1. моніторо-
ваня за несповнену і вызвав словацькы орґаны, жебы такой прияли 
прінціпіалны крокы на выпрацованя сістематічного і комплексного 
приступу к выхові учітелїв русиньского языка. І Выбор міністрів РЕ 
рекомендовав словацькым орґанам, жебы злїпшыли сітуацію в шко-
лованю учітелїв русиньского языка.

Друга періодічна справа СР (2008) уводить лем то, же МПЦ в Пря-
шові реалізує далшу освіту учітелїв у реґіонах, де жыє русиньска 
міноріта, а Пряшівска універзіта понукать окрем того освітнї курзы 
про учітелїв основных школ (1–4 класа). 

У 2. моніторованю Выбор експертів поважовав тоту повинность лем 
за счасти сповнену, бо не мав достаток інформацій на заключіня – ці 
іщі все є великый недостаток кваліфікованых учітелїв, подобно як то 
было в попереднїм моніторованю.

Третя періодічна справа СР (2012) ся одкликує в общім планї на 
роботу МПЦ у Пряшові, но не приносить конкретны інформації о 
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далшій освітї учітелїв у русиньскім языку. Четверта періодічна спра-
ва СР (2014) ся одкликує на Інштітут русиньского язка і културы ПУ, 
заміряный на приправу кваліфікованых учітелїв русиньского языка, 
і на проґрамы контінуалной освіты МПЦ у Пряшові.

По 3. і по 4. моніторованю Выбор експертів РЕ поважує тоту по-
винность СР лем за счасти сповнену і вызвав словацькы орґаны, 
жебы інтензівнїше приступали к реалізованю основной і далшой 
освіты про учітелїв русиньского языка вшыткых ступнїв школ – од 
передшкольской по середнёшкольску освіту.

Буква і): Створити єден або веце контролных орґанів одповідных 
за контролю приятых кроків і за проґрес досягнутый при уво-
джованю або розвою навчаня реґіоналных або мінорітных языків 
і предкладаня реґуларных справ із тых контроль, котры будуть 
опублікованы.

Як сьме уж увели высше, такого контролного орґану в СР доднесь 
нїт, бо робота Рады про народностну освіту, на яку ся одкликова-
ла періодічна справа СР, мала од самого зачатку лем формалный 
характер і нїґда повноцїнно не фунґовала. В сучасности не фунґує 
нияк. Мы пересвідчены, же сітуації бы найвеце помогло, кібы штат 
створив шпеціалный штатный орґан, напр. уповномоченого про 
русиньске школство, респ. сістемовы робочі міста або шпеціалне 
оддїлїня, котре бы мало на старости русиньске школство в рамках 
Крайского школьского уряду в Пряшові, т. є. в краю, де компактно 
жыє русиньске жытельство, або в рамках Міністерства школства СР. 
Таксамо є важне, жебы в рамках Методічно-педаґоґічного центра 
в Пряшові было створене повноцїнне сістемове робоче місто про 
професіоналного методіка/учітеля контінуалной освіты русиньского 
языка, літературы і културы.

Выбор експертів поважовав тоту повинность в рамках 1. моніто-
рованя за несповнену і вызвав словацькы орґаны, жебы створили 
дозорный орґан одповідный за слїдованя приятых кроків і досягну-
того проґресу в уводжованю або розвою навчаня реґіоналных або 
мінорітных языків, котрыма ся говорить в СР, навчаня в русиньскім 
языку, як і за выпрацованя публічных періодічных справ.

Хоць 2. періодічна справа СР (2008) уводить як компетентный 
порадный орґан міністра школства Раду про народностне школство, 
Выбору експертів РЕ хыбили конкретны інформації о тім, як тота 
рада слїдує прияты крокы і досягнутый проґрес в уводжованю або 
розвою навчаня русиньского языка і навчаня в русиньскім языку, 
і як приправлює публічны періодічны справы. Выбор експертів РЕ 
знова підкреслив, же тота повинность собі выжадує орґан заміряный 
на контролю навчаня реґіоналных або мінорітных языків. В практіцї 
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є можне, жебы уж єствуючій орґан дозерав над приятыма кроками 
і досягнутым проґресом в области освіты в мінорітных языках і вы-
працовав і опубліковав періодічны справы. Выбор експертів зато 
поважовав тоту повинность СР за несповнену.

Третя і четверта періодічна справа СР конштатовала, же в СР не 
быв створеный ниякый шпеціалный дозорный орґан і одкликує ся 
лем на Штатну школьску іншпекцію, котра оцїнює освіту в мінорітных 
языках і включать тоту тему до своёй річной справы. Проблемом є, 
же єй річны справы мають лем інтерный характер.

Выбор експертів опоновав, же тота повинность пересягує компе-
тенцію іншпекції і подаваня справ о освітї майоріты, наспак, выжадує 
собі орґан заміряный на слїдованя навчаня реґіоналных або міноріт-
ных языків. Практічным рїшінём проблему бы могло быти, жебы уж 
єствуючій орґан дозерав над реалізаціов приятых повинностей і 
жебы приправлёвав періодічны справы. Слїдованя собі выжадує 
оцїнїня і аналізу приятых кроків і досягнутого проґресу в навчаню 
реґіоналного або мінорітного языка. Справа бы окрем іншого мала 
обсяговати інформації о россягу і доступности освіты в русиньскім 
языку вєдно з поступом в областях овладаня языка, достатку учітелїв 
і учебных матеріалів. Основне є і то, жебы тоты періодічны справы 
были опублікованы, т. є. жебы были приступны шырокій громадї.

Выбор експертів і по 3. моніторованю поважовав тоту повинность 
СР за несповнену і вызвав словацькы орґаны, жебы створили або 
повірили уж єствуючій орґан задачов слїдовати реалізацію приятых 
кроків і досягнутый проґрес у розвою навчаня в мінорітных языках, 
респ. мінорітных языків, і приправлёвати публічны періодічны справы 
о выслїдках ёго моніторованя.

Четверта періодічна справа СР (2014) знова ся одкликує на Раду 
міністра про народностне школство і про імплементацію харты, ство-
рену в роцї 2013. Выбор експертів РЕ привітав тот крок, але не было 
му ясне, до якой міры тота штруктура реалізує повинности выплива-
ючі з харты, і пожадав словацькы орґаны обяснити задачі і функцію 
Рады міністра в процесї моніторованя освіты в мінорітных языках.

Заключіня. У заключіню можеме представити біланцію повнїня 
Словацьков републіков приятых девятёх повинностей про русиньскый 
язык в статї 8 – Освіта – Харты реґіоналных або мінорітных языків 
за рокы 2003–2014:

• СПОВНЕНА повинность (1): абз. 1 буква е) пункт іі;
• СЧАСТИ СПОВНЕНА повинность (5): абз. 1 буква а) пункт іі; буква 

б) пункт іі; буква ф) пункт іі; буква ґ); буква г);
• НЕСПОВНЕНА повинность (3): абз. 1 буква ц) пункт іі; буква д) 

пункт іі; буква і).
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Зарівно бы сьме хотїлпи додати, же за слїдованый період видно в 
СР мірный проґрес в розвою навчаня мінорітного русиньского языка. 
Найвыразнїшый притім є у сферї высокошкольской освіты, а найслаб-
шый, респ. ниякый, у сферї середнёшкольской освіты. Основна освіта і 
передшкольска освіта в русиньскім языку зазначують мірно ступаючій 
тренд, але без выразнїшых стімулачных механізмів штату і тот слабо 
позітівный тренд ся скоро може заставити. Ініціатівны крокы в данім 
процесї бы ся жадали і од самой русиньской громады, жебы од декларо-
ваня пріорітной позіції освіты в русиньскім языку у возроднім процесї 
Русинів по роцї 1989 перешла ку скуткам, што значіть, жебы своє дїя-
тельство прімарно і практічно заміряла на стімулацію інтересу Русинів 
о навчаня свого материньского языка на вшыткых ступнях освіты. 

ПОЗНАЧКЫ

1. В одношіню ку каждому языку, котрый ся уведе при ратіфікації, 
приятю або одобрїню подля ст. 3, ся каждый член договору завязує 
повнити мінімално 35 абзаців або букв выбраных з установлїнь части 
ІІІ харты языків, причім мінімално три мусять быти выбраны із статей 
8 і 12 а єден із статей 9, 10, 11 і 13. 

2. В текстї сьме ся в поєдных пунктах означеных малыма ґрафемами 
притримовали порядку ґрафем подля словацькой абецеды, жебы не 
доходило к хыбам при інтерпретації окремых пунктівв офіціалного 
документу харты опублікованого в словацькім языку.
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