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UUUUkrajinské rusínske nárečie východného Slovenska patrí do seve-
rokarpatskej nárečovej skupiny západoukrajinského dialektu. Už 
v minulosti pútalo záujem mnohých dialektológov pre svoju okrajovú 
zemepisnú polohu a medzijazykové kontakty so susednými ukrajin-
skými zakarpatskými nárečiami, slovenskými spišskými, zemplínskymi 
a sotáckymi nárečiami, poľskými goralskými, nemeckými nárečiami na 
Spiši a južnomaďarskými nárečiami. Okrajová zemepisná poloha pri-
spela k zachovaniu archaických osobitostí v skúmanom nárečí 
a susedstvo s inými nárečiami vytvorilo priaznivé podmienky pre ino-
jazyčné vplyvy, najmä v slovnej zásobe. O výskum ukrajinského náre-
čia na východnom Slovensku sa zaslúžili mnohí slavisti, ako Olaf 
Broch, Ivan Verchratskyj, Volodymyr Hnaťuk, Georgij Gerovskij, 
Ivan Paňkevyč; v druhej polovici 20. storočia najmä Vasiľ Latta, Zu-
zana Hanudeľová, Mikuláš Štec, Juraj Muličák, Mikuláš Dujčák, Juraj 
Vaňko, Adélia Kundrátová, Mária Čižmárová, Ľubomíra Millá, Ružena 
Šišková a iní bádatelia. 

Najznámejšia práca z výskumu ukrajinského nárečia nórskeho sla-
vistu Olafa Brocha (1867 – 1961) je Ugrorusskoe narečie sela Ubľi 
(Zampľinskago komitata) [Угрорусское наречие села Убли (Земп-
линского комитата)] z roku 1899. Bohatý nárečový materiál zapísaný 
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v 36 lokalitách okolia Medzilaboriec, Bardejova a Spiša spracoval Ivan 
Verchratskyj (1846 – 1919) v monografii Znadoby do piznaňňa uhor-
sko-ruskych hovoriv [Знадоби до пізнання угорсько-руських 
говорів] (1901).  

Fonetickú a morfologickú charakteristiku nárečia siedmich lokalít 
na Spiši a v okresoch Svidník a Medzilaborce podáva Volodymyr Hna-
ťuk (1871 – 1926) vo svojej práci Rusyny Prjašivskoji eparchiji i jich 
hovory (1900). Neskôr ukrajinské nárečia skúmajú Georgij Gerov-
skij (1886 – 1959) a najmä Ivan Paňkevyč (1887 – 1958), ktorého 
celoživotné dielo je venované výskumu karpatských nárečí. 
V monografii Ukrajinski hovory Pidkarpatskoji Rusi i sumižnych 
oblastej (1938) zovšeobecnil takmer 15-ročnú prácu fonetického sys-
tému a gramatickej štruktúry zakarpatských nárečí. Súčasťou práce je 
päť izoglosných máp jazykových fonetických a morfologických javov 
a ukážky jazyka v podobe ľudových piesní, rozprávok, legiend a i. 
V centre pozornosti Ivana Paňkevyča bolo etnografické územie, ktoré 
vtedy bolo súčasťou Československa, teda súčasné zakarpatské nárečie 
a súčasné ukrajinské rusínske nárečie východného Slovenska. Svoje 
nárečové výskumy viedol v troch líniách: 1. výskum fonetiky a morfo-
lógie zakarpatských nárečí, 2. príprava oblastného nárečového slovní-
ka Zakarpatska, 3. výskum jazyka miestnych písomných pamiatok. 
V povojnovom období sa bádateľ sústredil na otázky historickej dialek-
tológie. Ivan Paňkevyč zozbieral písomné pamiatky dnešnej Zakarpat-
skej oblasti Ukrajiny a východného Slovenska zo 16. – 18. storočia. 
Skúmal jazyk týchto pamiatok a mnohé pamiatky publikoval, naprí-
klad: Tyšivska Alexandrija iz počatku 18. st. Text i jazykova analiza 
(1922), Pokrajni zapysy na pidkarpatskych cerkovnych knyhach, časť 
I. (1929), Pokrajni zapysy na pidkarpatskych cerkovnych knyhach, 
časť II. (1937), Foľvaročna hramota Alexija Myrolovyča 1607 jak pam-
jatka ukrajinskoho lemkivskoho hovoru na Spyši (1946 – 1948), Dvi 
lemkivski hramoty z počatku XVI stoliťťa (1954). V roku 1958 vydal 
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monografiu Narys istoriji ukrajinskych zakarpatskych hovoriv. Časty-
na I. Fonetyka, v ktorej podáva svoj výskum na základe prvýkrát spra-
covaných miestnych pamiatok rozličného obdobia. Ide o prvú mono-
grafickú prácu opisu miestnych pamiatok v ukrajinskej jazykovede. 
Následne vychádza jeho práca Do pytaňňa genezy ukrajinskych lem-
kivskych hovoriv, ktorú mal predniesť na 4. medzinárodnom kongrese 
slavistov v Moskve.  

V ostatných desaťročiach vznikli tieto jazykovedné monografické 
práce:  

Narodňi stravy i napoji (1987) Zuzany Hanudeľovej. Spracovala 
v nej lexiku ukrajinských nárečí východného Slovenska vecno-
tematického okruhu jedlá a nápoje, zapísanú v celom areáli rozšírenia 
predmetného nárečia. Popri lexikálno-sémantickej a etymologickej 
analýze lexikálnych názvov sleduje tiež jazykovú interferenciu, jazy-
kové kontakty so susednými nárečiami a zemepisné rozšírenie názvov 
v skúmanom nárečovom areáli. Prílohou monografie sú recepty na 
prípravu zapísaných ľudových jedál, tradície a zvyky späté s jedlom.    

Rozpovidi z Pidkarpattja. Ukrajinski hovirky Schidnoji Slovaččiny 
(1998) autorov O. Leška, R. Šiškovej a M. Mušinku predstavuje nárečie 
siedmich obcí na východnom Slovensku. Leškove štúdie podávajú ana-
lýzu nárečia Uble, Zvaly a Nižnej Jablonky na východnom Slovensku. 
Nárečové texty použité v monografii majú vysokú jazykovú a literárnu 
hodnotu, ale sú aj kronikou predmetného ukrajinského etnika.   

Publikácia Ukrajinská nářečí Slovenska. Výskum a zvukové zápisy 
z rokov 1957 – 1967 a kópie unikátnej sady 91 CD sú výsledkom pro-
jektu Český dialektologický výzkum ukrajinských nářečí bývalého 
Československa: historie, výsledky, perspektivy poprednej ukrajinistky 
Ruženy Šiškovej, ktorá spolupracovala s Mykolom Mušinkom a Ale-
xandrom Mušinkom. 

Monografia Nominačné modely v botanickom názvosloví (2008) 
Márie Čižmárovej skúma názvy rastlín ako jeden z najväčších a naj-
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cennejších vecných okruhov lexiky na výskum jazyka a kultúry vôbec. 
Ukrajinské nárečové (ľudové) názvy rastlín východného Slovenska 
ešte neboli predmetom výskumu, preto sa autorka podujala zozbierať 
ich a prebádať z aspektu lexikálno-sémantického a slovotvorného. 
Skúma spôsob nominácie, motiváciu pomenovania získaných nárečo-
vých názvov a porovnáva ich s názvami rastlín iných slovanských 
a niektorých neslovanských botanických nomenklatúr, aby v mno-
hých prípadoch upozornila na zhodné motivačné príznaky paralelných 
názvov. Vyčleňuje nominačné a motivačné modely pomenovaní a sle-
duje aj slovotvorné osobitosti nárečových názvov rastlín a ich zeme-
pisné rozšírenie. Pracuje s nárečovým materiálom, ktorý získala v 90. 
rokoch 20. storočia priamym výskumom v 50 lokalitách východného 
Slovenska s ukrajinsky (resp. rusínsky) hovoriacim obyvateľstvom. 
Bodovú sieť volila tak, aby odrážala ukrajinské nárečové oblasti vý-
chodného Slovenska. 

Výskum ukrajinského nárečia obohatila publikácia Areálová studie 
slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska (2009) Ruženy 
Šiškovej. Podáva v nej prehľad o metódach výskumu, o geografickom 
a historickom vymedzení nárečia a prehľad dostupnej vedeckej a od-
bornej literatúry opisujúcej skúmané ukrajinské nárečia na východ-
nom Slovensku. Predstavuje jazykovedcov, skúmajúcich ukrajinské 
nárečia východného Slovenska od konca 19. storočia po súčasnosť. 
Druhá časť práce prináša slovník rusínskeho nárečia druhej polovice 
20. storočia, ktorý bol zostavený na základe zápisu súvislých textov 
zo 47 lokalít východného Slovenska. Na zostavenie nárečového slovní-
ka autorke poslúžil digitalizovaný zvukový súbor nárečových textov 
zachytených na 91 kompaktných diskoch, ktorý je výsledkom granto-
vého projektu Ruženy Šiškovej. Nárečový slovník je veľmi vzácny 
a má veľkú dokumentárnu hodnotu. Zachytáva základnú slovnú záso-
bu rusínskeho ukrajinského nárečia východného Slovenska. Mnohé 
slová už mladá generácia nepozná a zápisy z lokalít Dara, Ostružnica, 
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Smolník, Ruské a Veľká Poľana, v ktorých sa mnohé slová používali 
a ktoré slovník zachytáva, zanikli s výstavbou starinskej vodnej nádr-
že. V poslednom období má na skúmané nárečie veľký vplyv sloven-
ský spisovný jazyk a susedné slovenské nárečia, najmä šarišské 
a spišské. Slovník je cenné dielo z hľadiska slavistického aj územného, 
prináša spoľahlivo zachytené nárečie na východnom Slovensku, vráta-
ne bohatej slovnej zásoby. Ide o vzácnu lexiku, lebo mnohé reálie sa už 
nepoužívajú, preto bol najvyšší čas podobné pomenovania zachytiť, čo 
sa Ružene Šiškovej podarilo.  

Monografická práca Zoologická lexika v nárečiach Ukrajincov-
Rusínov východného Slovenska (2011) Ľubomíry Millej spracováva 
nárečové pomenovania zoologickej lexiky Ukrajincov-Rusínov vý-
chodného Slovenska. Analyzuje bohatý nárečový materiál, ktorý au-
torka v 90. rokoch 20. storočia zapísala v teréne v 80 lokalitách vý-
chodného Slovenska s rusínskym (ukrajinským) obyvateľstvom. Tento 
cenný materiál môže poslúžiť jazykovedcom, etnografom a historikom 
pri skúmaní danej oblasti. Zoologická lexika nebola v slovenskej jazy-
kovede tak dôkladne zapísaná a spracovaná, ako ju predstavuje mono-
grafia doktorky Ľ. Millej.  

Z vedeckých prác slovenských ukrajinistov treba spomenúť tiež 
monografie Mikuláša Dujčáka Antroponimija Prjašivščyny (2003), 
Nadije Varcholovej Zvidky i koly (2009), Mikuláša Mušinku Hlasy 
predkov (2002) a iné práce. M. Dujčák predstavuje antroponymický 
materiál, zapísaný autorom v 256 lokalitách s rusínskym obyvateľ-
stvom východného Slovenska a 14 lokalitách so slovenským šarišským 
obyvateľstvom. Celkovo autor zapísal a analyzoval 4278 priezvisk 
ukrajinského pôvodu, poľského, nemeckého, maďarského, rumunské-
ho, slovenského a i. Podáva lexikálno-sémantickú, slovotvornú a ety-
mologickú analýzu zozbieraného materiálu a porovnáva ho so súčas-
ným oficiálnym zápisom v slovenských matrikách. 
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Monografia Zvidky i koly N. Varcholovej obsahuje toponymické 
povesti Ukrajincov-Rusínov z východného Slovenska. Autorka sa 
v jednotlivých kapitolách venuje zloženiu a odvodzovaniu názvov 
lokalít (v závislosti od polohy dediny, od názvov rastlín a zvierat, od 
priezviska prvého osídlenca a i.), sleduje ľudové povesti súvisiace 
s prírodnými zvláštnosťami (skalnatými útesmi, vrchmi, riekami, jas-
kyňami a i.), historické povesti o zámkoch a kláštoroch, ako aj ľudové 
prezývky obcí. Publikácia obsahuje vlastné terénne zápisy autorky, ale 
aj zápisy miestnych kroník.  

Súčasťou publikácie Mikuláša Mušinku Hlasy predkov sú nahrávky 
ľudových piesní a ľudových rozprávaní, zapísaných v roku 1929 
v Prahe pre Českú akadémiu vied spevákov a rozprávačov zo 16 ukra-
jinských lokalít východného Slovenska. Iniciátorom nahrávok bol Ivan 
Paňkevyč. 

Skúmané ukrajinské rusínske nárečie je prebádané aj metódou lin-
gvistickej geografie v týchto atlasoch: Atlas językowy dawnej Łem-
kowszczyzny Z. Stiebera (1956 – 1961), Atlas slovenského jazyka 
(1969 – 1984), Atlas gwar bojkowskich (1980 – 1991), Atlas ukrajin-
ského jazyka (zv. 2., 1988), Celokarpatský dialektologický atlas (1988, 
1989) a je spracované aj v regionálnom jazykovom Atlase ukrajinských 
nárečí východného Slovenska (1991) od Vasiľa Lattu a v Lingvistickom 
atlase ukrajinských nárečí východného Slovenska Zuzany Hanudeľo-
vej v 4. zväzkoch: I. Názvy jedál, riadu a kuchynského náčinia (1981), 
II. Tkáčska lexika (1989), III. Názvy staviteľstva a dopravných pro-
striedkov (2001), IV. Anatomická a expresívna lexika (2010).  

Podľa Ivora Ripku patrí príprava jazykových atlasov už od konca 
19. storočia medzi nezastupiteľné a stále aktuálne úlohy dialektológie. 
Jazykový zemepis zisťuje územné rozšírenie jednotlivých jazykových 
javov, priestorová projekcia zistených jazykových faktov na mapách 
ponúka mnohostranné možnosti na ich ďalšie (porovnávacie) štúdium 
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a hodnotenie, a tak aj komplexnejšie interpretovanie rozličných vývi-
nových jazykových zmien (2002, s. 5). 

Metódu jazykového zemepisu uplatňoval vo svojom výskume aj Va-
siľ Latta.    Skúmal ukrajinské nárečia na východnom Slovensku, ich 
fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu rovinu. Zozbieral 
nárečový materiál z 270 lokalít s ukrajinským (rusínskym) obyvateľ-
stvom východného Slovenska, ktorý zapisoval priamo v teréne podľa 
špeciálne zostaveného nárečového dotazníka s 2264 otázkami v rokoch 
1951 – 1965. Lexikálna časť dotazníka obsahovala 21 vecno-tema-
tických okruhov: dom, poľnohospodárske budovy; poľnohospodárske 
poľné a domáce práce, pastierstvo; remeslo, pracovné náradie; doprava; 
jedlo, jeho príprava; riad; nábytok; odev, obuv, doplnky; flóra, fauna 
a iné. V. Latta dôsledne stanovil slovensko-ukrajinskú jazykovú hrani-
cu, opísal samohlásky a spoluhlásky ukrajinských nárečí, rozpracoval 
teóriu regionálnych lingvistických atlasov. Z tejto problematiky uve-
rejnil niekoľko vedeckých štúdií, jeho práce boli uverejnené v rôznych 
československých a zahraničných vedeckých časopisoch a ich celý 
komplex potom vychádza v Naukovych zapyskach č. 7 – 8. Zámerom 
jazykovedca bolo vydať dva zväzky atlasu ukrajinských nárečí. V 1. 
zväzku mala byť fonetika, morfológia, akcentológia; v 2. zväzku v prvej 
časti – slovotvorba, syntaktické „javy“, najstaršia lexika a toponymia; 
v druhej časti 2. zväzku – najnovšia lexika, lexikálne vplyvy a iné ná-
rečové osobitosti. Smelé plány sa docentovi Vasiľovi Lattovi nepodari-
lo splniť, lebo v roku 1965 ako štyridsať štyri ročný nečakane zomiera.  

Jazykovedec vypracoval vlastný spôsob interpretácie nárečového 
materiálu s uplatnením historických, etnografických a iných údajov. 
Od roku 1954 do konca svojho mladého života intenzívne pracoval na 
lingvistickom atlase ukrajinských nárečí východného Slovenska. Ob-
rovský rukopisný materiál viac ako 20 rokov čakal na uverejnenie vo 
fondoch Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1991 pri príle-
žitosti nedožitých sedemdesiatin jazykovedca z jeho pozostalosti vy-
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chádza Atlas ukrajinských nárečí východného Slovenska vďaka obeta-
vosti zostavovateľov – Zuzany Hanudeľovej, Ivora Ripku a Miroslava 
Sopoligu. Jazykovedec rozlišoval tri druhy lingvistických atlasov: celo-
národný, oblastný nárečový atlas a zonálny, ktorý má detailne zachytiť 
diferenciálne javy susedných nárečí príbuzných jazykov v medziach 
etnických a lingvistických hraníc. Medzi zonálne Vasiľ Latta zaraďuje 
aj Atlas ukrajinských nárečí na východnom Slovensku, ktorý má za-
chytiť zemepisné rozšírenie nárečových javov dôležitých pre charakte-
ristiku systému skúmaných ukrajinských nárečí, prejavujúce sa vo 
vzájomných protirečeniach. Jeho koncepcia zodpovedá špecifike skú-
maných nárečí a bola úspešne realizovaná. V úvode atlasu sa podáva 
krátka informácia o území ukrajinských nárečí východného Slovenska, 
charakteristika ukrajinských nárečí, história lingvogeografického vý-
skumu miestnych ukrajinských nárečí, ciele atlasu, zoznam lokalít, 
postup zhromažďovania a zápisu nárečového materiálu, metódy karto-
grafovania a i. V atlase sú umiestnené tri druhy lingvistických máp: a) 
pomocné mapy, b) symbolické mapy jazykových javov, c) mapy izo-
glos. Pomocné mapy majú geografický, historický, ekonomický, etno-
grafický a lingvistický charakter a obsahujú údaje o nárečovej oblasti, 
o zemepisnom rozšírení, údaje o osídlení územia, údaje o komuniká-
ciách, priemyselných podnikoch v minulosti, údaje o administratív-
nom členení a i.  

Mapy jazykových javov sú rozmiestnené v takomto poriadku: fono-
logické mapy, mapy fonetickej realizácie niektorých foném, mapy 
historicko-fonetických javov, mapy morfologických javov, mapy nie-
ktorých syntaktických javov. Mapy izoglos podávajú informáciu 
o spoločných jazykových javoch umožňujúcich diferencovať ukrajin-
ské nárečia východného Slovenska na základe jednotlivých jazykových 
rovín.  

Atlas obsahuje takmer štyristo máp fonetických jazykových javov, 
morfologických javov, lexikálnych javov a syntetické mapy. Súčasťou 
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atlasu je aj nekartografovaný nárečový materiál. Keďže lingvistický 
atlas nemôže zachytiť rôznorodosť lexikálnej diferenciácie nárečí, Va-
siľ Latta plánoval umiestniť všetok zozbieraný nárečový materiál 
v tematickom slovníku. Vychádzajúc z vedeckých výsledkov európskej 
lingvistickej geografie, hľadal svoje cesty zachytenia jazykových javov 
v regionálnom atlase, zohľadňoval špecifiká skúmaných ukrajinských 
nárečí, ich archaickosť, diferenciáciu, svojrázne geografické rozšírenie 
skúmaných nárečí. Pozornosť si zasluhujú aj komentáre k niektorým 
mapám, ktoré podávajú informáciu o kartografovanom materiáli, ob-
sahujú dôležité poznámky, lingvogeografické vysvetlenia, odkaz na 
súvisiacu literatúru, na iné mapy v atlase a i.  

Vo výskume ukrajinských rusínskych nárečí východného Sloven-
ska metódou jazykového zemepisu pokračovala Zuzana Hanudeľová. 
V rokoch 1981 – 2010 vydala jazykový atlas Linhvistyčnyj atlas ukra-
jinskych hovoriv Schidnoji Slovaččyny v štyroch zväzkoch. Prvý zvä-
zok [Nazvy strav, posudu i kuchonnoho načyňňa (1981)] je monogra-
fickým spracovaním lexiky jedál, riadu a kuchynského náčinia. Druhý 
zväzok jazykového atlasu [Tkacka leksyka (1989)] spracováva tkáčsku 
lexiku, ktorá patrí k archaickej vrstve slovnej zásoby skúmaných náre-
čí. V treťom zväzku lingvistického atlasu [Nazvy budivnyctva 
i transportu (2001)] Zuzana Hanudeľová spracovala lexikálne jednotky 
a ich varianty z troch vecno-tematických celkov – ľudového staviteľ-
stva, dopravy a záprahu. Štvrtý zväzok špecializovaného lexikálneho 
jazykového atlasu [Anatomična ta ekspresyvna leksyka (2010)] je spra-
covaním anatomickej lexiky. Všetky štyri zväzky lingvistického atlasu 
Zuzany Hanudeľovej majú podobnú štruktúru, obsahujú cenný náre-
čový materiál, zapísaný samou autorkou v teréne v 167 lokalitách vý-
chodného Slovenska s rusínskym ukrajinským obyvateľstvom podľa 
vopred spracovaného dotazníka. Tento hodnotný materiál môže poslú-
žiť na výskum nárečových kontaktov a môže ho využívať jazyková 
teória, lexikografia, história a etnografia. Lingvistický atlas obsahuje 
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lexikálne mapy, mapy syntetizujúcich izoglos, sémantické mapy 
a doplňujúce mapy, na ktorých je zobrazené administratívne členenie 
východoslovenského kraja v minulosti a v súčasnosti. Na lexikálnych 
mapách sú zachytené aj fonetické a morfologické jazykové javy, pri-
čom autorka dôsledne zaznamenáva aj prízvuk (stabilný a pohyblivý). 
Každá mapa má svoj názov, legendu a komentár. Mapy izoglos sú spra-
cované podľa teritoriálneho princípu a v súlade s územným členením 
skúmaného nárečia. 

Zuzana Hanudeľová je autorkou vedeckej štúdie Územné členenie 
ukrajinských nárečí východného Slovenska, ktorú prezentovala na XI. 
medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave (1993). V nej predložila 
pre slovenskú a zahraničnú verejnosť členenie areálu ukrajinských 
nárečí na základné skupiny, podskupiny a enklávy. Vyčleňuje tieto 
základné nárečové skupiny: sninské nárečie, laborecké nárečie, mako-
vické nárečie, ukrajinské šarišské nárečie, severospišské nárečie a ná-
rečie juhospišských enkláv.  

Dialektologické práce o ukrajinských rusínskych nárečiach na vý-
chodnom Slovensku boli publikované v mnohých vedeckých konfe-
renčných a nekonferenčných zborníkoch a vedeckých a odborných 
časopisoch doma a v zahraničí. Môžeme spomenúť najmä Vedecký 
zborník Múzea ukrajinskej kultúry (MUK) vo Svidníku a Vedecké 
zápisky (Naukovi zapysky). Vo vedeckom zborníku sa publikujú pre-
dovšetkým materiály z vedeckých konferencií, ktoré sa organizujú v 
rámci tradičných Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svid-
níku. Zatiaľ vyšlo 25 zväzkov vedeckého zborníka.  

Vedecké periodikum Naukovi zapysky (pôvodne Zapysky Nauko-
voho tovarystva – Zápisky vedeckej spoločnosti) vychádzalo v ukrajin-
skom jazyku v rokoch 1972 – 1994 a vydávala ho Ukrajinská vedecká 
spoločnosť. Z obsahového hľadiska sa Naukovi zapysky venovali prob-
lematike jazykovedy, kulturológie, literárnym dejinám a etnografii. 
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Spolu vyšlo 19 zväzkov. V 18. zväzku Vedeckých zápiskov (1993) boli 
publikované materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Vedecká 
pozostalosť Vasiľa Lattu a výskum nárečí karpatského jazykového 
areálu. Katedra ukrajinského jazyka a literatúry bola spoluorganizáto-
rom tejto konferencie.  

Slovenskí ukrajinisti okrem vydávania publikácií organizujú odbor-
né semináre a medzinárodné vedecké konferencie, venované vý-
znamným výročiam dialektológov.  

V roku 2009 Katedra ukrajinistiky Filozofickej fakulty PU vydala 
zborník vedeckých štúdií Ukrajinistika v slovanskom kontexte na za-
čiatku nového tisícročia, venovaný životnému jubileu Zuzany Hanu-
deľovej. Do zborníka vedeckými štúdiami prispeli jazykovedci z pia-
tich slovanských krajín – Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Bielo-
ruska. 

Nedožité deväťdesiatiny Vasiľa Lattu, jazykovedca a pedagóga, si 
pripomenula odborná slavistická verejnosť na Filozofickej fakulte Pre-
šovskej univerzity v Prešove v dňoch 12. – 14. 9. 2011 na medzinárod-
nej vedeckej konferencii Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, 
literatúry a kultúry. S hlavným referátom vystúpila Zuzana Hanudeľo-
vá, ktorá priblížila život a vedecké dielo Vasiľa Lattu, rodáka 
z Pčoliného v okrese Snina.  

Ukrajinské rusínske nárečia východného Slovenska sú spracované 
v monografických prácach, lingvistických atlasoch, jazykovedných 
zborníkoch, vedeckých konferenčných zborníkoch, vedeckých štú-
diách publikovaných v domácich a zahraničných jazykovedných časo-
pisoch. Naliehavou úlohou v súčasnosti je kompletizácia a publikova-
nie lexikálneho bohatstva ukrajinských rusínskych nárečí východného 
Slovenska v podobe nárečového slovníka.  
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Ukrainian Ruthenian dialects of Eastern Slovakia became the research subject of 
many dialectologists. The author of the article focused her attention to processing 
of the mentioned dialects by the method of linguistic geography in linguistic 
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