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• Участници одкрытя памятной таблы у звязи з 18-річным юбілеём выголошіня кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску.

З ініціатівы Мґр. Петра Крайняка, робітника Уряду уповномоченого влады
СР про народностны меншыны Уряду влады СР, 4. фебруара 2013 на
Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ)
ся одбыла сімболічна неформална стрїча, цїлём якой было припомянути собі
юбілей – 18 років од кодіфікації русиньского языка на Словеньску. Ініціатіва
была звязана з приправов святочного акту напланованого в Братїславі на 23.
фебруара 2013, а то з одкрытём памятной таблы на будові інтернату Дружба,
в котрім 27. януара 1995 была за участи вызначных представителїв домашнїх
і загранічных народностных, културных, освітнїх і церьковных орґанізацій і
інштітуцій Русинів, як і представителїв културно-сполоченьского, освітнёго і
політічного жывота СР, святочно выголошена кодіфікація русиньского языка
на Словеньску.

Выпровадили на путь памятну таблу
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Свято Русинів у Братїславі
Братїславскы Русины в сполупраці з Русиньсков обродoв на Словеньску,
Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, Здружінём
інтеліґенції Русинів Словеньска і молодежнов орґанізаціов молоды.Русины
были орґанізаторами славностного одкрытя памятной таблы на будові
інтернату Дружба, в котрій перед 18 роками ся одбыв святочный акт
выголошіня кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску.
Святочне одкрытя таблы было 23. фебруара 2013 на ул. Ботаніцка 25 в
Братїславі.
Пєтный акт ся зачав, як то звыкне быти при подобных акціях, співом русиньской гімны на слова А. Духновіча „Я Русин быв, єм і буду“. Тот момент створив
святочну атмосферу, котру зміцнила декламація стишка Русиночка Наташкы
Міценковой з Братїславы. Перед єй выступлїнём участників і взацных гостїв
привітала модераторка акції Людміла Секеракова. Міджі нима были: бывшый
председа влады СР Ян Чарноґурьскый (котрый быв першым по взнику Русиньской оброды на Словеньску і Редакції Русин і Народны новинкы, якый фінанчно тоты субєкты підпорив зо свого фонду), бывшый підпредседа влады СР,
теперь посланець НР СР Рудолф Хмел, уповномоченый Уряду влады СР про
народностны меншыны Ласло Надь, посланкыня НР СР Івета Лішкова і іншы.
Потім уж наслїдовав славностный акт одкрытя памятной таблы, котрый провели председа Реґіоналного клубу в Бардеёві Русиньской оброды на Словеньску
Іван Бандуріч і председа Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска з центром
у Братїславі Михал Штенё. У звязи з реалізаціов той акції треба щіро подяковати філантропови і председови партії Наш край Міланови Мнягончакови
з Гуменного і подникателёви Михалови Міценкови з Братїславы, котры пода(Продовжіня на 2. стор.)

• Памятну таблу „выпровадили“ на путь з Пряшова до Братїславы русиньскы
актівісты і науковцї: (злїва) Ф. Віцо, A. Плїшкова, П. Крайняк, мол. (главный
ініціатор іншталації таблы на будові братїславского інтернату Дружба), Ю.
Панько, П. Крайняк, В. Ябур і А. Кузмякова.
Фотка: А. Вєтошевова.
На уведженій стрїчі на ІРЯК ПУ взяли участь люде, вдяка роботї і жертвенности якых святочный акт выголошіня кодіфікації ся в Братїславі зреалізовати
міг: дакотры главны ініціаторы, орґанізаторы і реалізаторы того святочного
акту сперед 18-ох років, як Мґр. Александер Зозуляк, в тім часї таёмник
Русиньской оброды на Словеньску, якый з орґанізачного боку одвів основну
часть роботы на приправах того історічного акту, дале главны кодіфікаторы
русиньского языка – доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н., і доц. ПгДр. Василь
Ябур, к. н., в роках 1993 і 1994 поступно директоры Інштітуту русиньского
языка і културы при Русиньскій обродї в Пряшові, якы приправили вшыткы
потрібны одборны приручникы і матеріалы про выголошіня кодіфікації
русиньского языка. Дале на акцію пришли тогдышнї членове редакції Русин
і Народны новинкы – Мґр. Анна Кузмякова і доц. ПгДр. Анна Плїшкова,
ПгД., якы партіціповали на приправах Орфоґрафічного словника русиньского
(Продовжіня на 2. стор.)

• Честны гостї на славностнім одкрытю памятной таблы ку кодіфікації
русиньского языка на Словеньску: бывшый председа влады СР Ян Чарноґурьскый
і уповномоченый Уряду влады СР про народностны меншыны Ласло Надь, міджі
котрыма є главный ініціатор теперїшнёй акції у Братїславі Петро Крайняк.
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языка як єдного з кодіфікачных приручників, але пришли тыж дакотры пізнїшы
актівісты русиньского руху, як ЮДр. Петро Крайняк і Федор Віцо з Пряшова,
а наконець участниками стрїчі были і робітници сучасного Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты – ПгДр. Марта Бенькова, ПгД.,
і Мґр. Аліца Вєтошевова.
Обсягом стрїчі было споминаня на зачаткы процесу кодіфікації русиньского
языка на Словеньску і на приправы святочного акту выголошіня кодіфікації в
Братїславі. Главны ініціаторы і реалізаторы цїлого процесу з одступом часу
спробовали обєктівно оцїнити вклад (ці уж позітівный, але тыж неґатівный)
конкретных людей і інштітуцій (народностных і штатных) до процесу кодіфікації,
і знову припомянути, же іде о найвызначнїшу подїю в історії карпатьскых
Русинів, і зато к як такій треба ся к нїй односити, т. з. з належным решпектом
і почливостёв, так само, як і к самым ініціаторам і реалізаторам той подїї, котры
з розлічных прічін – завиненых переважно людьскым фактором і субєктівныма
доводами – в сучасности стоять боком од вызначных подїй звязаных з
русиньскым народностным жывотом і їх мена якобы за нецїлых 20 років припадали грубым наносом пороху, котрый скоро никому із сучасных русиньскых
актівістів не хоче ся стерати. Зато треба подяковати Мґр. Петрови Крайнякови
за ёго ініціатіву, яка, віриме, буде мати і своє продовжіня, а то в надїї, же з тітулу штатного урядника і уряду, якый репрезентує, конкретныма дїлами поможе
навернути назад на пєдестал достойность і почливость кодіфікованому русиньскому языку, а то через штатну підпору такых проєктів русиньской народностной
меншыны, предкладателї котрых дбають на платну норму, културу і култівацію
літературного русиньского языка, а не на знижованя ёго уровни продукованём
персоналных квазінорм, якы уж довше ведуть – і вдяка каждорічній щедрій підпорї штату – к хаосу в русиньскій языковій културї.
А. П.
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(Закінчіня із 1. стор.)
ровали пінязї на выробу таблы і были участниками пєтного акту. На тім місцю
треба подяковати і панї Еленї Гайдовій-Жыдовскій, котра вєдно з тогдышнїм
председом МО РОС Міланом Андрашом в 1995 роцї актівно помагали при
орґанізованю проґраму святочного акту выголошіня кодіфікації. Іншталовану
таблу посвятив ґрекокатолицькый священик о. Мірослав Медвідь. Наслїдно к участникам ся приговорили М. Штенё і Л. Надь, по котрых Выголошіня
участників того акту (публікуєме го в тім чіслї) прочітав підпредседа ЗІРС Ян
Липиньскый. Наконець выступив ініціатор одкрытя памятной таблы і працовник
Уряду уповномоченого влады СР про народностны меншыны Петро Крайняк,
котрый подяковав вшыткым за участь, спонзорам і тым, котры приложыли руку
к дїлу, жебы ся тот святочный акт у Братїславі зреалізовав, причім підкреслив
велике значіня кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску.
Орґанізаторы акції дістали поздравны писма і ґратулації: од Гавриіла Бескида,
председы Русиньского културно-освітнёго общества А. Духновіча, од Ольґы
Ґлосіковой, директоркы СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові, і од жены
тогдышнёго председы Русиньской оброды на Словеньску, т. з. в часї, коли
святочне выголошіня кодіфікації русиньского языка ся одбыло – в роцї 1995 –
Николая Ляша. Як ся офіціална часть акції зачала співом, так ся і скінчіла співом – під веджінём Мартіна Караша прозвучала пісня На многая і благая лїта.
Неофіціална часть акції проходила при погарї вина і в неформалных бісїдах.
Тото погощіня спонзоровали П. Крайняк, Я. Липиньскый і председа молодых.
Русинів Петро Штефаняк, котрый сі заслужить повдякованя і за актівне орґанізованя святочного акту в Братїславі. Ту ся приговорив к участникам філатроп
М. Мнягончак і председа Русиньской оброды на Словеньску Владимір Против
няк. На акції была приправена тыж інтересна презентація цїнного архівного
матеріалу Словеньского розгласу з выголошіня кодіфікації в роцї 1995. Акція
прошла на добрій уровни і будеме вірити, же не менше достойна акція буде
зреалізована ай в Пряшові – к округлому двадцятому юбілею выголошіня кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску.
-р-

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

2 / 2013

Выголошіня Русинів
у звязи з одкрытём памятной
таблы в Братїславі

Мы, підкарпатьскы Русины і представителї русиньскых орґа
нізацій, котры сьме ся 23. фебруара 2013 зышли в Братїславі у
звязи з одкрытём памятной таблы на будові інтернату Дружба,
выголошуєме:
„Русины на Словеньску суть автохтонным народом на тері
торії днешнёй Словеньской републікы, котры жыють главно
у северовыходній части країны, але і в далшых містах і селах,
враховано головного міста СР Братїславы. Свою културу, реліґію
і традіції хочеме заховати і про далшы ґенерації, в сполупраці з
централныма орґанами штатной справы і представителями
самосправ хочеме реалізовати в згодї з Уставов Словеньской
републікы ґарантованы нам права.
В тот день сьме вырїшыли припомянути сі вызначну
подїю – святочне выголошіня кодіфікації русиньского языка
на Словеньску, котре было 27. януара 1995 в Братїславі, в
будові, перед котров праві стоїме. Тым актом была завершена
перша етапа возроджіня русиньской народностной меншыны
по часї заказу єй екзістенції в другій половинї 20. стороча.
Сьме пересвідчены, же тота подїя ся навсе записала до історії
Русинів, але і самостатной Словеньской републікы.
При тій нагодї высловлюєме щіре подякованя вшыткым
актерам процесу кодіфікації русиньского списовного языка,
котрый ся зачав в роцї 1992 і кулміновав в роцї 1995. Окреме
хочеме в тот день дати почливость двом особностям – доц.
ПгДр. Василёви Ябурови, к. н., і доц. ПгДр. Юріёви Панькови, к.
н., за створїня правил русиньского правопису, котры ся стали
фунтаментом кодіфікачного процесу застрїшеного Русиньсков
обродов на Словеньску і тімом редакторів з Редакції Народных
новинок і часопису Русин.
З надїёв ся позераме допереду і сьме готовы реалізовати
новы вызвы, міджі котрыма на переднїй план выступать
главно вопрос підпоры скоро нефукчного русиньского
школства, ефектівной підпоры културы, процесів зъєдинаючіх
наше общество посередництвом медій, як і не менше важный
вопрос вжываня русиньского языка в літурґічных обрядах
Ґрекокатолицькой і Православной церькви на Словеньску.
До завершіня округлых 20 років од кодіфікації русиньского
языка вызываме вшыткы русиньскы културно-сполоченьскы
орґанізації к атівізації процесів, што ведуть к захранї
русиньского списовного языка і „нашой русиньской бісїды“ в
условіях Словеньской републікы при вывжываню доступных
средств і ґрантовых схем.
Желаме сі, жебы ся вєдно з представителями мадярьской,
ромской, чеськой, нїмецькой, україньской, польской, моравской,
хорватьской, російской, булгарьской, сербской і жыдівской
народностной меншыны на Словеньску зміцнёвало братьске
сполунажываня з майорітным словеньскым народом, котре буде
конкретным доказом зрїлости общества в серединї зъєдиненой
Европы.“
В Братїславі 23. 2. 2013

Кодіфікація русиньского языка на Словеньску очами історіка
Мій інтерес як професіоналного історіка о
язык є звязаный з моёв роботов над історіов
націоналных возроджінь, то значіть над тым,
якым способом етнічны і языковы ґрупы ся
перетворюють в народности. Вобщім ся знає
о тїсній звязаности міджі языком і народностнов самоідентіфікаціов. Тыж знаме, же народ
або народность характерізують і субєктівны
факторы – желаня быти членом конкретной
ґрупы людей, але тыж факторы обєктівны.
Міджі обєктівныма факторами мусить быти
зъявных веце сполочных знаків: сполочна теріторія (може, але не мусить быти, сполочный
штат), язык, історічна традіція, етноґрафічны
знакы і културны цїнности. Хоць язык є лем
єдным з обєктівных факторів, часто выступать
як єден з найважнїшых ідентіфікачных знаків народа або народности. Такый погляд

преферовав і нїмецькый філозоф 18. стороча Йоган Ґотфрід Гердер, котрый поставив
реторічный вопрос: „Ці має народ, окреме културно недорозвинутый народ, штось дорожше, як язык своїх предків? В нїм жыє цїле ёго
інтелектуалне богатство, традіція, історія,
реліґія і прінціпы жывота – саме ёго сердце і
душа.“
Зато не є ніч чудного в тім, же русиньске
народне возроджіня, яке ся зачало у звязи з
револуціями в роцї 1989, поставило як єдну
з найосновнїшых задач – кодіфікацію літературного языка в каждій країнї, де жыють
Русины, і ёго акцептацію штатом, жебы наслїдно го мож было завести до школьской сферы
і до вшыткых остатнїх сфер общественного жывота. Докінця до року 1989 язык мав
єдну з домінантных позіцій в роботї дакотрых

русиньскых дїятелїв. Іщі в серединї 80-ых
років ХХ. ст. – коли то было тяжко, докінця
з політічных прічін і небезпечно – невелика
ґрупа ґрекокатолицькых священиків і лаіків на
Словеньску на челї з отцём духовным Франтїшком Крайняком ся пустила до перекладу
реліґійных книжок до русиньского говорового
языка.
Самособов, є много способів формованя
літературного языка. Єдным з них є: выбрати
уж єствуючій історічный язык і приспособити го сучасным потребам. Івріт в Ізраелї є
найяснїшым прикладом такого языкового
возроджіня. Іншым приступом є основати
літературный язык на говоровій бісїдї. Тота
говорова бісїда може быти діалектом, котрый
ся находить в ґеоґрафічнім центрї зоны, в якій
(Продовжіня на 3. стор.)

2 / 2013

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

18 РОКІВ ОД КОДІФІКАЦІЇ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

3

Кодіфікація русиньского языка на Словеньску очами історіка
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жыють єй ужывателї, або діалектом, якым бісїдує найвеце людей, або амалґамом (койне)
елементів розлічных діалектів даной лінґвістічной сферы. Самособов, все мусиме памятати на то, же теоретічны проблемы формованя літературного языка в конечнім наслїдку
детермінують особы, без огляду на то, ці суть
то професіоналны лінґвісты, або нїт. А тот факт
нас ставлять перед інакшый проблем, якым
є – людьскый фактор. Язык як културный
яв є окреме проблематічный зато, бо, подля
слов єдного ученого, є то „емоціонална тема“.
Але кідь „язык належыть каждому,.. то веце
людей чує, же має право мати властный
погляд на нёго. А кідь тоты погляды не суть
тотожны, можуть ся розгорїти емоції. Споры
ся можуть крутити як навколо найдрібнїшых
проблемів вжываня, так і навколо ґрандіозных
проблемів лінґвістічного планованя і освіты.“
Як особа, яка слїдовала і мала конкретну
роль в русиньскім народнім возроджіню по
роцї 1989, быв єм тїсно звязаный і з проблемами кодіфікації языка. Дакотры з моїх споминів
може будуть інтересны про сучасників.
Так на 1. Світовім конґресї Русинів, якый
быв у Міджілабірцях, на Словеньску, іщі в роцї
1991, выголосив єм, же „літературный язык
мож створити тогды, кідь містна інтеліґенція є достаточно пересвідчена о тім, і
кідь хоче тяжко робити, жебы досягла цїль“.
Першым кроком к тому было, же єм позвав
дакілько русиньскых писателїв і ученых на
неофіціалну діскузію. На тій, дакус імпровізованій, стрїчі ся зродила ідея – скликати шырше
зобраня. Зато єм Василёви Туркови, якый
в тім часї быв председом Світового конґресу
Русинів і Русиньской оброды на Словеньску, запропоновав скликати языковый конґрес
(котрый сьме в тім часї назвали „робочій
семінар“), на якый бы пришли лінґвісты, писателї і журналісты з ушыткых країн, де жыють
Русины, і діскутовали бы о далшых языковых
планах. Тыж єм запропоновав, жебы на конґресї было і пленарне засїданя, на якім бы
ся найвызначнїшы лінґвісты і „проєктанты“
языка подїлили взаємно своїма думками о
языку. Доказав єм пересвідчіти знамого у світї
соціолінґвісту Джошуу Фішмена і шведьского
славісту Свена Ґуставсона, як і „проєктантів“
языка з Монака і Швейцарії – взяти участь
на першім конґресї. На жаль, не могли сьме
тот конґрес зорґанізовати в аулї тогдышнёй
Універзіты Павла Йозефа Шафаріка в Пряшові, бо веджіня той інштітуції в тім часї было
проти самой ідеї екзістенції русиньского языка
як окремого. Также нашы засїданя ся орґанізовали в оддыховій зонї северно од Бардеёва – в
Бардеёвскых Купелях.
Зато, же язык є барз „емоціоналнов темов“
і же Русины жыють в дакількох державах, як і
зато, же лінґвісты – подобно як много ученых
іншого заміряня – тяжко роблять компромісы,
кідь суть пересвідчены, же владїють „науков
доказанов“ правдов, бояв єм ся, же першый
языковый конґрес ся скоро змінить на місто
бесконечных звад і конфліктів. Наприклад
зато, же найвеце носителїв русиньского языка
жыє на Підкарпатю, они могли преферовати погляд, же якраз їх варіант языка мусить
быти прятый за русиньскый штандарт, бо їх
лексіка є „найчістїшов верзіов русиньского
языка“, в порівнаню з „пословакізованым“ ці
„сполонізованым“ варіантом русиньского язы
ка, якым бісїдують дале на запад.
Жебы не допустити такы, наіснї, емоціо
налны конфлікты, котры тяжко бы ся дали

тогды рїшати, рекомендовав єм радше
одложыти на пізнїше ідею створїня єдиного
русиньского языка. Вгоднїше было Русинів
пересвідчіти, жебы наслїдовали приклад
іншого бездержавного европского народа
– подобного як они, жыючого переважно
в горах – Романшів і пожычіти собі їх способ формованя літературных штандартів.
Зато єм на конґрес позвав одборника на
романшскый язык із Швейцарії. Наконець
романшскый прінціп быв приятый, то значіть, наслїдно ся мали зачати формовати окремы літературны штандарты про
штири реґіоны – про Русинів-Лемків, про
словацькых Русинів, про підкарпатьскых
Русинів і войводиньскых Русинів – а на їх
основі пізнїше ся мав сформовати пятый
варіант – койне, котрый в будучности бы
ся міг хосновати паралелно з штирёма
варіантами як сполочна русиньска языкова
норма.
Як знаме, „проєктанты“ русиньского языка од
року 1989 досправды выходили з романшского
прінціпу. Русины на Словеньску кодіфіковали свій варіант в роцї 1995, Русины-Лемкы
в Польщі – в роцї 2000 а войводиньскы
Русины уж дакілько десяток років скорїше
сформовали і розвинули свій літературный
штандарт. Лем Русины на Підкарпатю не
доказали завести свій штандарт, і хоць
выдали тыж правопис і ґраматікы, наприклад, в роцї 1999 і в роцї 2005, але никотра
з них не зазнала шыршого вжываня.
Створїня кодіфікованого штандарту є єдна
задача, а ёго підпора і вжываня – друга. Суть
принайменшім дві пути, як підпоровати і розвивати літературный язык. Єдна з них є дати
язык до старостливости академії, членами
котрой бы были вызначны писателї і учены.
Тот приступ ся вжывать в італьскім языку
(Accademia della Crusca, 1582), французьскім
(Académie française, 1635), іспаньскім (1713),
шведьскім (1786), мадярьскім (1830), іврітї
(1953) і в іншых языках. Друга путь не знає
такой авторітной інштітуції, яков є академія.
Намісто того, літературный штандарт заведе
і підпорує якесь вызначне выдавательство.
Анґліцькый язык є, може, найяснїшым прикла
дом такого приступу. І так штандарт про брі
таньскый варіант анґліцького языка фактічно
завів основатель і редакчна рада словника,
якый выдало Выдавательство Оксфордьской
універзіты (Oxford University Press). Подобну
роль про америцькый варіант анґліцького
языка мав словник і іншы языковы помічникы,
якы опубліковало выдавательство Webster´s в
США.
Сітуація з русиньскым языком в тім аспектї
іщі все не є ясна. Академії справила мусять
мати підпору штатів або іншых владных інштітуцій. Але похыбую, же мож бы было створити
Академію русиньского языка як єдиный орґан
про розроблёваня і підпору русиньского языка
в штирёх, кідь не в шестёх, країнах. Теоретічно є можне, жебы русиньске выдавательство,
таке як Русин і Народны новинкы у Словакії
або Выдавательство В. Падяка на Українї
досягло потрібну вагу, жебы функціоновати
про русиньскый язык так, як Выдавательство
Оксфордьской універзіты або Webster´s функціонує про анґліцькый язык. Але в практіцї
никотре русиньске выдавательство не опубліковало словник або ґраматіку, котры бы, холем
на реґіоналній уровни, досягли шырокого узнаня і нима становлены нормы бы были шыроко
акцептованы.
І так, зістають высокошкольскы інштітуції,

як наприклад Педаґоґічна академія в Кракові
про Лемків-Русинів, Пряшівска універзіта про
Русинів у Словакії і Новосадьска універзіта про
войводиньскых Русинів. Кажда з тых інштітуцій, лїпше повіджено, їх професіоналны робітници, мають прямый контакт з розроблёванём
правописів і ґраматік, якы ся стали основов
про реґіоналны літературны штандарты.
Наконець бы-м хотїв додати дакілько слов
шпеціфічно к сітуації на Словеньску. На роздїл од
сучасности, на зачатку 90-ых років ХХ. ст, як єм
уж споминав, на Словеньску не было ани єдной
універзіты, яка бы была охотна помочі кодіфікації
русиньского языка, враховано Універзіты Павла
Йозефа Шафаріка в Пряшові. Выходячі з реалной сітуації, културно-сполоченьска орґанізація
Русиньска оброда была згодна взяти участь у
тім процесї. Може сьте постерегли, же я не
повів, же то была ініціатіва той орґанізації, і
было то так! Фактічно, роботу на кодіфікації
зробили двоми учены – Василь Ябур і Юрій
Панько за участи редакторів і сполупрацовиків Редакції Русин і Народны новинкы,
якы в тім часї ся номінално выдавали
під покровительством Русиньской оброды.
Кінцём 1994 року, кідь было ясно, же перша
етапа кодіфікації ся завершыла выданём правопису і орфоґрафічного словника, ініціатіва
зреалізовати офіціалну „церемонію“ кодіфікації в януарї 1995 року в Братїславі
– і, треба додати, ґрандіозным способом
– вышла не од Русиньской оброды, але
од „ініціатівной ґрупы“ трёх особ, єднов
з якых быв і автор тых рядків. Докінця і
фінанції на братїславску церемонію в роцї
1995 не были переважно од Русиньской
оброды, а од спонзорів і сімпатізантів зо
Северной Америкы.
Я підкреслюю тоты детайлы нелем зато,
жебы очістити од перекручінь історічну минулость, але і зато, жебы накреслити план до
будучности. Факт, же конкретна орґанізація
задекларовала кодіфікацію языка як єдну зо
своїх основных задач, іщі не дає тій орґанізації апріорного права діктовати – в якій формі
тота кодіфікація ся має реалізовати. За абсенції академії або престижного выдавательства,
видить ся лоґічным, же то мають быти язраз
высокошкольскы інштітуції, в данім припадї Інштітут русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты, якый мусить взяти
на себе функцію орґану одповідного за розвой русиньского языка на Словеньску.
Але сучасно кажда така высокошкольска
інштітуція мусить ся занимати вопросом
практічного ефекту своёй роботы. Зато
было бы мудрым рїшінём створити языкову
комісію при інштітутї, (позн. ред.: была створена, точнїше обновена по схвалїню Штатуту
ІРЯК ПУ Академічным сенатом ПУ в роцї 2010,
в якім є офіціално задеклароване дїятельство
языковой комісії як порадного орґану ІРЯК ПУ),
членами котрой бы были як учены (лінґвісты)
з універзіты, так і люде з мімоуніверзітной
сферы, якы бы пропоновали зміны в єствуючіх
нормах. Інакше повіджено, языкова комісія, о
якій говорю, при універзітї бы фунґовала в ролї
містной Académie française або, кідь хочете,
Académie ruthénoise.
Я вірю, же дакотры з тых думок од заінтересованой і дїлу кодіфікації вірной особы ся придадуть тым, котры в сучасности суть одповідны
або в будучности будуть одповідны за розвой єствуючіх чотырёх штандартів русиньского
літературного языка і будучого койне.
Проф. Др. Павел Роберт Маґочій,
Торонтьска універзіта, Канада
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Спомины на кодіфікацію
русиньского языка 1.
У звязи з 18. роковинами кодіфікації русиньского языка на Словеньску першы
два місяцї 2013 року на сторінках інтернетовых новинок Академія русиньской
културы в СР і в іншых масмедіях ся обявило дакілько матеріалів, главно
зато, бо Русины Словеньска на челї з ініціатором Мґр. Петром Крайняком,
працовником Уряду уповномоченого про народностны меншыны Уряду влады
СР, вырїшили іншталовати памятну таблу на будову інтернату Дружба
в Братїславі, де 27. януара 1995 была святочно выголошена кодіфікація. І
знова ту треба єднозначно сконштатовати і припомянути, же кодіфі
кація русиньского языка ся стала найвекшым досягнутём Русинів в їх
новодобій історії, зато як к такому ся треба к нїй ставляти.
Уведженый юбілей і наслїдны актівіты іншпіровали ня, а вірю, же нелем
мене, але многых прямых реалізаторів і участників кодіфікації русиньского
языка, заспоминати на зачаткы процесу, якы тому святочному акту передходили. Найголовнїшым было наісто приятя рїшіня о кодіфікації языка
Коордіначным выбором Русиньской оброды на Словеньску (РОС) на челї
з тогдышнїм председом (днесь уж небогым) Василём Турком, і становлї
ня одборного поступу реалізації того процесу.
Першорядов задачов в данім контекстї ся бесспорно стала приправа
одборных кодіфікачных приручників і публікацій, яку вели доц. ПгДр.
Юрій Панько, к. н. і доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., поступно в роках 1993
i 1994 директоры Інштітуту русиньского языка і културы при РОС у Пряшові,
вєдно з редакторами Редакції Русин і Народны новинкы. Орґанізачны
приправы самого славностного акту были на плечах тогдышнёго председы
РОС Николая Ляша, таёмника РОС Александра Зозуляка, членів Коордінач
ного выбору (КВ) РОС – Ярослава Сисака і Івана Бандуріча, і тогдышнёго
председы МО РОС у Братїславі – Мілана Андраша, якый у главнім містї
прямо забезпечовав вшытко потребне у звязи з проґрамом реалізації той
подїї.
Члены КВ РОС іщі в часї, коли на ёго челї стояв Василь Турок, т. є., давнїше перед роком 1995 уважовали – якым способом зреалізовати кодіфікацію
русиньского языка. Зробити вшыткы роботы к тому потрібны, якы наплановав першый сейм РОС у Міджілабірцях 17. новембра 1990, не была задача ниякраз легка – з оглядом на актуалну політічну сітуацію, але тыж на фінанчны
можности РОС в часї єй зроду. Не мали сьме грошей ани достаток людей,
котры бы ся могли даній проблематіцї жертвовати так, так як ся пізнїше
жертвовала мала ґрупа інтелектуалів-Русинів, котры собі усвідомлёвали
свої повинности перед Русинами на Словакії – вернути їм тоты народны
атрібуты, котры їм взяла насилна українізація по другій світовій войнї.
На початку дїятельства КВ РОС поставлены задачі были дуже великы
ай зато, бо в недемократічнім процесї насилной українізації поукраїнізоване
было вшытко, што перед роком 1945 было русиньске. Треба повісти, же в
тім часї найвеце позітівным быв перерод дакотрых редакторів україньского
тыжденника „Нове життя“, котры собі усвідомили свою народну ідентіту, як
і ідентіту людей, про якых творили тоты новинкы, што ясно презентовали
в статях, а окреме в тых, якы публіковали в сторінках на діалектї під назвов
„Голос Русинів“. В народно-ідентіфікачнім процесї в тім часї велику роботу
зробив Александер Зозуляк. Шкода, же ся не подарило „переробити“ тоту
інтеліґенцію, котра ся переорьєнтовала на народность словеньску або ся
стала невтралнов. Чекають на вгодный час? Доколи? Представа РОС была
така, же вшыткы Русины, бывшы нучены Українцї, ся стануть нелем членами РОС, але же будуть актівныма репрезентантами русиньскых народных
традіцій. Але перероджіня нашых Русинів не было од зачатку року 1990
такым, якым было желаня функціонарїв РОС. Процес ся розбіговав помалы а
теперь сітуація є така, же в 92 селах кількость Русинів перевышує 20 %,
а зостало лем 6 русиньскых сел, в котрых є над 20% людей україньской
орьєнтації.
Проблематіков одборной приправы кодіфікації ся занимали авторы многых
статей в нашых періодічных выданях і в кошіцькім радію, зато тоту часть
выхаблю зо своїх споминів. Але хочу спомянути факт, же в створенім
Інштітутї русиньского языка і културы при РОС в Пряшові ёго робітници Василь Ябур, Юрій Панько і Наташа Каінцова свої задачі дуже добрї і свідомо повнили а приправили за сполуучасти іншых авторів одборны публікації,
котры послужыли як основа на выголошіня кодіфікації языка. Много помогли і
тогдышнї редакторы і сполупрацовници Редакції Русин і Народны новинкы –
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгДр. Кветослава Копорова, Мґр. Анна Кузмякова,
ПгДр. Марія Мальцовска і ПгДр. Михайло Гиряк, к, н. – під веджінём шефредактора Мґр. Александра Зозуляка. Подякованя належить і членам КВ РОС,
котры мають заслугу на створїню тогдышнёй научной інштітуції при РОС –
Інштітуту русиньского языка і културы, котрый ся двараз трансформовав,
покы ся в роцї 2008 не став самостатным Інштітутом русиньского языка і
културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові.
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Тото чісло выходить вдяка
M. Джупінкови і М. Семанчікови
з Тренчіна
На зачатку рока (в роцї 2012 аж до септембра) нашы і
Вашы Народны новинкы не мають нияку штатну дотацію,
также вітають поміч каждого добродителя, котрый бы споміг
приправі, выданю і дістрібуції новинок. Вшыткы дотеперїшні добродителї-спонзоры ся проявили як свідомы Русины,
котрым не є єдно, ці Народны новинкы будуть выходити,
або нї. За себе, за творцїв новинок і за вшыткых нашых
чітателїв, передплатителїв, сполупрацовників і сімпатізантів
вшыткым добродителям дякуєме, бо своїм добродительством нелем продовжыли выдаваня того уж понад 20-річного русиньского періодіка, але через нёго помогли заховати
плураліту поглядів на русиньскы народностны проблемы,
што є неоддумным крітеріом екзістенції каждого демократічного общества.
Потїшыло нас, же ряды нашых дотеперїшнїх добродителїв
ся розросли. В новім роцї як другым хочеме шпеціално подяковати двом добродителям, котры підпорили выданя другого тогорічного чісла Народных новинок: Інж. Мірославови
Джупінкови, к. н., і Інж. Міланови Семанчікови з Тренчіна.
ЩІРО ДЯКУЄМЕ.
Наконець припоминаме, же хто хоче фінанчно підпорити
выданя далшых тогорічных чісел Народных новинок, може
на наш банковый рахунок чісло 4012549760/7500 послати
подля своїх можностей фінанчну частку, або зо заграніча
на рахунок ч.: IBAN: SK 76 7500 0000 0040 1254 9760, BIC:
CEKOSKBX, на адресу банкы: Čеskoslovenská obchodná
banka, pobočka Prešov, Hlavná 96, 080 01 Prešov, респ. тыж
банковый шек, адресованый на Rusín a Ľudové noviny,
oбчаньске здружіня, яке выдавать споминаны новинкы.
А. З., шефредактор

Премія А. Духновіча на рік 2013
Карпаторусиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературу од Штефана Чепы.
Преміов 1 000 aмерицькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя будуть оцїнены нaйлїпшы творы поезії ці прозы написаны
по русиньскы, котры были надрукованы за послїднїй 5-річный період. Премія А. Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в
творах, котры приносять вызначный вклад до русиньской красной
літературы. Премія є фінанцована Штефаном Чепом з Торонта і
удїлює ю Карпаторусиньскый научный центер в США. Книгы красной літературы і поезії, надрукованы в роках 2008 – 2012, мають
право на премію в роцї 2013. Повинностёв авторів або выдавателїв
є представити і предложыти по три екземплары з каждой авторьской
книжкы з коротков біоґрафіов автора.
Послїднїм днём засланя вшыткых матеріалів є 1. апріль 2013.
Членами одборной пороты в роцї 2013 суть: Патріція Крафчік
(США), Штефан Пю (США), Валерiй Купка (СР).
Адреса, де треба посылати книжкы:
2 екземплары: Professor Patricia Krafcik, The Evergreen State
College, Olympia, Washington 98505 USA (e-mail: krafcikp@
evergreen.edu)
1 екземплар: doc. PhDr. Valerij Kupka, Važecká 12, 080 05 Prešov,
Slovensko
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