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CПЕРЕДСЛОВО

Так ся трафило, же нормы у русинськум літературнум языкови 
на основі народнуй бесїды не мавуть таку глубоку традіцію, ги 
у иных народув, котрі бывавуть у властных державох и довгі рокы 
збавуть за розвуй властнуй націоналнуй културы. Лем на зачатку 
уже XXI. столїтя Русины Мадярщины зачали нормовати власт-
ный варіант модерного літературного языка. Переже у нашуй 
отцюзнинї увидїли світло світа перва модерна русинська конвер-
зація1 и букварь.2 Пузднїйше прийшов шор на учебникы про шко-
лашув Мадярщины ‒ читанкы и робочі зошыты ку ным про 1-2 
класы3 и учебник народописа про 1-4 класы.4 Од 2017. рока зачали 
сьме хосновати ортоґрафічный словарь, при котрум є табла з мін-
тами змінёваня поєдных субстантивув, адъєктивув, нумералій, 
прономін и вербума.5 Днешня публикація ‒ продовженя роботы 
по нормованю русинського літературного языка про  Русинув Ма-

1 Ґіріц Віра: Русинська конверзація. Пуд ред. Михаила Капраля. / Giricz Vera: Ruszin Tár-
sal gás. Szerkesztette: Káprály Mihály. Aszód, 2010.

2 Лявинец Маріанна А.: Русинськый букварь про школашув Мадярщины. Пуд редакціёв 
М. Капраля. / Lyavinecz Mariann A.: Ruszin ábécékönyv magyarországi iskolások számára. 
Szerkesztette Dr. Káprály Mihály. Budapest, 2011.

3 Байса Наталія: Наш материнськый язык. Читанка про І. класу. Budapest: Croatica, 2015; 
Наш материнськый язык. Робочый зошыт про І. класу. Budapest: Croatica, 2015; Наш 
материнськый язык. Читанка про ІІ. класу. Budapest: Croatica, 2015; Наш материнськый 
язык. Робочый зошыт про ІІ. класу. Budapest: Croatica, 2015.

4 Заяковська Барнане Марія – Ґіріц Ґабріела: Народопис. Учебник русинського народопи-
са про ученикув І.‒IV. класы. Budapest: Croatica, 2015.

5 Капраль Михаил: Русинськый ортоґрафічный словарь (з ґраматичныма таблами). Буда-
пешт, 2017.
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дярщины, де суть представленї основы ґрафікы, ортоґрафії и ор-
тоепії, росшыренї и доповненї языкові матеріалы, котрі ся тычуть 
морфолоґії (словозмінёваня) модерного літературного языка. 

Формованя ищи єдного варіанта русинського літературного 
языка иде на фонї успішного розвоя русиністикы в Централнуй Ев-
ропі послїднїх десятьлїть, и само собов, йсе нашоє выданя є при-
ладженоє з цїлёв максімалнуй консолідації языковых норм про 
Русинув, бывавучых в сосїднїх державох. Зато за основу нашуй 
публикації были взятї послїднї роботы фахманув з майуспішного 
на днешнїй день світового центра русиністикы ‒ Інстітута русин-
ського языка и културы при Пряшовськум універзітетї.6

Надїєме ся, же зобранї довєдна и популарно прокоментованї 
правила писаня и выговорёваня у модернум русинськум літера-
турнум языкови, будуть на хосен каждому, ко любив бы ся го на-
учити. Про вшыткых Русинув днесь є актуалным и велмы важ-
ным не лем захранити материнськый язык, котрый мы и днесь 
хоснуєме у бесїдї меже собов, айбо и застачити розвуй писемнуй 
формы русинського языка, жебы двигнути го на ровінь літератур-
ных языкув сосїднїх европськых народув.

6 Плїшкова А., Копорова К., Ябур В.: Русиньскый язык. Комплексный опис языковой сіс-
темы в контекстї кодіфікації. Пряшів, 2019; Плїшкова А., Копорова К., Ябур В. і кол.: 
Правила русиньского правопису з ортоґрафічным і ґраматічным словником. Пряшів, 
2019.
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ОБЩІ ВОПРОСЫ

ЯЗЫК И БЕСЇДА

Язык – абстрактной понятя. Тото, што мы знаєме, розуміє-
ме. Йсе сістема словарного выраженя мыслюв, котра ся харак-
терізує опредїленов звуковов, лексичнов и ґраматичнов будовов 
и служыть средством комунікації меже окремыма представите-
лями людськуй сполности. Накурто повіджено, язык – то сістема 
знакув (звукув, сіґналув и т. п.), котрі передавуть інформацію.

Знати язык – не лем познавати звукы, коренї, суфіксы, пре-
фіксы, законченя, слова, словокапчаня, реченя, айбо и знати пра-
вила їх хоснованя.

Бесїда – конкретна єдинка. Бесїду мы чуєме и выговорюєме. 
Бесїда – то язык у дїї, хоснованя языка на передаваня інформації. 
Тримати бесїду, значить знати задавати вопросы, отвічати на ных, 
выказовати просьбу, знати зачати бесїдовати, пудтримовати роз-
говор и знати го закончити. Познавати бесїду – йсе знати говори-
ти, читати, писати, слухати и розуміти бесїду.

СЛОВОФОРМА И СЛОВО

Морф и морфема

Якый роздїл меже ныма? Такый, ги меже звуком и фонемов, 
за котрі пуйде бесїда мало ниже. Єдной конкретной, другой аб-
страктной. 
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Морф – майменша формална часть слова, котра має значеня. 
Каждой слово складає ся мінімално з єдного морфа (удень, ту, 

де, я и т. п.). Про наш язык, ги и про другі восточно-славянські, 
тіповыма суть два и триморфнї слова (вод-a, красн-ый, пис-а-ти, 
мадяр-ськ-ый и т. п.). Морфы вод-, красн-, пис-, мадяр- суть ко-
рінёві; -а, -ый ‒ флексії; -а-, -ськ- ‒ суфіксы. Айбо у лінґвістицї 
хоснувуть и иный термин про називаня майменшых частюв сло-
ва, котрі мавуть значеня, – морфема. Так ги фонема годна быти 
представлена цїлым шором звукув, так и языкова єдинка морфема 
годна быти презентована у конкретных словоформох вшелиякы-
ма морфами. У словох вод-а, у вод-ї єдна корінёва морфема  вод-, 
котра, ги видиме, представлена морфами вод и водꞌ; у словох пис-
а-ти, пись-м-о, пиш-у корінёва морфема пис- представлена мор-
фами пис-, писꞌ- и пиш-. Сякым кіпом, слово и морфема – тото 
абстрактнї єдинкы, а словоформа и морф – то конкретнї репре-
зентанты слова и морфемы, котрі выдїляєме при роздїлёваню кон-
кретнуй языковуй єдинкы.

Аналоґічно у языкознательствови роздїлювуть термины, котрі 
хоснувуть при изглядованю и иных уровнюв языка; поз. термины 
„сема“ и „семема“, „лекса“ и „лексема“. В сюй опозіції термины зо 
суфіксом -ема обозначавуть абстрактнї єдинкы языка, а термины 
без сёго суфікса – конкретнї факты, фіксованї нами у бесїдї.
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ФОНЕТИКА И ФОНОЛОҐІЯ

Фонетика и фонолоґія – то части наукы за язык, у котруй из-
глядовувуть ся звукы и фонемы, їх черяня, а также надголос, інто-
нація и дїленя на склады. 

ЗВУК И ФОНЕМА

Звук ‒ мінімална єдинка бесїды, резултат артікулаційного дїя-
ня людины, котра ся характерізує поєдныма акустичныма и пер-
цептивныма якостями. Ушыткі выговорюєме звукы маленько ин-
шак, неєднако: на їх выговорёваня вплывавуть вшелиякі факторы 
‒ жоны выговорювуть єден и тот же звук иншак, ги хлопы, молодї 
иншак, ги доростлї, у каждого из нас індівідуалный тембр голоса 
и т. д. Вецей того, єдна и тота же особа выговорює поєден звук 
каждый раз иншак изза того, же має иншу наладу, здоровелный 
став и т. д. Кібы єствовав суперпрецізный апарат на вымірёваня 
звукув, котрі мы выговорюєме, та мусай было бы признати, же за 
цїлый свуй жывот мы анї єден раз не выговорюєме дакый звук 
цалком єднако! На серенчу людськый мозоґ так наладженый, же 
не реаґує на ушыток друбный роздїл меже звуками, а чудесным 
кіпом ідентіфікує їх за єдну условну и універзалну єдинку, котра 
чинить валовшным комунікованя люди єден з другым. На роз-
дїл од звука, мінімалнуй єдинкы бесїды, тота абстрактна єдин-
ка, єствувуча лем у нашуй свідомости, ‒ фонема (грец. phōnēma 
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‘звук, голос’) – є мінімалнов єдинков языка, котра служыть на 
будованя, спознаваня и роспознаваня значимых єдинок: морфем 
и слов. Сякым кіпом, звуковов єдинков нашого языка є фонема, 
котра презентована у бесїдї окремым звуком (повісти прецізнїйше 
‒ цїлым туцетом звукув).

ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРІПЦІЯ

Йсе – ґрафічной записованя звучаня слова. Цїль такого записо-
ваня прецізна передача вуговорёваня. Каждый окремый звук (вадь 
його варіант) має быти окреме зафіксованый в записови. Фонетич-
на транскріпція пише ся в квадратных скобкох [ ], а фонолоґічна 
‒ < >. При транскріпції хоснуєме на каждый звук окремый ґрафіч-
ный знак (єднакый знак хоснуєме на позначеня и малуй и великуй 
буквы). Намісто йотованых букв хоснуєме комбінацію латинсько-
го j + а, j + е и т. д., мнягкость спувзвукув позначаєме спеціалным 
знаком [ꞌ], довготу ‒ [:], а надголос значиме з помочов черткы [ǀ] 
перед надголошеным складом. Так, напримір, у вечшынї нашых 
діалектув на містї о перед мнягкым спувзвуком вадь в, т. е. за-
пертый и звуженый варіант звука значиме знаком [ô], наближеный 
до у ‒ знаком [оу]. Запертый и звуженый варіант е так ги о ‒ [ê], и, 
наближеный до е, ‒ [ие] и т. д.

Меншу павзу значиме знаком /, а конець фразы ‒ //, позерай, 
напримір, як ся транскрібувуть окремі слова: яма [ǀjама] <jама>; 
вóйсько [ǀвôjсꞌко] <воjсꞌко>; обявити [обjаǀвиетиі] <обjавити>; по
вюг [поуўǀjух] <повjуг>; серéнча [сêǀрêнꞌчꞌа] <серенча>; шовдарь 
[ǀшôўдарꞌ] <шовдарꞌ> и т. д., вадь цїлї тексты: Когут выскочив на 
плут, закукурікав, пес згавкав и спрятав ся од страху. [коуǀгут 
ǀвыскôчꞌиеў на пǀлут / закукуǀрꞌікаў / пез:ǀгаўкаў и спǀрꞌатаў сꞌа оцтраǀ-

ху //] <когут выскочив на плут / закукурꞌікав / пес загавкав и спрꞌа-
тав сꞌа од страху>.

И на самый конець ищи раз за прецізность фонетичнуй тран-
скріпції. Неє она абсолутнов, а лем условнов, и у даякуй мірі ча-
сточнов. Неє смысла в учебных цїлёх фіксовати параметры звука 
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з абсолутнов прецізностёв, ибо, як уже сьме высше зазначовали, 
у людськуй бесїдї є множество варіантув звукув, ибо выговорёва-
ня каждый конкретный раз зависить од великого множества фак-
торув (налада чоловіка, фізіолоґічна його особость, бесїдлива 
сітуація, хвіля и т. д.). У нашуй конкретнуй транскріпції не ука-
зуєме, напримір, редукцію (повноту звучаня) самогласок по мірі 
оддаленя од міста надголоса. Є фактом, же тота же самогласка 
а пуд надголосом у слові вада [ǀвада] звучить повнїйше, ги у по-
заднаголошенум складови у тум же словови. Тым вецей, кедь є у 
другум вадь ищи дале складї од міста надголоса, ги послїднїй 
звук а у слові вирґаті ся [ǀвиерґатиі сꞌа] и т. п., де од того звука, 
што звучить пуд надголосом, уже не мало хыбить. Не все указує-
ме и вплыв мнягкого консонанта на самогласку а, напримір. Знає 
ся, же є роздїл ї выговорёваня у позіції позад твердого спувзвука, 
напримір: сад [ǀсат] и т. п., позад мнягкого, напримір: сяду [ǀсꞌаду] 
и т. п., и меже мнягкыма, напримір: сядь [ǀсꞌатꞌ] и т. п., котрый 
мож увидїти на осцілоґрамі, айбо у фонетичнуй транскріпції про 
учебнї цїлї не звыкли сьме указовати на неєднакый характер сёї 
самогласкы у рузноякых фонетичных сітуаціёх.

На практицї майчасто хоснуєме транскріпцію при изглядо-
ваню теріторіалных діалектув, колы прецізно записуєме бесїду 
обывателюв Комловшкы, Мучоня вадь даякого другого нашого 
поселеня.

САМОГЛАСКЫ  
(вокалы)

Важнов єдинков бесїды є склад. Центром склада є самогласка 
(вокал), звук, котрый є з чистого голоса. Самогласкы ся выгово-
рювуть, коли на путёви голоса, вытвореного голосовками у гер-
танцї, неє ниякуй преграды а роздїл меже ныма лем у положеню 
языка у ротї. Так ся выговорювуть а, е, и, і, о, у, ы и їх чиселнї 
варіанты. Меже ныма традіційно выдїлявуть лабіалнї самогласкы 
о и у. У выговорюваню їх зучастнювуть ся ай ґамбы. Традіційно 
самогласкы класіфікувуть за пудниманём языка (высокого, серед-
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нёго и низкого пудниманя) и домінованём того міста языка, ко-
трой участвує при чиненю звука (переднёго, середнёго и заднёго 
шора). 

Табла 1
Класіфікація гласных фонем (самогласок) русинського языка  

(подля В. Ябура)

П
уд

ни
ма

ня

Місто 
твореня Шор

Переднїй Переднё-
середнїй Середнїй Середнё-

заднїй Заднїй

Высокой і у

Высоко-
середнёй и ы

Середнёй е о

Низкой а

Лабіалізація Нелабіалізованї Лабіалізованї

СПУВЗВУКЫ  
(консонанты)

Звукы, котрі ся творять з помочов як голосовок, так и шума 
(вадь лем самых шумув), котрі ся чинять при вшелиякых прегра-
дох у ротї, кличеме консонантами (спувзвуками). Они ся класі-
фікувуть подля окремых факторув. Так подля твердости и мняг-
кости (непалаталности и палаталности) дїлиме їх на: 

–  твердї парнї спувзвукы:  д, т, н, л, с, з, ʒ (дз), ц, р;
–  твердї непарнї спувзвукы: б, п, м, в, ф, г, ґ, к, х, ж, ш;
–  мнягкі парнї спувзвукы: дꞌ, тꞌ, нꞌ, лꞌ, сꞌ, зꞌ, ʒꞌ, цꞌ, рꞌ;
–  мнягкі непарнї спувзвукы: ǯꞌ (джꞌ), чꞌ, й.
– напумнягкі спувзвукы: твердї непарнї спувзвукы перед са мо- 
глас ков і, порувняй, напримір: уǀнебі, ǀпітꞌа, ǀмірꞌатиі, ǀвірôва
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тиі, ǀфітꞌка тиі, ǀкірꞌатиі, ǀжіван и т. п., а у иноязычных словох 
и  твердї парнї, порувняй, напримір: діǀректор, апеǀтіт, ǀбізніс, 
пансіǀон и т. п.

Часть спувзвукув, ги видиме, годнї быти и твердыма, и мняг-
кыма, зато годнї сьме їх представити парами (твердый ‒ мняг-
кый): д ‒ дꞌ, т ‒ тꞌ, н ‒ нꞌ, л ‒ лꞌ, с ‒ сꞌ, з ‒ зꞌ, ʒ ‒ ʒꞌ, ц ‒ цꞌ, р ‒ рꞌ. Инші 
суть непарныма.

Все твердыма суть: б, п, м, в, ф, ґ, к, х, г, ж, ш.
Все мнягкыма суть три спувзвукы: ǯꞌ, чꞌ, й.

Подля пропорції голоса и шума при їх творeню ушыткі консо-
нанты класіфікуєме на дзвункі и глухі. Дзвункі ся творять з по-
мочов голоса и шума, а глухі консонанты ‒ лем шума. Вудїляєме 
їх у 12 пар (дзвункый ‒ глухый): б ‒ п, д ‒ т, дꞌ ‒ тꞌ, ґ ‒ к, в ‒ ф, з ‒ с, 
зꞌ ‒ сꞌ, жꞌ ‒ шꞌ, г ‒ х, ʒ ‒ ц, ʒꞌ ‒ цꞌ, ǯꞌ ‒ чꞌ. Пары по дзвункости/глухости 
не мавуть 8 сонорных консонантув: м, н, нꞌ, л, лꞌ, р, рꞌ, й.

Подля способа учиненя консонантув, т. е. характера спераня 
воздуха у ротї, вудїляєме также слїдувучі:

выбухові ‒ п, б, к, ґ, т, д, тꞌ, дꞌ;
замкнуто-проходнї, меже котрыма окреме вудїляєме

а) нозалнї ‒ м, н, нꞌ
б) бокові ‒ л, лꞌ

афрікаты (напувзамкнутї) ‒ ц, цꞌ, ʒ, ʒꞌ, чꞌ, ǯꞌ
фрікативы ‒ в, ф, с, сꞌ, з, зꞌ, ш, ж, йꞌ, г, х
вібранты ‒ р, рꞌ.

Подля міста учиненя консонанты ся дїлять на 

1. лабіалы (ґамбові), котрі суть у двох файтох, білабіалы (оба-
дві ґамбы зучастненї) ‒ б, п, м; и ґамбово-зубнї (нижня ґам-
ба апелує до вышнїх зубув), ‒ в, ф.

2. алвеоденталы (зубно-яснові) учиненї з помочов кунчика 
языка, котрый ся сперать на ясна, ‒ д, ж, з, л, н, р, с, т, ц, ч, 
ш, ʒ.

3. переднёпуднебнї (вышня часть языка апелує до твердого 
неба) ‒ дꞌ, йꞌ, зꞌ, лꞌ, нꞌ, рꞌ, сꞌ, тꞌ, цꞌ, чꞌ, ʒꞌ, ǯꞌ, жꞌ, шꞌ.
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4. заднёпуднебнї (вышня часть языка апелує до мнягкого 
неба) ‒ ґ, к, х.

5. гертанковый (чинить ся у гертанцї) ‒ г.

Так ги самогласкы, ушыткі фонемы-спувзвукы (консонанты) 
представленї суть на нашуй другуй таблї. 

Табла 2
Класіфікація консонантув

Місто твореня

Лабіалы / 
ґамбові

Заднёпуд- 
небнї

Алвеоденталы Переднёпуднебнї / 
переднёязычнї / зубнї

С
по

со
б 

тв
ор

ен
я

В
ы

бу
хо

ві

Тв. Мн. Тв. Мн. Тв. Мн. Тв. Мн. Тв. Мн. Тв. Мн.

Зв. б ґ д д'

Гл. п к т т'

Ф
рі

ка
ті

вы Зв. в г з з' ж

Гл. ф х с с' ш

А
ф

рі
ка

ты Зв.
ʒ  

(дз)
ʒ' 

(дзꞌ)
ǯ' 

(дж')

Гл. ц ц' ч'

За
м

кн
ут

о-
пр

ох
од

нї

Н
оз

ал
нї

С
он

ор
нї

м н н'

Бо
ко

ві

л л' й

Ві
бр

ан
ты

С
он

ор
нї

р рꞌ
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КОМБІНАТОРНОЙ ЗМІНЁВАНЯ ЗВУКУВ

Пуд час бесїды звукы вплывавуть єден на другый, даколы на-
тельо читаво, же поєднї самогласкы вадь спувзвукы у резултатї 
такого вплыва мінявуть свої характерістикы. Майизвістнї сякі 
процесы се:

Асімілація (лат. assimilatio ‒ уподобленя), єден из тіпув ком-
бі наторного зміненя звукув ‒ артікулаційной уподобленя єден 
дру гому звукув у керетох фонетичного слова. Як и у другых вос-
точно-славянськых языкох, в русинськых діалектох и літера тур-
нум языкови, спувзвукы майчастїйше асімілувуть ся по глу хости/
дзвункости, колы дзвункі [д], [ж], [з], [г] и т. д. перед глухыма ся 
оглушувуть (позерай, напримір: лодка [ǀлотка], ложка [ǀлошка], 
Пудкарпатя [путкарǀпатꞌа], желїзко [жêǀлꞌіско], мнягкый [мнꞌахǀкыj], 
надха [ǀнатха], одповісти [отпоǀвістиі], везьте [ǀвêсꞌте], мерзкый [мер- 
 скǀыj], легше [ǀлехше], лїзти [ǀлꞌістиі], людкове [лꞌутǀкô ве] и т. п.), 
вадь наопак глухі спувзвукы сперед дзвункыма ся одзвунчувуть 
(порувняй, напримір: молотьба [мôлôдǀба], личба [лиеǯꞌǀба], мечбол 
[мêǯꞌǀбол], просьба [пǀрôзꞌба] великдень [вêǀлиеґдêнꞌ] и т. д. Одзвун-
чувуть ся глухі спувзвукы и перед самогласками и сонорныма 
звуками. Порувняй, напримір словокапчаня: нич ис того [ǀниǯꞌ ис 
того], покось луку [пôкôзꞌ ǀлуку], наш отець [наж ôǀтêцꞌ] и т. п.

Оглушувуть ся парнї спувзвукы по дзвункости/глухости также 
на абсолутнум кунцёви слова (сперед павзов), позерай, напримір: 
гід [гіт], кедь [кêтꞌ], покладь [покǀлатꞌ], Кавказ [каўǀкас], клуб [клуп], 
вуз [вус], лабудь [ǀлабутꞌ], лаґ [лак], ларінґолоґ [ларінǀґолок], масаж 
[маǀсаш], мед [мет], миереґ [ǀмирек], мікроб [мікǀроп], мож [мош], 
назад [ǀназат] и т. п.

Подобна асімілація по дзвункости/глухости одбывать ся не лем 
у керетох єдного слова, айбо и на гатарі словокапчань, порувняй, 
напримір: клуб ся заперать [клуп сꞌа заǀператꞌ], народ хоче [нарот 
ǀхôчꞌе] и т. п.

Реґуларно в русинськум языкови одбывать ся реґресівна асімі-
лація спувзвукув по твердости/мнягкости, колы твердї консонанты 
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(парнї по твердости/мнягкости) суть перед мнягкыма звуками, они 
ся їм уподоблявуть, позерай, напримір: валцёвати [валꞌцꞌôǀвати], 
ленча [ǀлêнꞌчꞌа], клинчик [кǀлиенꞌчꞌиек], контя [ǀкôнꞌтꞌа], мадярськый 
[маǀдꞌарꞌсꞌкыj], старость [сǀтарôсꞌтꞌ], корысть [ǀкорысꞌтꞌ], обыстя 
[оǀбысꞌтꞌа], корч [кôрꞌчꞌ], млинця [млиенꞌǀцꞌа] и т. п. Суть и такі слу-
чаї, колы в єднум слові нараз ся одбывать асімілація консонантув 
и по твердости/мнягкости, и по дзвункости/глухости. Так напри-
мір, на гатарі корінёвого морфа Нїредьгаз- и афіксалного -ськ- 
кунцёвый звук коріня з нараз и оглушує ся, и помнягчує ся перед  
глухым и мнягкым звуком [сꞌ], позерай: [нꞌірêдꞌǀгасꞌкыj].

Окреме можеме роспозїровати и асімілацію зубных консонан-
тув з, зꞌ, с, сꞌ, д, дꞌ, т, тꞌ, ц, цꞌ перед переднёпуднебныма ж, ш, ч.

Так ся реалізувуть у нашуй бесїдї слїдувучі звукокапчаня:

‒ з, зꞌ (ж), с, сꞌ перед ш реалізувуть ся ги довгой ш, порувняй: 
высшый [ǀвыш:ыj], сшывати [ш:ыǀватиі], без шала [беǀш:ала], рос
шіфровати [рош:іфрôǀватиі], майкрасшый [майкǀраш:ыj], майвуз
шый [майǀвуш:ыj] и т. д.;

‒ з, зꞌ, с, сꞌ перед ж реалізувуть cя ги ж, вадь довгый ж: порув-
няй: з жебраком [ж:ебраǀком], штось жував [штоǀж:уваў] и т. п.;

‒ з, с перед ч реалізувуть ся ги [шꞌчꞌ]: образча [ǀобрашꞌчꞌа], сча
ловати [шꞌчꞌалôǀватиі], счистити [шꞌǀчꞌиститиі] и т. п.;

‒ капчаня тꞌс, тс, тꞌсꞌ (дꞌс, дс, дꞌсꞌ) выговорюєме ги [ц/цꞌ] вадь 
довгой [ц:/цꞌ:], порувняй: честувуть ся [чесǀтувуцꞌ:а], пуд сїдаком 
[пуцꞌідаǀком], тот собі [ǀтоц:оубі], людськый [ǀлꞌуцꞌ:кыj], пуд собов 
[пуц:оǀбôў] и т. п.;

‒ капчаня дцꞌ, дꞌцꞌ (тцꞌ, тꞌцꞌ) выговорюєме ги [цꞌ] вадь довгой 
[ц:ꞌ], порувняй: єденадцять [jедеǀнацꞌ:атꞌ], двадцять [дǀвацꞌ:атꞌ], од 
цїлого [ôǀцꞌ:ілого], отця [ôǀцꞌ:а], вкрадцї [вкǀрацꞌ:і], и т. п.;

‒ капчаня тч (дч), тш (дш) выговорюєме ги [чꞌ] вадь довгой 
[ч:ꞌ], порувняй: отченаш [ôчꞌ:еǀнаш], фалатча [ǀфалачꞌ:а], надчо
ловік [начꞌ:ôлôǀўік], майкуртшый [маjǀкурꞌчꞌыj], надшалистый [на-
чꞌ:аǀлистыj] и т. п.;

‒ капчаня чꞌцꞌ выговорюєме ги [цꞌ] вадь довгой [ц:ꞌ], порувняй: 
мачцї [ǀмацꞌ:і], качцї [ǀкацꞌ:і].
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Важнов, и мож повісти, унікалнов особостёв русинського языка 
є и тото, же в нюм велмы пошыренов є асімілація самогласок за 
пудниманём и шором вадь за лабіалізаціёв, а то и тогды, колы 
звукы не контактувуть нараз єден з другым, а суть у сосїднїх скла-
дох. Бесїда за так називану дістантну асімілацію, котра на самый 
перед характерна є про тюркські и мадярськый языкы, де ї нази-
вавуть гармоніёв самогласок. Порувняй, напримір, слово серенча, 
у котрум самогласка е не лем перед фурт мнягков чꞌ ся звужує и 
заперать, айбо и у первум складї перед твердым р, она ся вугово-
рює аналоґічно, т. е. перва самогласка приспособлює ся до другуй, 
представленуй у слїдувучум складї ‒ [сêǀрêнꞌчꞌа]. Аналоґічна фоне-
тична сітуація у словох теперь [тêǀпêрꞌ], перстень [ǀпêрстêнꞌ], чет
верь [чꞌêтǀвêрꞌ] и т. д. Тот же процес, айбо уже з самогласков о у сло-
ві чоловік [чꞌôлôǀвік]. Треба повісти, же звуженый и запертый звук 
о реалізує ся и тогды, колы дале иде склад з самогласков высокого 
пудниманя і вадь у, порувняй приміры: потук [ǀпôтук], у воду [у ǀвô-
ду], поломінь [ǀпôлôмінꞌ], копія [ǀкôпіjа], а то и у позыченых з чужых 
языкув словох, порувняй, напримір: допінґ [ǀдôпінк]. Тот фонетич-
ный процес зо звуком о одбывать ся и тогды, колы дале иде склад 
зо звуженым и запертым е, порувняй, напримір: поперь [пôǀпêрꞌ], 
повень [ǀпôвêнꞌ], ровень [ǀрôвêнꞌ] и т. д. Аналоґічно сей процес ви-
диме и у словох когут [коуǀгут], лопух [лоуǀпух] и т. п., де самогла-
ска о у первум складї звучить велмы наближено до самогласкы у 
в другум складї. Мож порувняти также выговорёваня єдного сло-
ва у формі номінатива ‒ дїтина [дꞌіǀтиeна] и у формі датива ‒ дї
тинї [дꞌіǀтінꞌі], номінатива малина [маǀлиeна], и локатива у малинї 
[у маǀлінꞌі] и т. п., де до артікулації кунцёвуй і, ги явно чуєме, при-
способлює ся и представлена в пережум складі самогласка и.

Акомодація (лат. accomodatio ‒ приспособленя) – фонетич-
ный процес, при котрум вплывавуть єден на другый рузнокіпі 
звукы – самогласкы и спувзвукы.

У русинськум языкови майзамітный сякого кіпа вплыв мавуть 
мнягкі спувзвукы на пережі самогласкы о и е, котрі ставуть на-
много вузшыма и затвореныма.
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Так самогласка [о] акомодує, стає звуженов и затворенов у слї-
дувучых позіціёх:

‒ перед мнягкыма спувзвуками [дꞌ], [тꞌ], [нꞌ], [лꞌ], [зꞌ], [ǯꞌ], [ʒꞌ], 
[рꞌ], [сꞌ], [цꞌ], [чꞌ], порувняй, напримір: потя [ǀпôтꞌа]; подяковаті 
[пôǀдꞌакôватиі]; воняті [вôǀнꞌатиі]; полёвый [пôлꞌôǀвыj]; воля [ǀвôлꞌа]; 
уродженый [урôǀǯꞌеныj]; подзёвбати [пôǀʒꞌôвбатиі]; порізати [пôǀрꞌі-
затиі]; сосїда [сôǀсꞌіда]; возьми [вôǀзꞌмие]; крочай [крôǀчꞌаj] и т. д.;

‒ перед [в], [ў]: заголовок [ǀзагôлôвôк], бировати [биерôǀватиі], 
дяловати [дꞌалôǀватиі], жовтый [ǀжôўтыj], путёв [пуǀтꞌôў], за нёв 
[за ǀнꞌôў] и т. д.;

‒ перед складами зо самогласков і: поміряти [пôǀмірꞌатиі], до
бігати [дôбіǀгатиі], педаґоґічный [педаґôǀґічныj], рузнокіпый [ру-
знôǀкіпыj], у тобі [уǀтôбі] и т. д.

Подобным кіпом акомодує и самогласка е:

‒ перед мнягкыма спувзвуками: день [дêнꞌ]; кельо [ǀкêлꞌо]; ко
нець [кôǀнêцꞌ]; зерня [ǀзêрꞌнꞌа]; десять [ǀдêсꞌатꞌ], тесть [ǀтêсꞌтꞌ];

‒ перед складами зо самогласков і: у небі [у ǀнêбі], реґіон [рê-
ґіǀон], у жебнї [у ǀжêбнꞌі] и т. д.

У вшыткых туй случаёх видиме примір реґресивнуй акомода-
ції, колы на пережу самогласку вплывать слїдувучый звук.

Зазначиме ищи, же у словох [ǀзêрꞌнꞌа] и [ǀтêсꞌтꞌ] паралелно 
одбывать ся реґресивна асімілація по мнягкости/твердости консо-
нантув [р] и [с] перед [нꞌ] и [тꞌ], а у слові [кôǀнêцꞌ], напримір, пред-
ставлена асімілація самогласок (о перед ê также ся звужує и за-
перать ся). Подобнї приміры лем пудчеркувуть тото, же у єднум 
слові годно быти нараз даскулько комбінаторных змінёвань зву-
кув, представлена нараз и асімілація самогласок, и асімілація кон-
сонантув, и акомодація. 

Самогласкы вплывавуть фурт лем в єднум направленю – ре-
ґресивно: перед самогласков і спувзвукы ставуть также вецей пе-
реднїма – мнягкыма: [ǀвода] – [у вǀôдꞌі], [тоǀта] ‒ [тôǀтꞌі], вадь на-
пувмнягкыма [клуб] – [у кǀлубі], [дом] ‒ [у ǀдôмі] и т. п. При тум 
паралелно, ги видиме, у тых случаёх, коли фонетичный процес ся 
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одбывать з парныма спувзвуками по твердости/мнягкости (т ‒ тꞌ, 
д ‒ дꞌ) фіксуєме и акомодацію, звуженя и затвореность самогласок 
о перед мнягкыма спувзвуками.

Ищи тельо зазначиме, же акомодація одбывать ся все лем ча-
сточно, ибо самогласкы и спувзвукы суть звуками не єдного тіпа 
и до кунця уподобити ся єден другому не годнї.

ЧЕРЯНКЫ

Пуд черянками розумієме повторювучу ся и закономірну зміну 
звукув у керетох єднуй морфемы, порувняй, черянкы самогласок, 
напримір:

‒ а/о хапати [хаǀпатиі] ‒ ухопити [уǀхопиетиі], кланяти ся 
[клаǀнꞌатиі сꞌа] ‒ поклонити ся [поклоǀниетиі сꞌа] и т. п.;

‒ о/е носити [ноǀсиетиі] ‒ нести [ǀнестиі], звозёвати [зǀвôзꞌôватиі] 
‒ звезти [зǀвестиі] и т. п.;

‒ е/і шестый [ǀшестыj] ‒ шість [шісꞌтꞌ], мести [ǀместиі] ‒ мітла 
[мітǀла] и т. п.;

‒ у/о стул [стул] ‒ стола [стоǀла], сушыти [суǀшытиі] ‒ сохне 
[ǀсохне] и т. п.

Черявуть ся и спувзвукы, напримір: 

‒ т/тꞌ путь [путꞌ] ‒ путичка [пуǀтиечꞌка], шість [шісꞌтꞌ] ‒ шестый 
[ǀшестыj], квіт [квіт] ‒ квітя [кǀвітꞌа] и т. п.;

‒ д/дꞌ леда [ǀледа] ‒ ледяный [лêдꞌаǀныj], ходити [хоǀдиетиі] ‒ 
ходьба [хôдꞌǀба] и т. п.;

– л/лꞌ колоти [коǀлотиі] ‒ колячый [кôǀлꞌачꞌыj], село [сеǀло] ‒ 
селськый [ǀсêлꞌсꞌкыj], колесо [ǀколесо] ‒ колїсча [кôлꞌіǀшꞌчꞌа] и т. п.;

– н/нꞌ день [дêнꞌ] ‒ денный [ǀден:ыj], прецізный [прêǀцізныj] ‒ 
прецізнїйшый [прêǀцізꞌнꞌіjшыj] и т. п.;

– с/сꞌ косити [коǀсиетиі] ‒ куся [куǀсꞌа], волос [ǀволос] ‒ волося 
[вôǀлôсꞌа] и т. п.;

– з/зꞌ коза [коǀза] ‒ козячый [ǀкôзꞌачыj], з воза [з ǀвоза] ‒ на возї [на 
ǀвôзꞌі] и т. п.;
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– с/ш скосити [скоǀсиетиі] ‒ скошеный [скоǀшеныj], высокый 
[выǀсокыj] ‒ вышнїй [ǀвышнꞌій] и т. п.;

– з/ж низом [ǀниезом] ‒ ниже [ǀниеже], возити [воǀзиетиі] ‒ во
женый [воǀженыj] и т. п.;

– цꞌ/чꞌ вувця [вуўǀцꞌа] ‒ вувчарь [вуўǀчꞌарꞌ], палець [ǀпалêцꞌ] ‒ 
пальчик [ǀпалꞌчꞌиек] и т. п.;

– д/ǯꞌ ходити [хоǀдиетиі] ‒ обходжовати [ôпǀхôǯꞌôватиі], захоло
дити [захолоǀдиетиі] ‒ захолодженый [захôлôǀǯꞌеныj] и т. п.;

– т/чꞌ крутити [круǀтиетиі] ‒ крученый [круǀчꞌеныj], світити 
[сўіǀтиетиі] ‒ свічка [сǀўічꞌка] и т. п.;

– д, т/ст водити [воǀдиетиі] ‒ вести [ǀвестиі], мету [меǀту] ‒ 
мести [ǀместиі] и т. п.;

– б/бл (блꞌ) любити [лꞌуǀбиетиі] ‒ люблю [ǀлꞌублꞌу], ганьбити 
[ганꞌǀбиетиі] ‒ ганьбливый [ганꞌбǀлиевыj] и т. п.;

– в/вл (влꞌ) плавати [пǀлаватиі] ‒ плавле [пǀлавле], хапати [хаǀпа-
тиі] ‒ хаплю [ǀхаплꞌу] и т. д.

Тоту лішту черянок мож ищи доповнёвати иншыма примірами. 
За довгі столїтя позад вшелиякых змін у языкови обстало ся много 
подобных фактув. Вечшына из ных стали ся ипен пуд вплывом 
фонетичных явлень. Єднов из такых причин черянок консонан-
тув было явленя у далекуй минулости (вецей тысяча рокув сперед 
нами, у праславянськум языкови), котроє у языкознательствови 
извістноє ги помнякшеня (палаталізація) заднёпуднебных ґ, к, г, х, 
котрі перед самогласками переднёго шора і и е так читаво зміни-
ли свої артікулаційнї характерістикы, же лем фахманы валовшнї 
были їх роспозерати у наш час. Айбо и они до теперь не годнї 
найти отвіт на вопрос, кельо сякых палаталізацій ся одбыло в цї-
лови? Вечша часть рахує, же їх было мінімум дві. Зато маєме йсї 
черянкы, де суть не лем:

– к/чꞌ молоко [молоǀко] ‒ молочный [мôǀлôчꞌныj], рука [руǀка] ‒ 
ручка [ǀручꞌка], око [ǀоко] ‒ очко [ǀôчꞌко] и т. д.,

айбо и 
– к/цꞌ рука [руǀка] ‒ у руцї [у руǀцꞌі], дяка [ǀдꞌака] ‒ по дяцї [пôǀдꞌа-

цꞌі] и т. п.
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Не лем

– г/ж нога [ноǀга] ‒ ножный [ǀножныj], Бога [ǀбога] ‒ божый 
[ǀбожыj] и т. п.,

айбо и

– г/з нога [ноǀга] ‒ у нозі [у нôǀзꞌі], вага [ваǀга] ‒ на вазї [на ваǀзꞌі] 
и т. п.

Подобнї рефлексії, коли у єднакуй фонетичнуй сітуації заднё-
небнї к и г давуть неєднакі резултаты, доволявуть ученым предпо-
лагати, же сї черянкы одбывали ся не у єден час, зато ся говорить 
за перву и за другу палаталізації.

Тотї черянкы одбыли ся и з третїм заднёнебным звуком х, по-
рувняй, напримір, черянкы:

– х/ш варіха [ваǀрꞌіха] ‒ варішка [ваǀрꞌішка], сухый [суǀхыj] ‒ су
шыти [суǀшытиі], ухо [ǀухо] ‒ ушко [ǀушко], оріх [ôǀрꞌіх] ‒ орішок 
[ôǀрꞌішок], порох [ǀпорох] ‒ запорошеный [запороǀшеныj], верьх 
[ǀвêрꞌх] ‒ вершный [ǀвершныj] и т. п.;

– х/с ворох [ǀворох] ‒ у воросї [у ǀвôросꞌі], мачоха [ǀмачꞌоха] ‒ ма
чосї [ǀмачꞌôсꞌі], сваха [сǀўаха] ‒ свасї [сǀўасꞌі].

На послїднїх примірох видиме, же не єднако помнякшеня за-
днёнебных одбыло ся у русинськых діалектох. Кедь черянкы х/ш 
доста часто стрічаєме у нашуй бесїдї, то уже х/с не так часто. 
А тотї немногочиселнї приміры у нашум літературнум языкови 
суть позыченї из восточных (у нашум случаёви из южно-марамо-
рошського, родного про Антонія Годинку) діалектув. А у нашых 
западных відикох помнякшеня ся не одбыло до кунця, порувняй, 
напримір, формы датива: мачохі, свахі и т. п, локатива у пазухі, 
на вульхі и т. д. До того ищи додаме, же у нашум літературнум 
языкови хоснуєме про субстантивы мужського и середнёго рода 
формы локатива за мінтов у вухови, у воздухови и т. д., а не у вусї, 
у воздусї и т. п., котрі хоснувуть наші братя на востокови. Послїд-
нёй явленя характерной и про помнякшеня к и г, котрых явленя 
первуй палаталізації (к/чꞌ и г/ж) представленї реґуларнїйше, ги 
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другуй (к/ц и г/з). Так ги зо случаём черянок х/с (у воросї, мачосї 
и т. п.), и к/ц и г/з представленї суть лем у субстантивох жунсько-
го рода (у руцї, по дяцї, на нозї, на возї и т. п.). Тогды як у нашых 
западных діалектох, на базї котрых и формуєме мы нормы мадяр-
ського варіанта русинського літературного языка, формы локати-
ва, напримір, у субстантивох мужського и середнёго рода, пред-
ставленї частїйше иншаков языковов формов, позерай, напримір: 
у молокови, у бокови, у вокови, у Богови, на рогови и т. п. на роздїл 
од восточных діалектув, де реґуларно реалізувуть ся формы у мо
лоцї, у боцї, у воцї, у Бозї, на розї и т. д.

НАДГОЛОС

У нашум варіантї русинського літературного языка надголос 
слободный, годен быти хоть на якум складови, порувняй, на-
примір: áзбука, парáда, бородá, óсень, орґóна, образóвый и т. п. 
Склад, на котрый паде надголос, именуєме надголошеным. У ру-
синськум языкови довгота самогласок не має такой значеня, ги 
в мадярськум языкови. Айбо зазначиме, же самозвукы у надго-
лошенум складови суть довжі и выговорювуть ся яснїйше, ги у 
преднаголошеных вадь позаднаголошеных складох. Ищи важно 
зазначити, же надголос є у нас фонолоґічно релевантным. Не ча-
сто, айбу суть случаї, колы ипен од надголоса зависить лексичной 
значеня слова, порувняй, напримір: мукá (молотой зерно) ‒ мýка 
(тяжка праца, мученя); копáти (землю) ‒ кóпати (фотбал); голубóк 
(малый голуб) ‒ гóлубок (їдло) и т. п. Ипен надголос даколы указує 
и на ґраматичну кваліфікацію слова, порувняй, напримір: форма 
номінатива субстантива сестрá множного числа ‒ сéстры, а ґені-
тива єднины ‒ сестры; форма номінатива субстантивув pluralia 
tantum дїти и грýди, а ґенітива ‒ дїтú и грудú; часто надголос у 
формі інфінітива вербума є на другум складови (читáти, писáти 
и т. п.), а у личных формох на первум (чи́там, чи́таш…, пи́шу, 
пи́шеш… и т. п.). Добрі ілуструє погибливость надголоса у русин-
ськум языкови и тот факт, же даколы надголос и у єднокорінёвых 
словох не на єднакум містї, порувняй, напримір: мýрник, мурóва
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ня, муровáти; гóйкати, гойкáш, гойклúвый и т. п. Не робити хыбы 
у русинськум надголосї конкретного слова годен помочи на самый 
перед ортоґрафічный словарь, де и суть зафіксованї нормы не лем 
писаня, айбо и надголоса.

Вечшына слов в русинськум языкови мавуть надголос. Айбо 
суть и такі поєднї слова, котрі не годнї нести на собі надголос. Йсе 
клітикы. Они суть двох файт:

1. проклітикы, котрі прикапчувуть ся ку слїдувучому надголо-
шеному словови и выговорювуть ся ги єдно слово з ным, пор. на-
примір: попуд вóчі, на кéртї, и т.п. (у поєдных случаёх проклітикы 
годнї переберати на себе надголос, пор. напримір: нá водї (не пуд 
водов!) и т. п.;

2. енклітикы, котрі ся прикапчувуть ку пережому надголоше-
ному словови и выговорювуть ся з ным ги єдно слово. Ку енкліти-
кам ся односять;

а) куртї формы особных прономін: ня, тя, го, ї; ми, ти, му; 
ре флексивного прономіна си, ся, порувняй, напримір: вúдїла ня, 
упóзнав тя, дáв ти, попозéрай на ся и т. п.; 

б) формы презенса и минулого часа помучного вербума быти: 
єм (м), єсь (сь), сьме, сьте, порувняй, напримір: читáла-м, вú-дїв 
єм, вúдїв єсь, дурны́й єсь?, дурна́-сь?, бирова́ли сьме, ходúли сьтe 
и т. п.; 

в) формы кондиціонала, порувняй, напримір: повів бы єм (бы-м), 
пові́ли бы сьме, были бы сьме повіли, бы́ли бы сьме пові́ли и т. п.

У тум случаёви, коли у клаузї суть даскулько клітик, они чи-
нять блок, котрый иде позад первого надголошеного слова, по-
рувняй, напримір: Дé cьте ся посхáплёвали?, Фýрт єсь ми ся при
виджáла и т. п. В керетох блока клітикы стоять за опредїленым 
шором и черяти їх містами не мож, не порушувучы ґраматичну 
правилность клаузы, порувняй, напримір, хыбашноє *Дé ся сьте 
дї ́ли?7 Не мож ставити енклітику (вадь блок енклітикув) на зачат-
ку клаузы, порувняй, напримір, хыбашноє *Ся мáву добрі́! и т. п.

7 Сяков звіздочков ту и дале суть одзначенї гіпотетичнї (условнї) слова, словокапчаня и 
реченя.
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ҐРАФІКА

Русинська бесїда на письмі передає ся з помочов буквох. У на-
шум варіантї русинського літературного языка хоснуєме 36 буквы 
(великі и малї):

 Буквы Имня По мадярськы ~

 А, а а á
 Б, б бе b
 В, в ве v
 Г, г ге h
 Ґ, ґ ґе g
 Д, д де d
 Е, е е e
 Є, є є je
 ё ё jo
 Ж, ж же zs
 З, з зе z
 И, и и i
 І, і і і
 Ї, ї ї ji
 Й, й й (йот) j
 К, к ка k
 Л, л ел l
 М, м ем m
 Н, н ен n
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 Буквы Имня По мадярськы ~

 О, о о o
 П, п пе p
 Р, р ер r
 С, с ес sz
 Т, т те t
 У, у у u
 Ф, ф еф f
 Х, х ха h (ch)
 Ц, ц це c
 Ч, ч че cs
 Ш, ш ша s
 Щ, щ шча scs
 ъ твердый знак keményjel
 ы ы ö
 ь мнягкый знак lágyságjel
 Ю, ю ю ju
 Я, я я já

Вокалнї фонемы (самогласкы) в нашуй азбуцї, сякым кіпом, 
передавуть ся сїмома нейотованыма буквами: а, е, и, і, ы, о, у и 
пятьма йотованыма: я, ю, є, ё, ї.

На означеня консонантных фонем в русинськуй азбуцї хосну-
єме такі буквы: б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, 
ш, щ. Кажда з ных означує єдну фонему, лем послїдня – буква щ 
передає дві согласнї фонемы [ш+ч], напримір: щастя [шꞌчꞌасꞌтꞌа]), 
щирый [шꞌчꞌирый] и т. п. Наопак, на позначеня фонем [ǯ] и [ʒ] хос-
нуєме нараз дві буквы ‒ д + ж (напримір: джандати, джмурькати 
и т. д.), и ‒ д + з (дзёвбати, дзиндзлик и т. п.). 

Зазначиме, же дві буквы („ь“ и „ъ“) не передавуть на письмі 
даякый звук (звукы), ги другі, а лем указувуть на твердость/мняг-
кость спувзвукув (ги мадярська буква „у“) майчастїйше на кунцё-
ви слова, позерай, напримір: день, суль, теперь, учитель, малярь, 
судьба и т. п., вадь розділность выговорёваня слов кіпа ательєр, 
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барьєра и т. п. Буква ъ указує на твердость пережого спувзвука 
и роздїлность при выговорюваню поєдных слов, напримір: зъїсти, 
изъїденый, розъясняти, адъютант, адъєктив и п. (твердый знак 
сіґналізує, же буквы я, ю, є, ї, ё у подобнум слові означувуть кап-
чаня звукув [йа], [йу], [йе], [йі], [йо] и оддїлює твердый консонант-
ный звук од слїдувучуй самогласкы).

Наша ґрафічна сістема сперать ся на два основнї и доповняву-
чі єден другого прінціпы ‒ фонемный и позіційный. Особостёв 
фонемного прінціпа є тото, же кажда буква отповідать не звукови 
(котрых дуже много у бесїдї), а фонемі. Фонем у языкови также 
читаво вецей, ги букв. Айбо тоту діспропорцію помагать нівело-
вати позіційный прінціп русинськуй ґрафікы. Якость спувзвукув 
(их мнягкость вадь твердость) опредїлять їх позіція подля поєд-
ных самогласок вадь мнягкого знака. Кедь за спувзвуком, котрый 
має пару по мнягкости/твердости, иде самогласка а, е, и, і, о, у, 
ы, вадь хыбить ь (мнягкый знак), значить, йсе твердый спувзвук, 
позе рай, напримір: класти, днешнїй, сидїти, колоти, даколы, 
влад ыка  и т. п. Кедь наопак, за ным иде самогласка ї, є, ё, ю, я вадь 
мнягкый знак, тогды она сіґналізує за мнягкость спувзвука, по-
зерай: сїдати, дїдо, кенєшный, змінёваня, намалёвати, у купелёх, 
у полю, братя, дождь, годность, ганьба и т. д. Сякым кіпом не 
мусиме хосновати буквы на позначеня окремо твердых вадь мняг-
кых фонем, ги то є у поєдных славянськых языкох.

Зазначиме, же не все позіційный прінціп фунґує при написа-
ню ушыткых слов. Суть ищи и традіційнї написаня, скапчанї, на 
самый перед з неповнов функціоналностёв буквы ё. Так, напри-
мір, мнягкость сполугласок у окремых случаёх передаєме не при 
помочи сюй йотовануй самогласкы, а буквокапчанём ‒ ьо. Сякых 
слов є немного и їх писаня треба памнятати окреме, позерай: ве
льо, Йотьо, кельо, няньо, Пальo, тельо и даскельо производных 
од ных. Зато, же не хоснуєме букву ё на абсолутнум зачатку сло-
ва (зато неє ї у нашуй таблї, як и великых букв ъ, ы, ь), пишеме: 
Йоан, Йовжій, Йовжка, йовнотанка, його, йоґ, йоґа, йоґурт, йод, 
Йозеф, Йолана, йому, Йосиф, Йотьо. Подобным кіпом пишеме 
ї и вдну поєдных слов-выимок, позерай їх ушыткі туй: байонет, 
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Болдоґкёваролйо, майонез, майор, майоран, майорат, майордом, 
пейоратив, пейоративный, район, Шайовпалфoла, Шайовпетрі, 
Шайовсёґед, Шаторолйоуйгель. Зазначиме лем тельо, же великый 
плус маймолоджуй у нашуй азбуцї буквы ё є ї економный харак-
тер. Все лїпше, на наш позур, на містї двох букв записати єдну.

Кажда буква є представлена в двох варіантох: печатанум и пи-
санум (рукописнум). В каждум варіантї суть двоякі буквы: великі 
и малї.

Небуквовыма ґрафічныма средствами русинського языка суть: 
знак надголоса (акцента) над буквов (´), дефіс (‒), пунктуаційнї 
знакы: (.), (…), (,), (:), (;), (?), (!), („“).

Ушыткі буквы суть зашоренї у традіційнум порядкови, имену-
єме їх азбука (од первых кириличных букв – аз, буки).
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ОРТОЕПІЯ

Выговорёванём звукув подля їх позіції у слові, вадь у словока-
пчанёви, занимать ся спеціалный оддїл у языкознательстви орто
епія (ґр. orthos – правдивый, epos – бесїда). 

Єднакой выговорёваня є велмы важной про хоснователюв каж-
дого літературного языка. На столї каждого вошколованого чолові-
ка має быти не лем ортоґрафічный, айбо и ортоепічный словарь, у 
котрум суть фіксованї нормы выговорёваня каждого звука у керетох 
слов и речень. Мы не маєме ищи такого словаря, айбо нико не буде 
одмітовати того, же каждый културный чоловік має знати не лем 
правдиво писати, айбо и выговорёвати слово у материнськуй бесїдї.

Русинськый літературный язык на основі жывуй народнуй бе-
сїды лем зачинать фунґовати. Зато, же вун быв захраненый у селї и 
у поєдных варошськых фаміліёх родакув из конкретных реґіонув, 
вун до днесь фактично тримле діалектнї нормы выговорёваня. 
Вечшына днешнїх Русинув ниґда не ходила до русинськуй шко-
лы, у їх бесїдї легко мож учути особости того вадь иного діалекта. 
Природным є, же родак з Комловшкы, вадь Мучоня, вадь даякого 
пудкарпатського поселеня, несе у своюй бесїдї характернї про каж-
дый из сых діалектув языкові елементы. Позад того, же тотї осо-
бости часто велмы одличавуть ся од другых, ипен слїдованя нор-
мам літературного языка має консолідовати русинську сполность 
раз у языковуй сфері, што автоматично буде ключом до далшого 
розвоя сполности. Само собов, же не маєме забыти бесїду родного 
села вадь відика, айбо мусай каждому из нас дотримовати ся норм 
общого про вшыткых общенародного літературного языка.
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ВЫГОВОРЁВАНЯ САМОГЛАСОК

І

При выговорёваню самогласкы і, треба памнятати на самый 
перед, же вна не помнягшує пережый спувзвук. Анї тот, котрый 
має пару по твердости/мнягкости, у иноязычных за происходженём 
словох, порувняй, напримір: дізайн [діǀзаjн], акредітація [акредіǀ-

таціjа], бандіт [банǀдіт], артіста [арǀтіста], Ватікан [ватіǀкан], вер
тікала [вертіǀкала], асімілація [асіміǀлаціjа], максімум [ǀмаксімум], 
алпініста [алпіǀніста], аналіза [анаǀліза], лінґвіста [лінґǀвіста], пре
цізный [преǀцізныj], сатісфакція [сатісǀфакція] и т. д. 

На позначеня мнягкости тых спувзвукув, котрі мавуть пару по 
твердости/мнягкости, хоснуєме йотованї буквы: є, ё, ї, ю, я, котрі 
валовшнї позначати як два звукы (j+е, j+о, j+і, j+у, j + а), так и сі-
ґналізовати за мнягкость пережых консонантув. Два звукы они 
передавуть, кедь суть на абсолутнум зачатку слова, вадь за са-
могласков, порувняй, напримір: єден [jеǀден], своє [свôǀjе], Возне
сеніє [вознеǀсеніjе], ёйкати [ǀjôjкатиі], їсти [ǀjістиі], помыї [поǀмыjі], 
юбілант [jубіǀлант], юй [ǀjуj], ярь [ǀjарꞌ], фамілія [фаǀміліjа], и т. п. 
Также два звукы йотованї буквы передавуть, коли идуть позад ла-
біалув (ґамбовых консонантув) б, в, м, п и роздїлювучых знакох ь, 
ъ, порувняй: вєдно [ўǀjедно], пять [пǀjатꞌ], субєкт [субǀjект], премєр 
[премǀjер], пє [пǀjе], пю [пǀjу], бє [бǀjе], бю [бǀjу], ательєр [атêлꞌǀjер], 
розъєдинити [рôзjедиеǀниетиі] и т. п. 

У другых случаёх йотованї буквы сіґналізувуть мнягкость 
пережых парных по твердости/мнягкости консонантув, порув-
няй, напримір: дїтина [дꞌіǀтиена], дяловати [дꞌалôǀватиі], кенєшный 
[ǀкêнꞌешниеj], люде [ǀлꞌуде], сяду [ǀсꞌаду], цяпкать [ǀцꞌапкатꞌ] и т. д. 
На самый перед треба ту упомнянути за букву ї, котра перебра-
ла на себе часть функції ятя (ѣ), и так ги в мадярськум языкови 
іпсілон (y) сповнять сіґналізувучу функцію мнягкости пережого 
консонанта, порувняй, напримір: дїло [ǀдꞌіло], хлїб [хлꞌіп], сїсти 
[ǀсꞌістиі] и т. п.
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И

Самогласку и выговорюєме ги [ие] (и з наближенём до е), и то не 
зависимо у надголошенум складї вадь нє, напримір: ходити [хо- 
ǀдиети], малина [маǀлиена], битый [ǀбиетыj], вирґати ся  [ǀвиерґати сꞌа],  
зима [зиеǀма], сила [ǀсиела], кривый [ǀкриевыj], палити [паǀлиетиі], пант
лик [ǀпантлиек], цвітистый [цвіǀтиестыj], домик [ǀдомиек], занимати 
[заниеǀматиі], минута [миеǀнута], прикладовати [приеǀкладôватиі], 
дїлити [дꞌіǀлиетиі], язминовый [jaзǀмиенôвыj] и т. д. 

Иншак ся выговорює и в інфінітивнум суфіксї -ти вербума, 
котрый у сюй сітуації выговорює ся ближше до і, у фонетичнуй 
транскріпції позначаєме ги [иі]. Такой выговорёваня ся захранило 
ищи од давнёруського інфінітива, у котрум ся говорило -ті. Так 
же пишеме -ти, айбо нормов русинськуй ортоепії є [тиі], порув-
няй, напримір: хапати [хаǀпатиі], ухопити [уǀхопиетиі], кланяти ся 
[клаǀнꞌатиі сꞌа], поклонити ся [поклоǀниетиі сꞌа], носити [ноǀсиетиі], 
нести [ǀнестиі], звозёвати [зǀвôзꞌôватиі], звезти [зǀвестиі], сушыти 
[суǀшытиі], мести [ǀместиі], говорити [гôвоǀриетиі] и т. п.

Подобна ортоепична норма фунґує и у днешнюм варіантї ру-
синського літературного языка в Словакії.8

О

Самогласка о ся максімално ясно (як лабіалізованый звук зад-
нёго шора, середнёго пудниманя) выговорює пуд надголосом 
у кунцёви и на зачатку слова, меже твердыма спувзвуками, порув-
няй, напримір: вино [виеǀно], крило [криеǀло], болить [боǀлиетꞌ], горб 
[горп], колик [ǀколиек], образ [ǀобрас] и т. д. 

8 Плїшкова А., Копорова К., Ябур В.: Русиньскый язык. Комплексный опис языковой сі-
стемы в контекстї кодіфікації. Пряшів, 2019. 37.
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У слїдувучых фонетичных условіёх фонема <о> заперать ся и 
выговорює ся як вузкой (запертой) [ô]: 

а) у позіції перед складом з самогласками высокого пудниманя 
– і и у: пофіркати [пôǀфіркатиі], побілити [пôбіǀлиетиі], обід [ǀôбіт], 
по шість [пô ǀшісꞌтꞌ], воду [ǀвôду], покуй [ǀпôкуj], побуду (мало ту) 
[пôǀбуду], подуркати [пôǀдуркатиі], лопух [лôǀпух], мозуль [мôǀзулꞌ], 
воздух [ǀвôздух], котуляти [кôтуǀлꞌатиі], а то и у словох иноязычно-
го происходженя, порувняй, напримір: конфіскація [кôнфісǀкаціjа], 
мобілка [мôǀбілка] и т. п.;

б) перед мнягкыма спувзвуками вадь перед складом, котрый 
ся зачинать на мнягкый спувзвук: кось [кôсꞌ], контя [ǀкôнꞌтꞌа], кон
чати [кôнꞌǀчꞌатиі], потя [ǀпôтꞌа], война [ǀвôjна], воёвати [вôjôǀватиі], 
заробляти [зарôбǀлꞌатиі] остря [ǀôстрꞌа] и т. п.;

в) перед білабіалным в [ў]: вовк [вôўк], мовкушка [ǀмôўкуш-
ка], палачінтовка [палачꞌінǀтôўка], исповнити [исǀпôўниті], довгый 
[ǀдôўгыj], жовтавый [жôўǀтавыj], новтарош [нôўǀтарош], товды 
[тôўǀды], остров [ǀôстрôў] и т. п.;

г) в позіції перед лабіоденталным согласным в [в]: гачковати 
[гачꞌкôǀватиі], закручовати [закǀручꞌôватиі], кельтовати [кêлꞌтôǀва-
тиі], осячовати [ôǀсꞌачꞌôватиі], Мукачово [муǀкачꞌôво], аршовати 
[аршôǀватиі], повеселити [пôвесеǀлиeтиі] и т. п.;

ґ) у словови, в котрум уже суть звуженї [ê] вадь [ô], напримір: 
локоть [ǀлôкôтꞌ], король [кôǀрôль] (айбо королиця [короǀлиецꞌа]), го
лова [гôлôǀва], ворконїти [вôркôǀнꞌітиі], говорливый [гôвôрǀлиeвыj], 
волося [вôǀлôсꞌа] (айбо волос [ǀволос]), отець [ôǀтêцꞌ], болото [боǀло-
то], айбо в болотї [w бôǀлôтꞌі] и т. п. Тот фонетичный закон позна-
тый меже лінґвістами ги гармонія самогласок и добрі є познатый 
на самый перед у мадярськум языкови.

Допустимов нормов русинськуй ортоепії є выговорёваня не-
надголошеного о з наближенём ку у [оу] у фонетичнуй сітуації, 
кедь є сперед склада з самогласками высокого пудниманя і и у, 
порувняй, напримір: тобі [тоуǀбі], собі [соуǀбі], повім [поуǀвім], ко
цур [коуǀцур], козу [коуǀзу] и т. п.
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Е

Подобным ги о кіпом у єднакых фонетичных условіёх выго-
ворює ся и самогласка переднёго шора и середнёго пудниманя, 
нелабіалізована е, лем з тов выимков, же ся не звужує перед в, 
а перед складом на у заперать ся и звужує ся лем у ненадголо-
шеных складох.

а) у позіції перед складом з самогласками высокого пуднима-
ня – і и у: невіста [нêǀвіста], невірный [нêǀвірныj], неміряный [нê-
ǀмірꞌаныj], гребінь [гǀрêбінꞌ], всевідучый [всêǀвідучꞌыj], леґінство 
[лêǀґінство], на небі [на ǀнêбі], не віруй [нê ǀвіруj], беру [бêǀру], недуй
давый [нêǀдуjдавыj], не дуркай [нê ǀдуркаj] и т. д., а то и у словох 
иноязычного происходженя, порувняй, напримір: девіза [дêǀвіза], 
екіпа [êǀкіпа], режісер [рêжіǀсер], премія [пǀрêміja], пензія [ǀпêнзіja], 
резіденція [рêзіǀдêнціja] и т. п.;

б) перед мнягкыма спувзвуками вадь перед складом, котрый 
ся зачинать на мнягкый спувзвук: днесь [ǀднêсꞌ], пень [ǀпêнꞌ], тер
ня [ǀтêрꞌнꞌа], тыждень [ǀтыждêнꞌ], вельо [ǀвêлꞌо], вечур [ǀвêчꞌур], 
десять [ǀдêсꞌатꞌ], писатель [пиеǀсатêлꞌ], пречистый [прêǀчꞌиестыj], 
учитель [уǀчꞌиетêлꞌ], и т. п., а то и у словох иноязычного происхо-
дженя, порувняй, напримір: ательєр [атêлꞌǀjер], гокей [ǀгôкêj], меч
бол [мêǯꞌǀбол] и т. п.;

в) у словови, в котрум уже суть звуженї [ê] вадь [ô], напри-
мір: переміна [пêрêǀміна], теперь [рêпǀрêсіjа], очередь [ǀôчꞌêрêдꞌ], 
перстень [ǀпêрстêнꞌ], реселюв [рêсêǀлꞌуў], медовый [мêдǀôвыj], ме
рехтїти [мêрêхǀтꞌітиі], мерьковати [мêрꞌкôǀватиі], деренчливый 
[дêрêнꞌчꞌǀлиeвыj], пелевня [пêǀлêўнꞌа] и т. п., а то и у словох иноязыч-
ного происходженя, порувняй, напримір: телевізія [тêлêǀвізіja], ре
пресія [рêпǀрêсіjа] и т. п.

Сей послїднїй случай звуженого е (так ги и приміры зо зву-
женым звуком о ([гôлôǀва], [вôǀлôсꞌа] и т. п.) добрі ілуструє фоне-
тичный закон, познатый меже лінґвістами ги гармонія самогла-
сок. Сей фонетичный закон добрі фунґує (та ищи у повнїйшуй 
мірі) на самый перед у мадярськум, у тюркськых языкох. Айбо 
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вун не є характерный, та ищи нательо реґуларно, ги в русинськых 
діалектох и літературнум языкови, про носителюв иных восточ-
но-славянськых языкув.

Ы

Сей єден из майстаршых за происходженём звук середнё-высо-
кого пудниманя и середнё-заднёго шора захранив ся не в ушыт-
кых русинськых діалектох (не захранив ся вун и на днешнюй 
теріторії Мадярщины, порувняй комловшські приміры: ми, ви, 
син, хлопи, жени и т. п.), а його хоснованя в літературнум языкови 
є унікалным (позад заднёго шора положеня языка при його выго-
ворёваню) меже иных восточно-славянськых языкох. Руська бу-
ква ы позначать звук, котрый отповідать нашуй самогласцї и и лем 
ґрафічно подобна нашуй букві ы. Ту маєме єден из тых случаюв, 
колы в мадярськоязычнуй авдіторії мусайный є учитель, котрый

Табла 3
Выговорёваня самогласок и їх варіантув

Сістема самогласок и варіантув їх выговорёваня
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валовшен продемонстровати правдивой выговорёваня и научити 
школашув, ибо в мадярськум языкови неє нич подобного. Не слу-
чайно в старых учебникох русинського языка про Мадярув, вадь 
русинськых текстох, написаных сперед стовков рокув мадярськов 
ґрафіков, мож увидїти ї передачу з помочов даскулькых мадяр-
ськых букв, напримір, ö вадь é. 

ВЫГОВОРЁВАНЯ СПУВЗВУКУВ  
(КОНСОНАНТУВ)

Выговорёваня русинськых консонантув часто є проблемов 
в иноязычнуй авдіторії. Зато, же спувзвукув є намного вецей, 
ги самогласок, є вецей їх возможных фонетичных комбінацій як 
у керетох поєдных слов, так и гатарі капчаня двох слов. На роздїл 
од мадярського, русинськый язык, як и другі славянські языкы, 
є флективным, а то значить, же при  склонёваню, часованю, ступ-
нёваню поєдных субстантивув, адъєктивув, вербумув и иных час-
тюв языковуй сістемы, кулькость такых комбінацій звукув лем 
 росте. 

Выговорёваня спувзвукув, так ги и самогласок, залежыть од 
фонетичного окруженя, од сосїдства звукув, про каждый з котрых 
характернї свої індівідуалнї характерности. При выговорёваню 
консонантув в русинськуй бесїдї фунґувуть слїдувучі фонетичнї 
законы:

ОГЛУШЕНЯ ДЗВУНКЫХ СПУВЗВУКУВ  
НА КУНЦЁВИ СЛОВА

Фактично бесїда ту иде за черянкы звукув у конкретнуй фоне-
тичнуй позіції. Закон тот мож трактовати так, же консонантный 
звук, котрый має пару по глухости/дзвункости у фонетичнуй по-
зіції на кунцёви слова реалізує ся у глухум звукови. Порувняй, 
напримір:
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б – п: калараб [калаǀрап], німб [німп] и т. п.;
г – х: плуг [плух], юг [jух] и т. п.;
ґ – к: анцуґ [ǀанцук], парлаґ [парǀлак] и т. п.; 
д – т: позад [поǀзат], спуд [спут] и т. п.;
дꞌ – тꞌ: проповідь [ǀпрôпôвітꞌ], челядь [ǀчꞌêлꞌатꞌ] и т. п.;
ǯꞌ – чꞌ: брідж [брꞌічꞌ], картрідж [ǀкартрꞌічꞌ];
ʒ – ц: ксёндз [ксꞌонц];
ж – ш: ґараж [ґаǀраш], престіж [пресǀтіш] и т. п.;
з – с: вуз [вус], образ [ǀобрас] и т. п.;
зꞌ – сꞌ: пінязь [ǀпінꞌасꞌ], поблизь [ǀпоблиесꞌ] и т. п.

Як видиме, сей закон в русинськуй ортоепії носить універзал-
ный характер, из ушыткых дванадцятёх пар за дзвункостёв/глу-
хостёв у нашум языкови, не найшли сьме приміры оглушеня лем 
про пару ʒꞌ ‒ цꞌ (йбо и йсе не значить, же не може ся стати така 
звукова комбінація у бесїдї, вадь не обявить ся в будучности сло-
во з кунцёвым на ʒꞌ (дзь). Выимков є лем єдна пара в ‒ ф, у котруй 
кунцёвой в преобразує ся не у ф, а у білабіалный звук [ў], порув-
няй, напримір: гордув [горǀдуў], зачкув [зачꞌǀкуў], пушов [пуǀшôў] 
и т. п.

ОГЛУШЕНЯ ДЗВУНКЫХ ЗВУКУВ  
ПЕРЕД ГЛУХЫМА

В позіції перед глухым спувзвуком у нашуй бесїдї годен 
ся выговорёвати лем глухый спувзвук. Кeдь парный по глу-
хости-дзвункости перед самогласков вадь сонорным звуком, вадь 
в, выговорює ся и так и сяк (б – п: бив ‒ пив, довбня ‒ пня и т. п.; 
г – х: гад ‒ хам, хвіля ‒ квілить и т. п.) и т. п., то перед глухым 
звуком усе без выимкув выговорює ся лем парный по глухости, 
порувняй, напримір: зроб тото [зроп тоǀто], бабка [ǀбапка] и т. п.; 
г – х: легкый [ǀлехкыj], могти [мохǀтиі] и т. п.; ґ – к: археолоґ ту [ар-
хеолок ǀту], габсбурґськый [ǀгапсбурксꞌкыj] и т. п.; д – т:  надтинати   
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[нат:иеǀнатиі], гадка [ǀгатка] и т. п.; дꞌ – тꞌ: надтяти [натꞌ:аǀтиі], 
редьков [ǀрêтꞌкôў] и т. п.; ж – ш: хыжка [ǀхышка], тяжко [ǀтꞌаш-
ко] и т. п.; з – с: вітязство [ǀвітꞌас:тво], образ ту [обрас ǀту], з кым 
 [с ǀкым] и т. п.; зꞌ – сꞌ: поблизь села [поблиес:еǀла] и т. п.

АСІМІЛАЦІЯ ПО ДЗВУНКОСТИ

Асімілація по дзвункости стає ся тогды, колы ся стрічавуть дві 
морфемы, при тому перва ся кончать на глухый спувзвук, а дру-
га ся зачинать на дзвункый, порувняй, напримір: девятьдесять 
[деўjад:êǀсꞌатꞌ], просьба [ǀпрôзꞌба], молотьба [мôлôдꞌǀба],  Великдень 
[веǀлиеґдêнꞌ], хоть-де [хôдꞌǀде], аякже [аǀjаґже], также [ǀтаґже] 
и т. п. За сістемный характер сёго фонетичного явленя свідчать 
приміры асімілації по дзвункости у иноязычных за происходже-
нём словох, напримір: анекдота [анеґǀдота], нокдавн [ноґǀдаўн], 
бейсбол [беjзǀбол], екзотика [еґǀзотиека] и т. д. 

Асімілація по дзвункости одбывать ся не лем в керетох єдного 
слова, айбо ай при стрічі морфем из сосїднїх слов, порувняй, на-
примір: бы-сь быв [бызꞌǀбыў]; нуч довга [нуǯꞌǀдоўга]; путь далека 
[пудꞌдаǀлека], як нова [jаґнôǀва], были сьме [ǀбылиезꞌме], тот анцуґ 
[тодǀанцук] и т. п. Ту добрі видиме, же пережый глухый консонант 
одзвунчує ся не лем сперед дзвункым, айбо и сперед сонорным 
спувзвуком, и сперед самогласков. 

АСІМІЛАЦІЯ ПО МНЯГКОСТИ

Твердый парный по твердости/мнягкости спувзвук помнягшує 
ся перед мнягкым, зато доста часто фіксуєме на гатарі морфув тото 
фонетичной явленя, котрой носить мусайный характер у русин-
ськуй бесїдї. Порувняй, напримір: марнїти [марꞌǀнꞌітиі],  вечурня 
[вêǀчꞌурꞌнꞌа], шкатулча [шкаǀтулꞌчꞌа], свинча [ǀсвиенꞌчꞌа], валцёвати 
[валꞌцꞌôǀватиі], бесцїлный [бêсꞌǀцꞌілныj], віґанча  [віǀґанꞌчꞌа], докон-
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чо вати [дôǀкôнꞌчꞌôватиі], андя [ǀанꞌдꞌа], ряндя [ǀрꞌанꞌдꞌа],  докунця 
[доукунꞌǀцꞌа], палцятый [палꞌǀцꞌатыj], подля [ǀпôдꞌлꞌа], гандлярь 
[ганꞌдꞌǀлꞌарꞌ] и т. п.

АСІМІЛАЦІЯ ПО МІСТОВИ АРТІКУЛАЦІЇ

У русинськуй бесїдї тримлеме также слїдувучі правила выго-
ворёваня спувзвукув:

– з и с перед ш выговорюєме як [ш:], порувняй: узшый [ǀуш:ыj], 
майблизшый [маjꞌǀблиеш:ыj], повысше [ǀпôвыш:е], росшыряти [ро-
ш:ыǀрꞌатиі], высшый [ǀвыш:ыj], красшый [ǀкраш:ыj] и т. п.;

– з перед ж выговорюєме як [ж:], порувняй: зжерти [ǀж:ертиі], 
зжовкнути [ǀж:ôўкнутиі], розжувати [рож:уватиі];

– з и с перед ч выговорюєме як [шꞌчꞌ], порувняй: образчик 
[ǀобрашꞌчꞌиек], счаловати [шꞌчꞌалôǀватиі], росчепарити [рôшꞌчꞌеǀпа-
риетиі], колїсча [кôлꞌішꞌǀчꞌа] и т. п.;

– з перед дж выговорюєме як [жꞌǯꞌ], порувняй: розджамеґати 
[рôжꞌǯꞌаǀмеґатиі], запозджовати [заǀпôжꞌǯꞌôватиі], з джемом [жꞌǀǯꞌе-
мом] и т. п.;

– ж перед ш выговорюєме на гатарох слов як [ш:], порувняй, 
напримір: нуж шофера [нуǀш:ôфера], ріж шовдаря [рꞌіǀш:ôўдарꞌа] 
и т. п., айбо при твореню ступенюв порувнаня – [ж:], порувняй: 
майтяжшый [маjǀтꞌаж:ыj], тяжше [ǀтꞌаж:е] и т. п. Ту, ги видиме, 
одбыла ся, доста рідка про русинську бесїду, проґресивна асіміла-
ція, колы пережый спувзвук не асімілує ся до слїдувучого, а нао-
пак, асімілує го. Пережый дзвункый [ж] „зъїдать“ слїдувучый за 
ным глухый [ш], од котрого ся лишать лем довгота про дзвункый 
спувзвук ‒ [ж:];9

9 Ипен сей фонетичный закон детерміновав еґзістованя нормы писаня поєдных слов 
у модернум русинськум літературнум языкови, у котрых ся одбыла сяка асімілація, 
порувняй: ближый, нижый, довжый и т. п.
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– ш перед с выговорюєме як [сꞌ:] и [с:], порувняй: севлюшськый 
[сêўǀлꞌусꞌ:кыj], чешськый [ǀчꞌêсꞌ:кыj], парадёшство [параǀдꞌôс:тво], 
пташство [ǀптас:тво] и т. п.;

– звукокапчаня -тс-, -тсꞌ-, -тꞌс-, -дс-, -дсꞌ- выговорюєме як [ц] 
вадь [цꞌ] и [цꞌ:], порувняй, напримір: привітствовати [приеǀвіц-
твôватиі], уніатство [уніǀацтво], пудкарпатськый [путкарǀпацꞌкыj], 
совєтськый [сôǀвꞌêцꞌкыj], пятьсто [пǀjацто], девятьсто [ǀдêўjацто], 
сосїдство [сôǀсꞌіцтво], одслужыти [оцлуǀжытиі], боршодськый 
[ǀбôр шôцꞌкыj], людськый [ǀлꞌуцꞌкыj], ужгородськый [ужгôǀрôцꞌкыj] 
и т. п.;

– звукокапчаня -тчꞌ-, -тцꞌ-, котрі майчастїйше ся стрічавуть 
при словотворeню, выговорюєме як [чꞌ:] и [цꞌ:], порувняй, напри-
мір: отченаш [ôчꞌ:еǀнаш], отчизна [ôǀчꞌ:иезна], отчый [ǀôчꞌ:ыj], от
чим [ǀôчꞌ:ием], фалатча [ǀфалачꞌ:а], отцюзнина [ôцꞌ:узǀниена] и т. п.;

– звукокапчаня -дц- выговорюєме як [цꞌ:] вадь [ц:], порувняй, 
напримір: двадцять [дǀвацꞌ:атꞌ], єденадцятка [jедеǀнацꞌ:атка], серд
це [ǀсерц:е], вкрадцї [ўкǀрацꞌ:і] и т. п.;

– звукокапчаня -дст- выговорюєме як [ц:т], порувняй, напри-
мір: представеный [прец:ǀтавеныj], богоодступник [богооц:ǀтуп-
ниек], представитель [прец:таǀвиетêлꞌ] и т. п.;

– звукокапчаня -дч- выговорюєме як [чꞌ:], напримір: пудчеркну
ти [пучꞌ:еркǀнутиі], предчуство [прêǀчꞌ:уство], свідчити [сǀвічꞌ:иетиі] 
и т. п.

Буква щ не отповідать єднуй фонемі, ї выговорёваня реалізує 
ся майчастїйше при помочі [шꞌ + чꞌ], порувняй, напримір: прича
щати [приечаǀшꞌчꞌатиі], пущаня [ǀпушꞌчꞌанꞌа], оща [ôшꞌчꞌа], айбо неє 
хыбов, кедь дако выговорює на містї сюй буквы довгой мнягкой 
ш [шꞌ:], порувняй, напримір: нещастя [нêǀшꞌ:асꞌтꞌa], спущати ся 
[спуǀшꞌ:атиі сꞌa] и т. п.

Подобным кіпом [шꞌчꞌ] вадь [шꞌ:] выговорює ся и звукокапчаня 
спувзвукув -жч-, порувняй, напримір: хыжча [ǀхышꞌчꞌа], крижчик 
[ǀкриешꞌчꞌиек] и т. п.
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ВЫГОВОРЁВАНЯ КОНСОНАНТУВ Р, Л, РꞋ, ЛꞋ

Выговорюєме спувзвук р на кунцёви слова в русинськуй бе сїдї 
майчастїйше мнягко. Напримір, при выговорёваню имен особ, 
утвореных з помочов єдного из майреґуларных у русинськум 
языкови суфікса –арь, порувняй, напримір: коминарь [комиеǀнарꞌ], 
кроникарь [крониеǀкарꞌ], малярь [маǀлꞌарꞌ], новинарь [новиеǀнарꞌ], пе
карь [ǀпекарꞌ], патикарь [патиеǀкарꞌ], поштарь [пошǀтарꞌ], пчоларь 
[пчꞌоǀларꞌ], леґіонарь [леґіоǀнарꞌ], секретарь [секреǀтарꞌ], школарь 
[шкоǀларꞌ], писарь [ǀпиесарꞌ], склепарь [склеǀпарꞌ], чопнарь [чꞌопǀнарꞌ], 
друтарь [друǀтарꞌ] и т. п., и суфікса –ырь: пастырь [пасǀтырꞌ], у сло-
вох з суфіксом –арь, айбо з иншов семантиков: мочарь [ǀмôчꞌарꞌ], 
тивчарь [тиеўǀчꞌарꞌ], словарь [слôǀварꞌ] и т. п. Мнягкой [рꞌ] мож учу-
ти и не лем на кунцёви слова, айбо и у корінёви, и хоть-де инде, 
порувняй, напримір: задарь [ǀзадарꞌ], нехарь [ǀнехарꞌ], олтарь [ǀол-
тарꞌ], пазурь [ǀпазурꞌ], папірь [ǀпапірꞌ], плахтарька [плахǀтарꞌка], по
перь [пôǀпêрꞌ], теперь [тêǀпêрꞌ], четверь [чꞌêтǀвêрꞌ], монастырь [мо-
насǀтырꞌ], у морю [у ǀмоурꞌу], верьх [ǀвêрꞌх], терьх [ǀтêрꞌх], ярь [ǀjарꞌ], 
дарьмо [ǀдарꞌмо], мерьковати [мêрꞌкôǀватиі], пухірь [пуǀхірꞌ] и т. п. 
Мнягкость, ги видиме у примірох, може быти позначена на пись-
мови як мнягкым знаком, так и йотованыма буквами. Мерьковати 
треба и на тото, же суть слова иноязычного происходженя, у ко-
трых ся пише и выговорює твердый звук [р], порувняй, напримір, 
слова з фіналом -ор: автор [ǀаўтор], адміністратор [адмінісǀтра-
тор], доктор [ǀдоктор], ілустратор [ілустǀратор], еґзекутор [еґ-
зеǀкутор] и т. п., и -ер: автсайдер [аўтǀсаjдер], бловдер [ǀблôўдер], 
гамбурґер [ǀгамбурґер], театер [теǀатер], шофер [ǀшофер] и т. п. 

Выговорёвати ся звукы [р] и [л] сперед суфікса –ник и –н(ый) 
мавуть твердо, а сперед суфікса –н(я) у суфіксови –алн(я) ‒ мняг-
ко, зато же ту ся стає асімілація по мнягкости, порувняй, напри-
мір: бездїлник [бêзꞌǀдꞌілниек], ворожылник [вороǀжылниек], вірник 
[ǀвірниек], мурник [ǀмурниек], сїверный [ǀсꞌіверныj], популарный 
[попуǀларныj], буквалный [букǀвалныj], парадоксалный [парадок-
ǀсалныj], айбо бывалня [быǀвалꞌнꞌа], спалня [ǀспалꞌнꞌа], водочистилня 
[водочꞌиесǀтиелꞌнꞌа], бужарня [буǀжарꞌнꞌа], касарня [каǀсарꞌнꞌа] и т. п.
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Подля ортоепічнуй нормы выговорює ся все твердо [л] у зву-
кокапчанёх -лш-, -лт- у словох кіпа сфалшовати [сфалшôǀватиі], 
булшый [ǀбулшыj], далшый [ǀдалшыj], култура [кулǀтура], асфалт 
[ǀасфалт], конзултація [конзулǀтаціja] и т. п. 

При преподаваню у мадярськоязычнуй авдіторії мусай дати 
позур на правилной выговорёваня русинськых спувзвукув [л] и 
[лꞌ], ибо первый звучить у мадярськум мало мнягше, ги у русин-
ськум, а [лꞌ] у нёму неє нияк. 

Інтересно, же иппен пуд мадярськым вплывом стратили звук 
[лꞌ] носителї комловшського діалекта, котрі на його містї выгово-
рювуть [j] вадь [л]. Такі слова и їх фoрмы ги люде, роблю, вельо, 
хлїб, клячати, суль, Люда (мня, єден час у селї робила Украинка из 
Пудкарпатя) и т. п. у Комловшцї ся выговорювуть [ǀjуде], [ǀробjу], 
[ǀвêjо], [хі:п], [кjаǀчꞌати], [сі:л], [ǀjуда] и т. п.

М

Cпувзвук м в серединї слов перед ґамбовым (білабіалным) 
консонантом [б] и перед ґамбово-зубным (лабіоденталным) [ф] 
выговорюєме ги ґамбово-зубный (лабіоденталный) запертый [ɱ]. 
Такый звук ся выговорює на самый перед в словох иноязычно-
го происходженя, вадь чужых властных назв, напримір: сімбол 
[ǀсіɱбол], Мумбай [муɱǀбаj], омбудсман [ǀоɱбудсман], комфорт 
[коɱǀфорт], тріумфалный [тріуɱǀфалныj], и т. п. Подобный звук, 
лем мнягкый, выговорёвати ся має у нашых словох з корінём 
ганьб-, порувняй: ганьба [ǀгаŋꞌба], ганьбливый [гаŋꞌбǀлиевыj], гань
бити ся [гаŋꞌǀбиетиі сꞌа] и т. п. 

Такі же звукы на містї н и м ся реалізувуть сперед глухым зву-
ком к, порувняй, напримір: вонка [ǀвоŋка], сметанка [смеǀтаŋка], 
вумкнути [ǀвуɱкнутиі], выимка [ǀвыиеɱка] и т. п.

Ищи єден ортоепічный варіант має звук н, котрый ся реалі-
зує перед спувзвуком х ги середнёпіднебный (веларный), фріка-
тивный [n], порувняй, напримір: меланхолія [мелаnǀхоліjа], бронхі
алный [броnхіǀалныj], сінхронный [сіnǀхрон:ыj] и т. п.
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Ж, Ш, Ч

Выговорёваня фрікативув ж, ш є намного твердїйшой, ги на-
примір, у мадярськум языкови. Не случайно подля нашых орто-
ґрафічных правил пишеме позад ных букву ы, а подля ортоепіч-
нуй нормы выговорюєме твердо, порувняй, напримір: бажыти 
[баǀжытиі], маржына [марǀжына], ворожыти [вороǀжытиі], жыти 
[ǀжытиі], пражыти [ǀпражытиі], служытель [слуǀжытêлꞌ], машын
ка [маǀшыŋка], буйташыти [буjǀташытиі], бывшый [ǀбыўшыj], вер
шыти [верǀшытиі] и т. п. Мож зазначити, же тотї два фрікативы 
днесь докус діспалатизованї (отвердженї) у вечшынї русинськых 
діалектув и, як резултат, у літературнум языкови. В кодіфікованых 
варіантох русинського языка фактично неє случаюв помнягшеня 
ж и ш. Они ся стрічавуть хыбаль у поєдных случаёх асімілації, 
напримір, при контактови звукув [з] и [ǯꞌ] выговорює ся звуко-
капчаня [жꞌǯꞌ], котрой найдеме в нашум ортоґрафічнум словарё-
ви лем у четырёх словох: заїзджати [заjiжꞌǀǯꞌатиі], запозджова
ти [заǀпôжꞌǯꞌôватиі], приїзджати [приеjжꞌǀǯꞌатиі], и розджамеґати 
[рôжꞌǯꞌаǀмеґатиі]. Мнягкой [шꞌ] трафлять ся у поєдных діалектох 
(в тум числї и у мучонськуй бесїдї), айбо кодіфікована норма до-
волять го выговорёвати лем при реалізації буквы щ, порувняй, на-
примір: замащеный [замаǀшꞌчꞌеныj], пищати [пиеǀшꞌчꞌатиі], пущаня 
[ǀпушꞌчꞌанꞌа] и т. п. 

Повну діспалаталізацію можеме чути и при реалізації спувзву-
ка [ч] у поєдных сїверных (лемковськых) діалектох, айбо в коді-
фікованум літературнум языкови афріката [чꞌ] все ся выговорює 
мнягко, порувняй, напримір: тачкати ся [ǀтачꞌкатиі сꞌа], фучати 
[фуǀчꞌатиі], печи [пêǀчꞌиі], вечур [ǀвêчꞌур], ученый [уǀчꞌеныj], прода
вач [продаǀвачꞌ], чаварґош [чꞌаǀварґош] и т. п. Само собов, ипен така 
норма выговорёваня звука [чꞌ] є мусайна про каждого школовано-
го Русина.
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Н, НꞋ

Сонорный спувзвук н в русинськум языкови є твердый, перед-
нёпуднебный (переднёязычный), замкнуто-проходный, носовый 
звук. Спувзвук нꞌ є го мнягков паров.

Сонорнї звукы н и нꞌ ся выговорювуть розлучно и ясно перед 
самогласками, порувняй, напримір: надїя [ǀнадꞌіjа], недавно [неǀдаў-
но], мене [меǀне], балтина [балǀтиена], націоналный [націоǀналныj], 
бізувно [біǀзуўно], вганути [вгаǀнутиі], вдну [ўдǀну] и т. п; нє [нꞌе], 
нїмый [нꞌіǀмыj], лїтнїй [ǀлꞌітꞌнꞌіj], мнюх [мнꞌух], касня [ǀкасꞌнꞌа] и т. п. 
Ясно ся выговорювуть они и на кунцёви слова, порувняй, напри-
мір: млин [млиен], голоден [голоǀден], гумен [ǀгумен], камінь [ǀка-
мінꞌ], грань [гранꞌ], кунь [кунꞌ] и т. п.

У поєдных фонетичных условіёх обадва годнї ся выговорёвати 
и як твердї середнёпyднебнї (веларнї) замкнуто-проходнї носові 
звукы [ŋ] и [ɳꞌ]. Йсе ся стає перед звуками ґ, б и глухыма спувзву-
ками, на самый перед к, порувняй, напримір: Анґлія [ǀаŋґліjа], 
бакенбарда [бакеŋǀбарда], беленконїти [белеŋкôǀнꞌітиі], бонкати 
[ǀбоŋкатиі], фреквенція [фрекǀвеŋціjа], танцёвати [таɳꞌцꞌôǀватиі], 
нянько [ǀнꞌаɳꞌко] и т. п.

Спувзвукы н, нꞌ, ŋ и ɳꞌ у поєдных случаёх годнї ся черяти у ке-
ретох єдного морфа, порувняй, напримір: конець [кôǀнêцꞌ] ‒ кун
цёвый [куɳꞌǀцꞌôвыj], дно [дно] ‒ денце [деŋǀце], млинець [млиеǀнêцꞌ] 
‒ млинꞌцёвый [млиеɳꞌǀцꞌôвыj] и т. п.

В, Ф

Спувзвук в выговорюєме трояко.

а) Перед самогласками як ґамбово-зубный (лабіоденталный) 
сонорный [в], порувняй, напримір: аршовати [аршôǀватиі], брыво 
[брыǀво], буква [ǀбуква], вырґати [ǀвырґатиі], фунґовати [фуŋґôǀва-
тиі] и т. п.
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б) Перед г, д, дꞌ, з, зꞌ м, н, р, рꞌ як ґамбово-зубный шумовый 
дзвункый (у нашуй фонетичнуй транскріпції означуєме го [w]) 
– и вун ся реалізує в позіціёх, де ся пишуть ґрафемы ф вадь в, 
позад котрых слїдувуть, порувняй, напримір: вгень [wгêнꞌ], вдо
лину [wǀдолиену], вдїлити [wдꞌіǀлиетиі], ховзаня [ǀхôwзанꞌа], взя
ти [wзꞌаǀтиі], вмуровати [wмурôǀватиі], врискати [wǀриескатиі], 
шефредактор [шеwреǀдактор], врікати [wрꞌіǀкатиі] и т. п.

в) Як ґамбово-ґамбовый (білабіалный) сонорный звук [ў], 
а то позад самогласок (-аў-, -оў-, -еў-, -иў-, -іў-, -ыў-, -уў) и пе-
ред спувзвуком вадь у абсолутнум кунцёви слова, порувняй, на-
примір: выставка [ǀвыстаўка], навзнач [наўǀзначꞌ], шовдарь [ǀшôў-
дарꞌ], гев [геў], навщивляти [наўшꞌчꞌиеўǀлꞌатиі], вівкати [ǀвіўкатиі], 
назывка [ǀназыўка], дїдув [ǀдꞌідуў] и т. п. Так же в выговорює ся 
на абсолутнум зачатку слова перед другыма спувзвуками, порув-
няй, напримір: вказовати [ǀўказôватиі], вклад [ǀўклат], вкрочити 
[ўкрôǀчꞌиетиі], впасти [ǀўпастиі], вперед [ǀўперет], всалашыти ся 
[ўсалаǀшытиі сꞌа], все [ǀўсе], всяды [ǀўсꞌады], второк [ǀўторок], втяти 
[ўтꞌаǀтиі], вхопити [ǀўхопитиі], вчера [ǀўчꞌера], вшорити [ўшоǀрие-

тиі], вбернути [ўберǀнутиі] и т. п.

ЕПЕНТИЧНОЙ В

В поєдных словох в русинськуй бесїдї хоснуєме епентичный 
(вставный) в, вадь вун ся черять з самогласков о вадь у в поєдных 
фонетичных условіёх, напримір, на абсолутнум зачатку слова, по-
рувняй: огень ‒ вгень, оріх ‒ вріх, отець ‒ втець, вуглик ‒ углик, 
вухо ‒ ухо и т. п., вадь и в серединї слов (паук ‒ павук) Нияк раз 
не чудо, же и в нашум ортоґрафічнум словарёви 2017. рока най-
деме даскулько пар слов кіпа ýгол – вýгол, удáрити ‒ вдáрити, 
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ужé ‒ вже10 и т. п. Тотї приміры лем ілуструвуть, же сякі явленя 
суть природнї про русинську бесїду, а писаня и выговорёваня по-
добных слов двояко неє заказаным нормами літературного языка. 

Нарушенём ортоепичнуй нормы буде, кедь іґноровати епен-
тичный звук на зачатку слова, не выговорёвати го. Не мож сло-
ва кіпа вшытко [ǀўшытко] вадь вхопити [ǀўхопиетиі] выговорёвати 
[ǀшытко] вадь [ǀхопиетиі]! Треба давати позур и на тото, же поєднї 
епентичнї в уже ся оддавна хоснувуть у вечшынї нашых діалек-
тув и суть кодіфікованї в словарёх літературного языка, порувняй, 
напримір: бáвуса, павýк и т. п., їх бы фурт яло выговорёвати уже 
лем подля актуалных ортоепічных норм, т. е. лем [ǀбавуса], лем 
[паǀвук], а не [ǀбауса], [паǀук] и т. п. Ту маєме примір твердуй языко-
вуй нормы (не мож іґноровати епентичный звук на зачатку слова 
кіпа вшытко [ǀўшытко], вхопити [ǀўхопиетиі] и т. п.), выговорёва-
ня котрого є мусайным про вшыткых), и примір мнягкуй нормы 
([ǀбавуса] ‒ [ǀбаjуса], [паǀвук] ‒ [паǀук] и т. п.), порушеня котруй, т. е. 
выговорёваня и писаня обадвох варіантох, не є крітичным пору-
шенём про носителя норм русинського літературного языка, и 
обадва варіанты ортоґрафічнуй и ортоепічнуй нормы на днешнїй 
день мавуть право на хоснованя. 

ЕПЕНТИЧНЇ Л, ЛꞋ

Епентичнї л, лꞌ можеме увидїти на самый перед у вербалных 
формох. Так, напримір, мусайный характер хоснованя епентично-
го л, лꞌ (што фіксувуть наші словарі и нормы морфолоґії) є при 
твореню форм інфінітива (порувняй: врозумити ‒ врозумляти и 
т. п.) вадь личных форм вербумув (порувняй, напримір: тримати 
‒ тримле, тримлють…, трепати ‒ трепле, треплють… и т. п.) 

10 Русинськый ортоґрафічный словарь (з ґраматичныма таблами). Cоставитель: Михаил 
Капраль. Выдає: Русинськый Научный Інстітут имени Антонія Годинкы при Вседер-
жавному Русинському Самосправованю / A ruszin helyesírási szótár (nyelvtani táblázatok-
kal). Szerkesztő: Káprály Mihály. Kiadja: Országos Ruszin Önkormányzat Hodinka Antal 
Ruszin Tudományos Intézet. Budapest, 2017.
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Фіксуєме, з єдного бока, формы серенчливый, деренчливый, бесїд
ливый и т. п. (їх є вечшына), а з другого бока, правдивый, ранивый, 
законочестивый. У подобных случаёх неє ниякуй варіантности, 
в літературнум языкови мусай хосновати лем высшезазначенї 
формы з епентичныма л, лꞌ вадь без ных. Инша сітуація з тво-
ренём адъєктивув од вербумув, в корінёви котрых суть лабіалы 
б, м, п, порувняй, напримір: зухабляти – зухабленый (вадь зуха-
беный), переробити – переробленый (вадь переробеный), перело
мити – переломленый (вадь переломеный) и т. п. У нашум сло-
варёви фіксованї суть обадва варіанты: з епентичным л, (лꞌ) и без 
нёго, порувняй, напримір: кормлéный, заскіплéный, затоплéный, 
свальбляный и т. п., айбо и прилїпéный, укріпéный, фарбéный и т. 
п. Так же можеме зазначити, же обaдві формы (з епентичным 
спувзвуком и без нёго) суть в керетох літературнуй языковуй нор-
мы и годнї ся хосновати у бесїдї и на письмі.

Новійшого происходженя є епентичный лꞌ при деклінації суб-
стантивув жунського рода на –ов, порувняй, напримір формы ґені-
тива и датива єднины: церьков ‒ церьковли, кров – кровли, морков 
‒ морковли и т. п.; інштрументала єднины: церьков ‒ церьковлёв, 
кров – кровлёв, морков ‒ морковлёв и т. п.; локатива єднины: церь
ков ‒ (у) церьковли, кров – (у) кровли, морков ‒ (у) морковли и т. п. 
Подля норм русинськуй ортоепії (и морфолоґії) такі случаї хосно-
ваня епентичного л суть без варіантув, формы субстантивув туй 
як пишуть ся, так и выговорювуть ся лем з епентичным л.

СПРОЩЕНЯ ҐРУП СПУВЗВУКУВ  
В РУСИНСЬКУЙ БЕСЇДЇ

В русинськум языкови ґрупы спувзвукув -стн-, -стл-, представ-
ленї лем в писануй формі, зато же при їх выговорёваню все має 
быти вылишеный середнїй спувзвук, котрый выпадує, порувняй, 
напримір: честный [ǀчꞌесныj], шелестнатый [шелесǀнатыj], пере
лестниця [переǀлесниецꞌа], взростлый [взǀрослыj], завистливый [за-
виесǀлиевыj], честливый [чꞌесǀлиевыj] и т. п, котрі ся стрічавуть у на-
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шуй бесїдї дос часто. Представленї суть лем у поєдных писаных 
словох капчаня -ждн-, -рдц-, -рнц-, котрі так же ся спрощувуть 
при выговорёваню: тыжднёвый [тыжǀнꞌôвыj], тыжднї [ǀтыжнꞌі], 
сердцёвый [сêрꞌǀцꞌôвыj], у сердцёви [уǀсêрꞌцꞌôвие], горнця (ґенітив од 
субстантива горнець) [ǀгôрꞌцꞌа], у горнцёви [уǀгôрꞌцꞌôвие]. 

Маєме в нашум языкови єдну лексему, у котруй такой спроще-
ня кодіфікованой є у писануй формі, так же само собов выговорює 
ся также – сонце. 

Подля нашуй ортоепичнуй нормы годно ся спрощовати и 
выговорюваня -дн-, -дл-, -рдн-, колы выпадать консонант -д-, 
a далшый спувзвук ся дуплує, напримір: єдна [jеǀн:а], спуднїй 
[ǀспунꞌ:іj], студничка [стуǀн:иечꞌка], схуднути [ǀсхун:утиі], зодну 
[ǀзон:у], фарадлованый [фараǀл:ôваныj], намыдленый [намыǀл:еныj], 
пудлый [ǀпул:ыj] и т. д. Айбо йся норма неє мусайна. Окрем того 
треба памнятати, же не спрощувуть ся тотї спувзвукы у недавнїх 
иноязычных за происходженём словох кіпа рекордный [реǀкорд-
ныj], стандардный [станǀдардныj] и т. п.

Спрощеня у выговорюваню стає ся при словотвореню адъєк-
тивув од субстантивув, котрі ся кончавуть на спувзвук, вадь на 
–а, порувняй, напримір: Прага – пражськый [ǀпрасꞌ:кыj] (ту окрем 
ушыткого и черяня г/ж а пак и оглушеня и помнягшеня ж перед 
глухов и мнягков сꞌ суфікса адъєктива); Нїредьгаза – нїредьгаз
ськый [нꞌірêдꞌǀгасꞌ:кыj] (ту кунцёвой субстантива -а ся тратить, а в 
адъєктиві з + сꞌ = сꞌ:); Комловшка ‒ комловшськый [кôмǀлôўсꞌ:кыj] 
(ту ся тратить -ка, а ш + сꞌ = сꞌ:) и т. п. 

Можеме сформуловати такой ортоепічной правило в русин-
ськум языкови, же кедь субстантив, од котрого ся творить адъєк-
тив, кончать ся на твердый спувзвук д, т, ц, тогды сї спувзвукы пе-
ред суфіксом -ськ- ся помнягшувуть, а окрем того, капчаня д + сꞌ, 
т + сꞌ, ц + сꞌ давуть выговорёваня цꞌ: (цꞌ), порувняй, напримір: Буда-
пешт – будапештськый [будаǀпешцꞌкыj] (ту кунцёвой субстантива 
т + началной сꞌ суфікса -ськ- = цꞌ), Пудкарпатя ‒ пудкарпатськый 
[путкарǀпацꞌ:кыj]; Ужгород – ужгородськый [ужгоǀрôцꞌкыj] (д + 
сꞌ = цꞌ), сосїд – сосїдськый [сôǀсꞌіцꞌкыj]; Мішколц – мішколцськый 
[ǀмішкôлꞌцꞌ:кыj] (ц + сꞌ = цꞌ:); Вац – вацськый [ǀвацꞌ:кыj] и т. п. 
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Інтересно, же сякый фонетичный процес ся одбывать и при 
стрічі кунцёвого сонорного спувзвука субстантива н з началным 
суфікса сꞌ, зато подля норм нашуй ортоепії, напримір, сякі 
адъєктивы годнї ся выговорёвати двояко, порувняй, напримір: 
Бачка ‒ бачванськый [бачꞌǀванꞌсꞌкыj] и [бачꞌǀванꞌцꞌ:кыj]; Русин ‒ 
русинськый [руǀсиенꞌсꞌкыj] и [руǀсиенꞌцꞌ:кыj]; Дебрецен ‒ дебрецен-
ськый [дебреǀценꞌсꞌкыj] и [дебреǀценꞌцꞌ:кыj] и т. п. 

Подобным кіпом ся спрощувуть и адъєктивы з ґрупов спувзву-
кув -нтськ-, котру выговорюєме ги [нꞌцꞌ], порувняй, напримір: 
абонент – абонентськый [абоǀнêнꞌцꞌ:кыj], студент – студент
ськый [стуǀденꞌцꞌ:кыj], протестант – протестантськый [протес-
ǀтанꞌцꞌ:кыj], парламент – парламентськый [парǀламêнꞌцꞌ:кыj] и т. п.

Спрощеня при выговорёваню чуєме и при твореню субстанти-
вув од адъєктивув з помочов суфікса -ость, порувняй, напримір: 
пилный ‒ пилность [ǀпиелнôсꞌ], повинный ‒ повинность  [поǀвиен:ôсꞌ], 
мусайный ‒ мусайность [муǀсаjнôсꞌ] и т. п.

Треба зазначити, же не все при капчаню двох и вецей консо-
нантув стає ся спрощеня, так, напримір, не спрощує ся и то при 
писаню и при выговорёваню звукокапчаня -стк-, порувняй, на-
примір: свербиустка [сверǀбиеустка], шестка [ǀшестка], кустка 
[ǀкустка], звістка [зǀвістка] и т. п. 

ВЫГОВОРЁВАНЯ ДУПЛОВАНЫХ СПУВЗВУКУВ

На гатарі самостойного слова з клітиков (фонетичного слова) 
вадь на гатарі самостойных слов, зъєдиненых єдным надголосом, 
годнї ся стрічати цалком єднакі звукы. У такых случаёх они ся 
выговорювуть ги дуплованї (здвоєнї), порувняй, напримір: з за
пада [ǀз:апада], позад дома [позаǀд:ома], онь ня напудив [ôнꞌ:а наǀпу-
диеў], най йойкать [наǀj:ôjкатꞌ] и т. п.

Суть случаї, колы сї звукы одличавуть cя єднов характеріс-
тиков (дзвункость/глухость вадь мнягкость/твердость). Кeдь є 
то случай корелачного протистояня мнягкость/твердость, выго-
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ворюєме дуплованый звук на хосен мнягкого спувзвука, т. е. на-
стає помнягшеня, котрой при выговорёваню чує ся ги здвоєный 
спувзвук, порувняй, напримір: од дїти [одꞌ:іǀтие], кось стрілять 
[кôсꞌ:ǀтрꞌілꞌатꞌ] и т. п. Кедь то случай корелачного протистояня 
дзвункость/глухость, выговорюєме дуплованый звук на хосен 
слїдувучого (глухого вадь дзвункого спувзвука), т. е. настає ог-
лушеня вадь одзвунченя пережого звука на хосен слїдувучого 
(одбывать ся реґресивна асімілація), порувняй, напримір: пуд тов 
[пуǀт:ôў], од тых [оǀт:ых], з сыном [ǀс:ыном] и т. п.

Даколы стрічаєме протистояня звукув и з двома корелачны-
ма характерістиками (нараз и дзвункость/глухость, и мнягкость/
твердость), порувняй, напримір: з сїмома [сꞌ:імомǀа] (ту пережый 
дзвункый и твердый звук [з] ся и помнякшує, и оглушує ся перед 
мнягкым и глухым [сꞌ]); кось дуркать [кôзꞌǀдуркатꞌ] (ту пережый 
мнягкый и глухый [сꞌ] захраняє свою мнягкость, айбо асімілує ся 
на хосен слїдувучого звука, стає дзвункым) и т. п.

В случаёви кедь два спувзвукы, з котрых єден є дзвункый, 
другый глухый (айбо они неє корелачнов паров), напримір, в кап-
чанёх без шпеника и з джемом ся стрїчаєме з асімілаціёв, за котру 
сьме писали переже. Тото значить, же звукокапчаня -зш- ся выго-
ворює здвоєно як [ш:] ‒ [беш:ǀпениека], капчаня консонантув -здж- 
ся выговорює як [жꞌǯꞌ] ‒ [ǀжꞌǯꞌемом] и т. п. 

Здвоєныма выговорюєме (и пишеме) поєднї слова, напримір 
три вербумы, в котрых на зачатку корїнёвуй морфемы звучить 
довгый консонант. Суть то лексемы лляти [ǀлꞌ:атиі], ссати [ǀс:а-
тиі] и ззути [ǀз:утиі]. Здвоєня консонантув стає тогды, колы у сло-
ві ся стрічавуть єднакі звукы кунця префікса и зачатку коріня, 
порувняй, напримір: роззвідовати [роз:ǀвідôватиі], оддавати ся 
[од:авǀатиі сꞌа], ввозити [ǀв:озиетиі], бесслїдный [бесꞌ:ǀлꞌідныj] и т. п., 
вадь кунцёвый звук коріня и началный звук суфікса, порувняй, 
напримір: раннїй [ǀранꞌ:іj], бесхосенный [беcхоǀсен:ыj], законный 
[заǀкон:ыj] и т. п. Само собов, маєме и другі слова, меже котры-
ма суть и позиченї з другых языкув, порувняй, напримір: мец
цосопран [ǀмец:осопран], сурреалізм [сур:еаǀлізм], манна [ǀман:а], 
панна [ǀпан:а], Анна [ǀан:а], овва [оǀв:а], аттады [ат:аǀды] и т. п., 
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з  выговорёванём котрых  носителї языка не мавуть ниякых про-
блем, зато же тотї консонанты суть меже самогласками, т. е. в іде-
алнуй про ных фонетичнуй позіції.

На роздїл од украинського в русинськум языкови не выговорю-
вуть ся дуплованї звукы (и не хоснувуть ся на писаню буквы) при 
твореню субстантивув кіпа Пудкарпатя [путкарǀпатꞌа], роспутя 
[ǀроспутꞌа], шатя [ǀшатꞌа], рахованя [раǀхôванꞌа], даваня [ǀдаванꞌа], 
збоча [ǀзбôчꞌа], весїля [вêǀсꞌілꞌа], зїля [ǀзꞌілꞌа] и т. п. Порувняй украин-
ські слова з тыма же корінями, напримір: Закарпáття, розпýт
тя, рахувáння, давáння, збіччя, весілля, зілля, де тото дуплованя 
спувзвукув на писанёви, подля норм ортоепії украинського літе-
ратурного языка, мусайноє и про выговорёваня. У вечшынї русин-
ськых діалектох тото дуплованя спувзвукув ся стратило, зато в 
русинськум літературнум языкови и подля норм ортоепії (и подля 
норм ортоґрафії) выговорюєме иншак, ги в украинськум языкови.

Треба зазначити, же на Русинув, бывавучых у Мадярщинї, 
украинськый язык не мав такого вплыву, ги на Русинув Пудкар-
патя вадь Словакії и Польщі, де по Другуй cвітовуй войнї на містї 
русинськых зачали фунґовати украинські школы. У Комловшцї 
єден час школа офіційно хосновала словацькый язык. Айбо тым, 
ко дустав вошколованя в Украинї, треба мерьковати и на тото, 
же, на раздїл од украинського писаня и выговорёваня, неє такого 
помягшованя л в лексемох кіпа култура, културный, култовый, 
нормалный, силный, фалшывый, далшый и т. п., ги в украинськум 
языкови, порувняй, украинські слова: культýра, культýрний, кýль
товий, нормáльний и т. п.

Также, на розділ од украинськых норм ортоепії, в русинськум 
языкови форму інштрументала субстантивув дїти и люде, тре-
ба выговорёвати з твердым т и д ‒ з дїтми [зꞌдꞌітǀмие] и з людми 
[зꞌлꞌудǀмие]. Также твердо ся выговорює с в слові писмо, де роблять 
хыбу абсолвенты украинськых школ.

В субстантивох, твореных з помочов суфікса з общым сло-
вотворным значенём „місто“ –н(я) и його фонетичных варіантув 
(–алн(я), –арн(я), помнякшувуть ся пережі спувзвукы, ци то кун-
цёвый коріня д, вадь епентичнї л и р, котрі ся прикапчувуть до 
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суфікса про благозвучность, порувняй, напримір: обідня [оǀбідꞌнꞌа], 
студня [ǀстудꞌнꞌа], бывалня [быǀвалꞌнꞌа], вбералня [вбеǀралꞌнꞌа], ку
палня [куǀпалꞌнꞌа], чекалня [чꞌеǀкалꞌнꞌа], бужарня [буǀжарꞌнꞌа], елект-
рарня [елекǀтрарꞌнꞌа], горчарня [гôрꞌǀчꞌарꞌнꞌа], дрыварня [дрыǀварꞌнꞌа]  
и т. п.

ЧЕРЯНКЫ САМОГЛАСОК

На роздїл од украинського языка не черявуть ся самогласкы 
о/і в такых формох слов з повноголосём: болото – болот; боро
да – бородка – бород; ворона – ворон; голова – головка – од голов 
– безголовля; корова – коровка – коров; локоть – локтя; робота 
– робот, береза – березка – берез; ворота – ворот; долото – до
лотце – долот.

Не черявуть ся также о/і в субстантивох на -вод, -ход, -воз, 
-нос, -ор, порувняй, напримір: сопровод, водовод, ґазовод, повод, 
переход, сопровод, заход, проход, вывоз, завоз, перенос, выбор, до
говор, табор (порувняй укр.: супровід, водовід, газопровід, перехід, 
прохід, захід, вибір, табір).

Не черяє ся о/і в суфіксі -ость: вдячность, великость, верьх
ность, веселость, вічность, пажерливость, паралелность, мняг
кость, твердость, скупость и т. п. 

Ясно, же в русинськум и украинськум языкови много общых 
языковых елементув, на примірі котрых мож увидїти роздїл меже 
ныма. Так, напримір, в русинськум языкови ишак, ги в украин-
ськум, ся черявуть звукы е/і при твореню субстантивув з абстракт-
ным значенём з помочов суфікса –н(я) и його варіантом –ен(я), 
порувняй, напримір: веденя, розуменя, словотвореня, служеня, 
стареня, терпеня, богослуженя, воскресеня, вороженя, грызеня, 
дзвоненя, трясеня, кошеня, куреня, лазеня, моленя, непорозуменя 
и т. п., котрі в украинськум пишуть ся и выговорювуть ся иншак, 
порувняй, напримір: ведіння, розуміння, служіння, старіння, тер
піння и т. д.
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Тот роздїл у реалізації черянок о/і в русинськых діалектох и лі-
тературнум языкови и украинськум языкови мож увидїти и на 
иных примірох. Так у ґенітиві множного числа субстантивув: 
школа – школ, гора – гор, нора – нор, слово – слов, пчола – пчол, 
ягода – ягод (по украинськы: шкіл, гір, слів и т. п.); у корінёх иных 
слов, порувняй, напримір: способ, война, пот, потный, многослов
ный, мозґы, небожа, небога, небожчик, неволник, неволный, не
годность, негодный, нохуть, конець, законченый, плодный, плод
ность, подобный, подобность, познати, познавати, познаный, 
покойник, покорный, помочник, помочниця, помочный, самостой
ный, гость, доброволный, доброволно, боб, будователь, будовля, 
дословно и т. п. (порувняй в украинськум языкови черяня у тых 
же корінёх: спосіб, війна, піт, пітний, небіжчик, невільник, кінець 
и т. п.)

Подобна сітуація и при черяню е/і, резултаты котрого одлича-
вуть ся у сых двох языкох, порувняй в русинськум языкови писаня 
и выговорёваня слов, напримір: лед, молодежный, пец, повень, по
пель, постель, потребный и т. д. (порувняй в украинськум языко-
ви: лід, молодіжний, піч, повінь, попіл, постіль, потрібний).

ВЫГОВОРЁВАНЯ ПОЄДНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ

Меже иноязычных слов, котрі сьме перебрали, суть такі, котрі 
сьме взяли без ґрафічного и фонетичного змінёваня, тото значить, 
же выговорюєме їх фактично так, ги в языкох, з котрых суть пере-
бранї. Бесїда за тотї слова, у котрых суть тотї иппен фонемы, што 
и у русинськум языкови. При тому тримлеме ся ближе ку написа-
ному, не все наші ортоепичнї нормы оріентованї на выговорёваня 
у языкох донорох, порувняй, напримір: амбрела, амнезія, дірек
тор, дісплей, дефіле, де факто, вай-фай, вікенд, маклер, марціпан, 
модел, конзул, ксёндз, інерція, сінтакс, телефон, шофер, дізайн 
и т. п.

Суть и такі, де сьме ґрафічно и фонолоґічно змінили чужой сло-
во, тото ся тыче тых слов, котрі ся вечшынов носителюв нашых 
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діалектув и літературного языка уже и не чуствувуть чужыма, 
порувняй, напримір: музыка (пор. лат. mūsica), електрика (нїм. 
elektrisch вадь франц. électrique), комутатор (лат. commutare), 
доґматика (греч. dogmatike) практика (лат. рrасtiса) и т. п. 

Там, де ся стрічавуть діфтонґы (дві самогласкы) в иноязыч-
нум словови, звыкли сьме выговорёвати подобнї ги у ных звукы 
[еў], [аў], [оў], хоть и пишеме на містї другуй самогласкы букву в, 
порувняй, напримір: пневмонія [пнеўǀмоніjа], невтрал [неўтǀрал], 
Австрія [ǀаўстріjа], інавґурація [інаўґуǀраціjа] и т. п. Подобным кі-
пом передаєме ортоґрафічно и выговорюєме довгі звукы из евро-
пськых и мадярського, на самый перед, языкув, колы хоснуєме на 
містї довгых cамогласок тых языкув епентичнї в ([ў]) вадь й ([j]), 
порувняй, напримір: новта [ǀноўта] (мад. nóta); новтарош [ноўǀта-
рош] (лат. nōta); дуґовка [дуǀґôўка] (мад. dugó); косалув [косаǀлуў] 
(мад. kaszáló); провба [ǀпроўба] (мад. próba); Еделейнь [ǀêдêлêjнꞌ] 
(мад. Edelény); Комловшка [ǀкôмлôўшка] (мад. Komlóska); Марія
повч [маріjаǀпôўч] (мад. Máriapócs); нейна [ǀнêjна] (мад. néni); Пейч 
[пêjчꞌ] (мад. Pécs); Пенейслек [ǀпêнêjслек] (мад. Penészlek); шейта
ловати [шêjталôǀватиі] (мад. séta) и т. п. 

Само собов, же не все коректно годнї сьме передати русинськы-
ма языковыма елементами иноязычной слово. Проблемы суть тог-
ды, напримір, колы треба транслітеровати букву, котру не маєме 
в русинськум языкови. Так, напримір, мадярську а, котра передає 
звук, котрый ся чує славянськым вухом ближше ку нашому [о], 
айбо вечшынов выговорюєме и пишеме [а], порувняй, напримір: 
Будапешт, Рудабанячка, Саболч, Пішта (по мадярськы: Budapest, 
Rudabányácska, Szabolcs, Pista) и т. п., айбо у поєдных случаёх 
выговорюєме (и пишеме) [о], порувняй, напримір: мадярські лич-
нї имена Sajópálfala, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Valika и т. п., котрі 
пишеме и выговорюєме ги Шайовпалфола [ǀшаjоўǀпалфола], Ша
рошпоток [ǀшарошǀпоток], Шаторолйоуйгель [ǀшаторолjоǀуjгêлꞌ], 
Воліка [ǀволіка] и т. п. Ищи тяжше найти даякый выход, кедь про-
буєме транслітеровати мадярські слова з самогласками ö, ű, ő. 
Наші провбы кіпа Ґёрёмбёль, Ґёдёлёв, Фюлёп и т. п. (порувняй ма-
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дярські оріґіналы Gödöllő, Görömböly, Fülöp) суть доста далекі од 
того, жебы їх признати ідеалныма…

Ищи треба зазначити, же многі иноязычнї слова ся хоснувуть 
в русинськуй бесїдї по традіції, оддавна, зато днесь уже не позе-
раєме на тото, же суть не все близкыма до оріґіналных, напримір, 
личных имен, порувняй: Вавілон (д.-грецьк. Бабілон), Віфлеєм (ів
ріт Бе́йт-Ле́хем), Єрусалим (івріт Єрушала́їм), Паріж (фр. Парі), 
Сукмар (мад. Szatmar) и т. п. Что ся тыче днешнїх русинськых 
тітулув поселень, де бывавуть Русины на землёх своїх предкув 
у Централнуй Европі, подля нашуй ортоепічнуй нормы, треба 
хосновати тоту форму, котра є кодіфікована у теріторіалнум, т. е. 
бачванськум, словацькум и лемковськум варіантї русинського лі-
тературного языка, порувняй, напримір: Словакія: Бардеё́в, Вав
ри́нець, Остýрня, Пря́шів, Рáдвань над Лáбірцём, Якушíвцї и т. д.; 
Польша: Лемковина, Білцарéва, Ґорлиці, Нóвый Санч, Сáнок, Фльо - 
ринка и т. п.; Сербія и Горватія: Войводина, Рýски Керéстур, Кó-
цур, Вéрбас, Дю́рдьов, Нóви Сад, Петрóвци и т. д.

Ищи даскулько друбных фактув за выговорёваня чужых слов. 
На роздїл од чеського и словацького языка у нас консонанты л и р, 
не суть складотворныма, та зато їх тітулы варошув Brno, Plzeň 
и Trnava (мад. Nagyszombat) маєме выговорёвати и писати сякым 
кіпом: Бырно [ǀбырно], Пылзень [ǀпылзêнꞌ] и Тырнава [ǀтырнава].

Слова діскусія, конвулсія пишеме із с, айбо выговорюєме з, по-
рувняй: [дісǀкузіja], [конǀвулзіja].

ВЫГОВОРЁВАНЯ РУСИНСЬКЫХ НУМЕРАЛІЙ

Ту представиме нормы выговорёваня поєдных, на самый пе-
ред, зложеных нумералій.

Од єденадцять до двадцять, и тридцять выговорюєме [jедеǀ-

нацꞌ:атꞌ], [дваǀнацꞌ:атꞌ] и т. п. [ǀдвацꞌ:атꞌ], [ǀтриецꞌ:атꞌ].
В нумераліёх пятьдесять, шістьдесять и девятьдесять стає 

ся спрощеня и тратить ся первый за шором консонант [тꞌ] и асі-
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мілує ся по дзвункости первый звук [с] в нумералії шістьдесять, 
зато выговорюєме: [пjадêǀсꞌатꞌ], [шіздêǀсꞌатꞌ], [дêўjадêǀсꞌатꞌ].

Подобной спрощеня стає ся и у нумералій пятьсто, шістьсто 
і девятьсто, порувняй: [ǀпjацꞌто], [ǀшісто], [ǀдêўjацꞌто]. 

ВЫГОВОРЁВАНЯ ПРЕДЛОЖОК К, КУ, З

В русинськум языкови выговорёваня сых предложок стає ся 
подля норм асімілації. То значить, же к и ку, котрі ся у нас хос-
нувуть з дативом єднины и множыны, ся асімілувуть по дзвун-
кости перед самогласками, сонорныма и дзвункыма консонанта-
ми, и выговорювуть ся ги ґ и ґу, порувняй, напримір: ку облакови 
[ґуǀôблакôви], к Олзі [ґǀолзі], ку домови [ґуǀдôмôви], к  западови 
 [ґǀзападôви], к желїзови [ґǀжêлꞌізôви], ку братюм [ґуǀбратꞌум], ку 
нюй [ґуǀнꞌуj] и т. п.

Закон асімілації, ту в конкретнум случаёви, по глухости (дако-
лы довєдна и з асімілаціёв по мнягкости) стає ся и з предложков 
з, котру у нас хоснувуть при твореню датива и інштрументала, 
порувняй, напримір: з собов [ǀс:ôбôў], з поля [ǀспôлꞌа], з катедры 
[ǀс катедры], з тютков [ǀсꞌтꞌуткоў] и т. д.

У тых случаёх, колы предложка з стрічать ся перед ж, ш, чꞌ 
и ǯꞌ стає ся ї асімілація по містови твореня, порувняй, напримір: 
з жонов [ж:ôǀнôў], з чоловіком [шꞌчꞌôлôǀвікôм], з джемом [жꞌǀǯꞌемом] 
и т. п.
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ОРТОҐРАФІЯ

Ортоґрафія (з ґрецького orthos – правилный, grapho – пишу) до-
словно значить „правилной писаня“. Также ортоґрафія ‒ комплекс 
знакув и правил на записованя языкового текста з помочов букв и 
иных знакув. Тота сістема правил ся складать з такых основных 
частюв: передача буквами фонемного состава слов; писаня слов 
и окремых морфем (корінёвых и афіксалных); писаня поєдных 
языковых елементув довєдна, роздїлно вадь через дефіс (чертку); 
хоснованя у письмови великых и малых букв; писаня иноязычных 
слов; ставленя пунктуаційных знакув у реченю и т. д.

Русинська ортоґрафія базує ся на фонемно-морфемнум прін-
ціпі. Тото значить, же тримлеме ся фурт писати слова и їх еле-
менты єднако, не зависимо од їх выговорёваня. Знає ся, же выго-
ворёваня русинськых звукув зависить од їх фонетичнуй позіції. 
Самогласкы о и е, напримір, перед мнягкыма консонантами „зву-
жувуть ся“, выговорюєме їх цалком иншак, ги перед твердыма. 
Айбо йсе не значить, же тот роздїл маєме фіксовати на письмо-
ви. Йсе похопив ищи сперед ста роками Антоній Годинка, котрый 
при роботї над своёв „Ґлаґолницёв“ варує писателюв од черезмір-
нуй „фонетикы“,11 писаня так, ги чуєме. Наш академик не быв 

11 У „Передословії“ до словаря академик пише: „Я змагавъ на межи придержоватися, т.е. 
не лишити далеко этимологію и не втопитися у фонетику“. Поз.: Годинка Антоній: Ру-
синсько-мадярськый словарь глаголув. [Глаголниця. Сбирка всѣхъ глаголовъ пудкар-
патсько-русинського языка. Ruszin-magyar igetár. Собравъ, упорядивъ и передословіе 
написавъ Тоній Романувъ]. Kiadásra előkészítette, szerkesztette: Udvari István. Nyíregy-
háza, 1991. 6.
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 лінґвістов, айбо ги сістемно мыслячый челядник пришов ку тому, 
же має доміновати фонемный (тогды хосновали мало иншакый 
термин ‒ „етімолоґічный“) прінціп на письмови. Напримір, у сло-
вох вода и у водї самогласка о звучить не єднако, айбо мы пишеме 
сю коренёву морфему фурт єднако. Также з самогласков е у сло-
вох теперь, день и т. п., у котрых на містї е чуєме и выговорюєме 
звук ближый ку и, айбо пишеме букву е. При писанёви береме за 
основу тоту форму звука, котра реалізує ся у муцнуй фонетичнуй 
позіції. То значить, же провбуєме слово міняти так, жебы тота же 
самогласка е вадь о містила ся меже двома твердыма спувзвука-
ми, а в ідеалї бы была ищи и пуд надголосом. 

Так про слово день сякым провірочным словом годнї сьме ву-
хосновати його єднокорінёві слова дéнный вадь дéнно. Айбо не все 
мож легко сякым кіпом перевірити писаня ушыткых проблемных 
слов. До слова теперь, напримір, не годнї сьме пудобрати єдноко-
рінёві, вадь змінити го так, жебу ясно учути у нюм самогласкы. На 
тото маєме словарі, у котрых ся фіксує писаня ушыткых нашых 
слов. Завданкы каждуй вошколовануй особы слїдовати за норма-
ми, представленыма в словарёх, учебникох и иншых жерелох, ко-
діфікувучых русинськый літературный язык. 

Муцна фонетична позіція про консонанты є перед самогласков 
и сонорным спувзвуком. Так же у тум случаёви, колы не знаєме як 
писати даякый консонант (спувзвук), провбуєме міняти слово так, 
жебы проблематичный консонант (на кунцёви слова, в позіції пе-
ред шумовов согласнов пишеме такый ипен спувзвук, ги перед са-
могласков вадь сонорным спувзвуком у туй самуй морфемі. Выго-
ворюєме [лет], [паріш], айбо пишеме лед, Паріж, зато же у ґенітиві 
маєме формы леда, Паріжа; пишеме п а не б у корінёви слова луп
кати, зато же у иншуй формі вербума маєме лупнути и т. п. Тото 
значить, же выходиме з фонемно-морфемного прінціпа, смысл ко-
трого є в тум, же єдна и тота сама буква має означати даяку фоне-
му єднако и в муцнуй позіції, и в слабуй позіції в керетох єднуй 
морфемы. Такый прінціп лежыть у основі русинськyй ортоґрафії.

Ідеалным має быти така сітуація, же кажда морфема корінёва, 
афіксална вадь флективна має ся писати фурт єднако. Русинська 
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ґрафіка и ортоґрафія суть фонемнї. Єдна буква азбукы обозначать 
фонему во вшыткых ї словозмінох (реалізаціёх), як бы она не зву-
чала в туй вадь инуй фонетичнуй позіції. Фонемы на письмови 
обозначаєме тым варіантом ї реалізації, котрый чуєме у ідеалных 
про неї фонетичных условіёх (у муцнуй фонетичнуй позіції), де 
якость реалізації фонемы є найлїпша. Резултатом подобного пуд-
хода є тото, же майже кажда морфема (зато же ся складать з єд-
накых фонем) пише ся майже все єднако12. Майже все зато, же 
поєднї морфемы пишеме подля традіції (пишеме, ги писали до 
нас) вадь подля фонетичного прінціпа (пишеме, ги чуєме). Также 
основной правило русинськуй ортоґрафії ‒ писати самогласкы и 
консонанты так, ги они звучать у муцных фонетичных позіціёх 
в керетох єднуй и туй же морфемы, т. е. єднако писати самі мор-
фемы. Зато в учебнуй літературі часто тот прінціп кличуть мор-
фемным вадь морфолоґічным. На нашу гадку, точнїйше буде, кедь 
мы го будеме називати фонемно-морфемным прінціпом ортоґра-
фії. Ипен вун детермінує писаня вшыткых корінёвых, афіксалных 
морфем и флексій. Єднакой писаня морфем (незалежно од їх зву-
чаня) дає нам можность легше спознавати слова з сыма морфема-
ми, што помагать нам їх легше порозуміти и прочитати.

Часть русинського правописа фунґує на фонетичнум прінціпі. 
То значить, же є у поєдных случаёх маєме варіантноє написаня 
морфем, котрой залежыть од выговорёваня. Подля того прінціпа, 
напримір, пишеме префіксы с-, з, роз-, рос- (перед самогласками 
и дзвункыма консонантами пишеме з- и роз-, перед глухыма кон-
сонантами с- и рос-), порувняй, напримір: збулшыти, звергнути, 
згрызти, ззябнути, зжыти ся, злїпити, змалїти, знервознити ся, 
зревкати и т. п., айбо скалїчити, спаковати, створити, сфалшо
вати, схопити ся, сцімборити, счухати, сшыти и т. п.; розбити, 
розварёвати, розгребсти, роздерти, розджамеґати, роздїлёва
ти, розлїновати ся, розмастити, рознести, розорати, розрізати, 
розъєдинити, розъїдати ся, розъяснити и т. п., айбо роскапча

12 Менша часть русинськуй ортоґрафії основана на традіційнум (пишеме так, ги писали 
до нас) и фонетичнум (пишеме, ги чуєме) прінціпі писаня.
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ти, росплести, россїёвати, ростерти, росцвітати, росчахнути, 
росшырити и т. п. 

Поєднї лінґвісты трактувуть шырше фонетичный прінціп, за-
числявуть гев ушыткі слова, котрі ся пишуть ипен так, ги выгово-
рювуть ся, порувняй, напримір: баба, баран, вода, голова, думати, 
думка, нога, рука, ручка, книга, перо, село, корова, небо, телефон, 
копертка и т. п., вадь у їх написанёви одміченї давнї фонетич-
нї зміны (резултаты асімілацій, черянкы заднёязычных, напри-
мір), ту бесїда за суфікс на твореня адъєктивув -цьк- у словох сло
вацькый, сотацькый, дурацькый и т. п., вадь формы порувнялных 
адъєктивув кіпа ближый, довжый, у котрых фіксованї суть резул-
таты асімілації ш позад ж (*ближшый, *довжшый и т. п.), и т. п. 

Третїй прінціп ортоґрафії – традіційный, вадь ищи го нази-
вавуть історичным, ибо часто такой писаня детерміновано істо-
ричныма фактами розвоя языка и наукы за нёго. Сякой писаня 
не все мож обяснити ученикам даякыма правилами вадь лоґіков 
языковых процесув. Зато го ищи називавуть словарным. Учителї 
кажуть, кедь хочете знати, як писати правилно тото слово, глєдай-
те го у словарёви, запоминайте го писаня раз и на все. У нашых 
ортоґрафічных правилох йсе, напримір, писаня буквы ы позад ж 
и ш (жывот, шыти и т. п.), у флексіёх адъєктивув (русинськый, 
червеный, желїзный и т. д), у керетох коріня слова (обыстя, тыж
день, кобыла и т. д.), у суфіксох –ын(я) (ґаздыня, Лемкыня, май
стрыня и т. п.), на кунцёви слов, што ся не мінявуть (по русинськы, 
позеравучы, колы, тогды и т. д.), у номінативі множыны субстан-
тивув (сыны, браты, жоны и т. д.), у формі ґенітива єднины суб-
стантивув з флексіёв -а (воды, книгы, школы, стїны и т. д.), т. е. 
фактично ушыткі случаї хоснованя буквы ы; писаня слов кіпа 
обясняти, обява, ортоґрафія, розъїдати ся, район, кельо, совєт
ськый, віднянськый, полськый, кулоары, цертіфікат, ближый, 
Маріяповч, Сібірія, Шайовпалфола, Раковцій и т. п. 
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ПИСАНЯ САМОГЛАСОК И СПУВЗВУКУВ

Писаня ы

Вокалну фонему <ы> означуєме буквов ы.
Букву ы пишеме:
В основoх слов:

– по спувзвукох к, ґ, х, г: кышка, кыселиця, ґыґати ся, хытрость, 
хыба, гыбель, гычка и т. п.;

– по спувзвукох т, д, л: утыти, дыханя, владыка, лыґати, лыс-
ый, колысати, слыза, четыри и т п.;

– по согласных п, б, м, в, ф: опыт, пыскатый, быти, бывати, 
быстрый, мы, мысль, мыти, мыш, вы, высокый, звычай, фыркну
ти и т. п.;

– согласных р, с, з: рыти, рыба, брыватый, дрыва, сытый, сын, 
посыпка, сыр, музыка, озывати ся, язык и т. п.

В поєдных словотворных морфемох:

В префіксї вы-: выдати, выберати, выдумовати, выимка, 
выставка, выробити ся и т. п.

В суфіксох:

– -ыня; -кыня: ґаздыня, кегыня, Рускыня, шефыня и т. п.;
– -ырь: пастырь;
– на кунцёви присловникув и часоприсловникув: кады, тогды, 

колы, по русинськы, лежачы, позеравучы, выбравшы и т. п.

В часткох: бы, кебы.
В злучникох: бы, жебы, кедьбы.

В флексіёх субстантивув:

‒ в формі номінатива и акузатива мн. ч. субстантивув муж. 
р. з основов на твердый спувзвук: сокы, стромы, дзвоны, Руснакы, 
Чехы, смакы, мотузкы, елефанты и т. п.;
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‒ в ґенітиві єдн. ч., в номінативі и акузативі мн. ч. субстантивув 
жун. р. на -а: жоны, вазы, козы, кобылы, пары, сестры, низины, 
мапы, нанашкы, дївкы и т. п.

В флексіёх адъєктивув, нумералій и прономін:

‒ в формох номінатива, акузатива єдн. ч. якостных и односных 
адъєктивув: красный, добрый, червенкастый, великый, дубовый 
и т. п.;

‒ в формі інштрументала. єдн. ч. якостных, односных и при-
свойных адъєктивув: далекым, высокым, новым, братовым, шов
ґорининым и т. п.;

‒ во вшыткых флексіёх мн. ч. непрямых падув адъєктивув: 
красных, красным, красныма и т. п;

‒ в пошоровых нумераліёх, прономінох и часопридавникох, 
котрі ся мінявуть подля форм адъєктивув кіпа добрый: семый, де
вятый, чый, якый, котрый, дакым, тых, ным, кликаный, битый 
и т. п. у тых же падовых формох ги у адъєктивув;

‒ в прономінох: ты, мы, вы.

Писаня самогласкы і

Вокалну фонему <і> значиме буквов і.
Букву і пишеме подля выговорёваня:

– позад непарных по твердости и мнягкости спувзвукув на містї 
історичного ѣ (ятя): біда, вітор, дві, кыпіти, міняти, місити, міх, 
пісок, терпіти, пішо, переміна, квіт, сміяти ся, на тобі и т. п.;

– на містї старого е у затвореных складох: гребінь, камінь, ре-
мінь, темінь (лишать ся там и в отвореных складох тых слов – гре
біня, каміня, реміня);

– в позіції на зачатку слова, на містї, де быв колись ять (ѣ), пи-
шеме в днешнюм языкови йотовану букву ї: їсти, їдїня, їм, їж, 
їзда, їхати; у формох ґенітива, датива и акузатива мн. ч. проно-
міны они: їх, їм.
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В флексіёх:

– в формі номінатива и акузатива субстантивув мн. ч. муж. 
и жун. рода, з основов на ч, щ, ж, дж (а жун. р. и в формі ґенітива 
и локатива єд. ч.): ночі, копачі, очі, ножі, на мажі, на меджі, по 
саджі, ощі, площі и т. п.;

– в формі локатива єд. ч. субстантивув жун. р. з фіналом на не-
парный по мнягкости/твердости спувзвук: у рыбі, на лабі, на коро
ві, на дїві, у жаливі, у ропі, на липі, у комі, на прімі и т. п.;

– у формох датива и локатива прономін я, ты: мі, тобі/ті;
– у формі датива и локатива зворотнуй прономіны: собі, на 

собі;
– у особных именох кіпа: Андрій, Антоній, Алексій, Бондій, Ґе

орґій и т. п.;
‒ у інфінітівных формох вербума кіпа: белавіти, вечеріти, здо

ровіти, мудріти, вуздоровіти, вуповісти и т. п. и в одповідных 
формох минулого часа: белавів, вечерів, здоровів, мудрів, вуздоро
вів, вуповів и т. п.;

‒ на зачатку и в серединї многых пожыченых слов: Ізраел, Ін
дія, Ірота, Вавілон, ідентітет, ідея, ілустрація, імпулс, інквізіція, 
інстінкт, інтімный, інтуіція, інфаркт, інфекція, іпсілон, історія, 
автобіоґрафія, аґітація, асімілація, гіґієна, делікатный, консті
туція, ліквідація, лішта, маріонетка, медітація, нітроґен, пензія, 
піштоль, сістема, сітуація, спеціалізація, таріфа, телевізія, ті
тул, універзітет, філолоґія, цікл, цітат и т. п.;

‒ у суфіксови -іст(а), порувняй, напримір: авантуріста, ар
тіста, комуніста, конформіста, лінґвіста, монархіста, пейза
жіста, пензіста, расіста, паціфіста, туріста и т. п.

Писаня самогласкы и

Вокалну фонему <и> записуєме ґрафемов и:

– подля выговорёваня там, де в давноруськум языкови было и, 
порувняй, напримір: бити, видїти, винити, вино, вишня, гостина, 
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дичина, звикнути, комин, косити, купити, писати, пити, близь, 
прийти, сивый, тихый, пустити, тримати, циґан, чистота, яли
ця и т. п.;

‒ по традіції пишеме на кунцёви інфінітива -ти: брати, вир
ґати, гнути, єствовати, ёйкати, зубстати, ілустровати, коси
ти, носити, писати, спати, сидїти, стояти, тросконїти, черяти 
и т. п., айбо выговорюєме звук ближый до і, порувняй: [ǀбратиі], 
[ǀвирґатиі], [ǀгнутиі] и т. п.;

‒ в інфінітивных формох на -чи: волочи, вречи, втечи, лячи, 
мочи, натовчи, облечи, обстрычи, одречи ся, помочи, проречи, рос-
печи, сїчи, стечи, товчи и т. п.;

‒ у формох вербумув 2. часованя во функції тематичнуй са-
могласкы: варити, вариш, вариме; возити, возиш, возиме, лади
ти, ладиш, ладиме; палити, палиш, палиме; ходити, ходиш, ходи
ме и т. п.; 

‒ в корінёх слов позад спувзвукув ч, щ, дз: дзиндзлик, назначи
ти, число, читавый, щирый, щипавка и т. п.;

‒ у вербумох в позіції перед мнягкым спувзвуком, порувняй, 
напримір: видїти, висїти, сидїти, завидїти и т. п.;

‒ в функції злучника и часткы: Мядяры и Русины, рукы и ногы, 
ко и не позерав и т. п.;

‒ на зачатку слова и у функції злучника и часткы: игла, ити, 
Илько, Илій, инакый, искра, Иван и т. п.

В керетох словотворных суфіксув и префіксув13:

-иско: бабиско, бетяриско, биґариско, богачиско, болотиско, 
бородиско, брехачиско, буриско, веприско, вітриско, вовчиско, во
зиско, волиско, ворониско, гадиско, головиско, голосиско, гориско, 
дївчиско, дїтиско, домиско, драчиско, добрачиско, дубиско, дура- 
 

13 Ту представляєме формалну лішту деріватув, без вызначеня фонетичных варіантув 
словотворного форманта, опредїленя мотиванта, словотворных значень, што творять 
ся з помочов того вадь иного суфікса; даєме довєдна и суфіксалнї (посланик, колик 
и т. п.), и конфіксалнї (поледиско, соплеменник и т. п.), и складносуфіксалнї (третёклас
ник и т. п.) деріваты; роздїл нашуй ґраматикы „Словотвореня“ ищи лем чекать на при-
ладженя.
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чиско, жабиско, жебрачиско, жіваниско, жолудиско, жониско, 
зайдиско, звіриско, конариско, кониско, кошариско, мацуриско, 
мітлиско, мостиско, мочариско, нїмачиско, носиско, нохтиско, 
облачиско, огниско, паниско, парастиско, простачиско, рачиско, 
сеґіниско, сомариско, хвостиско, хлописко, хлопчиско, чортиско;

-иц(я): (особа) блудниця, Богородиця, вдовиця, перелестниця, 
помочниця, преспаниця, пяниця, рожениця, сестриниця, служ
ниця,  сопутниця, трапениця, третёкласниця, учениця, цариця, 
цвіточниця, чортиця; (предмет) бараниця, безроботиця, бербе
ниця, беспутиця, білениця, білниця, блїдниця, блощиця, бовтиця, 
болниця, брусниця, былиця, быстриця, виниця, вовчиця, водолїч
ниця, глаголиця, гнилиця, головатиця, градовиця, границя, гребли
ця, громовиця, грудниця, грушковиця, гузиця, гурьчиця, гуселниця, 
ґомбиця, далниця, дéнниця, денни́ця, завушниця, кертиця, пада
лиця, палениця, печериця, пивниця, плащаниця, поледиця, полиця, 
порплиця, пословиця, птиця, пшениця, пятниця, Пятьдесятниця, 
рукавиця, синиця, сливовиця, спиця, сповідалниця, столиця, сукер
виця, таблиця, темниця, тенґериця, теплиця, троиця, удиця, ули
ця, устриця, фуявиця, худобиця, частиця, чемериця, черлениця, 
четвериця, чиселниця, чорниця, шалатниця, шаховниця, щипави
ця, яичниця, ялиця; 

-ик: Исусик, коник, колик, погарик, погарчик, прутик, путик, 
ромбик, растик, роглик, рудик, сверлик, столик, стромик, стул
чик, углик, узлик, фовтик, хлїбик, хлопик, центик, цукрик, чінґо
вик, чмілик, човник, чопик, шафелик, шорик, ярчик; тенґеричаник, 
учебник, цуцлик;

-ин(я): бандурчиня, крумплёвиня, лупиня, маковиня, мыдловиня, 
натиня, начиня, паланчиня, пиловиня, ростиня, шашовиня; бро
сквиня, ґестиня; 

-ник: атентатник, балетник, беззаконник, ногавичник, па
костник, паломник, панувник, первокласник, перевозник, переж
ник, перелестник, передник, поборник, подвижник, покрестник, 
поливалник, помочник, поручник, посланик, пудданик, путник, 
предвістник, предплатник, прелестник, преступник, пропастник, 
противник, радник, ремеселник, робутник, розбуйник, ролник, 
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скарбник, сокласник, соперник, соплеменник, сочасник, союзник, 
справник, сродник, сященик, тайник, трапеник, третьокласник, 
узник, умілник, урядник, участник, ученик, фалошник, хосножад
ник, церькувник, цвіточник, чаровник, чашник, честник, челядник, 
читалник, чиновник, чистилник, чорнокнижник, ябедник; баґаж
ник, батужник, палник, памнятник, папоротник, пилник, пішник, 
посонячник, праздник, прайник, прилучник, присловник, рочник, 
рыбник, середник, словник, співаник, творителник, тыжденник, 
уголник, умывалник, ходник, холодник, цвітник, цїлник, чайник, чу
ственик, ягодник, якостник; 

-ичный: (ту інтерфікс, асемантична прокладка -ич- меже ко-
рінём и суфіксом) ароматичный, аскетичный, параболичный, па-
тріо тич ный, первичный, песімістичный, плуралістичный, реа ліс-
тич ный, сінтаксичный, сістематичный, скеп тичный, цікличный, 
ціліндричный, шовіністичный и т. п. АЙБО лишаєме прокладку 
-іч-, кедь она є у субстантивови, од котрого є твореный адъєктив, 
порувняй: біометрія ‒ біометрічный, мелодія ‒ мелодічный и т. п., 
порувняй: біоґрафічный, історічный, ортоґрафічный, сіметрічный, 
сімпатічный, сімфонічный и т. п.;

-ив(ый), -лив(ый): багливый, бажливый, бесїдливый, доброт
ливый, жалостливый, лїнивый, пажерливый, пакостливый, пам
нятливый, переимливый, поблáжливый, позурливый, понятливый, 
похопливый, почтивый, правдивый, правдолюбивый прозурливый, 
ранивый, ревнивый, робутливый, родливый, родолюбивый, серен
чливый, сполягливый, старостливый и т. п.;

-ит(ый): габовитый, дїтваковитый, їдовитый, конарёвитый, 
пасмовитый, родовитый, хворяковитый, шпляховитый и т. п.;

-ист(ый): грошовистый, двойнистый, довгавистый, мочарис-
тый, тарканистый, тернистый, фурмистый, цятканистый и т. д.;

-ин(а): бабранина, балтина, берегóвина, біганина, біленина, бу
женина, быдлина, былина, вселячина, Лемковина, долина, новина, 
паучина, писанина, плахтина, половина, праженина, пуповина, 
раковина, середина, слабина, солонина и т. п.;

-ив(о): біотопливо, гасиво, гноиво, жниво, куриво, лазиво, мли
во, мнясиво, муриво, паливо, печиво, пиво, топливо, учиво;
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-ил(о): білило, блудило, брусило, валило, водило, гасило, глядило, 
зубило, кадило, краило, кропило, лїпило, мотовило, мочило, прави
ло, цїдило, чорнило;

-ич: Духнович, Павлович, кралёвич, носич, приймич, родич; 
-ин: бабин, жонин, материн, сестрин, колеґынин, тютчин и т. п.

В префіксови при- и предложцї при: прибывати,  приладити, 
припечи, придруляти и т. п.; при дворови, при ных, при сынови и т. п.

В падовых флексіёх подля парадіґмы:

-ови, -ёви в формі датива и локатива єд. ч. жывых субстанти-
вув муж. р.: сынови, (на) отцёви, (на) дубови, сосїдови, мужови, 
посланикови, Русинови, ученикови и т. п.;

-ами/-ями в формі інштрументала мн. ч. субстантивув муж. р., 
жун. р. и с. р.: столами, жіванами, жонами, бавками, чорнилами, 
полями и т. п.;

-и (ли) в формі локатива єд. ч. субстантивув жун. р. кіпа нуч 
‒ ночи, радость ‒ радости, масть – масти, суль – соли, область 
‒ области, совість ‒ совісти, тварь ‒ твари, церьков – церьковли 
и т. п.;

-ати/-яти в формі ґенітива, датива и локатива субстантивув с. р. 
єдн. ч. кіпа потя – потяти, мача – мачати и т. п.; 

-в формі номінатива нумералій три, четыри и в другых па-
довых флексіёх.

Писаня самогласкы е

Вокалну фонему <е> записуєме буквов е.
Пишеме ї все там, де ї ясно чуєме: веселый, веретено, верба, 

береза, лестити, перебыти, ренесанс, Сеґед, небесный, мед и т. п. 
Дале ся пише:
У корінёх вербумув кіпа: зберати, вертати, переберати, за

перти, умерти, дозерати, здерати, застелити и т. п.;
Позад шыплячых ш, ж, ч, дж кіпа: шептати, шестый, желїзо, 

женач, четыри, червеный, джем, выбродженый и т. п.
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Пишеме е и там, де чуєме на його містї зуженой е, близкой до 
и, напримір:

В субстантивох, утвореных з помочов суфіксув -ець и -ель: бе
зочливець, ґембець, жнець, клинець, отець, недуйдавець, Нїмець, 
ружанець, умілець, чистець, чужынець, благотворитель, буди
тель, быватель, писатель, покровитель, правитель, приятель, 
путователь, родитель, слухатель, учитель, цїнитель и т. п.

В словох кіпа: верьх, вечеря, гей, день, зерня, кельтунок, ленча, 
мерьковати, олень, теперь, терьх, церьков, четверь и т. п.

Там, де давнёруськой -ение ся стягло на -еня: благословеня,14 
броженя, вареня, веденя, вознесеня, завершеня, порозуменя, уве
личеня, усиленя и т. п.

На абсолутнум зачатку хоснуєме букву е лем в иноязычных 
словох, напримір: енціклопедія, електорат, епідемія, етікета, 
етнос, ефект, Европа, Еміл, Еделейнь, Ержіка и т. п.

Писаня самогласкы о

Вокалну фонему <о> записуєме буквов о. Пишеме ї в славян-
ськых и в пожыченых з иных языкув словох фурт там, де ясно ї 
чуєме: аорта, борода, воробок, гора, ґротеска, дорогый, ебоніт, 
єднако, зошыт, коцка, локша, молитва, нога, облак, пораити, род, 
сомнїв, токма, Ужгород, форґіта, холод, цоркнути, чоло, школа, 
щиро, яблонка и т. п. 

Букву о пишеме и там, де на її містї чуєме зуженый, запертый 
звук [ô], порувняй, напримір: волося [вôǀлôсꞌа], кoчія [кôǀчꞌіjа], гость 
[ǀгôсꞌтꞌ], у водї [уǀвôдꞌі], повный [ǀпôўныj], порплї [ǀпôрплꞌі], почека
ти [пôǀчекатиі] и т. п.

Букву о пишеме у керетох формотворителного суфікса -ова-,  
порувняй, напримір: бурґовати, ваковати, валяґовати, вірова
ти, гайчаковати, гамовати, ґаздовати, дебутовати, дупловати, 
енґедовати, єствовати, забановати, ілустровати, кельтовати,   

14 Повнї формы ся захранили у высокум стілї русинського языка, у церькувнуй лексицї, 
порувняй: благословеніє, Вознесеніє, Преображеніє, спасеніє, Стрітеніє, Успеніє и т. п.
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лаґовати, маніпуловати, наґланцовати, обмітовати, поносовати 
ся, погойковати, почитовати, приношовати, редіґовати, роскап
човати, сановати, cвальбовати, танковати, уновати, фарадло
вати ся, хосновати, цембровати, чаловати, шатовати, явство
вати и т. п.

В префіксох зо-, по-, предложкох попуд, по, зо, порувняй, на-
примір: зошмарити, поцоркати, покуртый; по ділёх, попуд нус, 
зо мнов и т. п.

Писаня вокалных а, у

Вокалнї фонемы <а>, <у> записуєме буквами а, у. Пишеме їх 
в домашнїх вадь позиченых словох в тых позіціёх, де їх ясно чує-
ме: ангел, баба, варити, гадина, ґанч, дати, еґзамен, єднина, жа
лива, запяток, имати, ініціал, кадысь, лаба, матїрь, навщивляти, 
она, папіря, ранц, сановати, танець, урода, фалат, хаос, цабати, 
часть, шефтовати, ягуар; азбука, бухнути, вуйкув, глубоко, дур
кати, евакуація, жунськый, зузнїти, куфер, лутрія, музыка, нуж
ка, окулярёш, прут, Румын, сушарня, тунїй, утїкнути, фунґова
ти, хустя, цурбатка, чуство, шупати ся, явур и т. п.

В префіксох пуд-, на-, за- и предложкох пуд, попуд, на, за, по-
рувняй, напримір: пудвергти, пудговорити, пудняти, пудперти и 
т. п.; задуркати, загомбати, заробок, зачмелити, нануч, намета
ти, натерти и т. п.; пуд водов, пуд хыжу, пуд стріхов и т. п.; на 
водї, за морём, за хыжов, попуд вочі, попуд ріков и т. п.

Писаня йотованых букв я, ю, є

Буквы є, ю, я пишеме намісто споїня букв й + е, й + у, й + а 
в позіціёх:

‒ позад буквох на означованя вокалных фонем (по самогласкох): 
воєнськый, даєме, удвоєный, фаєрмур, воювучый, союзник, свою, 
баяти, ваяти, краян, моя и т. п.;
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‒ на абсолутнум зачатку слова: євангеліє, євангелістськый, 
Єрусалим, єден, єденадцятка, Юла, юліанськый, юлій, юріста, 
яблонка, явеный, явленя, явур, ягнятко, ягода и т. п.;

‒ позад роздїловых твердум и мнягкум знакови (ъ, ь), котрый 
иде по спувзвукох парных подля твердости/мнягкости, де твер-
дый и мнягкый знак сіґналізувуть за твердость и мнягкость фо-
нем, порувняй, напримір: фельєтон, карьєра, курьєр, розъєдини
ти, адъєктив, конъюнктура, Вільям, розъясненя, пудъязáти и т. п.;

‒ позад иных консонантох (на самый перед по б, п, м, в), котрі 
не мавуть пары твердости/мнягкости (вадь реалізувуть ся ги все 
твердыма, вадь все мнягкыма), порувняй, напримір: бє, пю, пєме, 
субєкт, Славяне, інтервю, румяный, пясть, пятый и т. п.

Буквы я, ю, є пишеме позад парных по твердости/мнягкости 
спувзвукув (д, т, н, л, з, с, дз, ц, р) на означеня (сіґналізацію) їх 
мнягкости: дюґати, дялув, тютка, тяжкый, кенєшный, пополуд-
ню, колядованя, глєдати, плюца, глядило, слызячый, псюк, гнї ва-
ти ся, дзяма, паця, пацюркы, брюхач, рянда и т. п. В такуй позіції 
йотованї буквы означавуть лем єдну фонему (а, у, е), а не капчаня 
фонем (й + вокалный звук).

В позыченых словох в серединї слова пишеме позад вокалных 
нейотовану букву, а на кунцёви слова гласный + йотована буква 
(окрем ё), напримір: абревіатура, авіація, авдіенція, асоціація, бі
ліард, піаніста, ґеоґрафія, діоцезія, індікація, інформація, діспозі
ція, діаметер, медіум, номінація, ноутбук, паціент, рітуал, тео
лоґія, фамілія, хемія, ідеолоґія, ідея, януар и т. п.

Писаня йотовануй буквы ї

Намісто капчаня букв й + і в позіціёх:

‒ позад буквох на означованя вокалных фонем (позад самогла-
сок): поїсти, наїдати ся, переїсти, мої, двої и т. д.;
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‒ y позиченых словох на кунцёви слова (у формох номінатива 
множыны, ґенітива, локатива єднины) вокалный + йотована буква 
ї: амбіції, радіації, інстанції, конфіскації и т. д.;

‒ на абсолутнyм зачатку слова: їд, їдак, їжо, їдкый, їдовитый, 
їсти, їхати и т. п.;

‒ позад роздїлового твердого знака (ъ) на сіґналізацію йотації 
позад парных подля твердости/мнягкости спувзвукув з/зꞌ: розъ
їдати ся, зъїдaти, зъїсти;

‒ позад спувзвука б, (по котрум сіґналізує споїня й + і), напри-
мір: обїдати, обїсти.

Букву ї пишеме по парных по твердости/мнягкости спувзву-
кох (окрем р) на означеня їх мнягкости, позерай, напримір: бесїда, 
гнїв, дїрка, паздїря, дїлити, зломозїти, повтїкати, нїмый, лїто, 
кахлї, гнїздо, сїдак, пасїка, присїгати, сївер, тїло, стїна, цївка, 
цїляти ся, цїна, змацїцькати, цїдити и т. п.

Также букву ї на сіґналізацію мнягкости хоснуєме:

‒ у флективных морфемох субстантивув жун. р. з основов на 
мнягкый спувзвук (номінатив множыны, ґенітив и локатив єд-
нины), позерай, напримір: повітрулї, тровлї, копалнї, зброёвнї, пе
карнї и т. п.;

‒ у флективных морфемох субстантивув жун. р. з основов на 
твердый спувзвук (позад черянок; датив и локатив єднины): дївцї, 
мачосї, руцї, млацї, на нозї, у руцї, у плахтї, на шплясї, у цурбатцї, 
на вульсї и т. п.;

‒ у флексіёх локатива єднины поєдных субстантивув муж. р. 
з основов на твердый спувзвук (даколы позад черянок), порувняй, 
напримір: на бéрезї, на уроцї, у потоцї, на носї, у Мішколцї, на 
подї, на порозї, у лїсї, на плотї;

‒ у формох номінатива мн. ч. поєдных субстантивув муж. р. (на 
містї кунцёвых й вадь парных по мнягкости/твердости), порувняй: 
джокеї, звычаї, рої, оленї, нохтї, мозулї, жолудї, сповідї и т. п.;

‒ у флексіёх номінатива єд. ч. адъєктивув з основов на мняг-
кый консонант (на самый перед позад н) и нумералії третїй, по-



72

рувняй, напримір: великоднїй, вонкашнїй, вышнїй, домашнїй, пе
реднїй, послїднїй, пузднїй, лїтнїй, середнїй, тунїй, днешнїй и т. п.;

– в інфінітивох и формох минулого часа вербумув кіпа: блистї
ти – блистїв, задїти – задїв, збогатїти – збогатїв, видїти –  видїв, 
скавунїти – скавунїв, сиротїти – осиротїв, файнїти – файнїв и т. п.;

– в поєдных присловникох: вкрадцї, улїтї, краснї, файнї.

Писаня йотовануй буквы ё

Букву ё пишеме намісто капчаня букв й + о в домашнїх словох 
в позіціёх:

– по буквох на означованя вокалных фонем (по самогласкох): 
боёвати, розвоёвый, зброёвня, Маріёв, фаміліёв, осміёвати, чыёго 
и т. п.;

– у формох інштрументала субстантивув муж. и жун. р. єд-
нины, порувняй, напримір: днём, конём, сулёв, огнём, міхірём, мо
зулём, особостёв, попрём, потятём, ферталём, печатёв, тварёв, 
цїлёв и т. п.;

– у формох ґенітива субстантивув жун. р. множыны, порувняй, 
напримір: бомбулёк, з валёк, кривулёк, пулёк, учителёк, цибулёк 
и т. п.; 

– у формох локатива субстантивув муж. р. множыны, порув-
няй, напримір: случаёх, малярёх, пастырёх, качатёх, місяцёх, ма
чатёх и т. п.;

– в пожыченых словох як в серединї слова, так и на кунцёви 
слова пишеме намісто ё по вокалови ги капчаня самогласкы і + о: 
бібліотека, міліон, патріот, період, піонер, пріорітет, радіов, се
ріозный, фізіолоґія, шпіон, Токіо и т. п.;

– на абсолутнум зачатку слов: ёвлач, ёвсаґ, ёй, ёйк, ёйканя, ёй
кати, ёйкливый, ёйкнути, ёр, ёры;

– по роздїловум твердум знакови (ъ) позад парного подля твер-
дости/мнягкости спувзвука з на сіґналізацію йотації: зъёйкнути.

– АЙБО в пожыченых словох як на абсолутнум зачатку сло-
ва (и поєдных формох прономіны вун), так и в поєдных случаёх 
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позад вокалных буквох намісто буквы ё ся пише капчаня й + о, 
порувняй: Йоан, Йовжій, Йовжка, йовнотанка, його, йоґ, йоґа, йо
ґурт, йод, Йозеф, Йолана, йому, Йордан, Йорданія, Йосиф, Йотьо; 
байонет, Болдоґкёваролйо, майонез, майор, майоран, майорат, 
майордом, Ню Йорк, пейоратив, пейоративный, Шайовпалфoла, 
Шайовпетрі, Шайовсёґед, Шаторолйоуйгель; 

– АЙБО у словох вельо, вельочестованый, даскельо, завельо, 
Йотьо, кельо, навeльо, накельо, нательо, невельо, няньо, овельо, 
тельо намісто буквы ё пишеме ьо;

– букву ё пишеме по парных по твердости/мнягкости консо-
нантох (д, т, н, л, з, с, дз, ц, р) на означеня мнягкости консонантув: 
парадёш, парадёшка, парадёшный, парадёшство, парадёшыти 
cя, Патёд, путёвый, третёкласник, фатёл, бузёк, теперішнёсть, 
синёокый, єдноднёвый, малёвати, сёгоручный, сёгочасный, Ша
йовсёґед, дзёвбати, цёмати и т. п.;

– у поєдных пожыченых из руського языка фаміліёх кіпа: 
Журавлёв, Новосёлов и т. п.

Писаня мнягкых спувзвукув

Мнягкі спувзвукы дꞌ, тꞌ, нꞌ, лꞌ, зꞌ, сꞌ, ʒꞌ(дзꞌ), цꞌ, рꞌ пишеме двоя-
кым кіпом:

‒ хоснувучы мнягкый знак (ь),
‒ хоснувучы йотованї буквы (є, ё, ї, ю, я).

Мнягкый знак (ь) хоснуєме на означеня мнягкости в позіції 
меже консонантами в серединї слова вадь на його кунцёви, по-
рувняй, напримір: борьба, ганьбливый, дарьмо, куньгов, мацїць
кый, полськый, просьба, пулька, пятьтысячка, русинськый, судь
ба, сьте, сьме, сядьте, уґочанськый, учительство, файненькый, 
фітькати, флынькати и т. п.; задарь, кось, матїрь, мудрость, по
ломінь, предсїдатель, путь, сеґінь, суль, отець, шовдарь, ярь и т. п.

Йотованї буквы хоснуєме на означеня мнягкости консонантув 
в позіції перед самогласками [а, у, е, і, о] вадь на кунцёви слова, 



74

порувняй,  напримір:  бесїда, валюх, видїти, дяловати, глєдати, 
тягнути, взяти, руждя, валягув, колїно, розъїдати ся, прятати, 
посонячник, дзёвб, дюндюрик, любити, лячи, позавтрю, псюк, ро
спозїровати, синїй, сїдати, тїл, тунїй, тютка, фатюв, файнїти, 
фіґлёвати, цїцяти, цёмати, швінґлёвати и т. п. 

Майчастїйше мнягкый знака (ь) хоснує ся при твореню адъєк-
тивув, зато же є у майреґуларнум суфіксови -ськ-, порувняй, 
напримір: боршодськый, будайськый, будапештськый, вармед
ськый, віднянськый, воєнськый, діректорськый, европейськый, 
маріяповчанськый, комловшськый, нїредьгазськый, мучонськый, 
пастырськый, републиканськый, севлюшськый, товмачськый, 
ужанськый, фармерськый, хлопськый, циґанськый, цімборськый, 
швабськый и т. п.

В русинськуй ортоґрафії єдным из універзалных є закон шпо-
рованя средств, сутность котрого мож пояснити просто: кедь ма-
єме можность выхосновати намісто двох букв єдну, реалізуйме 
тото!15 У хоснованю мнягкого знака на позначеня мнягкости кон-
сонантув тот закон фунґує так, же кедь суфікс -ськ- прикапчує ся 
ку основі на мнягкый консонант, тогды мнягкость ся позначать 
лем у суфіксови, порувняй, напримір: вармедя ← вармедськый, ві
тязь ← вітязськый, Мучонь ← мучонськый, Польща ← полськый, 
малярь ← малярськый и т. п., мягкость консонантув основы мо-
тивантув дꞌ, зꞌ, нꞌ, лꞌ, рꞌ не дустає спеціалного знака мнягкости (ь), 
записує ся буквами на позначеня твердого спувзвука. Айбо по 
твореню адъєктива з помочов суфікса -ськ-, т. е. ґрафічнуй комбі-
нації д + ськ(ый), з + ськ(ый), н +ськ(ый), л + ськ(ый), р + ськ(ый) 
їх мнягкость зустає актуалнов! Ибо подля закона асімілації по 
мнягкости в русинськум языкови, каждый носитель русинського 
літературного языка (и вечшыны діалектув) выговорює тото писа-
ня ипен […цꞌ:кыj], […сꞌ:кыj], […нꞌсꞌкыj], […лꞌсꞌкыj], […рꞌсꞌкыj] и т. п. 
Теперь єден реторичный вопрос. Нач тратити спеціалну букву на 

15 У роздїлї „Ґрафіка“ споминали сьме за сей закон, колы пудтрымовали хоснованя буквы 
ё, котра дає можность шпоровати знакы на позначеня мнягкости; кедь є можность за-
писати слово малёвати и т. п. з помочов вусям буквох, нач писати го з помочов девятёх 
‒ мальовати и т. п.?
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позначеня мнягкости парных по твердости/мнягкости (ту д, з, н, л, 
р), кедь они реґуларно, т. е. закономірно тоту мнягкость дуставуть 
перед слїдувучым мнягкым консонантом сꞌ?

‒ не позначаєме мнягкость л, р кунцёвуй основы сперед суфікса 
-н(ый) и вдну його фонетичных варіантох -алн(ый), -елн(ый) и -ар
н(ый), -ен(ый), -ан(ый) з общым словотворным значенём адъєктив-
ности, порувняй, напримір; аґілный, адвербіалный, актуалный, 
аморалный, артеріалный, афіксалный, бактеріалный, баналный, 
бездарный, бестварный, благословеный, буквалный, бывалный, 
вербалный, вертікалный, віртуалный, вулґарный, ґеніалный, ґло
балный, деталный, документалный, елементарный, єпархіалный, 
изглядователный, ідеалный, калный, клерікалный, колосалный, 
комп лементарный, кроникалный, купалный, лабіалный, лїталный, 
мак сімалный, матеріалный, мобілный, моралный, музыкалный, 
навал ный, началный, нехарный, нормалный, обручалный, огрі-
вал ный, офіціалный, популарный, прінціпіалный, просителный, 
 прощалный, райбалный, русалный, сексуалный, слободителный, 
со ці ал ный, спасителный, cумарный, театралный, учителный, 
фес ті вал ный, читалный, чуствителный и т. п.;

‒ не пишеме мнягкый знак на кунцёви поєдных слов, порув-
няй: акварел, морал, фестівал, панел; а субстантивы контрола 
и парола суть жунського рода.

Особости писаня л в русинськум языкови мож пояснити двома 
причинами:

Слова з л на кунцёви основы вадь у керетох суфіксув трафили 
до русинськых діалектув и літературного языка на теріторії Цен-
тралнуй Европы на самый перед из западно-славянськых и ма-
дярського языкув, де л є непалаталізованоє;

В русинськум языкови л (на роздїл од иных восточно-славян-
ськых языкув) є середнёє, а не заднёє, и выговорює ся мало ин-
шак, ги в языкох-донорох;

Что ся тыче позначеня мнягкости у русинськуй ортоґрафії, за-
значиме ищи, же
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‒ не одзначаєме на письмови асімілацію по мнягкости спувзву-
ка р и л у фонетичных варіантох суфікса -н(я) ‒ -арн(я) и -алн(я) 
з общым словотворным значенём предметности, порувняй, на-
примір: білетарня, бужарня, бывалня, горчарня, дрыварня, кавар
ня, мнясарня, плаварня, сортовалня, спалня, сушарня, цукрарня, 
чекалня и т. п.;

– захраняєме на письмови мнягкость фіналa мотиванта (имен 
особ, утвореных з помочов суфікса -тель) у деріватох з суфіксом 
-ств(о) з общым словотворным значенём абстрактности, порув-
няй, напримір: выдавательство, дїятельство, доказательство, 
жытельство, обывательство, покровительство, правительство, 
предсїдательство, приятельство, учительство, языкознатель
ство и т. п.;

‒ айбо НЕ захраняєме мнягкость кунцёвых консонантув рꞌ и нꞌ, 
у деріватох кіпа гандлярство, горчарство, звірство, зїлярство, 
лінґарство, малярство, леґінство и т. п., хоть и они суть утворенї 
од субстантивув на мнягкый фінал основы, порувняй: гандлярь, 
горчарь, звірь, зїлярь, лінґарь, малярь, леґінь. И само собов не фік-
суєме мнягкость там, де ї не было, порувняй, напримір: жіван
ство и т. п.;

‒ нормы нашого писаня узаконювуть поєднї давнї фонетичнї 
сістемнї зміны, од основ субстантивув з фіналным к адъєктивы 
ся творять з помочов суфікса -цьк(ый), порувняй: америцькый, 
африцькый, бунтовницькый, вандрувницькый, відицькый, власт
ницькый, вояцькый, гайдуцькый, гайницькый, римокатолицькый, 
ґрецькый, дївоцькый, дїтвацькый, добрацькый, жебрацькый, збу
йницькый, католицькый, научницькый, передняцькый, пияцькый, 
простацькый, путницькый, ґрекокатолицькый, робутницькый, 
розбуйницькый, руснацькый, словацькый, сотацькый, сотруд
ницькый, трaпеницькый, турецькый, урядницькый, фалошниць
кый, фешацькый, чиновницькый, чудацькый и т. п.;

‒ при твореню адъєктивув з помочов суфікса -ськ- од слов з фі-
налным с и з стає ся стягнутя сїх спувзвукув (выпаданя), позерай, 
напримір: Нїредьгаза ← нїредьгаськый, Рус ← руськый, Одеса ← 
одеськый, югас ← югаськый и т. п.;
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‒ подобный процес ся одбывать и при капчанёви суфікса -ськ- 
ку основам на ш и ж в нашуй бесїдї, айбо такой выговорёваня 
не кодіфікованой у нашуй ортоґрафії, порувняй, напримір: варош 
← варошськый, ковдош ← ковдошськый, Комловшка ← комлов
шськый, немеш ← немешськый, Паріж ← паріжськый, Прага ← 
пражськый и т. п.;

‒ у поєдных случаёх на стрічі „неблагозвучных“ консонан-
тув на гатарі морфем стає ся появленя інтерфіксув (вставок) меже 
ныма, порувняй, напримір: Бачка ← бачванськый, Береґ ← бере
жанськый, Відень ← віднянськый, Галичина ← галичанськый, го
род ← горожанство, Маґомед ← магомеданськый, Маріяповч ← 
маріяповчанськый.

Мнягкый знак также хоснуєме:

– в суфіксох -еньк(ый), порувняй: біленькый, блїдненькый, ве
селенькый, голенькый, друбненькый, єдненькый, квасненькый, 
кур тенькый, маленькый, миленькый, молоденькый, новенькый, 
простенькый, саменькый, сїренькый, слабенькый, солоденькый, 
старенькый, тепленькый, тихенькый, тоненькый, узенькый, фай
ненькый;

– в ґенітиві мн. ч. субстантивув жун. р. з фіналом на -ня, напри-
мір: вишня – вишень, дыня ‒ дынь, канцеларня ‒ канцеларень, Лем
кыня ‒ Лемкынь, машталня ‒ машталень, ночованя ‒ ночовань, 
черешня – черешень, стайня – стаєнь и т. п.;

– в ґенітиві мн. ч. субстантивув жун. р. на -ця (-цї), напримір: 
бараниця ‒ бараниць, бербениця ‒ бербениць, блудниця ‒ блудниць, 
брусниця ‒ брусниць, быстриця ‒ быстриць, вдовиця ‒ вдовиць, 
виниця ‒ виниць, кертиця ‒ кертиць, нїчелниця – нїчелниць, но
гавицї ‒ ногавиць, одданиця ‒ одданиць, околиця ‒ околиць и т. п.; 

– позад т у флектівнуй морфемі 3-юй особы єдн. и мн. ч. фор-
мы теперішнёго часа, порувняй, напримір: робить – роблять, ви
дить – видять, лежыть – лежать и т. д. (айбо поєднї вербумы 
мавуть форму: бере, каже, мыє ся и т. п., у котрых лем у формі 
множыны ся пише -ть: беруть, кажуть, мыють ся и т. п.);
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– позад кунцёвого спувзвука (парного по твердости/мнягкости) 
у формох імператива кіпа: берь(те), шмарь(те), вадь ся (вадьте 
ся), варь(те), возь(те), задїнь(те), завадь(те), нось(те), орь(те), 
паль(те), ходь(те) и т. п., АЙБО: каж(те), коп(те), меч(те), 
 муч(те), повіч(те), трим(те) и т. п.;

– позад р на кунцёви слова вадь склада, порувняй, напримір: 
теперь, генґерь, говгерь, дарьмо, задарь, змерькати ся, мерькова-
ти, церьков, четверь, ярь, бурь (од буря), зурь (од зоря) и т. п., 
АЙБО: вертати, обернути, терпіти, Карпаты, куртати, перла, 
прозурливость, пажерливый и т. п.;

– в субстантивох имен особ и назв предметув, утвореных з по-
мочов реґуларного в русинськум языкови суфікса -арь и унікал-
ного -ырь, порувняй, напримір: архіварь, бабкарь, бадоґарь, ба
каларь, балеґарь, банкарь, бударь, коминарь, мочарь, мытарь, 
пастырь, патикарь, пекарь, піґарь, плеткарь, поштарь, пчоларь, 
рыбарь, склепарь, словарь и т. п.;

– в субстантивох имен особ и назв предметув, утвореных з по-
мочов реґуларного в русинськум языкови суфікса -ець, порувняй, 
напримір: агнець, бабинець, безочливець, блазинець, братранець, 
бурґованець, валець, горнець, єднодумець, заблудженець, клинець, 
копылець, коравець, Мукачовець, недуйдавець, Нїмець, палець, 
столець и т. п.

В пожыченых словох:

‒ в руськых фаміліёх, напримір: Дьяконов, Панкратьєв, Третья
ков и т. п.;

‒ позад мнягкых консонантув перед я, ю, є, ї, ё на сіґналізацію 
йотації в тых словох, напримір: ательєр, марсельєза, Кордільєры, 
Мольєр, Ньютон, рантьє, фельєтон и т. п. 

В русинськум языкови НЕ помнягшуєме:

– консонант з в словох кіпа: близкый, мерзкый, низкый, узкый, 
ховзкый, язкый и в словох, утвореных од ных з помочов суфікса 
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з абстрактным значенём -ость, порувняй: близкость, мерзкость, 
низкость, узкость, ховзкость, язкость;

– фінал пожыченых слов на -ор, -ер: авдітор, автор, аґресор, 
аґітатор, адміністратор, акомпаніатор, акумулатор, аліґатор, 
амбасадор, аніматор, арбітер, архіпрезвітер, барометер, бах
тер, бловдер, брокер, доктор, педіатер, професор, шофер и т. п.;

– ґамбові и шыплячі спувзвукы б, п, м, в, ф; ж, ч, ш, щ (не-
парнї подля твердости/мнягкости), зато позад ных не хоснуєме 
мнягкый знак, позерай, напримір: бав (імператив од бавити), роб 
(од робити), біоґраф, вусям, ріж (од різати), нуч, ходиш, ватрищ 
(форма ґенітива мн. ч.) и т. п.;

‒ в пожыченых словох не пишеме мнягкый знак позад л на кун-
цёви и в серединї слова, напримір: автомобіл, асфалт, албатрос, 
Базел, булдоґ, Вілсон, ґолф, делфін, Лінколн, Мішколц, Нелсон, Фел
шовадас, філм и т. п., а слово маґістрала у нас жунського рода;

‒ в словох кіпа: Бігар, варвар, вашар, вінєта, Мадяр и т. п.

Писаня спувзвукув в керетох префіксув

Префіксы, котрі ся кончавуть на спувзвукы, пудпадавуть в ру-
синськум языкови пуд явленя реґресивнуй асімілації. То значить, 
же выговорёваня послїднёго спувзвука в префіксови приспосо-
блює ся ку выговорёванёви зачаточного спувзвука слова, од ко-
трого ся творить деріват. Сяка фонетична сітуація детермінує 
двоякой писаня капчаня звукув на морфемнум гатарі. 

З єдного бока, правила писаня голосять:

‒ же префіксы об-, од-, над-, пуд-, перед-, пред- пишеме подля 
фонемно-морфемного прінціпа, то значить, же кунцёвый спувзвук 
префікса фурт зустає без зміны (не позеравучы на його выго-
ворёваня), порувняй, напримір: оббрытвати – обскубати, обгло
дати ‒ обсхнути, одберати – одслужыти, одмывати – одкрыва
ти, надгрызти – надтяти, наддурити – надкусити, пудбивати 
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‒ пудпоровати, пудвергти ‒ пудкапчати, передвчерашнїй ‒ перед
послїднїй, предвидїти ‒ представляти, преднаміра ‒ предплата 
и т. п., де, ги видиме, перед самогласками и сонорныма, и перед 
дзвункыма и глухыма спувзвуками пишеме префіксы все єднако!

З другого бока:

‒ префіксы з-, с- роз-, без-, рос- и бес- пишеме подля фонетич-
ного прінціпа; то значить же маєме писати так, ги чуєме: перед 
самогласками, перед сонорныма и дзвункыма спувзвуками мають 
ся писати префіксы з-, роз- и без- а перед глухыма спувзвуками 
(п, ф, х, к, т, тꞌ, ш, с, сꞌ, ц, ц‘, ч) мають ся писати префіксы с-, рос- 
и бес-, порувняй, напримір: збабрати, звести, зголосити ся, здї
ти, зекономити, ззябнути ся, зладити, змацїцькати, зношеный, 
зраменый, зучастнити ся, зъєдинити, зъїсти и т. п.

АЙБО: сплїснїти, сфалшовати, сховзнути ся, скапчати, стра
тити, стїкати, сшывати, ссинїти, ссїдати ся, сцопкати, сцяпка
ти, счаловати и т. п.;

‒ безазбучный, безбожный, безвадный, безгрішный, бездяч
ный, безжывотный, безземелный, безименный, безідейный, без
личный, безнадїйный, безовочный, безродный, безучастный и т. п.

АЙБО: бескывный, беспомочный, бессердечный, бестварный, 
бесхосенный, бесцїнный, бесчуственый, бесшіновый и т. п.;

‒ розберати, розварёвати, розгнївати ся, роздерти, розджа
меґати, роздруляти, роздїлити, роззвідовати, розлїновати ся, 
розмереґовати, розорати, розрізати, розъїдати ся и т. п.

АЙБО: роспукнути ся, росфасовати, росхапати, роскапчова
ти, рострепати, ростїгати, росшыряти, россміяти ся, россїя
ти, росцвітати, росцяпкати, росчепарёвати и т. п.

У поєдных случаёх в цїлёх благозвученя меже кунцёвым спув-
звуком префікса и началным звуком мотиванта, т. е. на гатарі 
морфем (де ся сходжувуть нараз три спувзвукы -збр-, -згн-, -злл-, 
-зрв-, -зсл-, -зск-) обявлять ся асемантична прокладка (інтерфікс) 
у формі самогласкы о, порувняй, напримір: розобрати, розогна
ти, розолляти, розорвати, розослати зоскаковати, зоскочити, 
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зошалїти, зошывати, составити, составляти, состояти, состо
яти ся.

У поєдных случаёх стрічать ся и двоякой писаня, порувняй, 
напримір: зошывати ‒ сшывати.

– суфіксы -ов(ый), -ёв(ый) пишеме в адъєктивох реґуларно, 
и там, де в украинськум языкови, напримір, хоснувуть -ев(ий), 
-єв(ий), вадь даякый другый суфікс, порувняй, напримір: ака
цовый, алумініовый, ансамбловый, антівірусовый, атомовый, 
бежовый, безмоторовый, беспроцентовый, буджетовый, ваніл
ковый, вексловый, водостоковый, годиновый, готеловый, цімен
товый, чоколадовый, шанцовый, ягодовый и т. п., порувняй также 
словокапчаня з посесівныма адъєктивами: Андріёва жона, Васи
лёва дївка, зятёва хыжа и т. п.

Писаня спувзвука в

Лабіоденталный и білабіалный дзвункый спувзвук [в] ся озна-
чать буквов в, напримір: вага, вадасити, ваковати, валовшный, 
Ватікан, везти, вертеп, вишня, Водокщи, вусям, сова, повысоко, 
повісти, славный и т. п.

Букву в хоснуєме:

на містї кунцёвого л, што заперать склад и мінить ся на в:

‒ в законченю минулого часа 1-уй, 2-уй и 3-юй особы єд. ч. 
муж. рода: я видїв, ты чекав, вун лїтав и т. п.; у отворенум складї 
ся ту хоснує л: видїла, чекала, лїтала и т. п.;

‒ в капчанёви -ов- з давнёго -ол- меже спувзвуками: вовна, 
выповнити, пув, довгый, довжность, довжен, жовтый, товчи, 
човен и т. п.;

‒ ги префікс и предложка (в-/во-, в), напримір: ввести, вкласти, 
вписати, вмістити, войти; в Будапештї, в церьковли, в ногавицёх, 
в новинцї, в селї, в путёви и т. п.;
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‒ в окремых формох слов во вшыткых позіціёх, напримір: сло
во – слов, корова – коров, рукав – рукава и т. п.;

‒ в формі ґенітива и акузатива мн. ч. субстантивув муж. р., на-
примір: Русинув, вовкув, сулакув, коликув, грабув, конюв, стульцюв 
и т. п., а также в посесівных адъєктивох муж. р. кіпа отцюв (ан
цуґ), братув (компютер), учителюв (столець) и т. д.;

‒ в русинськум языкови суть и слова з протетичным (встав-
ным) в, порувняй, напримір: воко, вопрос, вувця, вувчарь, вугол, 
вульха, вун, вуста, вусям и т. п.

Нормы нашуй ортоґрафії доволявуть хоснованя и двоякого пи-
саня такых слов:

‒ слова, у котрых доволенї суть черянкы звукув у/в, о/в: дооко
ла – довкола, обувати – вбувати, обути – вбути, обы – вбы, огень 
‒ вгень, одївати ‒ вдївати, одїти ‒ вдїти, озвати ся ‒ взвати ся, 
озывати ся ‒ взывати ся, она ‒ вна, они ‒ вни, оно ‒ вно, операти 
ся – вперати ся, оперти ся – вперти ся, оріх – вріх, отець ‒ втець, 
охабити ‒ вхабити, охабляти ‒ вхабляти, оцапіти ‒ вцапіти, 
очаловати ‒ вчаловати, очмелити ‒ вчмелити, ошалїти ‒ вша-
лїти, убалити ‒ вбалити, уважати ‒ вважати, уверьх ‒ вверьх, 
увидїти ‒ ввидїти, углуб ‒ вглуб, угрубнути ‒ вгрубнути, ударити 
‒ вдарити, удати ся ‒ вдати ся, удень ‒ вдень, удну ‒ вдну, уєдно 
‒ вєдно, уженити ся – вженити ся, ужé ‒ вже, уздовж ‒ вздовж, 
узимі ‒ взимі, узнати ‒ взнати, указати ‒ вказати, указовати 
‒ вказовати, укотити ‒ вкотити, укусити ‒ вкусити, улапити 
‒ влапити, улїтї ‒ влїтї, уложыти ‒ вложыти, улоны ‒ влоны, 
умерти – вмерти, уновати ‒ вновати, упасати ‒ впасати, упасти 
‒ впасти, уперати ‒ вперати, упознавати ‒ впознавати, упувночы 
‒ впувночы, уразити ‒ вразити, уректи ‒ вректи, уродити ‒ вро
дити, усалашыти ся ‒ всалашыти ся, усе ‒ все, усилу ‒ всилу, уси
пати ‒ всипати, уснути ‒ вснути, успокоити ‒ вспокоити, уста
вати ‒ вставати, установити ‒ встановити, устати ‒ встати, 
устигати ‒ встигати, усяды ‒ всяды, утечи – втечи, утерати 
‒ втерати, утерати ся ‒ втерати ся, утерпати ‒ втерпати, 
утерпнути ‒ втерпнути, утерти ‒ втерти, утихати ‒ втихати, 
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утихнути ‒ втихнути, утїкати ‒ втїкати, утїкнути ‒ втїкну
ти, утїха ‒ втїха, утїшати ‒ втїшати, утрачати ‒ втрачати, 
утыти ‒ втыти, ухопити ‒ вхопити, уцїряти ‒ вцїряти, учало
вати ‒ вчаловати, учемерити ся ‒ вчемерити ся, учера ‒ вчера, 
учитель ‒ вчитель, учителька ‒ вчителька, учмелити ‒ вчмелити, 
учути ‒ вчути, ушорити ‒ вшорити, ушытко ‒ вшытко, ушыток 
‒ вшыток, уяры ‒ вяры;

‒ слова з зачаточныма звуками о, у и з протетичным в: око ‒ 
воко, очі ‒ вочі, узкый – вузкый, уйко ‒ вуйко, острити – вострити 
(гострити), острый ‒ гострый, уста ‒ вуста, углик ‒ вуглик, уг
ловый ‒ вугловый, углёвый ‒ вуглёвый, угля ‒ вугля, угляный ‒ вуг
ляный, угол ‒ вугол, удиця ‒ вудиця, ýже ‒ вýже, узел ‒ вузел, узкый 
‒ вузкый, узлик ‒ вузлик, узлити ‒ вузлити, узшый ‒ вузшый, улиця 
‒ вулиця, ухатый ‒ вухатый, ухач ‒ вухач, ушко ‒ вушко.

Дуплованя спувзвукув

Дуплованї буквы ся пишуть:

‒ в трёх вербумох на зачатку корїнёвуй морфемы: ссати, лля
ти, ззути и в деріватох од ных (ззутый, налляти, выссати и т. п.);

‒ при збігови єднакых спувзвукув;
– префікса и корїня, порувняй, напримір: безземляш, ззябну

ти ся, обберати, оддїляти, оддавати ся, пудданик, росстелити, 
ссыпати и т. п.;

– кунця основы и зачатку суфікса, порувняй, напримір: вина ‒ 
безвинный, день – денный, глубина ‒ глубинный, імунітет ‒ імун
ный, повиновати ся ‒ повинный, стїна ‒ настїнный, хосен – хо
сенный, цїна ‒ цїнный и т. п.; дуплованя ся захранює и в деріватох 
з суфіксом -ость, порувняй, напримір: повинность, хосенность, 
цїнность и т. п.
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ПИСАНЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ

В русинськум языкови ся проявлять тота тенденція писати ино-
язычнї слова на основі прінціпув, хоснованых при писаню домаш-
нїх слов. То значить, же писаня чужых слов ся приспособлює до їх 
выговорёваня, а не писаня у чужум языкови. Поєднї з позиченых 
даколы уже ся и не принимавуть носителями русинського языка 
ги чужі, порувняй, напримір: адреса, амбрела, апетіт, барацка, 
біґлязь, варош, ґавалїр, ґараж, доктор, керт, райбати и т. п.), а 
другі, котрі ся чувуть иноязычныма и днесь, даколы зуставуть не-
змінныма (бренді, дербі, журі, каное, кімоно, комбі, меню и т. п.)

Айбо основна маса ся адаптує до русинського языка.

При писаню иноязычных слов тримлеме ся такых основных 
прінціпув:

– спувзвук л пишеме вечшынов без помнягшеня, порувняй, на-
примір: албатрос, ареал, блок, ґолф, желе, ініціал, колонія, леґен
да, лекція, маґістрала, маларія, пулт, соло, телеґрам, філм, Базел, 
Брусел, Палермо, Нелсон, Рафаел и т. п.;

– ґ и г пишеме подля їх выговорёваня в языкови донорови, зато, 
напримір: аґітація, аґресор, гіґієна, ґен, ґітара, лінґвістіка, геґе
мон, гектар, гіпі, гокей, гумор, гурка; Аґіца, Ґабор, Ґабріела, Ґалі
лея, Ґёрёмбёль, Гамлет, Гайдудороґ, Геёвкерестур, Гавана, Голан
дія, Ґреція и т. п.;

– иноязычнї капчаня f, ph реалізувуть ся в русинськуй орто-
ґрафії вечшынов буквов ф, порувняй, напримір: афект, ефект, 
офіціалный, трансфер, тріумфовати, фавна, фактор, факултет, 
фармер, февдалізм, фенол, фіґура, форма, фонетика, філозофія; 
Франція, Фелшовадас и т. п.; айбо капчаня th обычайно пишеме, 
хоснувучы букву т, порувняй, напримір: Атены, бібліотека, ка
тедра, етер, ортодоксалный, ортоепія, ортоґрафія, театер, мі
толоґія и т. п. Имена пишеме: Фюлёп, Штефан, Єфрем, Федор, 
Теодор, Ференц, Франц и т. п.;
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– дуплованї спувзвукы передаєме частїйше лем єднов буквов, 
напримір: акумулація, апелатив, белетрія, бруто, віла,  віланька, 
Ґабріела, ґрупа, інтелектуалный, колектив, комісія, лібрето, не-
то, сума и т. п., лем поєднї традіційно пишеме з дуплованыма 
буквами, порувняй: Анна, манна, панна, меццосопран, Бюттёш, 
Сугакаллов; збіг єднакых спувзвукув пишеме лем тогды, коли но-
ситель русинського языка добрі познає структуру чужого слова, 
знає оддїлити префікс од коріня, порувняй: інтерреґіоналный, 
сурреалізм; вадь у керетох чужого слова кіпа: Бетті, Міллер, Рус
со, Торрічеллі, Шіллер и т. п.;

– зачаточной j пишеме подля выговорёваня у языкох-донорох, 
напримір: Жанна, жабо, журі, Джерсі, джез, Джейм, хунта, 
Хіменес и т. п.;

– зачаточнї іе (hie), je передаєме через є, напримір: єроґліф, Єн
сен, Єсперсен, Ємен, Єна, Єрусалим, єзуіта и т. п.;

– зачаточнї іо, уо, jo передаєме через йо, порувняй: йод, Йорда
нія и т. п.;

– зачаточнї іа, уа, jа передаєме через я, порувняй: януар, ямб, 
ярд, яхта, Ява, Японія, Якобсон, Ян и т. п.;

– зачаточнї iu, yu, ju передаєме через ю, напримір: юбілей, юс
тіція, Юда, Юдіта, Юкон, юлій, югас, Юнґ и т. п.;

– і, y, eu в позіції меже вокалныма передаєме через йотовану 
букву, напримір: лоялный, плеяда, фаянс, конвеєр, фоає, Фоєрбах, 
Ґоя и т. п.;

– i, у в залежности од позіції передавуть ся так:

а) на зачатку слова пишеме і: ідеал, інструкція, інтензивный, 
інтуіція, Іліада, Індія, Іспанія, Італія, Ібсен, Ізабела и т. п.;

б) по консонантных перед вокалныма пишеме і, напримір: ар
теріалный, ґеніалный, діалектика, індустріалізація, матеріал, 
соціалізм, фіалка, аудіенція, гіена, кліент, аксіома, колекція, соці
олоґія, радіус, тріумф, партія и т. п.;

г) іа на кунцёви слова реалізуєме через -ія, напримір: артерія, 
індустрія, історія, конференція, хемія, Ґреція, Ґарсія и т. п.;

ґ) і по консонантных во властных назвох перед далшым кон-
сонантным и на кунцёви слова реалізуєме як і, напримір: Алґірія, 
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Анрі, Антарктіда, Бразілія, Велика Брітанія, Вошінґтон, Ґрімм, 
Дідеро, Дізел, Дікенс, Еґіпет, Едінбурґ, Замбезі, Капрі, Мадрід, Мі
сісіпі, Наґасакі, Ніл, Овідій, Паріж, Ріґа, Россіні, Сіцілія, Тіціан, 
Ціцеро, Чікаґо, Шіллер и т. п., айбо – Америка, Арґентина, Арктик, 
Атлантик, Африка, Єрусалим, Палестина, Рим;

д) і пишеме также в несклонных словох в позіції по консонант-
ных в серединї и на кунцёви слова, напримір: журі, мерсі, парі, 
таксі, ґратіс, піаніссімо и т. п.;

е) і пишеме по консонантох б, п, м, в, ф, г, ґ, к, х, л, н перед 
далшым консонантом, напримір: архів, вібрація, гімн, кіло, кі
лоґрам, кілінч, кіно, література, лоґіка, мікрофон, пілот, спірі
тус, філм, хімера, хірурґ и др.; АЙБО ґрафика, Китай, Христос, 
христіанство, христіан;

ж) і пишеме и по консонантох д, т, з, с, ц, ж, дж, ш, р перед 
далшов консонантнов буквов, напримір: дізайн, дікція, діректор, 
діплома, тіповый, тіран, тітул, андезіт, позіція, сімпатія, сісте
ма, сіруп, цітат, цікл, жілетка, джінсы, шіфровати, різіко и др., 
айбо – електрика, фабрика, фактично, музыка, фізика и т. п.;

– е вечшынов реалізуєме через е, напримір: абітуріент, авдіен
ція, еґо, енерґія, естетика, ентузіазм, етапа, ідеал, театер, екс
перт, кефа, ліцей, паціент, Европа, Еґер, Евфрат и т. п.;

– oe, ö, ő ся передавуть буквов ё вадь е, напримір: Ґетінґен, 
Ґёрёмбёль, Дёндёш и т. п.

Роздїлові ъ, ь (твердый и мнягкый знак) в иноязычных словох 
пишеме на основі тых правил, што и в домашнїх, порувняй, на-
примір: адъютант, адъєктив, Женевєва, інтеръєр, карьєра, мар
сельєза, премєр-міністер, Рівєра, субєкт, Пємонт, Барбє, Монте
скє, Мольєр, Ньютон, Севілья и т. п. 

Діфтонґы аu, оu реалізуєме вечшынов через ав, ов, напримір: 
авґуст, авдіенція, авдіторія, авдітор, Австрія, автентичный, ав
тор, кловн, павза, фавна, Фавст и т. п.

Кунцёві -tr, -dr передаєме через -тер, -дер, напримір: бароме
тер, діаметер, кубометер, метер, семестер, театер, термоме
тер, філтер, центер, ціліндер и т. п.
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В адоптованых словох:

– в словох анґлійського происходженя на містї буквокапчаня 
еа, ее пишеме і, напримір: вікенд, лідер, спікер, стріптіз и т. п.;

– в словох французського происходженя пишеме на містї u 
двояко, и ю, и у, напримір: бюро, пюрей, айбо буджет и журі;

– в словох ґрецького и латинського происходженя з капчанём 
ех- пишеме екс- вадь екз-, напримір: текст, індекс, еґзамен, еґзе
кутор, еґземплар, екскурзія, експерт, Александер, ксілофон, екс
каватор, екс-міністер, експанзія и т. п.

ПИСАНЯ СЛОВ ДОВЄДНА И ЧЕРЕЗ ЧЕРТКУ16

Окремі слова на письмови ся оддїлювуть павзами. Айбо сло-
ва, котрі ся вытворили капчанём двох ци вецей частюв, пишеме 
вєдно: великобрітанськый, водолїчниця, єднотыжднёвый, жоно
ненавистник, многочисленый, переднёязычный, природознатель, 
повноправный, радіорелація, роботоспособный, угрорусинськый, 
цїлоручный и т. п. 

Окрем того довєдна пишеме:

– префіксалнї слова з домашнїма и иноязычныма префікса-
ми (и префіксоідами кіпа: квазі-, моно-, пан-, пост-, про-, псев
до- и др.): антівірусовый, бескомпромісный, вецефайтовый, вы
сокошколськый, высшезазначеный, довойновый, інфраструктура, 
квазіактивный, лжетеорія, малокомпетентный, меженародный, 
надзвуковый, перепросити, позадслово, позаперати, прорусин

16 Окреме треба зазначити за писаня часткы ся у керетох пасивных вербумув. Подля 
того, же тота частка не має закріпленого міста не лем у конкретнум слові, айбо даколы 
и реченёви (!), порувняй, напримір: Ладити ся у путь. Я ся ладжу на путь. Я ся не го
ден на путь ладити, и т. п., частка ся пише ся у русинськум языкови все роздїлно, по-
рувняй, напримір: варовати ся, вертати ся, лыжовати ся, обзерати ся, сміяти ся, 
сокотити ся, трапити ся, черленити ся и т. п.
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ськый, псевдонаучный, пудкарпатськый, пудпредсїдатель, розмі
товати, спередслово, ултразвук и т. п.;

‒ присловникы, што ся складавуть з предложкы по + адъєктив 
вадь прономіна, пишеме окреме: по валалськы, по людськы, по ма
дярськы, по нашому, по русинськы, по свинськы, по французськы, 
по хлопськы; по перше, по друге, по третє и т. д.;

– зложенї предложкы, напримір: понад, спонад, поза, споза, по
меже, спомеже, попуд, посеред, спуд, сперед и др.;

– зложенї субстантивы и адъєктивы, в котрых першу часть 
творить нумералій, писаный буквами: вусямнадцятьручный, 
двадцятьлїтя, двастотый, девятеракый, девятьстолїтнїй, єде
надцятьштоковый, пятнадцять, Пятьдесятниця, пятьтысячка, 
пятьфайтовый, четырилїтровый, шістьручный и т. п.;

– зложенї кулькостнї нумералії кіпа: вусямдесять, двасто, де
вятьсто, сїмнадцять, стопятьдесять, шістьдесять и т. п.;

– зложенї присловникы, котрі утворенї од субстантивув и 
адъєктивув з помочов предложкы, порувняй, напримір: вночы, до
верьха, довєдна, догола, догромады, доднесь, додня, долузнач, до
переду, доповна, дополудня, допoлы, допувночы, допуздна, дораз, 
дочиста, загодя, задарь, збоку, здолы, зрана, набук, навсе, нада
ле, надовго, наконець, намісто, намного, наново, наперед, напов
но, напримір, напросто, нараз, насилу, наскоро, оддаґде, оддавна, 
окрем, окреме, позавтрю, позавуха, позавчера, помалї, пополудню, 
пополудня, поскоро, сперву, спереду и т. п.

Пишеме через чертку:

– зложенї адъєктивы, порувняй, напримір: восточно-европей- 
ськый, восточно-сїверный, восточно-славянськый, восточно- юж-
ный, вонкашно-політичный, забавно-културный, западно-ев роп- 
 ськый, западно-славянськый, културно-народностный, научно- 
експеріменталный, научно-изглядователный, научно-популарный, 
научно-практичный, научно-техничный, пудкарпато- русинськый, 
пудкарпато-руськый, русинсько-мадярськый, умілецько-промы-
словый, церькувно-славянськый, циглово-червеный, чорно-білый, 
южно-америцькый, южно-славянськый и т. п.;
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‒ кедь префікс (вадь йому подобный елемент) ся прикапчує ку 
властному имени, тогды ся такой капчаня пише через чертку (ан
ті-Ковач, пан-Европа, псевдо-Фавст), але утворенї од ных при-
давникы ся пишуть довєдна: антіковачовськый, паневропськый, 
псевдофавстовськый и т. п.;

– зложенї прономіны и присловникы кіпа: хоть-де, хоть-колы, 
хоть-котрый, хоть-што, хоть-як, хоть-якый и под.; гаром-пона
троє, гоп-гов, горі-долу, шахер-махер и т. п.;

– слова, першу часть якых творять иноязычнї елементы віце-, 
екс-, лайб-, обер-, статс-, унтер-, порувняй, напримір: віце-пре
зідент, екс-міністер, екс-презідент, екс-шампіон, екс-премєр, 
лайб-гусар, обер-майстер, статс-секретарь, унтер-офіцір и т. п.;

– поєднї топонїмы и ґеоґрафічнї напрямы, порувняй, напримір: 
Австро-Мадярщина, Боршод-Абов-Земплин, Саболч-Сатмар-Бе
реґ, сїверо-восток, сїверо-запад, юго-восток, юго-запад;

– зложенї фамілії: Римскый-Корсаков, Салтыков-Щедрін, Сен- 
Сімон и т. п.;

– поєднї (на самый перед пожыченї) слова кіпа: статус-кво, 
джез-бенд, вай-фай, веб-сайт, веб-сторона, грум-баба, ґала-кoн
церт, далай-лама, дізел-ґенератор, кока-кола, Ню-Йорк, пінґ-понґ, 
резус-фактор, секс-сімбол, ТВ-стація, тіп-топ и т. п.; 

– зложенї адъєктивы, котрі значать міру інтенсивности, якости 
вадь фарбы: гурьковато-соленый, світло-синїй, темно-синїй, уг
ляно-чорный, ясно-червеный и т. п.;17

– присловникы, утворенї повторёванём того самого слова 
вадь подобных компонентув кіпа: аж-аж, вадь-вадь, гет-гет, 
ипен-ипен, гев-там, де-не-де, день-у-день, день-нуч, десь-десь, 
десь-колись, десь-не-десь, де-ту, діном-даном, крижом-кражом, 

17 Поєднї присловникы, часткы и чуственикы пишеме и вєдно, и окреме: начервено ‒ на 
червено, начисто ‒ на чисто, дофраса ‒ до фраса и т. п.
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криста-крижом, менше-булше, ниґда-шуга, раз-два, сесе-тото, 
сяк-так, сям-там, туй-там, ту-там, фіґлї-міґлї;18

– зложенї адъєктивы, в котрых першым компонентом є нуме-
ралія, написана цифрами (числами), порувняй, напримір: 19-руч
ный, 10-штоковый и т. п.;19

– шорові нумералії, написанї цифрами и буквами: 21-вый, 7-ма, 
3-тє, 12-го, 200-тысячный, 5-міліоновый и т. п.;

– флексії вербумув (енклітикы) -м и -сь, котрі ся хоснувуть при 
твореню форм минулого часа жунського и середнёго рода, порув-
няй, напримір: была-м, ходила-м, была-сь, ходило-сь и т. п. и форм 
условного способа, порувняй, напримір: пюк бы-м, пюк бы-сь, лю
бив бы-м, любив бы-сь и т. п.;

– зложенї чуственикы и звуконаподобленя: ба-бах, бу-бум, га-
га-га, гав-гав, кра-кра, ку-ку, но-но, цїп-цїп и т. п.;

– звукы в словох, котрі ся выговорювуть ростягнуто: та-а-к, 
во-о-ды, няньку-у-у!. и т. п.

РОЗДЇЛЁВАНЯ СЛОВ

На письмови ся слова роздїлювуть, кедь ся не містять до шо-
рика и переносять ся по складох, порувняй: ам-бре-ла, сло-варь, 
роз-ма-лё-ва-ти, ка-лен-дарь и т. п.

При тому треба памнятати, же:

– з двох єднакых спувзвукох меже вокалныма єден має зуста-
ти, а другый ся переносить: тыжден-ник, од-дїлити и т. п.;

18 Од подобных присловникув треба одлишовати капчаня предложок з незмінныма слова-
ми, котрі ся хоснувуть у значеню субстантивув, и котрі пишеме окреме: до завтра, на 
днесь, на потом и т. п.; окреме пишеме и капчаня присловникового кіпa, які ся склада-
вуть з предложкы и субстантива, в котрых субстантив захранять своє конкретноє лек-
сичноє значеня, напримір: без кунця, без края, без слїда, в цїлови, до обіда, до часа, за 
годину, на зло, на радость, на сміх, на правду и т. п.; окреме пишеме и капчаня двох 
субстантивув з єдным вадь з двома предложками: з бока на бук, з дня на день, з края на 
край, од рана до вечyра и др.; окреме ся пишуть и пожыченї капчаня: де фaкто, де юре.

19 Кулькостнї и шорові нумералії кіпа 125, 38 и т. д. пишеме окреме: сто двадцять пять, 
тридцять вусям, пятьдесять сїм, сто двадцять пятый, тридцять восьмый и т д.
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– не мож роздїляти афрікаты дж, дз (кедь творять єдну фоне-
му): во-джу, ву-дзёв-ба-ти и т. п.;

– не одрываєме букву й од пережуй самогласкы, напримір: вуй-
на, фай-ный, (АЙБО: пу-йти, вы-йти);

– мнягкый (ь) и твердый знакы (ъ) не оддїлюєме од пережуй бу-
квы, напримір: мерь-ко-ва-ти, адъ-ютант, несь-те, карь-єріста 
и т. п.;

– єдну букву не лишаєме анї не переносиме до другого шори-
ка, напримір: ака-де-мія, ево-лу-ція и т. п., зато не мож дїлити такі 
слова, ги: отець, ипен, імейл и т. п.;

– єдноскладові префіксы, а также частку май- в суперлативі 
адъєктивув при переносї не роздїлюєме, напримір: без-вод-ный, 
по-віс-ти, од-роб-лё-ва-ти, май-лїп-шый и т. п.;

– при переносї слов з префіксами не мож охабляти в єднум шо-
рикови часть коріня, напримір: за-спі-ва-ти (а НЕ зас-пі-ва-ти), 
роз-дро-би-ти (а НЕ розд-ро-би-ти) и т. п.;

– не мож роздїлёвати абревіатуры;
– поєднї слова мож роздїлёвати веце способами, напримір: се-

стра, сес-тра, сест-ра; Алек-сандра, Алексан-дра, Александ-ра и 
т. п., є доволеный и розрыв суфіксув в словох кіпа: учитель-ство 
и учи-тельст-во; карпа-цькый, карпаць-кый и т. п.

Позначкы:

‒ не мож оддїлёвати фамілії од ініціалув имен; 
‒ не одрываєме скурченї назвы мір од чисел, напримір: 1944 р.; 

12 га; 51 м2 и т. п.; 
‒ не оддїляєме од чисел буквами записану флексію, прикапча-

ну чертков, напримір: 7-ый, 11-го, 8-му и т. д.;
‒ не роздїлюєме условнї ґрафічнї скурченя кіпа и т. п., и др., 

и т. д.;
‒ до другого шорика не переносиме пунктуаційнї знакы, окрем 

черткы, што стоїть по точцї вадь двойточцї перед прямов бесїдов; 
‒ не охабляєме на кунцёви шорика отварявучу дужку вадь 

скобку перед цітованём.
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ПИСАНЯ ВЕЛИКЫХ БУКВ

Великі буквы пишеме:

‒ на зачатку властных имен, (и тогды, колы имня має булш 
компонентув);

‒ на зачатку реченя;
‒ в поєдных скурченых словох;
‒ даколы в позіції на зачатку каждого шорика;
‒ на пудчеркнутя дакотрых слов, части слов;
‒ на знак почтивости.

Писаня властных имен:

Властнї имена пишеме з великов зачаточнов буквов. Властнї 
имена суть имена люди и жывых створінь, назвы обєктув в кос-
мосови и на їх поверьхности, тітулы людськых вытворув, назвы 
часовых епох, історичных подїй, орґанізацій, інстітуцій, продук-
ції фабрик и заводув, союзув, політичных партій, двигань, акцій, 
наград и премій.

З великов буквов пишеме:

‒ крестнї имена, родові имена, фамілії, містнї примена, имена 
по отцёви, назывкы, именованя особ в літературных творох, име-
на особ в умілстві т. п., напримір: Марія (Маря), Анна (Аня, Анця), 
Юрко, Михаил (Мигаль), Андрій, Дулішкович, Манайло, Бокшай, 
Віднянськый, Анонімус, Ференц Раковцій ІІ., Ілона Зрінї, Шандор 
Петевфій, Арістотел, Леонардо да Вінчі, Де Камеліс, Марія Тере
зія, Лудвік ван Бетговен, Валері Жіскар д‘Естен, Ян Амос Комен
скі, Михал Ковач, Андрій з Няґова, Антон Павлович Чехов, Май
стер Павел з Левочі и т. п.; з великов зачаточнов буквов пишеме 
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и формы множного числа личных имен особ на позначеня родины, 
напримір: Бокшай – Бокшаёві; Колесарь – Колесарёві и т. п.;20

‒ націоналнї имена, имена иншых етнічных ґруп, имена обыва-
телюв конкретных поселень, што утворенї од властных имен, на-
примір: Анґлічан, Боршодян, Будапештян, Булгар, Ґорал, Жыдка, 
Комловшчанка, Лемко, Лемкыня, Мадяр, Русин, Руснак, Русначка, 
Серб, Словак, Украинець, Циґан и т. п.;21

‒ имена, котрі персоніфікувуть поєднї явы, на самый перед 
мітолоґічных, алеґорічных, божеств, біблійных персоналій, літе-
ратурных персоналій и т. п., напримір: Господь, Исус, Христос, 
Божый Сын, Богородиця, Отець, Спаситель, Дух Сятый, Божа 
Мати, Панна Марія, Перун, Кротон, Миколай, Ломидерево, Вали
бук, Вертуля, Вітрик, Млин, Пірошка и т. п.;22

‒ мена звірят, напримір: Бобій, Маня, Пейко, Сивый, Чінош, Це
зарь, Буркуш и т. п.;

‒ посесивнї адъєктивы, утворенї од властных имен люди и 
жывых творінь, порувняй, напримір: Петрув, Романув, Богороди
цин, Верушын, Бобіюв и т. п.;

‒ назвы космичных обєктув и обєктув на їх поверьхности, по-
рувняй, напримір: Сонце, Земля, Місяць, Марс, Юпітер, Гадонос, 
Европа, Адоніс, Андромеда, Полськый вуз, Малый лев, Марс, Са
турн, Уран, Венуша (Венера), Янус, Ерос, Гермес и т. п.;23

20 Поєднї роднї имена и прозивкы стали ся невластныма субстантивами, зато їх пишеме 
днесь з малов зачаточнов буквов, напримір: донжуан, донкіхот, ейнштайн, меценаш, 
юда, шумахер и т. п.

21 Имена сторонникув вадь членув даякого двиганя, реліґійного, партійного и т. п., 
 утворенї од властных имен їх основателюв, лідерув, міста взникнутя и т. д., не суть 
властныма и зато ся пишуть з малыма зачаточныма буквами, напримір: будгіста, дар
вініста, ґрекокатолик, євангелик, калвин, лутеран, панславіста, православный, римо
католик, сталініста, францішкан, христіан и т. п.; также з малов буквов пишеме име-
на поєдных файт звірят кіпа гуцул (файта коня), анґорчан (файта трусёк), сіберяк (файта 
мачок) и т. п.

22 Назвы вшелиякых створінь, котрі подля біблійных уявлень наповнювуть цїлу приро-
ду, порувняй, напримір: ангел, арханґел, віла, лутрія, нечиста сила, перелестник, пере
лестниця, сатан, фрас, чорт и т. п.

23 З малов буквов пишеме такі назвы, ги: зорничка, сонячна сістема, ґалактика, квазар, 
пулзар, планета, астероід, метеоріт и т. п.; на письмови пишеме роздїлно: земля (на-
примір, на ораня) – Земля (планета), сонце (жерело світла, енерґії) – Сонце (наша звіз-
да), місяць (часть рока) – Місяць (сателіт Землї) и т. п.
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‒ назвы контінентув, островув, пустынь, мочарюв, пувостро-
вув, гур, верьхув, перелазув, рувнин и долин, базенув и т. п., по-
рувняй, напримір: Австралія, Южна Америка; Сіцілія, Брітан
ські островы, Остров сятуй Гелены; Сагара, Ґобі; Велика прерія; 
Обска мочарина; Мала Азія, Піренейскый пувостров, Таймыр; 
Южный мыс; Рівєра; Земля Франца Йожефа; Татры, Карпаты, 
Фатра, Матра, Алпы, Высокі Татры, Верьховина, Вігорлат, Ґем
ба; Синїй верьх, Ломніцькый щіт, Монт Еверест, Верецькый пе
релаз, Дуклянськый перелаз; Гортобадь, Тисо-дунайська низина; 
Карпатськый базен и т. п.;

‒ тітулы держав, областюв, теріторій, штатув и иных адмі-
ністративных єдинок: Мадярщина, Словакія, Польща, Сербія, 
Украина, Франція, Росія; Балкан, Бараня, Боршод-Абов-Земплин, 
Саболч-Сатмар-Береґ, Гайду-Бігар, Пешт, Чонґрад, Спіш, Ша
ріш, Ґемер; Тексас, Алабама, Словацька република, Войводина, 
Зъєдиненї штаты америцькі, Зъєдиненой королювство Великуй 
Брітанії и Сівернуй Ірландії, Пряшовськый край, Міхаловськый 
окрес, область Яс-Нодькун-Солнок, район Саболч, Познанськой 
войводство и т. п.;

‒ назвы яскынь, напримір: Таполцанськой пудземной озеро, 
яскынї Анна и Сент Іштван (Мішколц-Лілафюред), яскыня Ба
радла (Аґтелек) и т. п.;

‒ назвы рік, потокув, жерел, водопадув, озер, каналув, океа-
нув, морюв, проливув, морськых прудув и т. п., порувняй, напри-
мір: Дунай, Тиса, Шайов, Бодроґ, Вісла, Волґа; Ейрпоток; Шыпот, 
Ніаґарські водопады; Балатон, Штырбске плесо, Спішське плесо, 
Синєвір, Шірава; Главный восточный канал, Тихый океан (Паці
фік), Атлантичный океан (Атлантік) , Сїверный ледовый океан, 
Середоземноє море, Чорноє море; Ламаншськый канал (канал Ла 
Манш); Босфор, Дарданелы, Біскайськый залив, Перськый залив 
и т. п.;

‒ назвы варошув, сел, частюв варошув и сел, назвы улиць и 
уличок, паркув и т. п., напримір: Будапешт, Дебрецен, Краков, 
Нїредьгаза, Мішколц, Сеґед, Пейч, Пряшів, Мадрід; Башков, Ком
ловшка, Мучонь, Сіксов, Камюнка, Остурня, Руски Керестур; 



95

Зуґлов, Ференцварош; улиця Дёрмот, улиця Толді, Цінторинська 
улиця, улиця Духновича, Сорошка (уличка); парк Нейпліґет, Варо
шськый парк, Цвынтарь на Фіумейськуй улицї и т. п.;

‒ назвы будовель, домув, інтернатув, стадіонув, замкув, каште-
люв, храмув, базілік, назвы капур, мурув, мостув, желїзничных 
и иншых маґістрал, автострад, тунелув, порувняй, напримір: 
Парламент Мадярщины, Білый дом; Мішколцськый ґрекокато
лицькый інтернат; Ґрекокатолицькый русинськый центер у Деб-
рецен-Йовжі, Націоналный стадіон имени Ференца Пушкаша; 
Будайськый замок, Каштіль Штефанія, Ґрекокатолицька церьков 
на площі Руж, базіліка Сятого Стефана (Іштвана), церьков Ма
тяша, Віднянська капура, Мадярська державна желїзниця; авто
страда М 3 и т. п.;

‒ назвы полюв и гатарув, напримір: Рожрейт, Студничкы, 
Довгый верьх, Сухый потук, Пуд скалков, За калваріёв и т. д.

Назвы людськых вытворув, часовых епох, історичных по-
дїй, орґанізацій, інстітуцій, выробкув, фірм, союзув, політич-
ных партій, акцій, наград и премій 

‒ назвы поєдных транспортных средств и капчань, ги, напри-
мір, експресув: Латориця, Карпат, Титанік и т. п.;

‒ назвы сят и памнятных днюв, порувняй, напримір: Великдень 
(Пасха, Великоднї сяткы), Рождество Христове (Руздво, Крачун, 
Руздвянї сяткы), Вознесеніє, Новый рук, Квітна недїля, Вшыткых 
сятых, Андрія, сятых Петра и Павла, Яна, Юря, Ілія; Націонал
ноє сято Русинув Мадярщины, День републикы, Меженародный 
день дїти, Світовый день еколоґії и т. п.;

‒ назвы важных історичных подїй: Перша світова война, Дру
га світова война, Велика французсьска револуція (Французсьска 
револуція), Паріжська комуна, битва пуд Могачом, и т. п.;24

24 Часть назв історичных подїй пишеме з малов буквов: тридцятьручна война, крымська 
война, русько-японська война и т. п.
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‒ назвы урядув, інстітуцій, бібліотек, музеюв, театрув, судув, 
школ и иных: Канцеларія презідента републикы, Конґрес США, 
Уряд Мадярщины, Ґрекокатолицька Митрополія, Вседержавноє 
Русинськоє Самосправованя,25 Русинськоє націоналноє самоспра
вованя Дебрецена, Міністерія людськых ресурсув, Театер А. Дух
новича в Пряшові, Мадярська націонална опера, Універзітет име
ни Ловранда Етвеша, Вседержавна бібліотека имени Іштвана 
Сейченїя, Мучонська ґрекокатолицька общеобразователна школа 
имени Сятого Петра, Мішколцська ґрекокатолицька ґімназія име
ни Дёрдя Фратера, Выставочна зала русинськуй музейнуй колек
ції имени дохтора Атаназа Фединця; Бізантійськый мужськый 
хор Сятого Єфрема, Ройтер, Пренса Латіна; ОТП банк и т. п.;

‒ назвы умілецькых, научных творув, орґанув масмедій (часо-
писув, новинок, едіцій и т. п.), напримір: Гамлет, Война и мир, 
Вышнёвый сад, Майстер и Марґарета, Еґерські звізды, Русин
ськый ортоґрафічный словарь, часопис Русин, новинка Русин
ськый Світ, Харта споєных народув, Констітуція Мадярщины; 
Рондо и т. п.;

‒ назвы тіпув и марок серіовых выробкув (авт, мобілных те-
лефонув, моторок, тракторув, телевізорув, фотоапаратув, годи-
нок, косметичных выробкув, назвы лїкув, назвы многых иншых 
выробкув), напримір: Форд, Пежо, Нокіа, Самсунґ, Нікон, Кенон, 
Колґейт, Аспірин и т. п.;26

‒ назвы заводув, фабрик, фірм и т. п., напримір: Цікта, Теско, 
Фішер, Ґедеон Ріхтер и т. п.;

‒ назвы союзув, обществ, політичных партій, двигань, спор-
товых и иншых орґанізацій, напримір: Світовый Конґрес Руси- 
 
 

25 У тых случаёх, коли ся называвуть майвысокі державнї вадь инші інстітуції, высокі 
державнї награды, з великов буквов ся пишуть ушыткі слова, за вынїмков слов кіпа 
орден, медалія и т. п.

26 Именованя поєдных выробкув, котрі ся часто хоснувуть, стають ся часто невластныма 
и зачинавуть ся писати з малов буквов, напримір: форд, мерседес (тіпы авта), різлінґ 
(значка вина) и т. д. Тото платить и про слова кіпа: мерс, баворак и т. п., котрі односиме 
ку говоровому стілу языка.
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нув, Світова Рада Русинув, Червеный криж, Федерація фотба
ла Мадярщины, Союз мадярськых писателюв, Фідес, Орґанізація 
зъєдиненых народув (ОЗН), Христіансько-демократична народна 
партія Мадярщины и т. п.;

‒ назвы міроприять, выставок, змагань, премій, наград и т. п., 
напримір: Русинськый отпуст, Олімпіада, орден Золотый Крест 
Мадярщины, премія имени Антонія Годинкы, Оскар, Націоналноє 
сято Русинув, Пейчські віртуозы, Палюх (бавка на пряхох) и т. п.

Великі буквы на зачатку реченя

Великі буквы пишеме.

На зачатку простого и зложеного реченя:

‒ на абсолутнум зачатку писаного проява, напримір: Історію 
пудкарпатськых Русинув нико так плодотворно и многобочно 
не перештудіровав, як Антоній Годинка (из спередслова Іштвана 
Удварія ку книзї Антоній Годинка: Час гурше ги вода…, Нїредь-
газа, 2005. 11) и т. п.;

‒ на зачатку простого и зложеного реченя по пережум рече-
ню, котроє є законченоє точков, вопросником вадь выкричником, 
напримір: Ба ци поправдї быв король Матяш королём Мадярув, 
Нїмцюв, Словакув, Румынув, Сербув, Русинув и многых другых на
родув, які населяли Мадярську краину? Казкы, леґенды, народнї 
балады такой каждого народа Дунайського поріча вдячно гово
рять за короля Матяша и свідчать нам: айно быв! (Матяш, ко-
роль Русинув. Матеріал убрав, ушорив, застачив властныма ста-
тями, коментаріями и словником Іґорь Керча. Нїредьгаза, 2001. 9.) 
и т. п.

По двойточці:

‒ на зачатку прямуй речі, напримір: Антоній Годинка писав: 
„Оунїѧ, ото поповское дѣло было. Попы отъ начала боролисѧ за 
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православїє. Росвиговскїй Мигаль на два боки сѧ рѣже: пере и па
пѣштаковъ и калвиновъ.“27 и т. п.

‒ кедь по нюй слїдує перечисленя, в котрум дакотрый член має 
холем єдно цїлоє реченя, напримір: За тото, же славянські языкы 
творять родину, свідчать:

1. Єднакость меже славянськыма языками в основнум словни
ковум фондї.

2. Єднакость и подобность меже славянськыма языками в ґра
матичнуй структурі языка. и т. п.;

‒ на зачатку одступув по перечисленю, напримір: Білковины 
дїлиме на дві великі ґрупы:

1. Протеины – простї білковины, якых молекулы творять лем 
амінокислоты.

2. Протеиды – зложенї білковины, які мавуть в молекулї окрем 
амінокислот и важну функціоналну ґрупу небілковинового кіпа – 
простетичну ґрупу. и т. п.

Великі буквы в скурченых словох

Великі буквы пишеме в ініціаловых скурченёх: 

‒ властных имен, напримір: Ю. (Юрій), В. (Василь), И. (Иван), 
М. К. (Михал Ковач), МР (Мадярська република), МП (Парламент 
Мадярщины), МАН (Мадярська академія наук), МЛР (Міністерія 
людськых ресурсув), ВРС (Вседержавноє русинськоє самосправо-
ваня), БАЗ (Боршод-Абов-Земплин), ЗША (Зъєдиненї штаты Аме-
рикы), ОЗН (Орґанізація зъєдиненых народув) и т. п.;

‒ названя урядув, інстітуцій, фірм и т. п., напримір: ОУ (об-
ластный уряд), СУ (селськый уряд), ДУ (данёвый уряд), РС, ВРС 
и др.;

27 У научнум текстї ся захранявуть ґрафіка и ортоґрафія цітованого матеріала; туй цітат 
из книгы: Антоній Годинка: Як нашѣ духовникы проживали. Русинські тексты ІІ. 
Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 19, Нїредьгаза, 2006. 121.
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‒ академичных тітулув, напримір: ПгДр. (доктор філозофії), 
Др. (доктор; дохтор), Мґр. (маґістер) и т. п.;28

‒ хемичных елементув и фізикалных величин, напримір: H 
(гідроґен), Ag (стрібро), W (ватт), MW (меґаватт) и т. п.;

‒ назвы валутовых єдинок, напримір: Фт (форінт), Кч (чеська 
коруна), Зл (злотый), EUR (евро), USD (долар ЗША) и т. п.;

‒ назвы світовых сторон, пасмовых часув и т. п., напримір: Ю 
(юг), З (запад), СВ (сїверо-восток), СЕЧ (середнёевропськый час) 
и т. п.;

‒ вшелиякых иншакых назв, напримір: МДЖ (Мадярська дер-
жавна желїзниця), СТК (станція техничнуй контролы), ФБ (фейс-
бук) и т. п.

Великі буквы в поезії

Великі буквы ся даколы пишуть на зачатку каждого шорика 
в поетичнум текстї:

Дай нам віру,
 Боже,
Тоту вмерту віру,
Же слобідно і по нашім 
Смотрити.
Бо сьме Руснаци.
Дай нам, Боже, 
 віру,
Тоту святу віру,
Бы каждый все міг повісти
Як своє ‒ 
Тото наше: „Вірю“.
(Ґ. Гаттінґер-Клебашко)

28 Научнї и научно-педаґоґічнї тітулы (окрем высшезазначеных) пишеме з малов буквов, 
напримір: доц. (доцент), проф. (професор), к. н. (кандидат наук), д. н. (доктор наук) и т. п.
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Великі буквы на зачатку шорикув ся хоснувуть на самый перед 
в старшуй поезії, в модернуй ся пишуть не все, порувняй, напри-
мір:

тіло ті зістане
все лем даяка
 форма
лем душа може быти
про чловека
 норма
(Ґ. Гаттінґер-Клебашко)29

Великі буквы як средство на выраженя дакотрых слов, части 
слов вадь части языкового проява напримір:

– в поезії:

Же-м го вхабив
На цінтерї самого.
Хтось так хотїв,
Хтось так велїв:
З БЕСКИДА ВОДА,
ЯК ЛЕД З БЕСКИДА ВОДА,
ЯК МЕД.
(Ю. Харитун)
– ґрафичне выдїленя слов:

ГАЮ же мій, ГАЮ,
підеме до ГАЮ,
назбераме квітя,
забавиме дїтя.
(Колыскова народна співанка)30

29 Творы Ґабора Гаттінґера цітуєме в оріґіналї за выданём: Гаттінґер-Клебашко Ґ.: Зака-
зана Звізда. Будапешт, 1994. 49, 51.

30 Ту цітуєме поетичнї приміры з пряшівського выданя.
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Великі буквы ги знак честованя

На знак честованя ся пише велика зачаточна буква:

‒ у формох містоназывникув Ты, Вы, Твуй, Ваш, кедь ся одно-
сять к адресатам (індівідуалным и колективным), напримір: Дя
куву Ти дуже красно за письмо; Заганям Вам свою статю на пу
бликованя; – Дуже ня знепокоила Ваша хворота; – Здоровиме Вас 
у нашуй школї (напис на транспарентї) и т. п.;

‒ в поєдных тітулох історичного характера, ги, напримір, в ака-
демичных тітулох обертаня (Ваша Маґніфіценція, Ваша Спекта
біліта), в тітулох немешув, пановникув в діпломатичнуй сфері 
(Ваша Ексцеленція, Його Превосходительство), в тітулох церь-
кувных великашув (Еміненція, Ваша Еміненція), в обертаню ку 
умілцюм (Маестро).
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МОРФОЛОҐІЯ

Морфолоґія як інтеґрална часть ґраматикы представлять:

‒ формалный бук слов, т. е. ґраматичнї формы слов;
‒ ґраматичнї значеня слов, т. е. реалізацію и значеня ґрама-

тичных катеґорій;
‒ класіфікацію слов на части речі. Морфолоґія указує прін-

ціпы дїленя слов на ґраматичнї класы, на так називанї части речі 
на основі лексично-ґраматичных особостюв тых слов.

Слова подля їх семантичного значеня, подля їх морфолоґічных 
свойств и подля їх ґраматичнуй функції в реченю дїлиме на пов-
нозначнї и неповнозначнї (служебнї);

Повнозначнї части речі означавуть предметы, признакы пред-
метув (якость вадь властность), дїяня вадь став, признакы призна-
кув и кулькость. Ґрупа слов, котрі нич не называвуть, лем спов-
нявуть указувучу функцію (прономіна/містоназывникы), котрі 
указувуть на особы, предметы вадь признакы. Они у отповідных 
функціёх заступавуть инї части речі.

Повнозначнї части речі мавуть самостатнёй лексичной значе-
ня и самостатнёй ґраматичной значеня. В реченёви выступавуть 
у функції главных вадь другорядных компонентув реченя.

Ку повнозначным частям речі односиме:

1. Субстантивы (назывникы).
2. Адъєктивы (придавникы).
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3. Нумералії (числовникы).
4. Прономіны (містоназывникы).
5. Вербумы (часослова).
6. Адвербії (присловникы).
7. Предікатівы.

Неповнозначнї слова указувуть на одношеня меже повнознач-
ныма словами як членами реченя и меже реченями, а также при-
давуть выповіданёви поєднї нуансы. Тотї слова не мавуть номі-
нативну функцію, не мавуть властноє лексичноє значеня (вадь 
мавуть го у мінімалнуй мірі), сповнявуть лем ґраматичну функ-
цію. Они не суть членами реченя, айбо входять у состав реченя.

Ку неповнозначным вадь служeбным частям речі односиме:

 8. Препозіції (предложкы).
 9. Конъюнкції (злучникы).
 10. Модалнї слова.
 11. Часткы.
 12. Чуственикы.

СУБСТАНТИВЫ  
(називникы)

Субстантивы суть самостатнї зміннї слова, котрі называвуть 
самостатнї понятя ґраматичных предметув (субстанцій) в шыро-
кум смыслї. Назывникы выражавуть предметность в керетох ґра-
матичных катеґорій рода, числа и пада.

Пуд понятём ґраматичного предмета мусай розуміти не лем 
назвы реалных предметув (креденц, годинка, телефон, образ), 
айбо и назвы особ (хлоп, путник, смолош, вуйко, ученый), назвы 
звірят (потя, мачка, кунь, корова), матеріалові назвы (вода, цукор, 
мед, желїзо), назвы одрізкув часа (день, вечур, нуч, вікенд), назвы 
процесув (бесїда, співаня, ходьба, читаня), назвы става (спаня, 
унавеность, радость, смуток), назвы кулькости (єдинка, стовка, 
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тысячка). Ушыткі тотї назвы означавуть предметность (субстан-
цію), бо діспонувуть ґраматичныма характеристіками субстанти-
вув. Суть то назвы єствувучі самостойно, незалежно од носителя.

Лексико-ґраматичнї ґрупы субстантивув

Назывникы звыкли сьме дїлити на такі лексико-семантичнї 
ґрупы:

Конкретнї назвы (дом, облак, стїна, морков и т. п.).
Абстрактнї назвы (высота, любов, доим, парада и т. п.).
Зрахователнї имена – мавуть єднотной и множной число: 

лист – листы, облак – облакы, жона – жоны…
Громаднї и матеріалові имена ‒ не годнї означати єднину и 

множыну, суть лем у формі єднины: листя, учительство, вода, 
мука, масть, кров, мед и т. п. (матеріалнї имена годнї мати и мно-
жыну, айбо в значеню – файты).

Невластнї назвы – напримір: колесо, улиця, яблоко, ґітара, 
мачка… 

Властнї назвы – напримір: Андрій, Віктор, Марія, Комловшка, 
Еґер, Ференцварош…

Жыві имена (особнї и звірячі) – напримір: особа, брат, отець, 
пошташ, пес, корова…

Нежыві имена (предметы, абстрактнї понятя) – напримір: 
звізда, танїр, падлаш, воздух, радость, дяка…

Ґраматичнї катеґорії субстантивув

Значеня субстантивув ся ближе высвітлює ґраматичныма кате-
ґоріями рода, числа и пада. Они ся найповнїйше реалізувуть при 
деклінації.

Катеґорія рода. Вшыткі субстантивы ся односять ку єдному 
з трёх родув: мужському, жунському вадь середнёму. Ґраматич-
ный род мавуть ушыткі назывникы.
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Крітеріями, подля котрых кваліфікуєме субстантив ку єдному 
із трёх родув суть на самый перед формалнї знакы ‒ флексії.

Ку мужському родови односиме:

‒ вшыткі субстантивы з основов на твердый спувзвук, котрі 
мавуть в формі номінатива єднины нулову (матеріално не выра-
жену) флексію, а в формі ґенітива єдн. ч. флексію -а (ґрафічно и -я), 
напримір: ангел, вітор, дом, дым, криж, лїс, міх, нуж, обід, образ 
и т. д. Ту належать и субстантивы з основов на -ч и -й, напримір: 
колач, копач, рай, май и т. д., хоть тотї суть мнягкі спувзвукы;

‒ назывникы в номінативови з нуловов (Ø) флексіёв з осно-
вов на мнягкый спувзвук а в ґенітивови єд. ч. на -а (ґрафічно -я), 
напримір: апріль, камінь, колесарь, конець, нохуть, хоснователь 
и т. п.;

‒ назывникы з флексіёв на -а (-я) в номінативови єд. ч., котрі 
называвуть хлопув, напримір: ґазда, варґа, пяниця, забивця и т. п.;

‒ назывникы з флексіёв на -о в номінативови єд. ч. называвучі 
особы вадь звекшенї предметы (ауґментативы), напримір: няньо, 
стрыко, вуйко, Юрко; домиско, дубиско, хлописко и т. д.

Ку жунському родови односиме:

‒ вшыткы назывникы з флексіёв на -а (-я) в номінативови єд. ч. 
(окрем мужськых особ кіпа – староста, забивця и середнёго рода 
на -мня кіп – вумня), напримір: біда, буря, воля, дївка, дыня, жона, 
ґаздыня, ґарадіча, кара, качка, коза, корова, корчма, лада, пасуля, 
правда, фара, фарба, хыба, хмара, діскусія, недїля, крумпля и т. д.;

‒ назывникы основов на мнягкый спувзвук и з нуловов флек-
сіёв в номінативови, и -и в ґенітивови єд. ч., напримір: вонь, до
лонь, мідь, милость, нуч, скупость, путь, суль, тварь, тїнь, ярь 
и т. д.;

‒ назывникы на -ов в ном. єд. ч. кіпа: кров, морков, церьков;
‒ поєднї назывникы на все твердый спувзвук кіпа: мыш, вош, 

молодеж и т. п.
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Ку середнёму родови ся односять:

‒ вшыткі назывникы з флексіёв -о, -е (-є) в формі номінати-
ва єд. ч. (окрем субстантивув кіпа – вуйко, домиско), напримір: 
болото, вино, войсько, воко, глядило, дно, колїно, корыто, крыло, 
лазиво, небо, село, сито, скло, чудо, шыло; лице, море, плече, поле, 
сердце, сонце, яйце и т. п.;

‒ назывникы на -а (-я) в формі номінатива єдн. ч., котрі озна-
чавуть назвы недоростлых дїти вадь звірят, ці друбных предметув 
(демінутативув), напримір: вустря, глядилча, горня, гуся, дїтва
ча, кача, копыля, мача, теля, потя, ягня; а также слова, котрі ся 
лишыли на містї давнїх форм на -еніjе > -еня (-їня), напримір: 
владїня, возъєдиненя, пeченя, розуменя т. п.;

‒ назывникы на -мня в формі номінатива єд. ч. кіпа: вумня, мня, 
племня, сїмня и т. п.;

‒ назывникы з флексіёв на -а (-я), напримір: быля, зїля, запяс
тя, квітя, листя, обыстя, шатя и т. п.

Поєднї слова годнї быти нараз двоякого рода, напримір: сиро
та, напусирота, пувсирота, сеґінь, сеґінятко, калїка, бештія, по
твора, род котрых дузнаєме ся лем из контекста.

Катеґорія числа назывникув

Катеґорія числа є єдным із средств реалізації предметного 
значеня назывникув. Нёв ся означать кулькость предметув, озна-
ченых даным субстантивом. В русинськум языкови дві формы 
числа – єднотноє число (сінґулар) и множноє число (плурал).

Субстантивы в формі єднотного числа значать, же названый 
предмет треба розуміти як єден, вычлененый из якогось мно-
жества предметув, напримір: бунда, діван, облак, чоловік, ялиця 
и т. п.

Субстантивы множного числа указувуть, же названый пред-
мет ся не розуміє як єден, айбо як два и веце єднакых предметув, 
особ и т. п., напримір: бунды, діваны, облакы, люде, ялицї и т. д.
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Подля значеня выраженого формов числа, субстантивы дїлиме на:

‒ такі, котрі мавуть формы єднотного и множного числа, на-
примір: стїна – стїны, хлоп – хлопы и т. п.;

‒ такі, котрі мавуть лем форму єднотного числа (singularia 
tantum), напримір: аспірин, Будапешт, Духнович, жура, зеленина, 
лібералізм, молоко, правда, порох, простота, рінь, учительство 
и т. п.;

‒ такі, котрі мавуть лем форму множного числа (pluralia 
tantum), напримір: вечуркы, виничкы, граблї, дружджі, Карпаты, 
клїщі, крестины, ногавицї, помыї, порплї и т. п.

Майпродуктивныма суть субстантивы, котрі мавуть обадві 
формы чисел.

Ґраматична катеґорія пада:

Тов ґраматичнов катеґоріёв ся означує одношеня даного суб-
стантива ку другым членам реченя, пад указує на його сінтаксич-
ну функцію.

В русинськум языкови катеґорія пада ся реалізує в слїдувучых 
формох, кажда з котрых є носителём конкретных ґраматичных 
значень:

1. номінатив – ко? што?
2. ґенітив – кого? чого?
3. датив – кому? чому?
4. акузатив – кого? што?
5. локатив (локал) – (на) кому? (на) чому?
6. інштрументал - (з) кым? (з) чым?
7. вокатив – клична форма – хоснує ся при обертанёви.

Формы падув творять сістему форм. В туй сістемі номінатив 
фунґує ги основна словникова форма слова, называть ся прямым 
падом а вшыткі остатнї ся называвуть непрямыма падами. 

Номінатив ся ниґда не хоснує з предложков (приназывником), а 
локатив ниґда не фунґує без предложкы. Инші пады годнї ся хос-
новати як без предложкы, так и з нёв. Каждый з непрямых  падув 
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годен мати при собі цїлый шор предложок, характерных про каж-
дый з ных.

Основнї значеня падув:

Номінатив – є носителём субєкта дїяня вадь носителём става 
приписованого му в предікатї.

Ґенiтив – майважнїйші значеня суть:

‒ значеня посесивности в шырокум значеню: хыжа отця, сын 
Карпат и т. п.;

‒ значеня матеріала, з котрого штось выробеноє: з желїза, з па-
піря, з мукы и т. п.;

‒ значеня обєкта, на котрый є нацїленоє дїяня, напримір: мытя 
танїра, орґанізація школованя и т. д.;

‒ означеня предмета лїчбы и міры чогось (даяка часть чогось), 
напримір: сїм рокув, погар вина и т. п.;

‒ значеня неґації, напримір: неє никого, не мали сьме хлїба и т п.;
‒ значеня обставника часа, напримір: другого дня, родив ся ми

нулого рока и т. п.

В реченю сповнять функцію предмета, придатка вадь обстав-
ника.

Датив має такі главнї значеня:

‒ адресата дїяня, напримір: повідати учительцї; голосити ро
дителям, помочи єден другому;

‒ семантичный субєкт става в неособных реченёх: Кому ся та
кой полюбить. Менї ся видить, же…

‒ значеня з одтїнком – што/кому: памнятник Годинкови и т. п.

В реченю форма датива майчасто фунґує ги предмет, обстав-
ник вадь приложка.

Акузатив означать:

‒ прямый предмет (обєкт): писати письмо, позерати кіно и т. п.;
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‒ непрямый предмет (обєкт): дяковати за помуч, платити за 
квартель и т. п.;

‒ час и простор: не спати цїлу нуч, міряти температуру и т. п.;
‒ міру и рахунок: зъїсти повну миску; выпити єден погар и т. п.;
‒ місто: глєдати слободной місто и т. п.

В реченю ся форма акузатива хоснує як предмет (прямый и не-
прямый), як обставник и як часть предіката.

Локатив (локал) – майчастїйше означать:

‒ місто дїяня – майчастїйше значеня пада, зато даколы го кли-
чуть містный пад, напримір: робити у вароші, бывати в Буда
пештї и т. п.;

‒ обєкт дїяня и става, напримір: отвітственость на мнї, види
ме на жонї и т. п.;

‒ настрой (нарядя) дїяня: бавити ся на телефонї и т. п.;
‒ час дїяня, напримір: зачати у децемброви и т. п.;
‒ якость вадь признак, напримір: капуста на олаёви и т. п.

В реченю форма локатива фунґує ги обставник, предмет, при-
ложка и як часть предіката.

Інштрументал має такі основнї значеня:

‒ серсама дїяня, напримір: писати церузов и т. п.;
‒ дїюча особа (аґенс) в пасівных конструкціёх кіпа: намалё ван-

ый учителём и т. п.;
‒ способ, місто и цїль дїяня, напримір: ити путём и т.п.;
‒ час, напримір: робити цїлыма днями и т. п.

В реченю інштрументал фунґує ги предмет (обєкт), обставник 
и як часть предіката.

Вокатив (клична форма) – хоснує ся на обертаня ку особі 
(особам) а также ку персоніфікованым предметам, на што хосну-
ють ся спеціалнї флексії, порувняй, напримір: апу/апочку, мамо, 
жоно, вуйку, сыну, Юрку, Петре, брате, сестро, айбо и – землё, 
дубе, траво и т. п.
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Деклінація субстантивув

Майже вшыткі субстантивы ся змінювуть подля падув и чи-
сел. Зміна того самого слова подля падув и чисел ся называть де-
клінаціёв.

Деклінації подля флексії в формі номінатива єдн. ч., жывотно-
сти и рода класіфікуєме до четырёх ґруп. Окрем того окреме суть 
традіційно представленї мінты на деклінацію субстантивув плу-
ралія тантум (котрі мавуть лем формы мн. число, субстантивув 
адъєктивного происходженя: Сухый, Чорна, Небесный. До окре-
муй ґрупы задїлюєме незміннї субстантивы: бюро, жабо, желе, 
меню, місіс, фото, ВРС и т. п.

Парадіґмы субстантивув

Перва деклінація

Табла флектівных морфем субстантивув 1-уй деклінації

Пады

Єднина

Тверда Мнягка Тверда Мнягка Тверда Мнягка

жонá 
отáва

диня 
зéмля старóста пяниця сирота реліґія

Н. -á, -а -я -а -я -а -я

Ґ. -ы, -ы -ї -ы -ї -ы -ї

Д. -ї,-і -ї -ови -ёви -ї -ї

А. -ý, -у -ю -у -ю -у -ю

Л. -і,-ї -ї, -и -ови -ёви -ї -ї

І. -óв, -ов -ёв -ов/-ом -ём -ов -ёв

В. -о -ё -о -ё -о -ё
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До первуй деклінації односиме субстантивы жунського, мужсь-
кого и сполного рода з флексіёв -а (-я): жона, отава, хыжа, шко
ла; дыня, земля, папуча; староста, пяниця, сирота, реліґія. Подля 
кунцёвого спувзвука основы, субстантивы первуй деклінації ся 
дїлять на тверду и мнягку ґрупы.

Пады

Множына

Тверда Мнягка Тверда Мнягка Тверда Мнягка

жóны 
отáвы динї зéмлї старостóве 

старóсты пяницї сироты реліґії

Н. -ы -ї -ове/-ы- -ї -ы -ї

Ґ. -Ø -Ø ув/-Ø -їв -Ø -Ø

Д. -ам -ям -ам/-ум -ям/-юм -ам -ям

А. -ы -ї -ув -юв -ы -ї

Л. -ох/-ах -ёх/-ях -ох/-ах -ёх/-ях -ох/-ях -ёх/-ях

І. -ами -ями -ами -ями -ами -ями

В. -ы -ї -óве/-ы -ї -ы -ї

Куртый коментарь ку таблам

І. деклінація, єднина, жунськый род:

‒ в ґенітиві твердуй ґрупы є флексія -ы, в мнягкуй -і (-ї): гань
бы, зимы, капуры, ношы, хыжы; дынї, землї, папучі, площі;31

‒ в дативі флексія -і (-ї): мамі, бабі, душі, жонї, свасї, школї, 
недїлї, лавцї, кобылї, мотыцї, добротї, папучі, площі;

‒ в інштрументалї ся хоснує флексія -ов (-ёв): жонов, свахов, 
лавков, хыжов, землёв, дынёв, папучов;

‒ позур заслужыть локатив, де в твердуй ґрупі хоснує ся флек-
сія -і (-ї) з помнягшенём послїднёго спувзвука основы: вода ‒ (у) 

31 Позад усе мнягкого звука ч традіційно не пишеме йотованї буквы, порувняй: папуча, 
папучі, папучов и т. п.
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водї, лада – (у) ладї, стїна – (на) стїнї, роса – (в) росї, коза – (на) 
козї и т. п., айбо у мнягкуй ґрупі хоснуєме флексію -и з слїдувучов 
діспалаталізаціёв послїднёго спувзвука основы: земля – (на) зем
ли, кухня – кухни и т. п. айбо зясь позур! хыжа – (у) хыжі, душа 
– (у) душі, площа ‒ (на) площі, папуча ‒ (у) папучі.

У вокативнуй формі хоснуєме флексію –о (ґрафічно и -ё): 
жоно, дївко, землё, Марё и т. п. 

І. деклінація, множына:

‒ в номінативі субстантивув жунського рода ся хоснувуть 
флексії -ы, -і, (-ї): жоны, дївкы, качкы, коровы, лопты; папучі, не
дїлї, дынї, землї;

‒ в номінативі мн. ч. в дакотрых субстантивох годнї ся хос-
новати двоякі флексії: -ове/-ы: старостове/старосты, слугове/
слугы и т. п., айбо реґуларнїйше ся хоснує друга форма. Лем флек-
сію -ы рекомендує ся хосновати у субстантивох: машыністы, 
фотбалісты, журналісты, інваліды, пензісты;

‒ в ґенітиві у поєдных субстантивув годнї ся одбывати морфо-
нолоґічнї зміны у корінёви слова: земля ‒ земель, статя ‒ ста
тей;32

‒ в інштрументалї субстантивув жунського роду ся хоснує 
флексія -ами, де ся захранило старе -и (з выговорёванём близкым 
до е): коровами, качками, жонами, землями;

‒ в дативі єд. ч. и в лок. єд. ч. мавуть вечшынов флексію -ови: 
машыністови, ґаздови, слугови, айбо у субстантивув сполного 
рода хоснуєме флексію –ї (-і): сиротї, калїцї, потворі і т. п.;

‒ в акузативі єд. ч. мавуть флексію -у, (-ю): ґазду, старосту, 
пяницю, сироту, калїку и т. п.;

‒ в інштр. єд. ч. мавуть поєднї з ных паралелнї флексії -ом,33 
-ов: старостом – старостов, слугом – слугов;

32 На днешнюм етапі фунґованя літературного языка годна, на нашу гадку, ся хосновати 
и форма статюв, котра возникла, видав, пуд вплывом форм иных деклінацій (порув-
няй, напримір: гостюв, радостюв, дверюв и т. п.).

33 Форма з флексіёв -ом є менше хоснована.
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‒ у вокативі мавуть флексію -о, (-ё): старосто, ґаздо, калїко, 
пяницё;

‒ в дат. мн. ч. хоснує ся лем флексія -ам, (-ям): старостам, 
ґаздам, пяницям;

‒ в локативі доволенї суть паралелнї флексії -ах/-ох, (-ях/-ёх): 
старостох/-ах, ґаздох/-ах, слугох/-ах, пяницёх/-ях;

‒ вокативна форма є така як в номінативі: старостове/-ы, ґаз
дове/-ы; журналісты, калїкы и под.

Поєднї субстантивы на -а, (-я) муж. рода, жун. рода и спол-
ного рода (муж. и жун.) кіпа: ґазда, машыніста, пяниця, сирота, 
калїка, потвора, фамілія, статя и т. п., мавуть в окремых падох 
флексії І. вадь ІІ. деклінації.

Деклінація субстантивув муж. р. з флексіёв в ном. єд. ч. на -а 
указує, же в русинськум языкови тотї формы на -а, (-я) (староста, 
ґазда, слуга, пяниця) уподобили cя деклінації кіпа сын (бывшой u 
(у) – основы).

Друга деклінація

Ку другуй деклінації суть придїленї субстантивы  мужського 
рода з нуловов флексіёв в ном. єд. ч. з основов на твердый и мняг-
кый спувзвук: брат, бык, сын, малярь, край, кунь, хлїб и т. п., 
з флексіями -о, -е кіпа: дїдо, домиско а также субстантивы серед-
нёго рода на -о, -е, (-є), -а, (-я): село, поле, смітя, значеня, условіє 
и т. п. Подля кунцёвого спувзвука основы они ся дїлять на тверду 
и мнягку ґрупы.
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Табла флектівных морфем субстантивув 2-уй деклінації

Пады

Єднина

Тверда Мнягка Тверда Мнягка

хлоп, дуб учитель 
кунь

дїдо 
домиско селó пóле 

знáченя услóвіє

Н. -Ø -Ø -о -о -е -я -є

Ґ. -а -я -а -а -я -я

Д. -ови -ёви -ови/-у -ови/-у -ёви/-ю -ёви/-ю

А. -а, - Ø -я, - Ø -а, -о -о -е, -я -є

Л. -ови/-у -ёви -ови, -у -ї, -ови -ю/-ёви -ю/-ёви

І. -ом -ём -ом -ом -ём -ём

В. -е -ю, -ю -у -о -е, -я -є

Пады

Множына

Тверда Мнягка Тверда Мнягка

хлопы 
столы

учителї 
конї

дїдове 
домиска селa поля условія

Н. -ы (-ове) -ї -ове, -а -а -я -я

Ґ. -ув -юв -ув, -Ø -Ø -Ø -ій

Д. -ам/-ум -ям/-юм -ам -ам -ям -ям

А. -ув, -ы -юв, -ї -ув, -а -а -я -я

Л. -ох/-ах -ёх/-ях -ох/-ах -ох/-ах -ёх/-ях -ёх/-ях

І. -ами -ями -ами -ами -ями -ями

В. -ы (-ове) -ї, -ї -ове, -а -а -я, -я -я
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Куртый коментарь ку поєдным падовым формам

ІІ. деклінація, єднотной число:

‒ в ґенітиві єд. ч. субстантивы муж. рода у поєдных случаёх 
годнї мати окрем флексії -а, (-я) паралелнї флексії -у, (-ю). Бесїда 
за матеріалові и поєднї абстрактнї субстантивы, порувняй, напри-
мір: меду, соку, маку, гнїву, жалю, розуму;

‒ в дативі єд. ч. жывых субстантивув муж. рода хоснує ся флек-
сія -ови, (-ёви): сынови, псови, конёви, Василёви, вуйкови, дїдо
ви, нанашкови и т. п.; нежыві субстантивы муж. р. и субстантивы 
середнёго рода мавуть флексії -у, (-ю), айбо часто годнї мати и 
паралелнї флексії -ови, (-ёви), порувняй, напримір: столику/сто
ликови, букварю/букварёви, краю/краёви, дубиску/дубискови и т. п.

ІІ. Деклінація, множына:

В номінативі множного числа є даскулько варіантув флексій:

– -ы мавуть назывникы з основов на твердый спувзвук (букы, 
быкы, домы, калапы, коцуры, кліенты);

– -і, (-ї) мавуть назывникы з основов на мнягкый спувзвук (вочі, 
гребінї, оленї, писателї, клинцї, сценарії, обычаї и т. п.); ВЫИМКА 
‒ субстантив день, котрый має флексію в номінативови и акузати-
вови и (дни);

– -а (-я) мавуть субстантивы середнёго рода, порувняй, напри-
мір: (села, поля, значеня, условія и т. п.);

– -е мавуть субстантивы з основов на –ан: (Белґічане, Америча
не, Комловщане, Будапештяне, Мішколчане, Пряшівчане, Славя
не, жіване, селяне);

– -ове мавуть субстантивы з основов на спувзвук и на -о, (бра
тове, сынове, дїдове, зятёве, кумове, панове, сосїдове, шовґорове); 
флексія (-ове) з бывшой u (у) -основы, захранила ся и реґуларно ся 
хоснує в русинськум языкови;

‒ в дативі фунґує паралелна флексія -ам, (-ям)/-ум, (-юм): хло
пам/-ум, братам/-ум, кунцям/-юм и т. п.;
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‒ в акузативови флексії –ув (-юв) (ги в ґенітивови) котрі мавуть 
на самый перед субстантивы, називавучі жыві створіня, порув-
няй, напримір: братув, дїдув, когутув, панув, робутникув и т. п., 
у субстантивув, називавучых звірку, годнї быти также флексії но-
мінатива, порувняй, напримір: пригнав волы/пригнав волув; вид
жу конї/конюв и т. п.; обадві формы суть нормативныма; нежыві 
субстантивы мавуть в акузативі обычно флексію -ы/-і, (-ї), порув-
няй: білеты, коликы, столы, шанцы; клїщі, вочі, ключі, краї, сло
варі, чоторнї и т. п.; ВЫИМКОВ є субстантив день, котрый має 
флексію и.;

‒ в інштрументалови ся обычно хоснує законченя -ами, (-ями), 
айбо у поєдных єдноскладных словох ся хоснує и паралелна флек-
сія -ми: конями/куньми, сватами/сватми и т. п.;

‒ локатив также має паралелнї флексії -ох/-ах (-ёх/-ях): на 
стромох/стромах, у словох/словах, у значенёх/значенях и т. п.;

‒ при деклінації субстантива четверь у єднинї и у множынї 
ку основі слова ся прикапчує епентичноє г, порувняй: четверь
га, четверьгови, четверьгом, четверьгы, четверьгох, четверьгам, 
четверьгами, (по) четверьгох.

Третя деклінація

До третюй деклінації ся односять субстантивы жунського 
рода з нуловым законченём в номінативі єд. числа з основов на 
мнягкый спувзвук и на -ов: радость, мідь, путь, суль, нуч, морков, 
церьков, кров, а также субстантивы мыш и мати.
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Табла флективных морфем субстантивув 3-юй деклінації34

Пады
Єднина

рáдость нуч34 цéрьков мыш мáти (мáтїрь)

Н. -Ø -Ø -Ø -Ø -и (-їрь)

Ґ. -и -і -ли -ы -ери

Д. -и -і -ли -і -ери

А. -Ø -Ø -Ø -Ø -їрь

Л. -и -і -ли -і -ери

І. -ёв -ов -лёв -ов -їрёв

В. -Ø -Ø -Ø -о -и (-їрь)

Пады
Множына

рáдости нóчі церьквы мышы матери

Н. -и -і -ы -ы -и

Ґ. -юв -ув -кóв -ы -юв

Д. -ям -ам -вáм -ам -ям

А. -и -і -ы -ы -и

Л. -ёх -ох -вóх -ох -ёх

І. -ями -ами -вáми -ами -ями

В. -и -і/-ї -ы -ы -и

34 В непрямых падох сінґуларув (окрем акузативув) наставуть черянкы у>о: нуч, нóчі, 
нóчі, нуч, нóчі, нóчов; черянкы наставуть ай у далшых субстантивув, такых як: буль, 
суль...; в плуралї у вшыткых падох ся алтернує у>о.
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Куртый коментарь ку дакотрым падовым формам

ІІІ. деклінація, єднина:
‒ в ґенітиві, дативі и локалї у субстантивох з основов на мняг-

кый спувзвук законченя -и, напримір: жерди, заповіди, кади, 
тїни, соли, постели, масти, пясти, боли, пути, смерти, сповіди, 
радости, кровли;35 окрем нуч ‒ ночі, мыш ‒ мышы; 

‒ в інштрументалї єд. ч. законченя -ов, (-ёв): ночов, мышов, 
пястёв, солёв, мастёв;

‒ в формох ґенітива, датива, локатива и інштрументала єдн. 
числа у субстантивох кіпа церьков (морков, обув, редьков) обяв-
лять ся епентичный л, порувняй: морковли, морковлёв, обувли, 
обувлёв, редьковли, редьковлёв;

‒ у номінативі субстантива мати/матїрь, ги видиме, хосну-
вуть ся рувноцїннї дуплованї формы.

ІІІ. деклінація, множына:
‒ номінатив має флексію -и: тїни, пясти, соли, кости, пути, 

долони, церькви, матери; айбо – ночі, мышы; як видиме з при-
мірув, до сюй деклінації належать субстантивы жунського рода 
бывшуй і-основы, котрі в русинськум языкови в ґенітиві єд. ч. 
захранили бывшу флексію -и (долони, постели, радости), перед 
котров ся спувзвукы депалаталізувуть (ставуть твердыма); зато 
в русинськум языкови (на роздїл од украинського) одличавуть ся 
од себе флексії ґенітива, датива и локала бывшых і-основ од па-
довых форм бывшых jа-основ, напримір: вышня – суль, вышнї – 
соли, вышню – суль, вышнї – соли, вышнёв – солёв;

‒ в ґенітиві флексія –ув (-юв), порувняй, напримір: заповідюв, 
путюв, пястюв, радостюв и т. п.;

‒ у формі ґенітива у субстантивох кіпа церьков нуловый су-
фікс и черянкы у керетох корінёвуй морфемы в>Ø, то значить, же 
в выпадує при деклінації; также выпадує корінёвой о у вшыткых 
иных падох.

35 Субстантив кров (ги субстантивы кіпа церьков) має формы непрямых падув з епентич-
ным л (кровли, кровлёв).
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Четверта деклінація

До четвертуй деклінації односиме субстантивы середнёго рода 
з флексіёв -а, (-я), котрі при деклінації ся росшырювуть інтерфіксом 
-ат-, (-ят), -т- вадь -ен- подля одношеня ку бывшуй t-основі, вадь 
еn-основі: валувча, гача, глядилча, горня, гуся, дїтвача, куря, мача, 
паця, потя, стулча, теля, шкатулча, ягня, имня, сїмня, вумня и т. п.

Табла флективных морфем назывникув 4-туй деклінації

Пады
Єднина

пóтя – гóрня мáча – валýвча имня – сїмня

Н. -я -а -я (-я)

Ґ. -яти -ати -ени

Д. -яти -ати -ени

А. -я -а -я (-я)

Л. -яти -ати -ени

І. -ятём -атём -нём (-нём)

В. -я -а -я (-я)

Пады
Множына

пóтята – гóрнята мáчата – валýвчата именá – сїменá

Н. -ята -ата -на

Ґ. -Ø -Ø -Ø

Д. -ятам -атам -áм

А. -ята -ата -на

Л. -ятох/-ятах -атох/-атах -óх/-áх

І. -ятами -атами -áми

В. -ята -ата -нá
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Куртый коментарь к дакотрым падовым формам

ІV. деклінація, єднина:

‒ в ґенітиві єд. ч. як и в далшых непрямых падох єд. ч. основа 
росшырює ся асемантичнов прокладков -ат, (-ят), за котров слї-
дує флексія -и у субстантивув давнюй t-основы: ягняти, пацяти, 
гусяти, горняти, стулчати и т. п.;

‒ в дативі єд. ч. флексія -и: ягняти, пацяти, гусяти, куряти 
и т. п.;36

‒ субстантивы давнюй еn-основы в ґен. єдн. ч. и в другых не 
прямых падох ся росшырювуть асемантичнов прокладков -ен-, за 
котров слїдує флексія -и: имени, вумени, сїмени, лем в інштрумен-
талови є стягнута форма: имнём, вумнём и т. п.

ІV. деклінація, множына:

В множынї особостёв є форма інштрументала, котра у субстан-
тивув давнюй t-основы ведля повнуй формы -ами має и стягнуту 
-ми: потятами/потятми, валувчатами/валувчатми и т. п.

Деклінація субстантивув singularia tantum

Субстантивы, котрі мавуть лем формы єднотного числа май-
частїйше означавуть матеріал, масу, котрі ся не пуддавуть чисел-
ному рахованю, індівідуалнї властнї назвы, абстрактнї понятя на 
выраженя емоції, чуства и т. п. Їх деклінація характерна лем тым, 
же они ся змінювуть подля свого кіпа (подля флексії), айбо лем 
у єднинї.

36 Паралелна форма із закончінём -ю: гачати/гачатю, теляти/телятю и т. д. є діалек-
тнов формов и не є нормативнов.
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Деклінація субстантивув pluralia tantum

До ґрупы односиме тотї субстантивы, котрі мавуть падову па-
радіґму лем множного числа. До ных зачисляєме:

‒ конкретнї субстантивы, котрі обозначавуть складнї, в тум 
числї парнї предметы, порувняй, напримір: бобалькы, вилы, ви
ничкы, герінґы, госундраґы, граблї, ґарадічі, ґатї, двері, клїщі, кро
совкы, кусачкы, лопаткы, ногавицї, ножычкы, окулярі, пацюркы, 
різанкы, санкы, саночкы, сушенкы, холошнї, чуреґы, шахы, яслї, 
яселкы и т. п.;

‒ абстрактнї субстантивы на позначеня бытовых и реліґійных 
обрядув, сят, порувняй, напримір: вечуркы, вуводкы, Главосїкы, 
именины, крестины, народенины, огласкы, поглодины, поливан
кы, сороковины, сяткы, уродины и т. п.; складного дїяня (выборы, 
дішкуркы, завданкы, прекы, сомнївкы), явленя природы (помороз
кы), бавкы (ґарамбoцкы, прятанкы, фаршaнґы) и т. п.;

‒ ґеоґрафічнї назвы (Алпы, Андрашувцї, Анталувцї, Апенины, 
Баранінцї, Бенедикувцї, Березникы, Білкы, Великі Лазы, Великі 
Луч кы, Гелсiнкы, Ґеювцї, Капушаны, Карпаты, Ключарькы, Ко-
рит няны, Лавкы, Лумшоры, Татры, Феделешувцї и т. п. 

Табла флективных морфем pluralia tantum

Пад Множына

Н. двéрі люде гуслї санкы Карпáты

Ґ. двéрюв люди гуслюв санóк -Ø

Д. двéрям/-юм людям/-юм гуслям -áм -ам

А. двéрї люди гуслї -ы -ы

Л. двéрёх/-ях людёх -ёх/-ях -óх/-áх -ох/-ах

І. дверьми людьми -ями -áми -ами

В. двéрі люде -ї -ы -ы
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Коментарь ку поєдным падовым формам:

‒ кедь в сосїдстві спувзвукув перед флективнов морфемов по-
слїднїм є спувзвук к, та тогды в ґенітиві перед ным ся зъявлять 
вокалный о (ё): вечуркы/вечурок, ножычкы/ножычок, Ключарь
кы/Ключарёк, кросовкы/кросовок и т. п.;

‒ субстантив двері в інштрументалови має двояку форму: две
рями/дверьми;

‒ субстантив люде (и подобнї субстантивы груди, гроші, ґатї, 
дїти, очі, плечі) має не лем особу флексію в номінативі, айбо и 
його форму ґенітива и акузатива твориме з помочов флексії и, на 
котру ся переміщать и надголос;37

‒ у поєдных субстантивох у формох датива норма не заказує 
двоякі флексії: дверям/дверюм, людям/людюм и т. п.;

‒ вечша часть субстантивув pluralia tantum має в формі 
локатива двояку форму -ах, (-ях)/-ох, (-ёх): (на) вечуркох/вечурках, 
(на) дверёх/дверях, (на) людёх/людях, (у) Карпатох/Карпатах, (у) 
окулярёх/окулярях и т. п.

АДЪЄКТИВЫ  
(придавникы)

Адъєктивом ся называть тота часть языка, котра выражать 
 катеґоріалноє ґраматичноє значеня признака предмета у формі 
ґраматичнуй залежности од субстантива в катеґоріёх рода, числа 
и пада.

Адъєктивы ся змінювуть:

‒ подля родув: красный, красна, красноє(ной); лїтнїй, лїтня, 
лїтнёє(ёй) и т. п.;

37 Также ся деклінувуть подобнї субстантивы грýди, грóші, ґáтї, дї ́ти, (в)óчі, плéчі, по-
рувняй форму їх ґенітива: груди, грошы, ґати, дїти, (в)очи, плечи.
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‒ подля числа: красный – краснї, лїтнїй – лїтнї и т. п.;
‒ подля падув: красный, -ного, -ному… краснї, красных, крас

ным… и т. п. 
Род, число и пад адъєктивув суть цалком залежнї од рода, чис-

ла и пада субстантивув.

Лексико-ґраматична класіфікація адъєктивув

В залежности од свого лексико-ґраматичного значеня и од мор-
фолоґічных и словотворных особостюв адъєктивы ся дїлять на:

‒ якостнї (квалітативнї);
‒ односнї (релативнї);
‒ присвойнї (посесивнї).

Якостнї адъєктивы – указувуть на такый признак предметув, 
котрый годен выражати розличный ступень якости (квалітатив-
ности) предметув, напримір: красный – красшый – майкрасный, 
великый, добрый, куртый, парадный, пузднїй, слутый, студеный, 
супукуйный, тарканистый, тунїй, фіґлювный, червеный и т. п. 
Лек сичне значеня якостных придавникув є вшелиякой. Они годнї 
означати фарбу, просторові понятя, властность и якость предме-
тув, характер, тїлеснї якости люди вадь звіркы и т. д.

Якостнї придавникы мавуть особости, котрі їх одличавуть од 
односных и посесивных. Майглавна – можность твореня од ных 
ступенюв порувнаня.

Односнї адъєктивы означавуть признак не прямо, а через од-
ношеня ку другому предметови, явленёви вадь дїяню. Они оз-
начавуть одношеня: ку особі (дїточа бавка, жунськоє38 шатя), 
к предмету (барацковый леквар, універзітетська діплома), ука-
зувуть на матеріал (стріберна годинка, серстяный анцуґ), одно-

38 У середнюм родови адъєктивы годнї мати повну -оє и курту флексію -ой. Роздїл меже 
ныма днесь мінімалный и скорше стілістичный характер, флексія -оє вецей у книжных 
текстох, а флексія -ой хоснує ся частїйше у неформалнуй бесїдї вадь неофіційных текстох.
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шеня ку звірцї (псячый слїд, курячоє перо), одношеня ку містови 
(суґоляшный дараб, варошські обывателї), к часу дїяня (теперіш
нї студенты, днешнїй уряд), означавуть назначеня предмета (по
штовоє авто, ґімнастична зала) и т. п.

Признак, выраженый односныма адъєктивами, єствує фурт 
про тот предмет, не годен ся проявляти у вечшуй вадь меншуй 
мірі, зато од тых адъєктивув не мож утворити формы порувнаня.

Вшыткі односнї адъєктивы суть утворенї од субстантивув. 
Зато їх мож поміняти на синонімічнї формы з непрямыма падами 
субстантивув, напримір: студентська менза – менза про студен
тув, бараняча шапка – шапка з барана, гусяча печунка – печунка 
з гускы, горська біціґля – біціґля на їзду у горох и т. п.

Даколы годнї односнї адъєктивы переходити в ґрупу якост-
ных, айбо уже в метафоричнум значеню, напримір: желїзна лоґі
ка, отцювська любов, псяча вірность и т. п.

Посесивнї адъєктивы творять ся з помочов спеціалных по-
сесивных суфіксув и означавуть признак приналежности особі 
вадь звірцї, напримір: отцёва хыжа, тютчина невіста, мачкиной 
мися, шовґоровой авто, Духновичув верш, лишача нора и т. п.

Посесивнї адъєктивы также не творять ступенї порувнаня (не 
ступнювуть ся). Їх семантичнов особостёв є тото, же указувуть на 
індівідуалну приналежность. Творять ся лем од тых субстанти-
вув, котрі називавуть особу вадь звірку, котрі валовшнї властнити 
даякый предмет. Одповідавуть на вопросы: чый?, чыя?, чыє?, чыї?

Твориме їх од жывых субстантивув з помочов суфіксув -ув, -ин, 
-ый, напримір: сынув, сосїдова, братовоє (ой); мамин, сестрина, 
тютчиноє (ой); вовчый, лишача, курячоє (ой).

Про якостнї адъєктивы є характерна ґраматична катеґорія – 
ступенї порувнаня. Суть три ступенї вадь три формы  ступнёваня:

‒ основный ступень – начална форма порувнаня, котра отпо-
відать формі номінатива;

‒ высшый ступень (компаратив), вадь другый ступень;
‒ майвысокый ступень (суперлатив), вадь третїй ступень.
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Основный ступень не значить порувнаня, айбо є важный зато, 
же лем в порувнаню з ным ся годнї реалізовати формы компара-
тива и суперлатива.

Компаратив ся творить з помочов суфікса -ш- (-ійш) + флексія 
началнуй формы:

‒ суфікс -ш- (-ж-) – ся хоснує вечшынов в недерівованых (не-
производных) адъєктивох, з кунцём основы на єден спувзвук и 
тогды, кeдь выпадувуть елементы -к-, -ок-, -ек-, -г-, напримір: 
мняг/к/ый – мняг-ш-ый, выс/ок/ый – выс-ш-ый, шы/ро/кый ‒ шыр-
ш-ый,39 дал/ек/ый – дал-ш-ый и т. д.; богатый – богатшый, сла
бый – слабшый, скорый ‒ скоршый, старый ‒ старшый, айбо и 
куртый – куртшый; 

‒ у поєдных случаёх у адъєктивох з основов на з, ж, г, позад 
асімілації звукокапчаня -жш- на містї -ш- обстав ся вже лем -ж-, 
порувняй: близ/к/ый ‒ бли-ж-ый, низкый ‒ нижый, дов/г/ый – дов-
ж-ый, дорогый ‒ доро-ж-ый и т. п., вадь -дж-, кедь основа одъєк-
тива на д, порувняй: молодый ‒ молоджый; твердый – тверджый 
и т. п.;

‒ варіант суфікса -ш- ‒ -їйш-(-ійш-) ся хоснує в адъєктивох 
з основов на сонорнї л, н, р, порувняй, напримір: бізувный ‒ бі
зувнїйшый, быстрый ‒ быстрійшый, веселый ‒ веселїйшый, вір
ный ‒ вірнїйшый, давнїй – давнїйшый, добрый ‒ добрійшый, злый 
‒ злїй шый, малый ‒ малїйшый, муцный – муцнїйшый, наівный – 
наівнїйшый, наремный ‒ наремнїйшый, мудрый – мудрійшый, 
світлый – світлїйшый, старый ‒ старійшый и т. п.;

‒ в дерівованых (производных) адъєктивох кіпа недобросо
вістнїйшый, нелоґічнїйшый, подробнїйшый и т. п.;

‒ в адъєктивох з основов на ж, ч, напримір: свіжый – сві
жійшый, чужый ‒ чужійшый, горячый – горячійшый, колячый – 
колячійшый…

39 На днешнюм етапови розвоя літературного языка, на наш позур, не є хыбов хоснованя 
компаративнуй формы шырій (шырьый) а также паралелно з формов скоршый ‒ скорій 
(скоршый).
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Майвысокый ступень (суперлатив) – ся творить прикапчанём 
префікса май- ку началнуй формі адъєктива, порувняй, напримір: 
майбогатый, майвысокый, майвеселый, майдалекый, майдобрый, 
майпознатый, майсмілый, майфіґлювный и т. п. Неє хыбов творе-
ня суперлатива з помочов суфікса най-, котрый ся прикапчує ку 
формі компаратива, напримір: найбогатшый, найкрасшый, най
лїпшый, найпажерливійшый и т. п.

Суперлативна форма ся годна ищи вецей пудсилёвати, а то з по-
мочов префікса пре-, котрый ся капчать ку началнуй формі, порув-
няй, напримір: преблагый, пребогатый, предобрый, прелюбезный, 
премудрый, преславный и т. п. Подобнї формы в языкознательстві 
позначенї терміном елатив, котрый є высшым ступенём од супер-
латива. Форму елатива мож стрітити и у народнуй бесїдї, у пам-
няткох фолклора, де вун ся ищи вецей пудсилює повторёванём 
адъєктивув, порувняй, напримір, такі формы: богатый-пребога
тый, добрый-предобрый, мудрый-премудрый и т. п.

Формы компаратива и суперлатива творенї суть предавно, так 
же не чудо, же стрічаєме ся з суплетивізмами, колы они ся творять 
неєднокорінёвыма словами, порувняй: великый – вечшый; добрый, 
файный – лїпшый, малый – меншый, недобрый ‒ гуршый и под.

Од так називаных адъєктивув з абсолутнов якостёв ся фор-
мы компаратива и суперлатива не творять, порувняй, напримір: 
босый, глухый, голый, лысый, мертвый, пустый, слїпый, слутый 
(у значеню паралізованый) хромый – они означавуть незмінный 
признак.

Деклінація адъєктивув

Адъєктивы ся змінювуть подля родув, чисел, падув и ґрама-
тичнуй катеґорії жывый/нежывый. В русинськум языкови суть 
два основнї кіпы їх деклінації:

‒ твердый кіп деклінації (з твердов фіналов основы) якост-
ных, односных и посесивных адъєктивув, порувняй, напримір: 
крехкый, -а, -оє (-ой), -ї; жывый, -а, -оє (-ой), -і; коцкастый, -а, -оє 
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(-ой), -ї; материн, -а, -оє (-ой), -ї., братув, -това, -товоє (-товой), 
-тові и т. п.;

‒ мнягкый кіп деклінації, т. е. адъєктивы з твердов фіналов ос-
новы, порувняй, напримір: давнїй, -я, -ёє (-ёй), -ї; переднїй, -я, -ёє 
(-ёй), -ї и т. п.

Мінты деклінації адъєктивув

Тверда деклінація

Пад
Єднина Множына

Муж. и серед. род Жунськый род Вшыткі роды

Н. красный красноє 
(-ой) красна краснї

Ґ. красного красну красных

Д. красному краснуй красным

А. красный (нежывый)
красного (жывый) красну краснї (нежывый)

красных (жывый)

Л. (на) краснум (на) новуй (на) красных

І. красным новов красныма

Мнягка деклінація

Пад
Єднина Множына

Муж. и серед. род Жунськый род Вшыткі роды

Н. синїй синёє (-ёй) синя синї

Ґ. синёго синю синїх

Д. синёму синюй синїм

А.
синїй (нежывый)
синёго (жывый) синю

синї (нежывый)
синїх (жывый)

Л. (на) синюм (на) синюй (на) синїх

І. синїм синёв синїма
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Куртый коментарь ку поєдным падовым формам

У формох номінатива и акузатива єд. ч. ушыткі адъєктивы твер-
дого кіпа в мужськум родї мавуть флексію -ый: великый, жывый, 
малый, червеный, божый, блискачый и т. п.; мнягкый кіп адъєк-
тивув ту має флексію -їй: всесвітнїй, вышнїй, зимушнїй, раннїй и 
т. п.; подобна уніфікація, на самый перед має за цїль спростити 
нормы ортоґрафії; у формох адъєктивув середнёго рода хоснувуть 
ся дві формы, повна, порувняй: великоє, жывоє, малоє, червеноє, 
божоє, блискачоє и т. п., и курта, порувняй: великой, жывой, ма
лой, червеной, божой, блискачой и т. п.; роздїл меже ныма днесь 
мінімалный и скорше несе стілістичный характер, флексія -оє ве-
цей у книжных текстох, а флексія -ой хоснує ся частїйше у нефор-
малнуй бесїдї вадь неофіційных текстох.

В множынї:

‒ у формі номінатива адъєктивы и твердого, и мнягкого кіпув 
вшыткых трёх родув мавуть флексію -і (-ї): великі, грубі, добрі, 
друбнї, куртї, русинські, сорові, пережі, блискачі и т. п.;

‒ в формі інштрументала адъєктивы твердого кіпа мавуть 
флексію -ыма, а мнягкого ‒ -їма: баранячыма, вечаршыма, до
брыма, жывыма, гурькыма, мадярськыма, малыма, сестриныма, 
отцёвыма и т. п.; великоднїма, днешнїма, лїтнїма, нижнїма, син
їма и т. п.

Незміннї адъєктивы

Лем даскулько, вечшынов позиченых из чужых языкув, адъєк-
тивув не змінювуть ся, фурт мавуть лем єдну форму, порувняй: 
бруто, какі, максі, міні, мока, нето, котрі ся у капчанёви з суб-
стантивами часто хоснувуть у постпозіції, напримір: віґан міні, 
вага бруто; айбо и у препозіції, порувняй: міні сукня и т. п.
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Субстантивація адъєктивув

У поєдных случаёх адъєктивы беруть на ся функції субстан-
тивув, т. е. прямо указувуть на предмет, отвічавуть на вопрос ко? 
вадь што?; порувняй, напримір: Молодым треба ся трудити; 
Моя стара и т. п.; доста часто русинські топонімичнї назвы суть 
у формі субстантивованых адъєктивув, порувняй: Бобовоє, Букув-
цёва, Вышньый Быстрый, Глубока, Руськово, Хмелёва, Білцарева 
и т. п. В реченю такі адъєктивы сповнявуть функцію субстанти-
вув.

НУМЕРАЛІЇ

Нумералії – самостойна часть языка, котра означать число, 
кулькость и порядок за шором предметув. Отвічать на вопросы: 
кельо? и котрый?, порувняй, напримір: єден, четыри, сїм, десять, 
сїмдесять, двасто, десять стотин и т. п.; два хлопы и єдна жона, 
пятьдесять метрув, шість лїтрув, пувдруга рока, єдна четверти
на поля, третина обыстя, пята частка з … и т. п.; семый януар, 
четвертї двері, сема книга, восьмый місяць, сімдесять пятый рук 
и т. п.

Нумералії мавуть ґраматичну катеґорію паду, айбо не мавуть 
катеґорію рода (окрем єден и два) и катеґорію числа (окрем єден). 

Класіфікація нумералій

Подля семантичных и ґраматичных особостюв и характера 
хоснованя, нумералії ся дїлять на пять ґруп:

‒ кулькостнї;
‒ громаднї;
‒ дробнї;
– невызначено-кулькостнї;
‒ пошорові.
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Кулькостнї нумералії

Кулькостнї нумералії означавуть абстрактнї числа вадь куль-
кость предметув: три, вусям, сто двадцять сїм; дві жоны, шість 
метрув, тридцять днюв, пятьсто форінтув и т. п.

Подля морфемного склада, способа твореня суть:

– простї;
– зложенї;
– складнї нумералії.

Простї:

‒ недерівованї (непроизводнї) нумералії з єднов морфемов (1 – 
10, сто, тысяч); они служать словотворнов базов про вшыткі другі 
(зложенї и складнї) кулькостнї, громаднї, дробнї и пошорові ну-
мералії;

‒ дерівованї нумералії, котрі творенї з єднуй корїнёвуй мор-
фемы и суфіксув (в днешнюм языкови) – надцять и – дцять (11–
19, 20, 30, 40).

Ку зложеным односиме нумералії, утворенї з двох корїнёвых 
морфем (50 – 90, 200 – 900).

Ку складным нумераліём односиме тотї, котрі ся складавуть 
з двох и вецей слов (25, 74, 98, 118, 997 и т. п.); ку складным одно-
симе и дробнї нумералії (пять десятин, єдна восьмина и т. п.).

Кулькостнї нумералії не мавуть катеґорію числа зато, же они 
лексично выражавуть значеня числа; они не мавуть анї катеґорію 
рода зато, же они не несуть предметного значеня.

Подля своїх особостюв выдїляєме меже кулькостныма нуме-
раліями слова: єден, єдна, єдноє (-ой); два, дві; тысяч, міліон, мі
ліард, зато, же:
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‒ нумералія єден зато, же має признакы, характернї про адъєк-
тивы, змінює ся подля родув и чисел, має падові формы адъєкти-
вув (єдного, єдному и т. п.);

‒ нумералія два зато, же має и форму – дві на означеня жун-
ського рода;

‒ нумералії тысяч, міліон, міліард ся хоснувуть у значеню суб-
стантивув;

‒ нумералія двоє (дває) хоснує ся в капчанёви з субстантивами 
мужського рода, порувняй, напримір: двоє сосїдове, двоє дохторы 
и т. п.;

‒ нумералія двої ся хоснує в капчаню з субстантивами pluralia 
tantum, порувняй, напримір: двої вилы, ножычкы, клїщі, ногавицї, 
двері и т. п.;

‒ нумералія дві ся хоснує в капчаню з субстантивами жунсько-
го и середнёго рода, порувняй, напримір: дві дївкы, дві ґаздынї, дві 
села, дві відра и т. п.;

‒ нумералії обадва (оба), обідві (обі) ся хоснувуть у значеню 
кулькостных нумералій два, дві, айбо не творять формы пошо-
ровых нумералій.;

‒ нумералія єден ся толерує з субстантивом в родї, в числї и 
в падови, порувняй, напримір: єден хлоп (єдна жона; єдноє дїтва
ча), єдного хлопа (єдну жону; єдного дїтвачати), єдному хлопови 
(єднуй жонї; єдному дїтвачати) и т. п.;

‒ нумералії 2, 3, 4 ся толерувуть з субстантивами у формох 
падув множыны (два, три, четыри облакы, двох, трёх, четырёх 
облакув, двом, трём, четырём облакам и т. п.);

‒ нумералії од 5 и высше капчавуть ся з субстантивами у формі 
ґенітива множыны (5, 6, 12… облакув, місяцюв, хлопув…);

‒ нумералії в капчанёви з субстантивами стоять все перед 
ныма: єден день, пять рокув, 11 книжкы, 20 кіл, 45 минут и т. п.
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Таблы деклінацій кулькостных нумералій

Деклінація нумералії:
єден, єдна, єдноє (єдной)

Пад
Єднина Множына

Муж. и серед. род Жунськый род Вшыткі роды

Н. єден єдноє (-ой) єдна єднї

Ґ. єдного єдну єдных

Д. єдному єднуй єдным

А. єден (нежывый)
єдного (жывый) єдну єднї (нежывый)

єдных (жывый)

Л. (на) єднум (на) єднуй (на) єдных

І. єдным єднов єдныма

Деклінація нумералій:
два, дві, три, четыри

Н. два (дві) три четыри

Ґ. двох трёх четырёх

Д. двом трём четырём

А. два (дві) три четыри

Л. (на) двох (на) трёх (на) четырёх

І. двома трёма четырёма
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Деклінація нумералій кіпа:
девять, девятьдесять

Н. девять девятьдесять

Ґ. девятёх девятьдесятёх

Д. девятём девятьдесятём

А. девять девятьдесять

Л. (на) девятёх (на) девятьдесятёх

І. девятёма девятьдесятёма

Громаднї нумералії

Ныма ся означавуть скапчанї довєдна множества, котрі тво-
рять єдно цїлоє. Громаднї нумералії суть утворенї од кулькостных 
нумералій простых и зложеных: двоє, троє, четверо,  пятеро…, 
єденадцятеро…, двадцятеро… Не творять ся од складных нуме-
ралій (21, 22, 33, 92, 217…):

‒ нумералії двоє (дває), троє, четверо… ся хоснувуть в кап-
чанёви з жывыма субстантивами в ґенітиві множыны: двоє (дває) 
хлопцюв, троє дївок, четверо пацят… В капчанёви з субстантива-
ми pluralia tantum (вадь такыма, што називавуть парнї предметы 
шатя и обувли) хоснувуть ся формы двої, трої…, порувняй: двої 
ножычкы, трої ногавицї, четвері штрімфлї, пятері боканчі, се
мері окулярі и т. п., вадь тотї формы мінявуть ся на словокапчаня 
– три пары боканчув, пять пар штрімфлюв… и т. п.;

‒ громаднї нумералії ся хоснувуть также у капчаню з субстан-
тивами у формі ґенітива мн. ч. тых субстантивув, што означавуть 
малї звірята: двоє телят, четверо качат, семеро псят и т. п.;

‒ громаднї нумералії ся хоснувуть и в капчаню із субстантива-
ми дїти, люде: двоє дїти, четверо люди;

‒ громаднї нумералії хоснувуть ся и з формами особных про-
номін мы, вы, они: Пришло нас семеро. Было їх десятеро и т. п.
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Табла деклінації нумералій кіпа:
обадва/обадві, двоє/двої

Н. обадва, обадві двоє (-ой), двої

Ґ. обадвох двоїх

Д. обадвом двоїм

А. як Н. вадь Ґ. як Н. вадь Ґ.

Л. (на) обадвох двоїх

І. обадвома двоїма

Табла деклінації нумералій кіпа:
троє/трої, четверо/четвері

Н. троє (трой)/трої четверо/четвері

Ґ. трёх четверёх

Д. трём четверём

А. як Н. вадь Ґ. як Н. вадь Ґ.

Л. (на) трёх четверёх

І. трёма четверёма

Ги кіп четверо ся деклінувуть и инші громаднї нумералії сюй 
формы.

Дробнї нумералії

Они означавуть кулькость ги часть цїлого. Така кулькость ся 
означує кулькостныма нумераліями у формі номінатива а назва 
части є у формі ґенітива множыны вадь номінатива єднины: єдна 
третина, дві четвертины, пять восьмин, шість стотин и т. п.

При деклінації ся змінювуть обадві части дробных нумералій.
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Табла деклінацій дробных нумералій

Н. єдна третина три четвертины

Ґ. єднуй третины трёх четвертин

Д. єднуй третинї трём четвертинам

А. єдну третину три четвертины

Л. єднуй третинї трёх четвертинох

І. єднов третинов трёма четвертинами

Н. вусям пятин єдна цїла і пять стотин

Ґ. восьмох пятин єднуй цїлуй и пятёх стотин

Д. восьмом пятинам єднуй цїлуй и пятём стотинам

А. вусям пятин єдну цїлу и пять стотин

Л. (у) восьмох пятинох (у) єднуй цїлуй и пятёх 
стотинох

І. восьмома пятинами єднов цїлов и пятёма 
стотинами

Невызначено-кулькостнї нумералії

Ку такым односиме невелику ґрупу слов зо значенём невызна-
ченуй кулькости, напримір: много, вельо, мало, немного, немало, 
кельо, тельо, даскельо, даскулько и т. п.

Ушыткі они одличавуть ся своёв семантичнов невызначено-
стёв, неточностёв и характерізувуть ся спеціфичным хоснованём 
и творенём форм, не характерным про другі нумералії. Зато, же 
означавуть неясну (непрецізну) кулькость, годнї ся капчати и з аб-
страктныма субстантивами, порувняй, напримір: вельо серенчы, 
много радости и т. п., и годнї мати формы порувнаня (докус мало 
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радости, барз вельо вопросув) – што не найдеме у кулькостных 
нумералій.

Їх семантика и ґраматічнї особости суть близкі до адвербіюв, 
напримір: мало знати, много видїти, вельо говорити и т. п.

В функції невызначено-кулькостных нумералій функціону-
вуть и поєднї субстантивы кіпа: громада люди, маса проблем 
и т. п.

Пошорові нумералії

Слова, котрі означавуть послїдовность єднородных предметув 
при їх рахованю: другый шорик, четвертый сулак, третя хыжа, 
шестый кілометер и т. п.

У лінґвістицї поєднї фахманы задїлювуть пошорові нумералії 
меже адъєктивув зато, же з формалного бока суть їм подобнї вадь 
и єднакі, порувняй, напримір: первый, -а, -оє (ой), -і; другый, -а, 
-оє (ой), -і; третїй, -я, -ёє (ёй), -ї; семый, -а, -оє (ой), -і и т. п., а їх 
деклінація ничым ся не одличать од адъєктивув твердуй и мягкуй 
ґрупы, ги адъєктивы красный вадь синїй и т. п.

Пошорові нумералії ся творять од кулькостных: три ‒ третїй, 
четыри ‒ четвертый, пять – пятый и т. д., лем первый и другый 
ся творять од иншуй основы: єден – первый, два – другый.

Складнї пошорові нумералії при деклінації змінювуть лем по-
слїднёє слово, напримір: двасто сїмдесять девятый, двасто сїм
десять девятого и т. д.

Коментарь ку морфолоґії нумералій:
Меже восточно-славянськыма лем у русинськум языкови в ну-

мералії єден ся захранив давнїй елемент jе- (jedinь) на зачатку сло-
ва єден, єдна, єдно, єднї, и у производных зложеных нумераліёх: 
єденадцять, єденадцятый, єденадцятеро, єденадцятёме.

Особостёв русинського языка суть формы кіпа двоме, трёме, 
четырёме, пятёме, шестёме, семоме, восьмоме, девятёме, де
сятёме (дале 11 – 20 і 30), котрі ся капчавуть лем з субстантива-
ми, котрі означавуть имена особ мужського рода: двоме цімборо
ве, трёме сосїдове, пятёме хлопы и т. п.
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Коментарь ку деклінації нумералій:

‒ нумералія єден, єдна, єдно (єдной) ся деклінує ги прономіна 
тот, тота, тото;

‒ кулькостнї нумералії 2 – 20 и дале вшыткі другі на -дцять и 
-десять, ся деклінувуть єднако ги нумералія два (двох, двом, два/
двох, двох, двома);

‒ нумералії 22 – 29, 32 – 369 и т. д. ся вечшынов не деклінувуть 
вадь змінює ся лем послїднїй елемент.

ПРОНОМІНА  
(містоназивник)

Прономіна ‒ самостойна и повнозначна часть речі, котра ука-
зує на предметы, на признакы, на кулькость, айбо не называть їх, 
зато буде и правдивым, кедь повісти за ных, же то є часть речі, 
котра хоснує ся намісто субстантивув, адъєктивув и нумералій. 
Конкретноє значеня дуставуть слова сюй части речі лем в контек-
стови, в словокапчанёви з другыма словами.

Подля семантично-морфолоґічных признакув дїлиме проно-
міны на такі части:

Особнї прономіны

Особнї прономіны: я, мы (1. особа), ты, вы, (2. ос.), вун, она/вна, 
оно/вно, они/вни (3. ос.).

Містоназывник я указує на особу говорячого, містоназывник ты 
на адресата, на особу, ку котруй ся обертать говорячый, вадь на 
особу в цїлови (обще) – тогды дустає обобщено-особноє значеня.

Тотї прономіны не мавуть ґраматичный род а формы множыны 
мы и вы мавуть мало иншоє значеня: не я + я + … = мы, айбо мы = 
я + ищи кось; не ты + ты + … = вы, айбо вы = ты + ищи кось. Род 
прономін я, ты мож опредїлити лем подля контекста., порувняй, 
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напримір: я быв, я была; ты робив, ты робила и т. п. Прономіна 
мы окрем значеня „я + ищи кось“ ся хоснує, напримір, в научных 
текстох, в значеню прономіны я: За тото писали сьме переже; 
вадь в значеню 2.-ой особы множыны (выраженуй імпліцитно): 
Як ся чуствуєме днесь? (вопрос дохтора ку паціентови). 

Прономіна вы ся окрем значеня „ты + кось другый“ хоснує и 
в значеню „выканя“, почтивого обертаня ку єднуй особі (млад-
шых ку старшым, напримір), порувняй, напримір: Вы, тютко, до
брі повіли…

Прономіны 3-ой особы мавуть и катеґорію рода – вун, она/вна, 
оно/вно; и катеґорію числа – они/вни.

При деклінації містоназывникув я, мы, вун, она/вна, оно/вно, 
они/вни хоснувуть ся суплетивнї формы в непрямых падох.

Табла деклінації особных прономін

Н. я ты вун она/вна

Ґ. мене/ня38 тебе/тя його/го нєї/ї

Д. менї /ми тобі/ти йому/му юй

А. мене/ня тебе/тя його/го нєї/ї

Л. (на) мнї тобі нёму нюй

І. мнов тобов ным нёв

Н. мы вы они/вни

Ґ. нас вас ных/їх

Д. нам вам ным/їм

А. нас вас ных/їх

Л. (на) нас вас ных

І. нами вами ныма

40 Спецiфічным знаком про русинськый язык, котрый одличать го од другых восточ-
но-славянськых языкув, суть так називанї клітикы (слова котрі акцентно суть непов-
ноцїннї, без надголоса), клітичнї формы особных и рефлексивного прономіна, помуч-
ного вербума „быти“ (позерай с. 25).
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Рефлексивный містоназывник себе/ся

Указує на одношеня ку дївучуй особі, исполнителя (аґенса) 
дїяня. Рефлексивный містоназывник не має формы рода и формы 
числа.

Деклінує ся ги прономіна ты, айбо не має форму номінатива, 
лем формы непрямых падув. В трёх падовых формох має повну и 
курту верзії: ґенітив – себе, ся; датив – собі, си; акузатив – себе, 
ся, напримір: Не годен од ся одогнати (пса); Дай си покуй!; Попо
зерай на ся в глядило и т. п.

Посесивнї прономіны

Указувуть на приналежность вшыткым трём особам: муй, наш 
– 1-уй особі; твуй, ваш – 2-уй особі; його, її (ї), їх – 3-юй особі; и 
довєдна про вшыткі особы – свуй.

Посесивнї прономіны муй, твуй, наш, ваш творять ґрупу особ-
но-присвойных прономін, а свуй є рефлексивно-присвойный. На 
означеня приналежности 3-юй особі ся хоснувуть формы ґенітива 
третюй особы особных прономін – його, її (ї), їх. Мавуть формы 
рода и числа (муй, моя, моє; мої).

Табла деклінацій посесивных прономін

Пад Єднина Множына

Н. муй твуй свуй мóї твóї свóї

Ґ. мóго
мóёго

твóго
твóёго

свóго
свóёго мóїх твóїх свóїх

Д. мóму
мóёму

твóму
твóёму

свóму
свóёму мóїм твóїм свóїм

А. ги Н.
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

 ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

Л. (на) мóюм твóюм свóюм мóїх твóїх свóїх

І. мóїм твóїм свóїм мóїма твóїма свóїма
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Пад     Єднина                                          Множына

Н.
мóя 
твóя 
свóя

нáша 
вáша

нáші 
вáші

Ґ.
мóю 
твóю 
свóю

нáшу 
вáшу

нáшых 
вáшых

Д.
мóюй 
твóюй 
свóюй

нáшуй 
вáшуй

нáшым 
вáшым

А. ги Н.
вадь Ґ.

ги Н. 
вадь Ґ.

ги Н. 
вадь Ґ.

Л.
мóюм 
твóюм 
свóюм

нáшум 
вáшум

нáшум 
вáшум

І.
мóёв 
твóёв 
свóёв

нáшов 
вáшов

нáшыма 
вáшыма

Указувучі прономіны

Указувучі прономіны ‒ тот, такый, антот, гевтот, тельо, 
сей, сесь, сякый.

Мавуть формы рода и числа: тот, тотá, тотó, тотї; такый, 
такá, такóє (такóй), такі; антóт, антотá, антотó, антотї; гéв
тот, гéвтота, гéвтото, гéвтотї; тéльо, тéля, тéльо, тéлї; сей, 
ся, се, сї; сесь, сеся́, сесé, сесї; сякый, сякá, сякóє (сякóй), сякі.

Не ушыткі прономіны з єднаков частотностёв ся хоснувуть 
всяды, так, напримір, сей, сесь и сякый характернї на самый перед 
про восточнї діалекты русинського языкового ареала.
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Пад Єднина Множына

Н. тот 
тото

такый 
такоє

сей се 
сесь сесе мої твої тельо

Ґ. того такого сёго моїх твоїх телїх

Д. тому такому свому 
своёму моїм твоїм телїм

А. ги Н. 
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

Л. (на) тум 
(на) тому

такум 
такому

сюм 
сёму моїх твоїх телїх

І. тым такым сым моїма твоїма телїма

Пад Єднина Множына

Н. тота така ся 
сеся тотї такі сї 

сесї

Ґ. тоту таку сю 
сесю тых такых сїх 

сесїх

Д. туй такуй сюй 
сесюй тым такым сїм 

сесїм

А. ги Н. 
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ.

Л. (на) туй такуй сюй 
сесюй тых такых сїх 

сесїх

І. тов твоїм сёв 
сесёв тыма такыма сїма 

сесїма

Вызначавучі прономіны

Вызначавучі прономіны – сам, самый, кáждый, жáдный (жá
ден), вшыток, цїлый, вшелия́кый, и́ншый, и́ный.

Прономіна сам має значеня „самостатно, без помочі дакого“: 
Сам зробив и „лем єден“, „нико вецей“: Сам дома.

Прономіны каждый, вшелиякый указувуть на якыйсь єден 
предмет, взятый вадь выбратый з даскулькох, каждый годен ся 



142

замінити прономінов вшыткі, порувняй, напримір: Каждый має 
знати (вшыткі мавуть знати).

Прономіны вшыток, цїлый мавуть громадноє значеня. Они 
указувуть на збераня чогось довєдна, напримір: Вшытку нуч (цїлу 
нуч).

Прономіна жаден (жадный) має значеня „ани єден, нико“.
Прономіна иншый (иный) має значіня „не тот“.
Прономіна самый має вецей значенюв:
‒ на вызначеня міста вадь часа, вадь ограниченя простора ци 

часа: На самуй серединї; До самого кунця;
‒ на пудтвердженя тотожности в капчаню із субстантивом 

вадь указувучов прономінов: тота сáма книжка;
‒ на пудсиленя указувучого значеня прономіны: тота сáма, 

на тум сáмум містї и т. п.;
‒ на указованя майвысокуй якости вадь міры: Сама вода! (за 

нефайноє вино)…
‒ деклінувуть ся за мінтов указувучуй прономіны каждый.

Вопросно-односнї прономіны

Вопросно-односнї прономіны – ко, што, якый, котрый, чый, 
кельо, кулько.

Они годнї фунґовати раз ги вопроснї слова, а раз ги односнї 
(вадь злучнї) слова.

Вопроснї прономіны не указувуть на предмет, особу вадь при-
знак, лем выкликувуть вопрос за ных: Што робиш? Ко быв?

У функції односных слов тотї прономіны не кладуть вопрос, 
айбо фунґувуть ги слова, котрі прикапчувуть реченя к иншым ре-
ченям: Ко нич не робить, тот хыбы не зробить.

Прономіны ко, што не мавуть ґраматичныx катеґорій рода и 
числа. Прономіна ко ся односить ку жывым особам, што – ку зві-
рям и нежывым предметам. З вербумами ся ко капчать з формами 
муж. р., порувняй, напримір: Дївочкы, ко быв дома?, а што – при-
нимать ся за середнїй род, порувняй, напримір: Што было? и т. п.
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При капчанёви зо субстантивом род вербума зависить од суб-
стантива, а не од прономіны.

Табла деклінації вопросно-односных прономін

Пад Єднина

Н. ко што якый якоє чый чыє яка котра чыя

Ґ. кóго чóго якóго чыёго якуй кóтруй чыюй

Д. кóму чóму якóму чыёму якуй кóтруй чыюй

А. кóго што ги Н.  
вадь Ґ.

ги Н.  
вадь Ґ. яку кóтру чыю

Л. кóму чóму якум чыюм якуй кóтруй чыюй

І. кым чым якым чыїм якóв кóтров чыёв

Пад Множына

Н. які кóтрі чыї

Ґ. якых кóтрых чыїх

Д. якым кóтрым чыїм

А. ги Н. вадь Ґ. ги Н. вадь Ґ. ги Н. вадь Ґ.

Л. якых кóтрых чыїх

І. якыма кóтрыма чыїма

В реченю прономіны ко, што у формі номінатива сповнявуть 
функції субєкта: Ко повів? Што было? У формі непрямых падув 
фунґувуть ги обєкт.

Прономіны котрый, чый, якый мавуть формалнї знакы адъєк-
тивув, зато в реченю суть у функції атрібута (придатка) вадь зъя-
зочно-именного предіката: Котру єсь купив? Чыя є тота дївочка?  
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Прономіны котрый, якый годнї фунґовати и в значеню злучника 
и скапчовати пудрядноє реченя з главным, напримір: Берь тоту 
[книжку], котра на столї.

Неґувучі прономіны

Неґувучі прономіны: ни́ко, нич, ни́якый, ни́чый.
Они мавуть значеня неґації, хыбеня. Суть утворенї од вопрос-

но-односных прономін з помочов неґувучуй часткы ни-. Прономі-
на нич є скурчена од давнюй формы *ничто.

Невызначенї прономіны

Указувуть на еґзістувучі, айбо неконкретнї особы и предметы: 
дако, дахто, дашто, кось, коська, штось, штоська, хоть-што; 
неконкретнї якости: дакотрый, даякый, якыйсь, котрыйсь, дакый, 
дачый, чыйсь, хоть-котрый, хоть-якый; а также неконкретну 
кулькость: даскельо, даскулько, дакулько, поєден.

Тотї прономіны мавуть значеня приблизного указованя на 
предмет, признак вадь кулькость.

Табла деклінації неґувучых и невызначеных прономін

Пад Єднина

Н. нико нич кось штось дако дашто хоть-ко хоть-што

Ґ. никого ничого когось чогось дакого дачого хоть-кого хоть-чого

Д. никому ничому комусь чомусь дакому дачому хоть-кому хоть-чому

А. никого нич когось штось дакого дашто хоть-кого хоть-што

Л. никому ничому комусь чомусь дакому дачому хоть-кому хоть-чому

І. никым ничым кымісь чымісь дакым дачым хоть-кым хоть-чым
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Творять ся тотї прономіны од вопросно-односных з помочов 
препозітивных часток да-, хоть- (дако, хоть-якый и т. п.), постпо-
зітивныма частками -сь, -ська (кось, штоська и т. п.).

Лем невызначенї прономіны, котрі указувуть на неконкретну 
якость, мавуть форму рода и числа, порувняй: дакотрый, -а, -оє 
(-ой) и т. п. Катеґорію пада мавуть ушыткі. При деклінації частка 
ся не мінять, змінюєме лем прономінову часть слова.

Коментарь ку поєдным падовым формам прономін:

‒ в інштрументалї єднины особных прономін законченя -ов 
[ôў]: мнов, тобов, собов, нёв;

‒ в номінативі множыны особных прономін ся захранили давнї 
формы: мы, вы; третя особа ту має форму: вни/они, а в інштрумен-
талї множыны тота прономіна має форму: ныма;

‒ посесивнї прономіны муж. и серед. рода мавуть в ґенітиві, 
дативі и акузативі єднины паралелнї куртї и повнї формы: мого – 
моёго, твому – твоёму, свого – своёго; в локативі єднины ‒ моюм, 
твоюм, своюм; в інштрументалї єднины – моїм, твоїм, своїм; 
в інштрументалї множыны – моїма, твоїма, своїма;

‒ русинськый язык має лем зложенї формы указувучых проно-
мін: тот, тота, тото, тотї; антот, антота, антото, антотї;

‒ прономіны сесь, сеся, сесе, сесї є давнёруського происходже-
ня, днесь мож їх раховати за мнягкый варіант прономіны тот 
(тот – того – тому; сесь – сёго – сёму);

‒ невызначена прономіна дакулько має дві формы: дакулько/да
скулько.

ВЕРБУМ

Вербум є часть языка, котра означать дїяня як процес, и выра-
жавучый тоту процесуалность в ґраматичных катеґоріёх вида (за
вершеный, незавершеный), залоґа (активный, пасивный), способа 
(індікатив, кондіціонал, імператив), часа (теперішнїй, минулый, 
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будучый), особы (1, 2, 3 єдн, 1, 2, 3 множ.), числа (єднина, множы
на) и рода (мужськый, жунськый, середнїй).

У реченю вербум фунґує вечшынов ги предікат. В формі інфі-
нітива годен сповняти ролю хоть-якого члена реченя.

Ґраматичнї катеґорії вербума

Особа вербума

Подля катеґорії особы (одношеня дїяня ку субєктови) выдїляє-
ме 3 особы в єднинї (я, ты, вун, она/вна, оно/вно) и 3 особы в мно-
жынї (мы, вы, они/вни) – довєдна 6 форм.

Способ вербума

Катеґорія способа указує на одношеня процеса ку реалности: 
пишу, писав, писав бы, пиш и т. п. Тото значить, же выдїляєме дїя-
ня реалнї, нереалнї и потенціалнї. Зато годнї сьме кваліфіковати 
3 формы катеґорії способа: індікатив, кондіціонал, імператив.

Час вербума

Сеся катеґорія єствує позад одношеня дїяня вербума ку момен-
тови речі: позерам, позерав, буду позерати, попозерам.

Подля такого одношеня выдїляєме формы теперїшнёго (пре
зенс), минулого (претеріт) и будучого часа (футурум).

Вид вербума

Катеґорія вида характерізує дїяня вербума подля його ограни-
ченя вадь неограниченя. На основі сёго выдїляєме завершеный 
и незавершеный вид, порувняй, напримір: хвалити – похвалити, 
перехвалити – перехвалёвати; орати – выорати, переорати, поо
рати – переорёвати; дюґати – дюґнути; ладити – поладити, при
ладити; віровати ‒ повіровати и т. п. 
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Майпростый способ вызначеня вида вербума, опредїлити, 
якый вопрос мож ку нёму задати: Што робити? (на такый вопрос 
отвічавуть вербумы незавершеного вида) вадь Што зробити? 
(про вербумы завершеного вида).

Поблемов є, же у тых случаёх, колы вербум завершеного вида 
ся творить з помочов префікса, кіпа: ходити ‒ походити, співа
ти ‒ заспівати и т. п., дустаєме у деріватох не лем ґраматичноє 
значеня завершеного вида вербума, айбо и словотворноє значеня, 
напримір, у высшезазначеных примірох „якыйсь час (походити)“, 
и „зачати (співати)“41. Также „чистыма“ парами за ґраматичным 
значенём незавершеный/завершеный суть лем тогды, колы од 
форм вербумув завершеного вида з помочов суфікса -ова- (-ёва-)  
ся творить форма незавершеного вида кіпа переварити ‒ пере
варёвати, намастити ‒ намащовати и т. п.

Залоґ вербума

Катеґорію залоґа опредїляєме подля характера дїяня вадь ста-
ва в одношеню ку субєктови вадь обєктови: Ґазда будує дом. Дом 
ся будує помалї; Влїтї я сплю на верандї. Добрі ся спить на вeран
дї. Ги видиме з представленых примірув, можеме роспознавати 
активнї и пасивнї формы вербума. Формалным знаком пасивных 
вербумув є частка ся при їх твореню, котра годна быти як у пре-
позіції, так и у постпозіції, а може быти одорвана од вербума да-
скулькыма словами у реченю.

Число вербума

Катеґорія числа опредїляє ся через одношеня дїяня ку єдному 
вадь ку вецей субєктам: позерам – позераєме, радуву ся – радуєме 
ся и т. п. Зато говориме за формы єднотного и множного числа.

41 Меже лінґвістами, правда, дішкурувуть ищи за „чистовидові“ суфіксы, напримір, 
у парі їсти ‒ зъїсти и т. п. поєднї не видять роздїла у значеню окрем видового.
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Катеґорії вида и рода суть характернї про ушыткі вербумы. 
А катеґорії особы, способа и часа суть характернї лем про особнї 
формы вербума.

Ку неособным формам вербума односиме формы: інфіні-
тива (малёвати, позерати, сміяти ся и т. п.), дїєприложник 
(transgresiv): малёваный, позеравучый, смівучый ся и т. п., дїєпри-
словник (participium): малювучы, позеравучы, смівучы ся и т. п. 
Инші формы вербума суть особнї (котрі ся змінювуть подля осо-
бы, способа и часа), про ных є характерна конъюґація.

Інфінітив (невызначена форма вербума)

Формы інфінітива мавуть законченя -ти,42 напримір: брати, 
вести, видїти, гоблёвати, казковати и т. д. Намного рідше інфі-
нітивы мавуть флексію -чи, напримір: бічи, веречи, волочи, вречи, 
втечи, вупрячи, вупечи, вутечи, зречи ся, лячи, мочи, речи, сїчи, 
товчи и т. п.

Основа вербума

Вшыткі формы вербума твориме не од цїлого слова, айбо од 
його основы. Традіційно выдїляєме дві основы: основу інфінітива 
и основу теперішнёго часа:

‒ основу інфінітива дустанеме, кедь од формы інфінітива одо-
ймеме флективну морфему -ти (-чи), напримір: бра-ти, лади-ти, 
мерькова-ти, вере-чи и т. п.;

‒ основу теперїшнёго часа дустанеме, кедь од формы 2-уй осо-
бы єднины оддїлиме флексію -ш и тематичнї вокалы -е-, -и-/-і-
/-ы-, -а-, напримір: клад-е-ш, бер-е-ш, вед-е-ш, плач-е-ш, тр-е-ш, 
тримл-е-ш, малюj-е-ш, вар-и-ш, стоj-и-ш, вяч-и-ш, леж-ы-ш, 
біж-ы-ш, позер-а-ш и т. п.

42 Подля ортоепічнуй нормы інфінітивна морфема -ти має ся выговорёвати [тиі] вадь [ті], 
порувняй, напримір: говорити [гôвoǀриeтиі], ходити [хоǀдиеті] и т. п.
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Твореня форм часа індікатива

Теперішнїй час (презенс) твориме капчанём ку основі презен-
са вербума незавершеного вида такі особнї флексії:

І. конъюґація

Особа Єднина Множына

1 колишу колишеме

2 колишеш колишете

3 колише колишуть

І. а конъюґація

Особа Єднина Множына

1 читам читаєме

2 читаш читаєте

3 читать читавуть

ІІ. конъюґація

Особа Єднина Множына

1 сушу, варю сушыме, вариме

2 сушыш, вариш сушыте, варите

3 сушыть, варить сушать, варять

Ги видиме, формы теперішнёго часа твориме лем од вербумув 
незавершеного вида.

Минулый час вербумув ся творить од основы інфінітива дво-
якым кіпом:

Простый минулый час має лем родові указателї, айбо не має 
особнї флексії. Творить ся капчанём особных прономін я, ты, вун, 
она/вна, оно/вно; мы, вы, они/вни (в функції указателюв особы) 
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з родовыма формами вербумув: -в (про м. р.), -ла (ж. р.), -ло (с. р.), 
-ли (про вшыткі роды множыны), котрі ся прикапчувуть ку основі 
інфінітива, напримір: колиса-ти: колисав, -ла, -ло, -ли; читати: 
читав, -ла, -ло, -ли; варити: варив, -ла, -ло, -ли и т. п.

Выимкы з такого кіпа твореня простого минулого часа вербу-
мув суть тогды, кедь ся основа інфінітива кончать на переднёязыч-
нї спувзвукы з, с, р, гертанковый г, заднёязычный к (вадь ч на його 
містї). Тогды ся в мужськум родї не прикапчує ку основі інфініти-
ва -в, напримір: гриз-ти ‒ гриз, нести ‒ нюс, втерти ‒ втер, мог
ти ‒ муг, одректи ся ‒ одрюк ся, печи ‒ пюк и т. п.

Выимков суть и твореня минулого часа од вербумув з основов 
теперішнёго часа на -д-, -т-, напримір: вести – вед-еш, брысти 
‒ брыдеш, красти – крад-еш, плести – плет-еш, при-йти – 
прийд-еш, украсти ‒ украдеш и т. д., в котрых ся родові флексії 
прикапчувуть ку скурченуй основі, напримір: вюв, брюв, крав, 
плюв, пришов, украв и т. п.

Зложеный минулый час ся складує з родовых форм простого 
минулого часа и з форм презенса 1-уй и 2-уй особы помучного 
вербума быти, так називанї клітикы,43 порувняй, напримір:

1. варив єм, варила єм/варила-м, варило єм/варило-м; варили 
сьме;

2. варив єсь, варила єсь/варила-сь, варило єсь/варило-сь; варили 
сьте;

3. варив, варила, варило; варили.

Будучый час (футурум) ся творить двояко:
Простый будучый час твориме ипен таков сістемов флексій ги 

теперїшнїй час, айбо од вербумув завершеного вида, напримір: 
привести –

1. приведу приведеме
2. приведеш приведете
3. приведе приведуть

43 За клітикы позерай роздїл „Надголос“ у сюй книзї (с. 24–25).
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Зложеный будучый час твориме капчанём форм інфінітива 
вербумув незавершеного вида з формами будучого часа помучного 
вербума быти:

1. (я) буду варити (мы) будеме варити
2. (ты) будеш варити (вы) будете варити
3. (вун, вна/она, вно/оно) буде варити (они/вни) будуть варити

Твореня імператива

Формы імператива ся творять властныма флективныма морфе-
мами лем в 2-уй особі єднины и в 1-уй особі множыны. Мож тво-
рити также аналітичнї формы 1-уй и 3-тюй особы єднины и мно-
жыны з помочов часткы, „най“ з формами 1. и 3. ос. теперїшнёго 
часа и простого будучого часа, напримір: будь, будьте, будьме; 
най буду, най будеме, най буде, най будуть.

Формы 2-уй особы єднины ся творять од основы теперїшнёго 
часа такым кіпом:

‒ вербумы з основов на -j- (ґрафічно на його містї епентичной 
-в-) – творять імператив з помочов нуловуй флексії (ґрафічно на 
–й), напримір: малювуть – малюй, віруй, думай, рахуй, стуй, чи
тай и т. п.;

‒ вербумы з основов на парный подля твердости/мнягкости 
спувзвук творять імператив зясь з помочов нуловуй флексії и пом-
някшенём послїднёго спувзвука основы (ґрафічно зазначаєме -ь), 
напримір: варь, поладь, поклонь ся, попрось, лїзь, весель, плать, 
ходь и т. п.;

‒ вербумы з основов на непарный подля твердости и мнягкости 
спувзвук творять імператив з помочов нуловуй флексії, напримір: 
вхоп, зохаб, каж, чеш, пудправ, пиш, (не) навроч и т. п.;

‒ вербумы з основов на ґрупу (капчаня) спувзвукув творять ім-
ператив флективнов морфемов -и, напримір: гребсти-гребуть – 
греби, нагни, гуди, дуркни, копни, лыґни, плети и т. п.
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‒ вербумы без тематичнуй самогласкы творять імператив так: 
їдж, повідж, мерькуй, шатуй и т. п.

Формы 1-уй особы множыны ся творять капчанём ку формі 
2-уй ос. єднины флективнуй морфемы -ме, а формы 2-уй особы 
множыны – флективнуй морфемы -те, напримір зачинайме, зачи
найте; станьме, станьте; варьме, варьте; дайме, дайте; їджме, 
їджте; бесїдуйме, бесїдуйте; будьме, будьте и т. д.

Аналітична форма імператива ся творить з помочов часткы най 
и на роздїл од другых восточно-славянськых языкув не лем у ка-
пчанёви з вербумами 3 особы єднины и множыны, напримір: най 
робить – най роблять, най роблю ‒ най робиме; най лягне – най 
лягнуть, най лягну ‒ най лягнеме; най вирґне ся – най вирґнуть ся, 
най вирґну ся ‒ най вирґнеме ся; и т. п.; Дустала-м росказ, най му 
напишу!; Най повіме ушыткым? и т. п.

Твореня условного способа (кондіціонала)

Роспознаєме 2 формы кондіціонала: кондіціонал теперішнїй 
и кондіціонал минулый:

Теперішнїй кондіціонал ся творить капчанём обадвох форм 
мин. часа з частков бы, котра годна стояти перед и по родовуй 
формі вербума, напримір:

‒ я бы повів, -ла, -ло; мы бы повіли; ты бы повів, -ла, -ло; вы бы 
повіли; вун, она, оно бы повів, -ла, -ло; они бы повіли и т. п.;

‒ повів, -ла, -ло бы єм/бы-м; повіли бы сьме; повів, -ла, -ло бы 
єсь/бы-сь; повіли бы сьте; повів, -ла, -ло бы; повіли бы и т. п.

Минулый кондіціонал ся творить капчанём обадвох форм те-
перішнёго кондіціонала з родовыма формами минулого часа по-
мучного вербума быти, напримір:
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‒ я бы быв повів, -ла, -ло; мы бы были повіли…; ты бы быв повів, 
-ла, -ло; вы бы были повіли; вун, она/вна, оно/вно бы быв повів, -ла, 
-ло; вни/они бы были повіли и т. п.;

‒ быв (-ла, -ло) бы єм повів/; быв (-ла, -ло) бы-м повів, -ла, -ло; 
быв (-ла, -ло) бы єсь повів/; быв (-ла, -ло), бы-сь повів, -ла, -ло; быв 
(-ла, -ло) бы повів, -ла, -ло/; были бы повіли, были бы сьме повіли, 
были бы сьте повіли, были бы повіли и т. п.

Парадіґмы вербумув 

ПЕРВА КЛАСА

1. а) Вербумы з основов на спувзвук кіпа: бости, вести, класти, 
красти, мести, напасти, плести, прясти, рости, сїсти, упасти.

■ вести   ■ мести

Теперішнїй час:

веду, мету ведеме, метеме
ведеш, метеш ведете, метете
веде, мете ведуть, метуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
вюв, вела, вело;
вюв єм, вела єм/вела-м, вело єм/вело-м;
вюв єсь, вела єсь, вело єсь/вела-сь, вело-сь;
вюв, вела, вело.
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Множына (мы, вы, вни/они):
вели сьме, вели сьте, вели.

Будучый час (зложеный):
Єднина Множына
(я) буду вести (мы) будеме вести;
(ты) будеш вести (вы) будете вести;
(вун, она, оно) буде вести (они) будуть вести.

Будучый час (простый):
Єднина Множына
(я) заведу (мы) заведеме;
(ты) при/за/до/ведеш (вы) будете вести;
(вун, она, оно) буде вести (они) будуть вести.

Імператив: ведь, ведьме, ведьте, най веду, най веде, най ведуть

Условный способ: 
Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы вюв, вела, вело;
2. вюв, вела, вело бы єм /бы-м;
 вюв, вела, вело бы єсь /бы-сь; вюв, вела, вело бы;
3. быв, была, было бы-м вюв, вела, вело;
 быв, была, было бы-сь вюв, вела, вело;
 быв, была, было бы вюв, вела, вело.
Множына
мы, вы, вни/они
1. вели бы сьме;
2. вели бы сьте;
 вели бы;
3. были бы сьме вели;
 были бы сьте вели;
 были бы вели.
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Дїєпридавникы: ведучый, -а, -е; ведучі; вювшый, -а, -е; вювшы; 
ведженый, -а, -е; ведженї.

Дїєприсловникы:
ведучы; одвювшы.

Позначкы:

‒ вербум рости творить мин. час так: рус, росла, росло, росли;
‒ вербум ити/йти творить мин. час так: ишов/йшов, ишла/йшла, 
ишло/йшло, ишли/йшли;
‒ вербум сїсти творить буд. час так: сяду, сядеш, сяде, сядеме, 
сядете, сядуть.

1. б) Вербумы з основов на спувзвук кіпа: везти, грызти, лїзти, 
нести, пасти, трясти и т. п.

■ везти 

Теперішнїй час:

везу веземе
везеш везете
везе везуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
вюз, везла, везло;
вюз, везла, везло єм/везла-м, везло-м;
вюв єсь, вела єсь, вело єсь/вела-сь, вело-сь;
вюз єсь, везла-сь, везло-сь;
везло.

Множына (мы, вы, вни/они)
везли;
везли сьме;
везли сьте;
везли.
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Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду везти (мы) будеме везти;
(ты) будеш везти (вы) будете везти;
(вун, она, оно) буде везти (они) будуть везти.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) завезу (мы) завеземе;
(ты) завезеш (вы) завезете;
(вун, она, оно) завезе (они) завезуть.

Імператив: везь, везьме, везьте, най везу, най везе, най веземе, най 
везуть

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы вюз, везла, везло;
2. вюз, везла, везло бы єм/бы-м;
 вюз, везла, везло бы єсь/бы-сь; вюз, везла, везло бы;
3. быв, была, было бы-м вюз, везла, везло;
 быв, была, было бы-сь вюз, везла, везло;
 быв, была, было бы вюз, везла, везло.

Множына
мы, вы, вни/они бы везли
1. везли бы сьме;
2. везли бы сьте;
 везли бы;
3. были бы сьме везли;
 были бы сьте везли;
 были бы везли.
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Дїєпридавникы: везучый, -а, -е; везучі; вюзшый, -а, -е; везеный, 
-а, -е; везенї.

Дїєприсловникы: везучы; одвюзшы.

1. в) Вербумы з основов на спувзвук кіпа: веречи, волочи, впрячи, 
лячи, мочи, печи, сїчи, течи, товчи и т. п.

■ печи

Теперішнїй час:

печу печеме
печеш печете
пече печуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
пюк, пекла, пекло;
пюк, пекла, пекло єм/пекла-м, пекло-м;
пюк єсь, пекла єсь, пекло єсь/пекла-сь, пекло-сь;
пюк єсь, пекла-сь, пекло-сь;
пекло.

Множына (мы, вы, вни/они)
пекли;
пекли сьме;
пекли сьте;
пекли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду печи (мы) будеме печи
(ты) будеш печи (вы) будете печи
(вун, она, оно) буде печи (они) будуть печи
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Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) спечу (мы) спечеме
(ты) спечеш (вы) спечете
(вун, она, оно) спече (они) спечуть

Імператив: печ, печме, печте, най печу, най пече, най печеме, най 
печуть

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы пюк, пекла, пекло;
2. пюк, пекла, пекло бы єм/бы-м;
 пюк, пекла, пекло бы єсь/бы-сь; пюк, пекла, пекло бы;
3. быв, была, было бы-м пюк, пекла, пекло;
 быв, была, было бы-сь пюк, пекла, пекло;
 быв, была, было бы пюк, пекла, пекло.

Множына
мы, вы, вни/они бы везли
1. пекли бы сьме;
2. пекли бы сьте;
 пекли бы;
3. были бы сьме пекли;
 были бы сьте пекли;
 были бы пекли.

Дїєпридавникы: пекучый, -а, -е; пекучі; пюкшый, -а, -е; печеный, 
-а, -е; печенї

Дїєприсловникы: печучы; спюкшы
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Позначкы:

Вербум лячи має такі формы простого будучого часа: ляжу, ля
жеш, ляже, ляжеме, ляжете, ляжуть; минулый час ‒ люг, лягла, 
лягло, лягли, а імператив ляж; од модалного вербума мочи не мож 
утворити форму імператива.

1. г) Вербумы кіпа: жати, зачати, мняти и т. п.

■ мняти

Теперішнїй час:

мну мнеме
мнеш мнете
мне мнуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
мняв, мняла, мняло;
мняв, мняла, мняло єм/мняла-м, мняло-м;
мняв єсь, мняла єсь, мняло єсь/мняла-сь, мняло-сь;
мняв єсь, мняла-сь, мняло-сь;
мняло.

Множына (мы, вы, вни/они)
мняли; 
мняли сьме; 
мняли сьте;
мняли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду мняти (мы) будеме мняти
(ты) будеш мняти (вы) будете мняти
(вун, она, оно) буде мняти (они) будуть мняти
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Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) зомну (мы) зомнеме
(ты) зомнеш (вы) зомнете
(вун, она, оно) зомне (они) зомнуть

Імператив: мни, мнийме, мнийте, най мну, най мне, най мнеме, най 
мнуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы мняв, мняла, мняло;
2. мняв, мняла, мняло бы єм/бы-м; 
 мняв, мняла, мняло бы єсь/бы-сь; мняв, мняла, мняло бы;
3. быв, была, было бы-м мняв, мняла, мняло;
 быв, была, было бы-сь мняв, мняла, мняло;
 быв, была, было бы мняв, мняла, мняло.

Множына
мы, вы, вни/они бы везли
1. мняли бы сьме;
2. мняли бы сьте;
 мняли бы;
3. были бы сьме мняли;
 были бы сьте мняли;
 были бы мняли.

Дїєпридавникы: мнучый, -а, -е; мнучі; мнявшый, -а, -е; зомнятый, 
-а, -е; зомнятї.

Дїєприсловникы: мнучы; зомнявшы.
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Позначкы:

Вербум зачати не має формы зложеного будучого часа, а простый 
будучый ся творить так: зачну, зачнеш, зачне, зачнеме, зачнете, 
зачнуть; вербум взяти має суплетивну основу в теперішнюм часї 
(беру, береш, бере, береме, берете, беруть), не має формы зложе-
ного будучого часа, а простый будучый ся творить так: возьму, 
возьмеш, возьме, возьмеме, возьмете, возьмуть.

1. д) Вербумы кіпа: дерти, заперти, колоти, молоти, полоти 
и т. п.

■ дерти

Теперішнїй час:

дру дреме
дреш дрете
дре друть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
дер, дерла, дерло;
дер, дерла, дерло єм/дерла-м, дерло-м;
дер єсь, дерла єсь, дерло єсь/дерла-сь, дерло-сь;
дер єсь, дерла-сь, дерло-сь;
дер, дерла, дерло.

Множына (мы, вы, вни/они)
дерли;
дерли сьме;
дерли сьте;
дерли.
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Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду дерти (мы) будеме дерти;
(ты) будеш дерти (вы) будете дерти;
(вун, она, оно) буде дерти (они) будуть дерти.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) дудру (мы) дудреме;
(ты) дудреш (вы) дудрете;
(вун, она, оно) дудре (они) дудруть.

Імператив: дерь, дерьме, дерьте, най дру, най дре, най дреме, най 
друть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы дер, дерла, дерло;
2. дер, дерла, дерло бы єм/бы-м;
 дер, дерла, дерло бы єсь/бы-сь; дер, дерла, дерло бы;
3. быв, была, было бы-м дер, дерла, дерло;
 быв, была, было бы-сь дер, дерла, дерло;
 быв, была, было бы дер, дерла, дерло.

Множына
мы, вы, вни/они бы дерли
1. дерли бы сьме;
2. дерли бы сьте;
 дерли бы;
3. были бы сьме дерли;
 были бы сьте дерли;
 были бы дерли.
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Дїєпридавникы: дручый, -а, -е; дручі; (з)дертый, -а, -е; (з)дертї.

Дїєприсловникы: дручы; здершы.

Позначкы:

Формы вербума молоти у теперішнюм часови: мелю, мелеш, меле, 
мелеме, мелете, мелють.
Минулый час мужського рода вербумув на -лоти: молов, колов, 
полов.

1. г) Вербумы з основов на самогласкы а, и, у, ы, і, кіпа: бити, грі
ти, дути, знати, мыти, чути и т. п.

■ дути

Теперішнїй час:

дуву дуєме
дуєш дуєте
дує дувуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
дув, дула, дуло;
дув, дула, дуло єм/дула-м, дуло-м;
дув єсь, дула єсь, дуло єсь/дула-сь, дуло-сь;
дув, дула, дуло.

Множына (мы, вы, вни/они)
дули;
дули сьме;
дули сьте;
дули.
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Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду дути (мы) будеме дути;
(ты) будеш дути (вы) будете дути;
(вун, она, оно) буде дути (они) будуть дути.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) задуву (мы) задуєме;
(ты) задуєш (вы) задуєте;
(вун, она, оно) задує (они) задувуть.

Імператив: дуй, дуйме, дуйте, най дуву, най дує, най дуєме, най 
дувуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы дув, дула, дуло;
2. дув, дула, дуло бы єм/бы-м; 
 дув, дула, дуло бы єсь/бы-сь; дув, дула, дуло бы;
3. быв, была, было бы-м дув, дула, дуло;
 быв, была, было бы-сь дув, дула, дуло;
 быв, была, было бы дув, дула, дуло.

Множына
мы, вы, вни/они бы дули
1. дули бы сьме;
2. дули бы сьте;
 дули бы;
3. были бы сьме дули;
 были бы сьте дули;
 были бы дули.
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Дїєпридавникы: дувучый, -а, -е; дувучі; дувшый, -а, -е; (за)дутый, 
-а, -е; (за)дутї.

Дїєприсловникы: дувучы; задувшы.

Позначкы:

У вербумув у формі теперішнёго часа бити, вити, пити выпадує з 
основы -и-, порувняй: бю, бєш, бє, бєме, бєте, бють и т. п.
У вербумув з основов на -а- дві флексії, порувняй: знаву/знам, зна
єш/знаш, знає/знать и т. п., айбо у множынї лем повнї формы: зна
єме, знаєте, знавуть и т. п.

ДРУГА КЛАСА

1. Вербумы з -ну- у основі завершеного и незавершеного вида 
кіпа: бігнути, блїднути, брызґнути, вирґнути, глипнути, дюґ
нути, мнякнути, сховзнути ся и т. п.

■ вернути

Теперішнїй час:

верну вернеме
вернеш вернете
верне вернуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
вернув, вернула, вернуло;
вернув, вернула, вернуло єм/вернула-м, вернуло-м;
вернув єсь, вернула єсь, вернуло єсь/вернула-сь, вернуло-сь;
вернув єсь, вернула-сь, вернуло-сь;
вернуло.
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Множына (мы, вы, вни/они)
вернули;
вернули сьме; 
вернули сьте;
вернули.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) – (мы) –
(ты) – (вы) –
(вун, она, оно) – (они) –

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) верну (мы) вернеме
(ты) вернеш (вы) вернете
(вун, она, оно) верне (они) вернуть

Імператив: верни, вернийме, вернийте, най верну, най верне, най 
вернеме, най вернуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы вернув, вернула, вернуло;
2. вернув, вернула, вернуло бы єм/бы-м;
 вернув, вернула, вернуло бы єсь/бы-сь;
 вернув, вернула, вернуло бы;
3. быв, была, было бы-м вернув, вернула, вернуло;
 быв, была, было бы-сь вернув, вернула, вернуло;
 быв, была, было бы вернув, вернула, вернуло.
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Множына
мы, вы, вни/они бы вернули
1. вернули бы сьме;
2. вернули бы сьте;
 вернули бы;
3. были бы сьме вернули;
 были бы сьте вернули;
 были бы вернули.

Дїєпридавникы: вернувшый, -а, -е; вернувші; вернутый, -а, -е; 
вернутї.

Дїєприсловникы: вернувшы.

Позначкы:

Минулый час творять ся вербумы двояко, з -ну- и без нёго, порув-
няй: привик/привикнув, мерз/мерзнув и т. п.

ТРЕТЯ КЛАСА

1. Інхоативнї (обозначавучі переход з єдного става у другый) вер-
бумы з -і-(-ї-) у основі кіпа: богатїти, владїти, жовтїти, лы-
сїти, мацїцькати, мокріти, пудлїти, червенїти ся и т. п.

■ мокріти

Теперішнїй час:

мокріву мокрієме
мокрієш мокрієте
мокріє мокрівуть
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Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
мокрів, мокріла, мокріло;
мокрів, мокріла, мокріло єм/мокріла-м, мокріло-м;
мокрів єсь, мокріла єсь, мокріло єсь/мокріла-сь, мокріло-сь.

Множына (мы, вы, вни/они)
мокріли; 
мокріли сьме; 
мокріли сьте; 
мокріли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду мокріти (мы) будеме мокріти;
(ты) будеш мокріти (вы) будете мокріти;
(вун, она, оно) буде мокріти (они) будуть мокріти.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) змокріву (мы) змокрієме;
(ты) змокрієш (вы) змокрієте;
(вун, она, оно) змокріє (они) змокрівуть.

Імператив: мокрій, мокрійме, мокрійте, най мокріву, най мокріє, 
най мокрієме, най мокрівуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы мокрів, мокріла, мокріло;
2. мокрів, мокріла, мокріло бы єм/бы-м;
 мокрів, мокріла, мокріло бы єсь/бы-сь;
 мокрів, мокріла, мокріло бы;
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3. быв, была, было бы-м мокрів, мокріла, мокріло;
 быв, была, было бы-сь мокрів, мокріла, мокріло;
 быв, была, было бы мокрів, мокріла, мокріло.

Множына
мы, вы, вни/они бы мокріли
1. мокріли бы сьме;
2. мокріли бы сьте;
 мокріли бы;
3. были бы сьме мокріли;
 были бы сьте мокріли;
 были бы мокріли.

Дїєпридавникы: мокрівучый, -а, -е; мокрівучі; помокрітый, -а, -е; 
помокрітї.

Дїєприсловникы: мокрівучы, помокрівшы.

2. Неінхоативнї вербумы з -і-(-ї-) у основі кіпа: блистїти, вертї
ти, видїти, горіти, сидїти, смердїти и т. п.

■ видїти

Теперішнїй час:

виджу44 видиме
видиш видите
видить видять

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
видїв, видїла, видїло;
видїв, видїла, видїло єм/видїла-м, видїло-м;
видїв єсь, видїла єсь, видїло єсь/видїла-сь, видїло-сь.

44 Вечшынов у формі первуй особы єднины ставуть ся черянкы кунцёвого спувзвука ко-
ріня.
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Множына (мы, вы, вни/они)
видїли;
видїли сьме;
видїли сьте;
видїли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду видїти (мы) будеме видїти;
(ты) будеш видїти (вы) будете видїти;
(вун, она, оно) буде видїти (они) будуть видїти.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) увиджу (мы) увидиме;
(ты) увидиш (вы) увидите;
(вун, она, оно) увидить (они) увидять.

Імператив: видь, видьме, видьте, най виджу, най видить, най ви
диме, най видять.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы видїв, видїла, видїло;
2. видїв, видїла, видїло бы єм/бы-м;
 видїв, видїла, видїло бы єсь/бы-сь;
 видїв, видїла, видїло бы;
3. быв, была, было бы-м видїв, видїла, видїло;
 быв, была, было бы-сь видїв, видїла, видїло;
 быв, была, было бы видїв, видїла, видїло.



171

Множына
мы, вы, вни/они бы видїли
1. видїли бы сьме;
2. видїли бы сьте;
 видїли бы;
3. были бы сьме видїли;
 были бы сьте видїли;
 были бы видїли.

Дїєпридавникы: видячый, -а, -е; видячі; видївшый, -а, -е; видївші.

Дїєприсловникы: видячы, увидївшы.

ЧЕТВЕРТА КЛАСА

1. Вербумы з -і-(-ї-) у основі, перед котров стоїть спувзвук (окрем 
й) кіпа: бродити, возити, дїлити, косити, любити, носити, 
просити и т. п. Конъюґація вербумув сюй ґрупы така, ги у вер-
бумув ІІІ. класы 2. ґрупы (мінта видїти).

2. Вербумы з -и- у основі, перед котров стоїть самогласка кіпа: 
гоити, двоити, доити, клеити, кроити, олаити, роити ся, 
тлоити ся, троити и т. п.

■ клеити

Теперішнїй час:

клею клеиме
клеиш клеите
клеить клеять

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
клеив, клеила, клеило;
клеив, клеила, клеило єм/клеила-м, клеило-м;
клеив єсь, клеила єсь, клеило єсь/клеила-сь, клеило-сь.
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Множына (мы, вы, вни/они)
клеили;
клеили сьме;
клеили сьте;
клеили.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду клеити (мы) будеме клеити;
(ты) будеш клеити (вы) будете клеити;
(вун, она, оно) буде клеити (они) будуть клеити.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) склею (мы) склеиме;
(ты) склеиш (вы) склеите;
(вун, она, оно) склеить (они) склеять.

Імператив: клей, клейме, клейте, най клею, най клеиме, най клеять.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы клеив, клеила, клеило;
2. клеив, клеила, клеило бы єм/бы-м;
 клеив, клеила, клеило бы єсь/бы-сь; 
 клеив, клеила, клеило бы;
3. быв, была, было бы-м клеив, клеила, клеило;
 быв, была, было бы-сь клеив, клеила, клеило;
 быв, была, было бы клеив, клеила, клеило.
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Множына
мы, вы, вни/они бы клеили
1. клеили бы сьме;
2. клеили бы сьте;
 клеили бы;
3. были бы сьме клеили;
 были бы сьте клеили;
 были бы клеили.

Дїєпридавникы: клеячый, -а, -е; клеячі; поклеєный, -а, -е; поклеєнї.

Дїєприсловникы: клеючы, поклеившы.

Позначка:

Подля норм писаня, ги видиме, зафіксована деётація у вечшуй 
части форм вербумув сюй ґрупы, йот ся лишыв лем у формох 
первуй особы єднины и третюй особы множыны у теперішнюм 
и простум будучум часови, імперативі и поєдных дїєпридавникох 
и дїєприсловникох.

ПЯТА КЛАСА

1. а) Вербумы з -а-(-я-) у основі, котра при конъюґації не выпа-
дать, кіпа: бабрати, вівкати, капчати, кывати, рубати, співа
ти, тапшати, читати и т. п.

■ капчати

Теперішнїй час:

капчам/капчаву капчаєме
капчаш капчаєте
капчать капчавуть
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Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
капчав, капчала, капчало;
капчав, капчала, капчало єм/капчала-м, капчало-м;
капчав єсь, капчала єсь, капчало єсь/капчала-сь, капчало-сь.

Множына (мы, вы, вни/они)
капчали;
капчали сьме;
капчали сьте;
капчали.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду капчати (мы) будеме капчати;
(ты) будеш капчати (вы) будете капчати;
(вун, она, оно) буде капчати (они) будуть капчати.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) скапчам/-аву (мы) скапчаєме;
(ты) скапчаш (вы) скапчаєте;
(вун, она, оно) скапчать (они) скапчавуть.

Імператив: капчай, капчайме, капчайте, най капчам, най капчать, 
най капчаєме, най капчавуть.

Условный способ: 

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы капчав, капчала, капчало;
2. капчав, капчала, капчало бы єм/бы-м;
 капчав, капчала, капчало бы єсь/бы-сь;
 капчав, капчала, капчало бы;
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3. быв, была, было бы-м капчав, капчала, капчало;
 быв, была, было бы-сь капчав, капчала, капчало;
 быв, была, было бы капчав, капчала, капчало.

Множына
мы, вы, вни/они бы капчали
1. капчали бы сьме;
2. капчали бы сьте;
 капчали бы;
3. были бы сьме капчали;
 были бы сьте капчали;
 были бы капчали.

Дїєпридавникы: капчавучый, -а, -е; капчавучі; скапчаный, -а, -е; 
скапчанї.

Дїєприсловникы: капчавучы, скапчавшы.

Позначка:

У формох первуй особы єднины теперішнёго и простого будучого 
часа хоснувуть варіантнї флексії -ам и -аву.

1. б) Вербумы з -а-(-я-) у основі, котра при конъюґації выпадать, 
кіпа: брехати, врізати, держати, кликати, лизати, метати, 
падати, плакати, тримати, чесати и т. п.

■ кликати

Теперішнїй час:

кличу кличеме
кличеш кличете
кличе кличуть
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Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
кликав, кликала, кликало;
кликав, кликала, кликало єм/кликала-м, кликало-м;
кликав єсь, кликала єсь, кликало єсь/кликала-сь, кликало-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
кликали;
кликали сьме;
кликали сьте;
кликали.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду кликати (мы) будеме кликати;
(ты) будеш кликати (вы) будете кликати;
(вун, она, оно) буде кликати (они) будуть кликати.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) покличу (мы) покличеме;
(ты) покличеш (вы) покличете;
(вун, она, оно) покличе (они) покличуть.

Імператив: клич, кличме, кличте, най кличу, най кличе, най кличе
ме, най кличуть.

Условный способ: 

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы кликав, кликала, кликало;
2. кликав, кликала, кликало бы єм/бы-м; 
 кликав, кликала, кликало бы єсь/бы-сь; 
 кликав, кликала, кликало бы;
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3. быв, была, было бы-м кликав, кликала, кликало;
 быв, была, было бы-сь кликав, кликала, кликало;
 быв, была, было бы кликав, кликала, кликало.

Множына
мы, вы, вни/они бы кликали 
1. кликали бы сьме;
2. кликали бы сьте;
 кликали бы;
3. были бы сьме кликали;
 были бы сьте кликали;
 были бы кликали.

Дїєпридавникы: кликавучый, -а, -е; кликавучі; кликаный, -а, -е; 
кликанї.

Дїєприсловнкы: кличучы, скликавшы.

Позначка:

У русинськум языкови є ґрупа доста часто хоснованых вербумув 
з ґамбовыма спувзвуками (в, м, п) в основі (капaти, кламати, кле
пати, копати, ламати, плавати, трепати, тримати, хапати, 
храмати и дерівати од ных), при конъюґації котрых реґуларно ся 
хоснує епентичноє л у вшыткых особовых формох, порувняй: ко
пати ‒ коплю, коплеш, копле, коплеме, коплете, коплють; три
мати ‒ тримлю, тримлеш, тримле, тримлеме, тримлете, трим
лють и т. п.

1. в) Вербумы з -а-(-я-) у основі и ґрупов спувзвукув, у котру ча-
сто при конъюґації вміщує ся епентичноє е, і вадь о (айбо не 
все), кіпа: брати, звати, зняти, рвати, ссати, ткати, ти и т. п. 
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■ брати

Теперішнїй час:
беру береме
береш берете
бере беруть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
брав, брала, брало;
брав, брала, брало єм/брала-м, брало-м;
брав єсь, брала єсь, брало єсь/брала-сь, брало-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
брали;
брали сьме;
брали сьте;
брали.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду брати (мы) будеме брати;
(ты) будеш брати (вы) будете брати;
(вун, она, оно) буде брати (они) будуть брати.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) заберу (мы) забереме;
(ты) забереш (вы) заберете;
(вун, она, оно) забере (они) заберуть.

Імператив: берь, берьме, берьте, най беру, най бере, най береме, 
най беруть.
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Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы брав, брала, брало;
2. брав, брала, брало бы єм/бы-м;
 брав, брала, брало бы єсь/бы-сь;
 брав, брала, брало бы;
3. быв, была, было бы-м брав, брала, брало;
 быв, была, было бы-сь брав, брала, брало;
 быв, была, было бы брав, брала, брало.

Множына
мы, вы, вни/они бы брали 
1. брали бы сьме;
2. брали бы сьте;
 брали бы;
3. были бы сьме брали;
 были бы сьте брали;
 были бы брали.

Дїєпридавникы: беручый, -а, -е; беручі; (вы)братый, -а, -е; братї; 
(вы)бравшый, -а, -е; бравші.

Дїєприсловникы: беручы, выбравшы.

Позначка:
Конъюґація вербума зняти ‒ здойму, здоймеш, здойме, здоймеме, 
здоймете, здоймуть.
У поєдных вербумох не прикапчувуть ся при конъюґації ку основі 
самогласкы е, і, о, порувняй, напримір: рвати ‒ рву, лляти ‒ ллю, 
звати ‒ зву и т. п.

1. г) Вербумы з -а-(-я-) у основі, котрі при конъюґації выпадавуть, 
кіпа: каяти ся, ковати, сїяти, сміяти ся, сновати, чаяти и т. п.
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■ сміяти ся

Теперішнїй час:

сміву ся смієме ся
смієш ся смієте ся
сміє ся смівуть ся

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
сміяв ся, сміяла ся, сміяло ся;
сміяв, сміяла, сміяло єм ся /сміяла-м ся, сміяло-м ся;
сміяв єсь ся, сміяла єсь ся, сміяло єсь ся/сміяла-сь ся, сміяло-сь ся;

Множына (мы, вы, вни/они)
сміяли ся;
сміяли сьме ся;
сміяли сьте ся
сміяли ся.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду сміяти ся (мы) будеме сміяти ся;
(ты) будеш сміяти ся (вы) будете сміяти ся;
(вун, она, оно) буде сміяти ся (они) будуть сміяти ся.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) засміву ся (мы) засмієме ся;
(ты) засмієш ся (вы) засмієте ся;
(вун, она, оно) засміє ся (они) засмівуть ся.

Імператив: смій ся, смійме ся, смійте ся, най ся сміву, най ся сміє, 
най ся смієме, най ся смівуть.



181

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы ся сміяв, ся сміяла, ся сміяло;
2. сміяв, сміяла, сміяло бы єм ся/бы-м ся;
 сміяв, сміяла, сміяло бы єсь ся/бы-сь ся;
 сміяв, сміяла, сміяло бы ся;
3. быв, была, было бы-м ся сміяв, ся сміяла, ся сміяло;
 быв, была, было бы-сь ся сміяв, ся сміяла, ся сміяло;
 быв, была, было бы ся сміяв, ся сміяла, ся сміяло.

Множына
мы, вы, вни/они бы ся сміяли
1. сміяли бы сьме ся;
2. сміяли бы сьте ся;
 сміяли бы ся;
3. были бы сьме ся сміяли;
 были бы сьте ся сміяли;
 были бы ся сміяли.

Дїєпридавникы: смівучый ся, -а, -е; смівучі ся; (за)сміявшый ся, 
-а, -е; засміявші ся.

Дїєприсловникы: смівучы ся, засміявшы ся.

2. Вербумы из секундарнов (з давнёго ѣ) -а- в основі, двох кіпув: 
‒ біжати (біжти), давати, кричати, спати и т. п.
‒ бояти ся, стояти и т. п.
Обадва кіпы принимавуть сістему флексій другуй -и- конъюґа-

ції, первый має флексії ги вербумы 2 ґрупы ІІІ-юй класы, другый 
ги 2. ґрупы IV-уй класы 
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ШЕСТА КЛАСА

Вербумы з суфіксом -ова- (-ёва-), кіпа: бировати, варовати, 
віровати, єствовати, зачудовати ся, розмітовати, скапчовати, 
фарбовати, хосновати, чаловати, честовати и т. п.

■ віровати

Теперішнїй час:

віруву45 віруєме
віруєш віруєте
вірує вірувуть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
віровав, віровала, віровало;
віровав, віровала, віровало єм/віровала-м, віровало-м;
віровав єсь, віровала єсь, віровало єсь/віровала-сь, віровало-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
віровали;
віровали сьме;
віровали сьте;
віровали.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду віровати (мы) будеме віровати;
(ты) будеш віровати (вы) будете віровати;
(вун, она, оно) буде віровати (они) будуть віровати.

45 Формы теперішнёго часа и імператива ся творять од корінюв вербумув (іґнорувучы 
суфікс -ова-).
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Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) повіруву (мы) повіруєме;
(ты) повіруєш (вы) повіруєте;
(вун, она, оно) повірує (они) повірувуть.

Імператив: віруй, віруйме, віруйте, най віруву, най вірує, най віру
єме, най вірувуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно 
1. бы віровав, віровала, віровало;
2. віровав, віровала, віровало бы єм/бы-м;
 віровав, віровала, віровало бы єсь/бы-сь;
 віровав, віровала, віровало бы;
3. быв, была, было бы-м віровав, віровала, віровало;
 быв, была, было бы-сь віровав, віровала, віровало;
 быв, была, было бы віровав, віровала, віровало.

Множына
мы, вы, вни/они бы віровали 
1. віровали бы сьме;
2. віровали бы сьте;
 віровали бы;
3. были бы сьме віровали;
 были бы сьте віровали;
 были бы віровали.

Дїєпридавникы: вірувучый, -а, -е; вірувучі; (по)віровавшый, -а, -е; 
повіровавші.

Дїєприсловникы: вірувучы, повіровавшы.



184

Парадіґмы поєдных вербумув

■ быти

Теперішнїй час:

єм (м) сьме
єсь (сь) сьте
є суть

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
быв, была, было;
быв, была, было єм/была-м, было-м;
быв єсь, была єсь, было єсь/была-сь, было-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
были;
были сьме;
были сьте;
были.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
не творить

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) буду (мы) будеме
(ты) будеш (вы) будете
(вун, она, оно) буде (они) будуть

Імператив: будь, будьме, будьте, най буду, най буде, най будеме, 
най будуть.
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Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы быв, была, было;
2. быв, была, было бы єм/бы-м;
 быв, была, было бы єсь/бы-сь;
 быв, была, было бы;
3. быв, была, было бы-м быв, была, было;
 быв, была, было бы-сь быв, была, было;
 быв, была, было бы быв, была, было.

Множына
мы, вы, вни/они бы были;
1. были бы сьме;
2. были бы сьте;
 были бы;
3. были бы сьме были;
 были бы сьте были;
 были бы были.

Дїєпридавникы:
будучый, -а, -е; будучі
сущый,46 -а, -е; сущі

Дїєприсловникы: будучы, бывшы.

■ їсти

Теперішнїй час:

їм їме
їш їсте
їсть їдять

46 Тота лексема ся хоснує у высокум стілї вадь у церькувных текстох
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Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
їв, їла, їло;
їв, їла, їло єм/їла-м, їло-м;
їв єсь, їла єсь, їло єсь/їла-сь, їло-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
їли;
їли сьме;
їли сьте;
їли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
(я) буду їсти (мы) будеме їсти;
(ты) будеш їсти (вы) будете їсти;
(вун, она, оно) буде їсти (они) будуть їсти.

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) поїм (мы) поїєме;
(ты) поїш (вы) поїсте;
(вун, она, оно) поїсть (они) поїдять.

Імператив: їдж, їджме, їджте, най їм, най їсть, най їме, най 
їдять.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы їв, їла, їло;
2. їв, їла, їло бы єм/бы-м;
 їв, їла, їло бы єсь/бы-сь;
 їв, їла, їло бы;
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3. быв, была, было бы-м їв, їла, їло;
 быв, была, было бы-сь їв, їла, їло;
 быв, была, было бы їв, їла, їло.

Множына
мы, вы, вни/они бы віровали
1. їли бы сьме;
2. їли бы сьте;
 їли бы;
3. были бы сьме їли;
 были бы сьте їли;
 были бы їли.

Дїєпридавникы: їдячый, -а, -е; їдячі; (по)ївшый ся, -а, -е; поївші.

Дїєприсловникы: їдячы, поївшы.

■ дати

Теперішнїй час:

не творить

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
дав, дала, дало;
дав, дала, дало єм/дала-м, дало-м;
дав єсь, дала єсь, дало єсь/дала-сь, дало-сь;

Множына (мы, вы, вни/они)
дали;
дали сьме;
дали сьте;
дали.
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Будучый час (зложеный):

не творить

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) дам (мы) даме
(ты) даш (вы) дасте
(вун, она, оно) дасть (они) дадуть

Імператив: дай, дайме, дайте, най дам, най дасть, най даме, най 
дадуть.

Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы дав, дала, дало;
2. дав, дала, дало бы єм/бы-м;
 дав, дала, дало бы єсь/бы-сь;
 дав, дала, дало бы;
3. быв, была, было бы-м дав, дала, дало;
 быв, была, было бы-сь дав, дала, дало;
 быв, была, было бы дав, дала, дало.

Множына
мы, вы, вни/они бы дали
1. дали бы сьме;
2. дали бы сьте;
 дали бы;
3. были бы сьме дали;
 были бы сьте дали;
 были бы дали.

Дїєпридавникы: давшый, -а, -е; давші.

Дїєприсловник: давшы.
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■ повісти

Теперішнїй час:

не творить

Минулый час:

Єднина (я, ты, вун, она, оно)
повів, повіла, повіло;
повів, повіла, повіло єм/повіла-м, повіло-м;
повів єсь, повіла єсь, повіло єсь/повіла-сь, повіло-сь.

Множына (мы, вы, вни/они)
повіли;
повіли сьме;
повіли сьте;
повіли.

Будучый час (зложеный):

Єднина Множына
не творить

Будучый час (простый):

Єднина Множына
(я) повім (мы) повіме
(ты) повіш (вы) повісте
(вун, она, оно) повість (они) повідять

Імператив: повідж, повіджме, повіджте, най повім, най повість, 
най повіме, най повідять.
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Условный способ:

Єднина
я, ты, вун, вна/она, вно/оно
1. бы повів, повіла, повіло;
2. повів, повіла, повіло бы єм/бы-м;
 повів, повіла, повіло бы єсь/бы-сь;
 повів, повіла, повіло бы;
3. быв, была, было бы-м повів, повіла, повіло;
 быв, была, было бы-сь повів, повіла, повіло;
 быв, была, было бы повів, повіла, повіло.

Множына
мы, вы, вни/они бы повіли
1. повіли бы сьме;
2. повіли бы сьте;
 повіли бы;
3. были бы сьме повіли;
 были бы сьте повіли;
 были бы повіли.

Дїєпридавникы: повівшый, -а, -е; повівші, повідженый, -а, -е; по
відженї.

Дїєприсловник: повівшы.
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ПРИСЛОВНИКЫ 
(адвербії)

Присловниками называєме самостойну часть языка, незміннї 
єдинкы котруй означавуть признак дїяня, признак става, признак 
признака.

Часть присловникув мавуть паралелнї компаративнї формы. 
В реченю фунґувуть майчастїйше ги обставникы вадь незгоднї 
атрібуты.

Присловник своє значеня реалізує:

– майчастїйше в капчаню з вербумом – признак дїяня, става, 
процеса: красно му повів, позерав довго, спав спокуйно, дати на 
спаня, зняли го з бідов;

– в капчаню з другым присловником – признак признака: цал
ком супукуйно, барз скоро и т. п.;

‒ в капчаню из субстантивом вадь адъєктивом – признак пред-
мета вадь якости: яйце намнягко, страшно муцный и т. п.

Семантичнї кіпы присловникув

Подля значеня мож выдїлити дві ґрупы присловникув ‒ озна
чавучі и обставникові.

Ку означавучым придїляєме такі, што характерізувуть дїяня 
вадь признак з позіції його якости, кулькости и способа исповненя:

‒ якостно-означавучі: смутно позерати, недовго ся видїти, на
голос читати, весело співати и т. п.;

‒ якостно-кулькостнї: много учути, мало порозуміти, вельо на
брати, тельо мало, натулько глупый и т. п.;

‒ присловникы кіпа вадь способа дїяня: помочи по цімборськы, 
обняти по братськы и т. п.
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Обставникові присловникы указувуть на вшелиякі обставины 
дїяня. Мож выдїлити такі обставникові адвербії:

‒ міста – означавуть місто дїяня вадь його цїль и одповідавуть 
на вопросы: де?, выдкы?, у якый бук?, кады?, порувняй, напримір: 
долу, згоры, вонка, дале, дну, днука, ту, здолы, справа, налїво, пря
мо, поближе, побуч, кадысь, криста-крижом, тамады и т. п.;

‒ часа – означавуть час дїяня и одповідавуть на вопросы: 
колы?, одколы?, доколы?, як довго? и т. п., порувняй, напримір: 
вчера, завтра, днесь, зрана, вечур, доднесь, рано, дораз, скоро, ул
їтї, восены, ниґда-шуга, все, пуздно, пузднїйше, теперь, давно, до
теперь, нарук, и т. п.;

‒ причины – означавуть причину дїяня и одповідавуть на во-
просы: чом?, з якуй причины?, зач? и т. п., порувняй, напримір: зо 
страху, з глупости, по молодости, од гнїву, од жалю, зато и т. п.;

‒ цїлї – означавуть цїль дїяня и одповідавуть на вопрос з яков 
цїлёв?, порувняй, напримір: нафіґлї, нароком, насміх, ай зато, на 
зло, на серенчу и т. п.;

‒ кіпа и способа дїяня – як?, якым кіпом? проходить дїяня, по-
рувняй, напримір: аларом, бігом, боком, долузнач, горізнач, добрі, 
задарь, з бідов, наголо, насухо, нахрест, начервено, пішо, по своё
му, по русинськы, силов и т. п.;

‒ міры и ступеня дїяня – кельо?, як вельо? до якуй міры?: барз, 
дуже, доста, докус, дополы, капку, кардінално, мало, надміру, на
курто, догола, помалї, піціцько, кус и т. п.

Вопрос ступнёваня присловникув

Меже присловниками суть такі пары слов, котрі дуже напоми-
навуть формы ступнёваня у якостных адъєктивув, порувняй, на-
примір: вельо ‒ вецей, лїпше ‒ майлїпше, далеко ‒ дале, довго ‒ пре
довго, добрі ‒ лїпше и т. п. Ги видиме, поєднї формы присловникув 
суть єднакі з формами адъєктивув середнёго рода, айбо у реченю 
сповнявуть сякі слова цалком иншакі функції, што и дає нам мож-
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ность опредїляти їх ку адъєктивум и присловникум одповідно. 
Выходячы з того, же сьме кваліфіковали присловникы незміннов 
частёв языка, на наш позур, буде методолоґічно коректнїйше при-
знавати подобнї пары, айбо не говорити за твореня компаратив-
ных присловникув од иных присловникув (дале ← далеко, ближе 
← близко и т. п.), и признати тотї деріваты предметом изглядованя 
не морфолоґії айбо словотвореня.

Правопис присловникув

Прецізных правил писаня присловникув довєдна вадь окреме 
неє. Вечшынов то суть словарнї слова, котрі традіційно ся пишуть 
так вадь инак и писаня котрых треба памнятати. 

Неє проблем з писанём недерівованых (непроизводных) при-
словникув вадь утвореных суфіксално, вечшынов од адъєктивув, 
само собов они ся пишуть довєдна, порувняй, напримір: барз, 
дуже, теперь, усе, красно, добрі, комфортно, мало и т. п. 

Довєдна ся также пишуть присловникы, утворенї з помочов 
предложок и суфіксув од именных частюв языка, порувняй, на-
примір: намнягко, натвердо, надовго, направо, налїво, начисто, 
надвоє, надміру, помáлї, начорно, ниґде, ниґда, нияк, замолода, 
оддавна, згоры, ззаду, предалеко, пóдовго, пóмало, попувночы, до
днесь, додня, безряду, бездушно47 и т. п. 

Треба одлишовати поєднї присловникы од подобных з ныма ка-
пчань субстантивув з предложками в, на, напримір: вчас – в тот 
час, тайно (повінчати ся) – в тайнї (тримати вістку), вдень (не 
вночы) ‒ в день (два раз), насилу (го сперли) – на силу (неє што ся 
надїяти), наголос (читати) ‒ на голос (ити) и т. п.

47 Вечшына адвербіюв, котрі ся пишуть довєдна, представленї суть в керетох словника 
ортоґрафічного словаря.
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Окреме ся пишуть присловникы:

‒ утворенї з помочов предложкы без, порувняй, напримір: без 
шансув, без хосна, без павзы48 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы (по)за, порувняй, напримір: 
поза голову, за здоровля, за пазухов, за гатаром49 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы до, порувняй, напримір: до 
обіда, до смерти, до плачу50 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы (по)пуд, порувняй, напримір: 
пуд боком, (по)пуд ручкы, попуд вочі и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы од, порувняй, напримір: од 
силы, од роженя51 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы подля, порувняй, напримір: под
ля звычая, подля совісти, подля правды, подля способности и т. п.

‒ утворенї з помочов предложкы з (зо), из, порувняй, напримір: 
з бідов, зо слызами, из горазду, зо спаня52 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы у (в): в рукох, у решпеґови, 
в тихости, у шорови, у вочі53 и т. п.;

‒ утворенї з помочов предложкы на, порувняй, напримір: на 
біду, на голову, на спаня, на сміх, на радость, на фіґлї, на четырёх54 
и т. п.;

‒ кeдь ся присловник творить од адъєктива з помочов конфікса 
(префікса и суфікса нараз) по- -ы, порувняй, напримір: по анґлій
ськы, по братськы, по мадярськы, по материнськы, по русинськы, 
по руськы, по хлопськы, по приятелськы и т. п.;

‒ кeдь ся присловник творить од адъєктива вадь прономіны 
з помочов конфікса по- -ому (-ёму), порувняй, напримір: окреме: 
по новому, по дїточому, по доброму, по нашому, по своёму и т. п.;

48 Айбо: безмала, безряду.
49 Айбо: позавтрю, позавчера, позаочы, забога, завельо, загоряча, замолода и т. п.
50 Айбо: додня, доднесь, догола, доколы, докунця, дотеперь и т. п.
51 Айбо: оддавна, одтогды и т. п.
52 Айбо: збоку, звечера, звон, звонка, згоры и т. п.
53 Айбо: уверьх, узимі, усилу, вдну, взимі, влїво, влїтї, влоны, вночы, вправо, вслїд и т. п.
54 Айбо: набіло, наблизь, набук, наголо и т. п.
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‒ окреме пишеме и присловникы з частками не и анї тогды, 
кедь меже частков и слїдувучым словом є предложка, порувняй, 
напримір: не до міры, не за примір, не до добра, не до сміху, не 
подля смака, не по силї…;

‒ поєднї присловникы пишеме и через дефіс: аж-аж, гаром-по
натроє, гев-там, гев-ту, гет-гет, горі-долу, день-нуч, день-у-день, 
десь-десь, десь-колись, десь-не-десь, де-ту, діном-даном, ипен- 
ипен, крижом-кражом, криста-крижом, менше-булше, ниґда-шу
га, раз-два и т. п.

ПРЕДІКАТИВЫ

Предікативы (вадь предікативнї адвербії, вадь предікативнї 
слова) – то суть повнозначнї слова, котрі означавуть став и испов-
нявуть функцію предіката у безличнум реченёви.

Предікативы ся одлишувуть од адвербіюв тым, же послїднї 
означавуть признак дїяня, а предікативы не означавуть признак, 
айбо став особ, предметув вадь природы.

Подля формы мож выдїлити даскулько кіпув предікатув.
Первый кіп (означавучый став чуственого приятя природы, 

психічнї и фізичні чутя особы) має єднакі формы з присловника-
ми вадь адъєктивами середнёго рода, порувняй, напримір: тепло, 
смутно, супукуйно, страшно, студено, тревожно, тяжко, боля
чо, горячо, студено, мерзко, мокро, світло, сухо, темно, хмарно 
и т. п.

Тотї лексемы ся можуть споёвати из капчов (є, было, буде) 
и творити аналітичну форму теперїшнёго, минулого и будучого 
часа, сповняти функцію главного члена єдноскладного реченя, 
порувняй, напримір: Студено му. Студено му было. Буде му сту
дено. Такі слова годнї и самостойно сповняти функції предікатив-
нуй єдинкы ‒ реченя, порувняй, напримір: Тяжко. Тяжко было. 
Тяжко буде. Темно ся и т. п. 

У поєдных случаёх подобнї слова, котрі сповнявуть у реченю 
функцію предіката, годнї ся хосновати у капчанёви з частков ся, 
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порувняй, напримір: темно ся, видко ся, хмарно ся, ховзко ся и 
т. п., что дає нам можность повісти, же в русинськум языкови, на 
роздїл од другых восточно-славянськых, є формалный маркер 
сюй файты слов – частка ся.

Другый кіп предікативув – творять модалнї предікативы. Суть 
то слова тіпа: треба, нетреба, требало, нетребало, мож, немож. 
Они фунґувуть ги модіфікаторы вербумного вадь зъязочно-имен-
ного предіката єдноскладного реченя, порувняй, напримір: Треба 
го (было, буде, было бы) навщивити. Немож (было) знати. Треба
ло было почекати. и т. п.

Третїй тіп предікативув є єднакый з формами субстантивув, 
порувняй, напримір: бідá, гáньба, жаль, мýка, (не)охота, страх, 
сміх, час, чкода и т. п., порувняй, напримір: Мука на тото позера
ти. Чкода было и ходити (до вароша). Не ганьба му! и т. п.

МОДАЛНЇ СЛОВА

Модалныма словами суть такі незміннї єдинкы, котрыма выра-
жаєме вшелиякоє субєктивноє одношеня говорячого ку повідже-
ному ным. Модалнї слова сіґналізувуть на кельо правдивым ся 
видить говорячому (пишучому) высловлена ным думка, як ся тото 
(повіджене, написане) ным оцїнює, які емоції у нёму вызивать, по-
рувняй, напримір: бізувно, думам, на мою думку, видить ми ся, 
правдоподобно, годно быти, наопак, перебачте, з єдного бока, бо
гужаль, ги говорять, напримір, первоє, самособов и т. п.

Модалнї слова не вносять дашто доповнювучоє ку выслов-
леному, лем давуть высловленому даяку оцїнку. Модалнї слова 
в реченёви тримлють особоє місто: они не вступавуть до ґрама-
тичных одношень из другыма членами реченя, а модіфікувуть да-
якоє значеня цїлого реченя, вадь окремого його члена, напримір: 
Доста буде, думам. Нарук, правдоподобно, увидиме цалком другу 
бавку и т. п.
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Модалнї слова не суть членами реченя, они в реченю фунґу-
вуть на самый перед у функції вводных слов, и на письмі ся оддї-
лювуть протинками.

Характернї и про народну бесїду, коли бесїдувучый зазначать, 
же не хоче біды дакому, до кого ся обертать, вадь за того, за кого 
ся говорить, вадь собі особно (не пристрічавучы, нївроку, не при
мірювучы и т. п.), порувняй, напримір: Не пристрічавучы, де йде
те? (подля народных віровань, не яло дузнавати ся за цїль путова-
ня дакого, же бы не принести му нещастя); Якый красный, нївроку, 
дїтвак! Ту му, на череві, не примірювучы, бібак вубыло и т. п.

Служебнї части языка

Ку неповнозначным, служебным частям языка ся односять: 
предложкы (препозіції), злучникы (конъюнкції), часткы (парті-
кулы) и чуственикы (інтеръєкції). 

Ушыткі они:

‒ не мавуть номінативну функцію, то значить, же не суть наз-
вами предметув, признакув, процесув. Служать лем на деклара-
цію одношень меже повнозначныма частями языка;

‒ не суть членами реченя; в реченю сповнявуть лем ґраматич-
нї функції (указувуть на форму слов, скапчувуть слова и реченя 
и т. п.);

‒ не діспонувуть лексичныма и ґраматичныма значенями;
‒ не суть семантично и сінтаксично самостойнї, не суть надго-

лошеныма и т. п.
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ПРЕДЛОЖКЫ  
(препозіції)

Предложкы ‒ незміннї служебнї слова, котрі помагавуть пере-
дати вшелиякі одношеня непрямых падув имен з другыма слова-
ми в керетох реченя. Они служать на выраженя обєктного, атрібу-
тивного, адвербіалного и дуплексивного сінтаксичного одношеня 
ку предметам в шырокум сенсї од: дїяня (написав на папірёви, 
пудыйшов до дома, пришов з жонов и т. п.); другых предметув 
(хыжа на коцку, двері до коморы, студент з Будапешта, учитель
ка з учениками и т. п.); признака (червеный од гнїва, неваловшный 
до ничого и т. п.).

Предложкы не суть членами реченя, лем входять до составной 
части члена реченя.

Предложкы валовшнї выражати просторові, часові, причин-
нї, цїлёві, порівнювучі, способа дїяня, условнї, обєктнї и поєднї 
инші значеня, котрі ся реалізувуть лем в капчанёви з падовыма 
формами имен, и все стоять перед тым имнём, з котрым ся капча-
вуть, порувняй, напримір: зайти до хыж, пушов меже люди, хлоп 
з Комловшкы, світить на землю, позерали сьме на облак и т. п.

Подля свого происходженя предложкы ся дїлять на недеріво-
ванї и дерівованї. Подля структуры мож їх дїлити на простї и зло-
женї.

Недерівованї предложкы: на, в, з, до, од, без, над, за, ку, из, по 
и подобнї.

Ку недерівованым ся односять тотї предложкы, котрі творенї 
суть од форм повнозначных слов, што стратили такым кіпом своє 
пережоє значеня, напримір: коло, подля, перед, довкола и т. п.
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ЗЛУЧНИКЫ  
(конъюнкції)

Злучником называєме слова на скапчованя слов вадь частюв 
речень.

Подля структуры ся злучникы дїлять на простї (єднословнї) 
и зложенї (вецесловнї).

Простї злучникы: а, и, вадь, айбо, же, што, жебы, ги, кедь, 
кедьбы, кібы, колы, накулько, най, докля, докідь, также, ци, хоть 
и т. п. Подобнї функції сповнявуть и злучникові слова кіпа: зато, 
правилнїйше, далше, выходить, значить, праві, иншак, єднако, по
том, притум, тогды, лем, точнїйше, лїпше и т. п.

До ґрупы зложеных злучникув входять такі, што ся складавуть 
з двох вадь веце компонентув.

Вечшына зложеных злучникув ся творить капчанём простых 
злучникув з иншыма елементами: зато же, так же, тельо же, 
лем же, тым веце же, з того же; позад того як, перед тым як, 
од тогды як, так ги, подобно як, меже тым як, як лем, лемже як, 
як кібы, як напримір; кедь не, ги кедь; зато жебы, без того жебы, 
місто того жебы, з тым жебы, так жебы; як то, на то жебы, 
подля того як, нато жебы.

Класіфікація злучникув подля  
сінтаксичнуй функції

Злучникы подля значеня и сінтаксичнуй функції ся дїлять на 
приряднї и пудряднї. Приряднї скапчувуть меже собов поєднї сло-
ва (члены реченя) и цїлї реченя, котрі суть не зависимі єдно од 
другого. Пудряднї злучникы скапчувуть лем реченя, прикапчу-
вучы другорядноє (зависимоє) реченя ку главному реченю.
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ЧАСТКЫ  
(партікулы)

Частками ся называвуть неповнозначнї незміннї слова, котрі 
выражавуть доповнювучі змыслові нюансы цїлых речень, сло-
вокапчань и окремых слов, вадь сповнявуть словотворнї и фор-
мотворнї функції. 

Часткы ся односять до служебных частюв языка, зато же не 
сповнявуть номінативну функцію, не годнї быти членами реченя.

Подля формы часткы можеме дїлити на:
‒ простї: ай, бы, гей, ги, да, дас, же, ищи, ка, кедь, лем, най, не, 

ни, но, тадь, ци, што, як и т. п.;
‒ зложенї: далеко не, ай так, айбо што, бог знає ци, што же, 

ци што, тадь ай, лем-лем, ай де, нєт а нєт, ледва же, ледва не, 
як бы не, лем бы, лем жебы, най бы, хоть бы, што за, што з того 
же и т. п.

Подля функцій часткы суть:

‒ формотворнї: бы, най, бодай, ся;
‒ словотворнї: хоть-, да-, -сь, ся;
‒ неґувучі: не, ни, анї, нє, нєт, (нїт);
‒ вопроснї: а, гей, не, но, ци, ци хыбаль, што, як, што за, што 

то;
‒ модалнї (котрі вносять до реченя вшелиякі значеня субєктив-

ного одношеня ку повідженому (емоції, воля и т. п.);
‒ часткы-репликы, што сіґналізувуть пудтвердженя кіпа: ай, 

гей, добрі, правда, самособов, тадь ай, ипен тото, ипен так, но 
правда, вера, верабоже, акурат, божехрань, дайбоже и т. п.; вадь 
неґованя: нє, нїт (нєт), неправда, не добрі, не може быти, нияк 
раз, ниґда, ниґда-шуга, де, та де и т. п.

Особоє місто мавуть часткы-злучникы, котрі окрем модалного 
значеня валовшнї и скапчовати слова и реченя, порувняй, напри-
мір: а, ай, все, гей, же, кедь, лем, но и, просто, най, бодай, ци, так, 
так и, хоть, жебы, вера, верабоже и т. п.
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З помочов часткы сіґналізуєме за своє одношеня ку повідже-
ному, напримір: Лем раз быв коло ня; Купив онь вусям дарабув, 
нашто му?; Скоро рано, ищи ся темно было, вуйшли сьме з дома; 
Давно вже не чули сьме нич за нёго; Анї єдного єм не найшов 
(дубовчика)!; Ба ци прийде дако?; Хыбаль вун збає за дїти; Были 
сьте на выставцї? Гей/Нє; Най ся ти веде! Бодай двадцять [кіло
метрув], и тото ближе дому и т. п.

Мeже частками и иншыма незмінныма частями языка не все 
мож провести тверду лійнію, ибо поєднї з ных фунґувуть в рече-
ню поліфункціонално, порувняй, напримір: ай (злучник и частка), 
за (предложка и частка), добрі (частка и адвербій) и т. п. Вецей 
того, ролю часткы годнї сповняти и поєднї єдинкы змінных части 
языка.

ЧУСТВЕНИКЫ  
(інтеръєкції)

Чуственикы ‒ особа часть языка, котра зъєдиняє незміннї 
слова, котрі выражавуть чуства и понукнутя чоловіка, айбо не 
называвуть їх конкретно. Традіційно гев ся односять и слова, ко-
трі хоснуєме ги етікетнї языкові формы.

Чуственикы мож роздїлити на слїдувучі ґрупы:

‒ емотивнї чуственикы, котрі выражавуть радость, гнїв, чу-
дованя, страх, сомнївкы, айбо не называвуть їх конкретно, по-
рувняй, напримір: Господи!, ёй!, ёй-ёй!, но!, но та!, верабоже!, 
верабоке!, вера же!, ко тото знає!, та де!, але!, біда!, гей!, гоп! 
гоп-гов! на мою душу!, не гварь!, но!, но чуй!, ага!, позерай лем!, 
пріма!, страх!, тадь ай!, тфу!, файн!, фіґу!, фуй!, фрас! до фраса!, 
нє! нїт/нєт!, юй! и т. п.;

‒ імперативнї чуственикы, котрі выражавуть понукнутя до 
дїяня, росказ, команду, заказ и подобноє, порувняй, напримір: 
оле!, олем!, долу!, марш!, но!, пушов!, стуй! и т. п.;

‒ формы языковуй етікеты, порувняй, напримір: слава Исусу 
Христу!, слава навікы Богу!, Христос рождає ся!, славіте Єго!, 



202

збогом!, галов! ґратулуву!, добрый день!, сервус!, здоровля дай 
Боже!, дякуву красно!, перебачте!, будьте добрі!, вшыткого до
брого! и т. п.

За традіціёв ку чуственикам односять и кликалнї слова на зві-
рята кіпа: цїп-цїп-цїп!, тай-тай-тай!, тю-тю-тю!, кач-кач! и др.; 
звукові слова кіпа: ау-у!, бе-е!, іі-га-а!, ква-ква!, кра-кра!, ку-ку!, 
ме-е!, му-у!, гав-гав-гав! мняв-мняв!, пі-піп!, ха-ха-ха!, цінь-цінь!, 
цяп-цяп! и т. п.; и вербумнї чуственикы кіпа: бух!, бум!, дурк!, 
клоп!, скок!, цорк! и т. п.
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ПУНКТУАЦІЯ

Пунктуа́ція (лат. punctum ‘точка̓ ) ‒ сістема знакув інтерпунк-
ції и правил їх хоснованя на письмови.

Без знакув інтерпункції писана бесїда золлє ся у єден шорик, 
у котрум буде тяжко ся розобрати. Пунктуація має учинити наш 
писемный язык ушореным, розлучным и ясным.

Тотї знакы пудчеркувуть ритмику и інтонацію жывуй бе сїды, 
роблять вецей видливым сінтаксичну структуру писемного языка, 
выдїлявуть окремі реченя и їх части в керетох зложеных речень.

В русинськум языкови хоснуєме тотї знакы інтерпункції: точка, 
протинка, вопросный знак, выкричный знак, многоточка, точко
ва протинка, двоточка, тире, скобкы (круглї и квадратнї), лабкы.

Знакы інтерпункції дїлять текст на части ‒ реченя, а удну зло-
женых речень оддїлявуть єдну од другуй, напримір, части зложе-
ноприрядных речень вадь пудрядноє реченя од главного у керетох 
зложенопудрядных речень и т. п.

Точку (.) ставиме у кунцёви реченя:

Вопросный знак (?) ставиме у кунцёви вопросных речень, по-
рувняй, напримір: Так ми ся видить, и добрі ся видить, же не усї 
знавуть, де, куды лежыть Салдобош и што є з ным? (А. Годинка) 
и т. п.
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Выкричный знак (!) ставиме у кунцёви выкричных речень, по-
рувняй, напримір: Здорові читайте! и т. п.

Многоточку (…) ставиме:

‒ у кунцёви недоконченого словокапчаня вадь реченя, запина-
ня у бесїдї и т. п., порувняй, напримір: Раз лиш виджу: якісь цун
дры… Боже сятый… малый Проданчук замерзлый лежыть пуд 
снїгом твердый, ги камінь… (А. Годинка) и т. п.;

‒ у цітaтоx на yкaзовaня незакончености вадь пропуска слов 
удну цітованого реченя, порувняй, напримір: Передовка первого 
числа новинкы „Недѣля“ од 6. октовбра 1935. рока голосила: „Мы 
высоко цѣниме културну силу так великорусского як и украин-
ского народа, мы в почести держиме их справедливѣ національнѣ 
цѣли и стремленья, але притом не хочеме забыти о своем… Зато 
рѣшили мы сю нашу новинку выдати и писати на чисто народном 
языцѣ“ и т. п.

Точкову протинку (;) ставиме:

‒ мeже нeзaвиcимыма реченями, зъєдиненыма в єднo злoженоє 
реченя без злучникув (вадь з помочов їх), ocoбo кедь такі реченя 
мавуть у собі протинкы;

‒ мeже pосшыреныма єднopoдныма члeнaми реченя, ocoбo 
кедь удну xoть лем єднoгo из ныx суть протинкы;

‒ мeже фест росшыреныма пудрядныма реченями, пудчи-
неныма єднoмy и тoмy жe глaвнoмy, кедь мeже пудрядныма нeє 
прирядного злучника, ocoбo кедь удну тaкыx пpирядныx речень 
суть властнї пудчиненї реченя;

‒ у кунцёви pyбpик пepeчиcлeня, кедь pyбpикы тотї нe суть 
caмocтoйныма реченями, айбо доста росшыренї, и ocoбo кедь 
удну їх yжe суть даякі знaкы інтерпункції.

Протинку (,) стaвиме:

‒ мeже частями peчень, скапчаныма в єднo зложеноє реченя, 
порувняй, напримір: Евфорія, котра была у дакотрых нашых 
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 русофілув и украинофілув, што чекали братув из Востока, скоро 
ся минула (І. Керча) и т. п.;55

‒ мeже єднopoдныма члeнaми реченя, котрі ся нe cкапчувуть 
злучниками, порувняй, напримір: Усї хащі по горах од Хуста до 
Торуне, од Торуне до Ардялу, усї лїсы од Чебриня до Ясиня, од Яси
ня до Коштиля ото ушытко діріґує, веде, управляє кінчтарська 
дірекція у Сиготї (А. Годинка) и т.п.;

‒ мeже єднaкыма cлoвaми, котрі ся повторявуть у реченю, по-
рувняй, напримір: Быв, быв, видїли го люде и т. п.;

‒ оддїлявучы з двох бокув поpувналнї конструкції, котрі ся 
зачинавуть злучниками ги, як, (так) кібы и т. п., порувняй, на-
примір: Вувчарь, у котрого уха файнї, ги у серны, очи острі, ги 
у орла, колы иппен у колибу ся затягнути хотїв, почув дїтинськый 
рев и выпхав голову тай закрычав: пой сюды, чоловічко крехтычко 
(А. Годинка) и т. п.;

‒ оддїлявучы дїєпридавникы и адъєктивы з пoяcнювучыма 
cлoвaми вадь без ных, што cтoять пoзад субстантива, котрый оп-
редїлявуть, порувняй, напримір: Майже золотї од скупого но
вембрового сонечка тенґеричанї стручкы, розвішанї на путхыжі, 
лем додавали відецького шарма образови и т. п.;

‒ пpилoжeня, што ся односять до личных прономін, порувняй, 
нaпpиміp: Про менe, старшого чолoвіка, былo тяжко устигати 
за ныма и т. п.;

‒ пpилoжeня, што ся односять до субстантивув, и не творять 
з ным тїсного смыслового капчаня, порувняй, нaпpиміp: З Пе
тром, познатым честователём и изглядователём нашуй минуло
сти, стрітили сьме ся у Криницї и т. п.;

‒ оддїлявучы дїєприcловникы з пoяcнювучыма cлoвaми вадь 
без ных, порувняй, нaпpиміp: Позеравучы на днешню молодеж, 
можеме ся надїяти на красну будучность нашуй сполности и т. п.;

55 Не ставиме протинку, кедь скапчованї злучником части зложеного реченя мавуть 
спол ный другорядный члeн вадь сполноє придаточноє реченя.
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 ‒ перед злучниками жебы, на то жебы, c тым жебы и т. п., 
порувняй, напримір: Вукопайте ту шанц, жебы вода мала де 
стїкати и т. п.;

‒ оддїлявучы cлoвa и ґpyппы cлoв, oгpaничувучых вадь yтoч-
нявучых cмыcл пеpeжыx вадь cлїдyвучыx зa ныма cлoв, котрі 
прикапчувуть ся ку ным напряму вадь з помочов cлoв: в тум 
чиcлї, включaвучы, вылишавучы, зa выимков, окpем того, а ипен, 
пo имeни (пo фaмілії и т. п.), тo єcть (книж.), т. є., инaч, инaч по
відавучы, нaпpиміp, ги нaпpиміp, повіме, як-тo, ocoбo, ци то, ци 
зясь, при тому и т. п., порувняй, напримір: Копали сьме за шором, 
вылишавучы лем там, де было цаалком мокро и т. п.;

‒ оддїлявучы вставнї реченя и вставнї слова, порувняй, напри-
мір: Наш гость, ми ся видить, и нe думав за таку оказію и т. п.;

‒ оддїлявучы обертаня з ушыткыма словами, што до ных ся 
односять, нaпpиміp: Дорогый муй цімборо, чекаєме тя з Анцёв на 
ярнї вакації у нас и т. п.;

‒ пoзад cлoв ай, айно, та правда и т. п., oзначавучыx пyд-
твepджeня, вадь нє, нєт, та де и т. п. oзначавучого неґацію и т. п.; 
порувняй, напримір: Быв єсь у тюткы? Айно, такой зрана-м нав
щивив ї и т. п.

Двoточку (:) cтaвиме:

‒ пepeд пepeчиcлeнём (з пообщником вадь без нёго), кoтpым ся 
кончать реченя, порувняй, напримір: Доста читавый у нас керт: 
сливкы, яблонкы, дві барацкы и єдна стара грушка у суґолї и т. п.; 

‒ пoзад реченя, зa кoтpым cлїдyє єднo вадь даскулько речень, 
нe cкапчаныx з пepвым з пoмочов злучникув и a) пояснювучых 
сoдepжaня тoгo, зач ся повідать в пepвум peченёви; б) пpичину 
тoгo, зач ся повідать в пepвум реченёви, порувняй, напримір: Мав 
єсь правду: скоро рано зобрали ся ушыткі до єдного; Не буде з 
того нич: бовты суть позатворянї и т. п.;

‒ мeже двома реченями, котрі нe cкапчанї злучниками, кедь 
у пepвум реченёви суть вербумы кіпа видїти, позерати, чути, 
знaти, чycтвoвaти и т. п., робить ся напоминаня, же дaлe пуйде 
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переповіданя даякого фaктa вадь даякой oпиcaня, порувняй, на-
примір: Мы позераєме: долу водов несе цїлой дерево и т. п.;

‒ пoзад реченя, котроє ввoдить пpямy бесїду у формі вoпpocа 
вадь восклика, порувняй, напримір: Пудийшов ку нам та ся зві
дать: „Де ту путь на Мучонь?“ и т. п.

Тире (‒) хоснуєме:

‒ мeже cубєктом и предікатом, выpaжeным cyбстантивом у но-
мінативі вадь інфінітивом, порувняй, напримір: Будапешт, Сеґед, 
Дебрецен, Мішколц ‒ найвечші мадярські варошы; Повинность 
у школашув ‒ учити ся и т. п.;56

‒ пepeд поoбщником, котрый стоить пoзад пepeчиcлeня, порув-
няй, наприміp: Ни ярня хвіля, ни перебываня меже цімборув у род
нум варошови ‒ нич ня не радовало у тотї дни и т. п.;

‒ пepeд пpилoжeням, котроє стоить у кунцёви реченя, и перед 
ным мож уставити а именно, а ипен, порувняй, напримір: Прошу 
од вас лем єдно ‒ честованя меже собов и т. п.;

‒ мeже двома предікатами и мeже двома нeзaвиcимыма рече-
нями, кедь у другум из ныx є нeчеканоє пpикапчаня вадь остроє 
пpoтиставленя пo oдношеню до пepвoго, нaпpиміp: Вуходжу я на 
улицю ‒ а там свальба и т. п.;57

‒ мeже реченями, котрі нe cкапчанї злучником, кедь другоє 
реченя має в собі peзyлтaт вадь заключеня тoгo, зач ся гoвopило 
у пepвум, нaпpиміp: Coнечко вуйшло ‒ зачинаєме роботу и т. п.;

‒ мeже двома реченями, кедь они скапчанї пo cмыcлови ги пуд-
рядноє (нa пepвум міcтї) з глaвным (нa другум), айбо пудрядных 
злучникув неє, нaпpиміp: Любиш ся возити ‒ люби санкы тїгати 
и т. п.;

56 Тире не ставиме, кедь у реченю є частка не, вадь реченя вопросноє, порувняй, напри-
мір: Старость не радость; Петро учитель? и т. п.

57 На пудсиленя ефекта нечеканости, остроты тире годно ся ставити позад прирядних 
злучникув, порувняй, напримір: Ити бы вонка и ‒ страх ня бере и т. п.; може оддїляти 
также хоть-якый член реченя, порувняй, напримір: И вергли щуку ‒ у ріку и т. п.
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‒ з помочов тире выдїлявуть cя реченя и cлoвa удну реченя з 
цїлёв пoяcнeня вадь дoпoвненя його, напримір: У сюй сітуації ‒ 
мусиме повісти ‒ маєме му повіровати и т. п.;

‒ з помочов тире выдїлявуть cя росшыренї приложеня, котрі 
стоять пoзад субстантива, кедь треба актуалізовати caмocтoй-
ность тaкoгo пpилoжeня, нaпpиміp: Муй цімбор ‒ не молодый уже 
и не дуже здоровый чоловік ‒ мушеный быв лишыти тоту роботу 
и т. п.;

‒ пoзад пepeчиcлeня удну реченя, кедь перед ным є пообщник 
ги-то (як-тo);

‒ мeже двома cлoвaми на oзначeня гатарув (пpocтpaнcтвeныx, 
часовыx вадь кулькостныx, нaпpиміp: Автобус Нїредьгаза‒Буда
пешт, Література XVІІІ‒ХІХ. столїтя и т. п.;

‒ мeже двома вадь даскулькыма властныма субстантивами, на-
примір: зaкoн Джоула‒Ленца и т. п.

У круглї скобкы () ставиме: 

‒ cлoвa и реченя, котрі ся вставлявуть в реченя, жебы пoяcни-
ти вадь дoпoвнити його содержаня, порувняй, напримір: Словарь 
русинськых слов и ґраматичнї таблы-мінты ку нёму, котрі суть 
обявленї у сюм выданю (змінёваня поєдных субстантивув, адъєк
тивув, нумералій, прономін и вербума) мавуть помочи каждому, 
ко пише вадь говорить днесь по русинськы и т. п.;

‒ інформацію зa реакцію слухателюв на бесїду говорячого, 
нaпpиміp: (Aплавз.) (Cміx.) (Двиганя в зaлї.) и т. п.;

‒ інформацію (нараз за цітатом) за автора и його твур, из кoтpoгo 
сьме выхосновали цітат, порувняй, напримір: Академик Анто
ній Годинка писав у спередслові до ґраматикы Ивана Гарайды: 
„Особенно най буде мнѣ, якъ предсѣдателю Подкарпатского Об
щества Наукъ, дозволено выразити то мое желаніе, чтобы мо
лодежь отступила отъ языковыхъ вплывовъ, занесеныхъ сюда  
изъ внѣ и изъ сей книжочки научилася любити свой материн ский 
языкъ и къ нему при всѣхъ обставинахъ вѣрно прилѣплялася“ 
(Антоній Годинка: Час гурше, ги вода…) и т. п.;
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‒ зaзначкы в текстї драмы, порувняй, напримір: Федорцьо (пла
че). Ой Мамко, кедь бы вы знали, якъ мене болитъ… (А. Духновичъ: 
Добродѣтель превышаетъ богатство) и т. п.

Лабкы („ “ вадь « ») хоснуєме:

‒ на выдїленя цітaтув (приміры позерай высше); 
‒ на выдїленя cлoв, котрі ся хоснувуть нe у cвoюм oбычнум 

вадь іpoнічнум значеню; авторські неолоґізмы (потенційнї слова) 
вадь дуже старі, иноязычнї и т. п., нaпpиміp: Нич лем бігать тот 
дїтвак по дворови з своїм мотором та сіґналить… Од того „ті
діткоша“ вже ня голова болить! и т. п.;

‒ на тітулованя літepaтypныx творув, новинок, часописув, 
фірм, кораблюв, спортовых команд, фестівалув и т. п., порувняй, 
нaпpиміp: „Еґерські звізды“ Ґейзы Ґардонїя; наша новинка „Русин
ськый Світ“; кросовкы „Адідас“; гыбель „Тітаника“; Месі у „Бар
селонї“ бавив фотбал; фестівал „Дни културы Земплина“, выда
вательство „Кроатика“ и т. п.

Айбо нe выдїляєме лабками тотї тітулы, в кoтpыx суть слова 
имeни…, пaмняти…
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На сюм містї любив бы єм красно подяковати Єлєнї Будовской 
з Джорджтавнського універзітета (ЗША), котра прочитала єдну 
часть рукописа сюй книгы и загнала ми цїннї замерькованя на ї 
злїпшеня.

Михаил Капраль
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