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Другый тыждень лїтнёй школы
русиньского языка і културы...
... од 21. до 27. юна 2010 на Пряшівскій універзітї в Пряшові прошов тыж
успішно. То є добра оцїнка про лекторів і орґанізаторів (Інштітут русиньского
языка і културы ПУ в Пряшові у сполупраці зо Словеньсков асоціаціов
русиньскых орґанізацій і Карпаторусиньскым научным центром у США).
О першім тыждню І. річника STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2010 –
Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій
універзітї в Пряшові (ПУ) сьме писали в минулім чіслї нашых новинок.
Теперь бы сьме хотїли пару словами повісти о цілім другім тыждню.
На самый перед треба повісти, же лекції з обидвох предметів (русиньскый
язык і історія Русинів) проходили все реґуларно, подля проґраму. Штуденты
проявили нечекану заінтересованость о тоты предметы і ініціатівный приступ
к навчаню, з чого велику радость мають главно лекторы – проф. Др. Стефан
Пю, ПгД., доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова,
проф. Др. Павел Роберт Маґочій, ПгД. і Мґр. Валерій Падяк, к. н. Лекції з
історії ся вели дообіду а з языка пообідї, причім барз атрактівны суть лекції
з языка в Авдіовізуалнім штудію Пряшівской універзіты, на челї котрого
стоїть РНДр. Франтїшек Франко, ПгД. І так штуденты мали каждый день од
14. годины єдну годину русиньской конверзації з А. Плїшковов у класї ч. 182
у Высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 1., а
другу в авдовізуалнім штудію, де посередництвом телемосту вів лекції з
русиньской ґраматікы в анґліцькім языку Стефан Пю з Врайтьской штатной універзіты в штатї Огайо в США.
Окрем навчаня, про 27 штудентів на тот тыждень тыж быв приправеный і
іншый проґрам, жебы здобыли много новых знань і зажытків. Штуденты высоко оцїнёвали, же 21. юна могли взяти участь на годинах русиньского языка в
Основній школї Михала Сопыры з навчанём русиньского языка в Радванї
над Лабірцём (учітель Мґр. Марек Ґай) і в Основній школї Анатолія Кралицького з навчалным языком русиньскым (учітелька ПаедДр. Марія
Ясикова). Там відїли, як проходить навчаня русиньского языка в обидвох
тіпах школ, в якых ся учіть предмет русиньскый язык і култура.
22. юна навщівили русиньскый Театер Александра Духновіча в Пряшові,
де попозерали пєсы: Катерина Івановна Ф. Достоєвского і Двоє ґенералїв
М. Салтыкова-Щедріна. Глубоко на них вплинув главно выступ Владиміры
Бреговой у першій грї, котрый про них быв незабытным зажытком. На другый день вечур были зась у тім театрї, де попозерали гру К. Горака Буріданів
осел. Третїй вечур штуденты і дакотры лекторы были зась в Даблін кафе
на Главній уліцї, де про них была пририхтована проєкція знамого і оцїненого
на міджінаронім філмовім фестівалї в Карловых Варах документарного
філму Осадне режісера Марка Шкопа. На презентації взяв участь і єден з
протаґоністів філму, знамый русиньскый карікатуріста з Пряшова – Федор
Віцо, з якым бісїда ся вела до пізнёго вечора. Попри тім штудентам нарисовав тыж пару карікатур. 25. юна пообідї штуденты в допроводї асістенткы
інштітуту і авторкы даного проєкту, Мґр. Алены Блыховой, навщівили Катед
ралный ґрекокатолицькый храм св. Іоана Хрестителя в Пряшові, де постояли
коло мощей нашых двох єпіскопів-мучеників, благореченых владыків – П. П.
Ґойдіча і В Гопка. Потім пішли ку Катедралному православному храму Александра Нєвского, де собі попозерали ёго екстерьєр і інтерьєр і дістали выклад
од компетентной особы.
І так пришов вікенд, через якый суть все про участнисків лїтнёй школы приготовлены цїлоденны екскурзії. У суботу, 26. юна, попутовали до лабірьского
реґіону, де спершу навщівили новый василіаньскый монастырь у Краснім
Бродї, недалеко котрого стоять руїны старого монастыря, якый в минулости быв вызначным центром духовной културы Русинів. Потім навщівили
село Чертіжне і гробы вызначных особностей русиньской історії – Адолфа
Добряньского і Юлія Ставровского-Попрадова. Екскурзія ся скінчіла участёв
на централнім русиньскім фолклорнім фестівалї, котрым є Фестівал културы і
шпорту у Міджілабірцях, де їх порадовали своїм милым выступлїнём русиньскы дїтьскы фолклорны ґрупы, як і русиньскы фолклорны колектівы дорослых – Габурчанка, Краснобрідчанка, Ублянка, Бескид, Біловежанка, Якубяны,
Барвінок ці Волянка. Недїльне пообідї было присвячене перлам русиньской
сакралной архітектуры, якыма суть деревяны церькви у свідницькім реґіонї –
в Бодружалю, Гунківцях, Миролї і Нижнїм Комарнику.
Участници лїтнёй школы так вступили до послїднёго тыждня проєкту. Надїяме
ся, же і тот буде не менше хосенным і інтересным про них. Ведь орґанізаторы
проєкт рихтовали зо заміром, жебы до Пряшова каждорічно притяговав як
новых домашнїх і загранічных штудентів, так жебы ся реґуларно вертали і
абсолвенты попереднїх річників, і так ся здоконалёвали в русиньскім языку.
-аз-, фоткы автора

• Главны актеры навчаня на І. річнику Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка i
културы на Пряшівскій універзітї: доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., учітелька русиньского
языка в анґліцькій класї,...

... ПгДр. Кветослава Копорова, учітелька русиньского языка в русиньскій класї,...

... проф. ПгДр. Павел Роберт Маґочій, ПгД., учітель історії Русинів в анґліцькій класї...

... і Мґр. Валерій Падяк, к. н., учітель історії Русинів в русиньскій класї.
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Чом быв кодіфікованый

русиньскый язык
і якый то мать змысел

(Реферат Івана БАНДУРІЧА, якый мав быти
прочітаный на конференції в рамках Дня Русинів
4. юна 2010 у Пряшові.)
Высоко сі цїню факт, же по 63 роках єм знову на
великім святї Русинів Словакії, якым є День Русинів,
скликаный якраз на днесь до Пряшова. Єм щастный, же
жыєме в демократічній сполочности, котра у своїй уставі
ґарантує вшыткы права і нашій русиньскій народностній
меншынї. Вєдно зо словеньскым народом сьме горды на
нашу домовину.
Русины за веце як 1000 років не мали право на сло
бодну реалізацію своїх людьскых прав, все сьме были
утискованы під ярьмом когось. Тото зажыли і Слова
ци. Нас Русинів все дахто хотїв покорити – без можнос
ти слободного розвитку властной ідентіты, з цїлём вну
тити нам чуджу ідентіту, котру сьме мали пропаґовати і
розвивати, і так нас засіміловати, то значіть, перевести
на свою ідентіту. Раз сьме мали быти Мадярами, другы
раз іншыма, а кідь сьме ся в роцї 1918 вєдно зо Словака
ми і Чехами конечно ослободили од мадярізачного утис
ку, пришли рокы, коли наша републіка боёвала за свій
характер... Місто того, жебы ся розвивала наша русинь
ска ідентіта і култура, нас зачали в роках 1924 – 1926
пересвідчовати, же мы Українцї. До того часу о Українцях
в нашых краях не было чути, были сьме все лем Русины.
В зачатках народного возроджіня Русины находили
мотівацію і поміч у штуровской ґенерації. На челї народ
ного возроджіня в 19. сторочу стояли представителї
ґрекокатолицькой церькви, так было і пізнїше – в двад
цятых і тридцятых роках ХХ. стороча. За свою русинь
ску народность были арештованы єпіскопы Павел
Ґойдіч і Василь Гопко – найвысшы представителї
ґрекокатолицькой церькви. По другій світовій войнї най
веце нещастя Русинам принесли властны люде русинь
ского походжіня, котры в 50-ых роках з комуністічнов
ідеолоґіов прияли і ідеолоґію, же Русины то суть власт
но Українцї. Так узрїла світло світа резолуція Презідії ЦК
КПС з 28. юна 1952, котров нас збавили основного людь
ского права – права на властну ідентіту. Русиньскый язык
нараз стратив право на адекватне місто в сполочности.
Русины не могли порозуміти, же іщі вечур были Русина
ми, а нараз ся рано збудили уж як Українцї. Тот факт –
насилну зміну ідентіты векшына Русинів не прияла, про
то ся многы зачали писати Словаками. Выслїдком того є
сучасный неґатівный став, же скоро 75% Русинів сі пише
словеньску народность. На шкоду Русинам є тыж факт,
же і владыкове ґрекокатолицькой церькви ся одхылю
ють од своїх русиньскых вірників і выходны церьковны
обряды поступно латинізують. Тісяч років нам восточный
обряд добрї служыв, но у 21. сторочу од нёго утїкаме...
Одказ А. Духновіча „Я Русин был, єсьм і буду...“ запа
дать порохом. Но к тому помогли, нажаль, і нашы люде –
українізаторы з русиньскых сел. Українізація была нелем
насилна, але назвы „Русин“, „русиньскый“ были „зам
кнуты на колодку“, жебы о ньх нихто не чув. І тогды, коли
в роцї 1968 уставный закон по першыраз од року 1952
русиньску народность узнав, она могла быти написана
лем в скобках попри україньскій. „Скобкы“ ся отвори
ли аж в роцї 1999 (т. є. аж десять років по новембровій
револуції! – позн. ред.), коли на основі резолуції влады
СР ч. 324 была наша русиньска народностна меншына
офіціално узнана за самостатну зо вшыткыма правами,
котры їй належать. Тым сьме ся стали дефінітівно сло
бодным народом і могли сьме нашу русиньску културу
слободно шырити.
В роцї 1946 на Словеньску было 306 сел, в котрых
жыли переважно Русины. Теперь зістало лем 250 сел, в
котрых жыє коло 250 000 людей. В переважній мірї люде
хоснують міджі собов русиньскый материньскый язык
(Продовжіня на 4. стор.)

• Владыка Ян, архієпіскоп пряшівскый і Словеньска, з цїнным дарунком – Тетраєвангеліом в
русиньскім языку (тримле в руках) од проф. ПгДр. П. Р. Маґочія, ПгД. На фотцї з приятя у архієпіскопа вправо Анна Плїшкова.
Фотка: А. З.

Приятя у архієпіскопа Яна
Перебываня міджінародной громады –
учітелїв і штудентів у Пряшові на Studium
Carpato-Ruthenorum 2010 – першім річнику
тройтыжденной лїтнёй школы русиньского
языка і културы – є пригодным часом як на здобываня знань з русиньского языка і історії карпатьскых Русинів, так на познаваня памятных
місць реґіону северовыходного Словеньска,
де жыють Русины, але і вызначных інштітуцій
цівілного і духовного характеру, котры од давных віків спроваджають і до вызначной міры
детермінують жывот той громады. Неодъємнов
частёв того жывота суть церькви выходного
обряду, ку котрым ся Русины переважно голосять – православна і ґрекокатолицька. Обидві
мають свої центры якраз у Пряшові, котрый
вдяка тому ся традічно означує як културный, історічный і реліґійный центер Русинів.
Зато вызначны гостї, перебываючі в Пряшові
і інтересуючі ся жывотом русиньской громады,
все поважують за честь, кідь ся можуть стрїтити
з найвысшыма представителями інштітуцій,
якы формують духовный і народностный жывот
той громады.

28. юна 2010 у резіденції Православной
церькви на Словеньску на ул. Будовательскій у
Пряшові архієпіскоп пряшівскый і Словеньска, Ян (Голоніч) прияв професора Торонтьской універзіты і презідента Карпаторусиньского научного центра в США, Павла Роберта
Маґочія, директорку Інштітуту русиньского
языка і културы Пряшівской універзіты, доц.
ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД., і шефредактора Русина і Народных новинок, Мґр. Александра Зозуляка. Неформална діскузія ся
вела на тему вжываня русиньского языка в
пасторації і літурґії православной церькви, в
єй офіціалных выданях, в процесї формованя
теолоґів богословецькой факулты, т. є. будучіх
священиків, якых пасторація ся вяже переважно з русиньсков громадов, і под. Архієпіскоп Ян
з великов почливостёв прияв цїнный дар од
проф. Маґочія – Тетраєвангеліє в русиньскім
языку, яке собі нашло честне місце в ёго
резіденції. Ці таке саме місце буде даколи мати
в пасторації православной церькви, то укаже
будучность...
А. П.

Одказ святого мученика
Павла Петра ҐОЙДІЧА, ЧСВВ
17. юла 2010 припомянули сьме собі округлый юбілей – 50 років од смерти святого
мученика, пряшівского ґрекокатолицького
єпіскопа, Павла Петра Ґойдіча, ЧСВВ, котрый
умер за свою ґрекокатолицьку віру 17. юла 1960
в комуністічнім арештї в Леополдові.
Про чітателїв Народных новинок може буде
СПИСОВАНЯ
інтересне приближыти
погляды на народну приналежность того великого русиньского священика, котрый за свою
віру і за свій народ заплатив цїну найвысшу –
заплатив властным жывотом. Факты в матеріалї
суть з року 1940, коли в бывшій Словеньскій
республіцї было списованя жытельства, і
очівісно суть актуалны і теперь, перед списованём людей, котре буде на Словеньску в роцї 2011.
Священомученик-василіан Павел Петро
Ґойдіч (1880 – 1960) у своїм ціркулярї (обіжнику),
котрый в роцї 1940 выходив у друкованій подобі
під назвов „Распорядженія Епархіальнаго
Правительства Пряшевскаго и Апостольской
Администратуры епархиі Мукачевской въ
Пряшевѣ“, ІХ (1940), с. 70, написав вшыткым
своїм священикам писмо (під чіслом 3 700/1940
з 21. октобра 1940), в котрім жадать священиків,
абы вызвали своїх ґрекокатолицькых вірників
при списованю людей, жебы ся каждый написав
такым, якым він досправды є: Словаци жебы
ся записали Словаками, Русины – Русинами,
Нїмцї – Нїмцями, Мадяре – Мадярами, а вшыт-

кы Русины, Руснакы, Русскіє, Подкарпатьскы
Росы, Українцї – жебы ся міджі собов не дїлили,
але записали ся точно так, як їх учів отець А.
Духновіч у своїх словах: „Я Русин был, єсьм і
буду...“, то значіть жебы ся записали Русинами.
Священомученик Павел П. Ґойдіч дословно так написав: „Впр. оо.
Приходники
изволять
ЛЮДЕЙ 2011
поучити вѣрників своихъ
о важности сего народочисленія, о небезпечных
наслѣдках его, если-бы давны ошибки и при томъ
народочисленію повторилися и изволять воззвати ихъ, чтобы каждый нашъ вѣрник далъ записатися тѣмъ, чѣмъ онъ въ дѣйствителности
есть; если есть Словакомъ, най маеть старость о то, чтобы записаный былъ за Словака,
если есть Русиномъ, или Нѣмцомъ, или Мадяромъ, най записаный будетъ за Русина, респ.
Нѣмца или Мадяра; но о томъ най каждый
пересвѣчится, чи онъ тѣмъ записаный, чѣмъ
онъ дѣйствительно держится. Смотря на то,
что вопреки тому, что хотяй всѣ належиме
до одного великого Русского племени, уживають
наши люде различны названія: русинъ, руснакъ,
русскій, подкарпатскій россъ, украинецъ итд.,
что насъ безъ всякой основы раздробляеть и
ослабляеть, прото дуже прошу, чтобы для однообразности всѣ мы дали вписатися при найблизшомъ народочисленіи за русина, за русинку,
якъ насъ нашъ батько Духновичъ назвалъ.
(Продовжіня на 3. стор.)
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Одказ святого мученика
Павла Петра ҐОЙДІЧА, ЧСВВ

(Закінчіня із 2. стор.)
(„Я русинъ былъ, есмъ и буду“), якъ спѣваеме въ нашей гимнѣ
„Подкарпатскіе русины оставте глубокій сонъ“.
З высшеуведженого писма священомученика Павла П. Ґойдіча,
ЧСВВ, є ясне, же він сам ся чув подля народности Русином, не
ганьбив ся за то, праві наспак, вызывав своїх вірників-Русинів,
жебы ся міджі собов не дїлили, але тягали за єден конець, а то
і при такій важній річі, як є списованя жытелїв на Словеньску. Переложене до сучасного языка, Павел П. Ґойдіч вызывав, жебы і тоты, што ся чують Русинами, і тоты, што ся
чують Українцями, ся при списованю людей на Словеньску
в роцї 2011 не записовали окреме – єдны Русинами а другы
Українцями, але в дусї одказу А. Духновіча – вшыткы як Русины, бо нима і досправды суть.
o. Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, Кошіцї
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Кіріл і Мефодій принесли Русинам
пeршый списовный язык
– быв то родный язык великоморавского князя Ростислава

В роцї 1995 быв на Словеньску кодіфікова
ный русиньскый списовный язык. Того року
святкуєме 15-ы роковины той вызначной подїї.
Найдуть ся і днесь такы люде, котры
баґателізують тот історічный факт. Нерусины
ся о нїм высловлюють скептічно – же Русины
заспали добу і што ся тыкать кодіфікації языка,
пробудили ся барз пізно, бо векшына европскых языків (міджі нима словеньскый) была
кодіфікована уж в 19. сторочу (то значіть, о
150 років скорїше)... Скептіци але забывають
на факт, же высшеспомянутый кодіфікованый
русиньскый язык не є першым списовным языком Русинів. Тым быв кіріломефодьскый старославяньскый язык на базї кіріліцї, котра была
кодіфікована уж в 9. сторочу а доднесь ся
неперестанно хоснує по церьквах выходного
обряду єй подоба у формі церьковнославяньского языка. Латиници, главно тоты штудованы, добрї тот факт знають. Русины належать в
Европі к тым културным народам, котры мають
свій списовный язык уж 1 200 років, не лем
150 років. В роцї 1995 в Братїславі на Словеньску была уж друга кодіфікація, то значіть,
зактуалізована подоба русиньского языка на
сучасны потребы модерной сполочности.
Кідь порівнуєме вшыткы сучасны славяньскы языкы зо старославяньскым, котры
кодіфіковали уж святый Кіріл і Мефодій в 9. сторочу – і котра є доднесь жыва, бо ся ужывать у
векшынї славяньскых хрістіаньскых церьковлей
світа (вшыткы православны церькви в Росії,
Білорусії, Болгарії, векшына на Українї...). З
лінґвістічного боку к церьковнославяньскому
языку стоїть найближе русиньскый язык. Тот
факт є доказом, же Русины суть найблизшыма автентічныма дїдічами старославяньской
кіріломефодьской традіції...

• Св. Кіріл, якый вєдно з братом св. Мефодіом
принесли Русинам першый списовный язык.

інакшыма бісїдами як їх володарї. Єствують аж
три славяньскы языковы праосновы – остаткы
котрых як наріча єствують і жыють доднесь.
Глаголіця была пізнїшов, і як видно, неуспішнов
пробов по смерти солуньскых братів, коли
латинізація хотїла знічіти вшытко писане
кіріліцёв (порівнай TIMKOVIČ, A. G. Cyrilika je
staršia ako hlaholika. Krásnobrodský zborník,
Prešov, III/1-2 (1998), с. 5 – 208).
Розвиток продовжовав, і так почінаючі 19.
сторочом в атмосферї великой латинізації ся
розвинули сучасны модерны языкы: русиньскый, російскый, словеньскый, польскый, чеськый, україньскый, болгарьскый... Дорогоцїнный
кіріломефодьскый старославяньскый праязык
великоморавской пануючой верьствы з 9. стороХрістіанство в Чінї і Японії
ча ся нам заховав в текстах літурґії, в літурґічній
Зробме історічный екскурз до Чіны, Японії... бісїдї а ёго найзаховалїшов автентічнов жывов
і Великой Моравы, котрый доказує, же старо- формов є кодіфікованый русиньскый язык.
славяньскый язык быв у 9. сторочу родным
Дашто подобне ся стало в Еґіптї
языком великоморавской шляхты (Ростислава,
Святоплука...). Кідь в середнёвіку єзуіты ішли
Стародавна шляхтіцька бісїда фараонів ся
на місію до Чіны ці Японії, перекладали тексты
подобно
заховала в літурґічных текстах в Еґіптї,
Св. Писма до бісїды містного чіньского, респ.
а
то
тыж
лем вдяка хрістіанству: кідь ішло о
японьского цісаря і ёго фамелії. Зато уж такой
на початку мали великый успіх у своїй місії. Кідь хрістіанство, в першых сторочах по Хрістови
бы были переложены тексты хрістіаньской віры в Еґіптї (св. апостол Марко і ёго наслїдници)
до бісїды підданых, чіньскый або японьскый были вшыткы хрістіаньскы літурґічны тексты
володарь бы їх ани не прияв, ани бы їм не переложены до тогдышнёго языка еґіптьскых
дозволив робити місійну роботу в своїй країнї. фараонів (пануючой верьствы), але записаны
Наконець латиньска єзуітьска місія была предсі новыма буквами (не єроґліфами).
Од 7. стороча Еґіпт обсадили мусулманьскы
неуспішна, бо єзуіты ся побили з латиньскыАрабы
(Велику Мораву – латиньскы Франкове).
ма місіонарями-франтїшканами (франтїшканы
Выслїдок?
В Еґіптї ся днесь говорить лем по
завідїли єзуітам їх успіх), і містный волоарабскы.
Праісторічна,
праоріґінална еґіптьска
дарь їх вшыткых выгнав... Было то в пізнім
бісїда
фараонів
в
устній
подобі цалком заниксереднёвіку...
ла (подобно заникнув і старославяньскый як
бісїдный язык в Чехах, на Мораві і на Словакії),
Хрістіанство на Великій Мораві
нихто жывый уж нёв не знає бісїдовати. На
В часах Великой Моравы в 9. сторочу была вшытко ся забыло – постарали ся о то Арабы,
подобна сітуація. Ростислав (святый у право- котры владнуть Еґіпту доднесь (на Великій
славных) не быв лем хоцьякым „хлопятём од Мораві ся о то постарали нїмецькы Франкове і
коров“. Быв то міцный князь, властно краль, їх наслїдници-латиници).
Докінця і старе еґіптьске писмо – єроґліфы
котрому кралёвскый тітул не узнали лем тоты
перестали
ся дати чітати і подарило ся їх
кралї, котры му завідїли і хотїли му забрати ёго
царство. Ростислав быв на великоморавскых розлущіти (але не прочітати) аж в 19. сторочу
теріторіях царём жывота і смерти вшыткых (тото ся нащастя зо старославяньсков бісїдов
підрядженых. Тогды не была нияка демокрація, не стало, бо мы мали св. Кіріла і Мефодія,
котры нам вытворили властне писмо, властну
односины міджі людми были барз круты.
З тых політічных прічін є ясне, же св. Кіріл і азбуку-кіріліцю і посередництвом нёй запиМефодій, „апостолам рівны“, переложыли Св. сали нашу бісїду, бісїду нашых отцїв, котра є
Писмо і літурґічны тексты до родной бісїды доднесь зафіксована як жыва в богослужінях
князя Ростислава і ёго родины, а не до раб- на православнім выходї: Москва, Київ, Мінск,
ской і підданьской бісїды, напр. праславянь- Белеград... Теріторія Великой Моравы але
ской келтьской громады. Літурґічный старосла- кіріліцю стратила. Послїднї єй остаткы ся по
вяньскый язык быв жывов бісїдов тогдышнёй русиньскых селах насилно ліквідують уж од
пануючой верьствы Великой Моравы. Само- року 1968).
собов, низшы сполоченьскы верьствы келтьского і мосхоіберьского походжіня бісїдовали

o. Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, Кошіцї

(Закінчіня в далшім чіслї.)
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Чом быв кодіфікованый
(Закінчіня із 2. стор.)
(при списованю людей в роцї 2001
сі го записало аж 54 907 жытелїв,
но то не є обєктівне чісло). Такый
став є выслїдком і того, же Руси
ны в минулости были все застра
шованы высловами дакотрых
українізаторів, же ...„Україна ся
зачінать од Попраду...“
Поступна демократізація нашой
сполочности по роцї 1989 помог
ла зробити проґрес і в народнім
усвідомлїню Русинів. Єдным з
найважнїшых пунктів, котры на
своїм першім сеймі в новембрї
1990 прияла Русиньска обро
да в Міджілабірцях, быв пункт о
кодіфікації русиньского списовного
языка. Зачінати было тяжко, бо не
было ани шпеціалістів-лінґвістів,
ани фінанцій на зачатя такой робо
ты. Была лем ідея. І так пришла
поміч од лінґвістічного світа – на
памятнім першім семінарю русинь
ского языка в роцї 1992 ся до Бар
деёвскых Купелїв зышло много
лінґвістів із скоро десятёх держав,
котры приобіцяли Русинам помочі.
Тот семінарь одштартовав довгый
поцес приправ кодіфікації русинь
ского списовного языка. В Пряшові
взникнув Інштітут русиньского язы
ка і културы – на самый перед
при Русиньскій обродї. Ёго колектів
під веджінём доц. ПгДр. Юрія
Панька, к. н. (пізнїше доц. ПгДр.
Василя Ябура, к. н.) в сполупраці
з колектівом редакції Народных
новинок і часопису Русин (членами
того колектіву тогды были: А. Зозу
ляк, А. Плїшкова, А. Кузмякова, К.
Копорова, М. Мальцовска) зача
ли наповнёвати ідею кодіфікації
русиньского списовного языка. За
помірно куртый час тот колектів
приправив матеріалы потреб
ны к формалному выголошіню
кодіфікації списовного языка (пра
вила правопису, орфоґрафічный
словник і першы публікації крас
ной літературы). Поміч сьме в
тім часї діставали і од штатных
орґанів СР, а тыж од словеньскых
лінґвістів, як напр. од проф. ПгДр.
Яна Горецького, др н., доц. ПгДр.
Михала Міклуша, к. н., з Польщі
– од проф. Др. габ. Генріка Фон
таньского і другых. Не хыбила ани
поміч од Матїці словеньской, як і
од краян з США і Канады. З другого
боку, проти кодіфікації остро высту
пали бывшы функціонарї КСУТ і
тогдышнї функціонарї новостворе
ного СРУС, але і дакотры редакто

русиньскый язык і якый то мать змысел

ры в народностнім – україньскім
радію... Ани дакотры пряшівскы
проукраїньскы орьєнтованы уче
ны (поводом Русины) не зіставали
боком. Одборный семінарь в Бар
деёвскых Купелях выголошова
ли за „акт політічного русинізму“
і шырили дезінформації, же ся
скінчів великым фіаском. Нащас
тя, їх неґатівну пропаґанду пере
вершыла незвычайна ініціатіва
заінтересованых членів РОС на
приправі кодіфікації. Одношіня
нежычливцїв было і є шкодливе
нелем про самых Русинів, але і
про науку. Велике непорозуміня
вызнаму кодіфікації ся проявлять
і днесь, коли подакотры русинь
скый язык на Словеньску поважу
ють лем за діалект україньского
языка а таков демаґоґіов вплива
ють і на штатны орґаны Словень
ской републікы. Велика шкода, же
дакотры пряшівскы україньскы уче
ны нелем же сі не освоїли, но ани
не проштудовали проблематіку
розвитку історії, котра ся дотыка
ла русиньского списовного язы
ка в минулости. Факт є такый, же
кідь бы была написана цїла історія
писменства карпатьского ареалу,
потім бы ся вказало, же тот реґіон
быв „пробным“ реґіоном творїня
оптімалного варіанту списовного
языка про жытелїв того реґіону
– Русинів. Нияк раз не можеме
забыти на факт, же хоць і дру
гы славяньскы языкы суть нам
близкы, не можеме не решпек
товати містну културно-языкову
традіцію, котра была все знама
як русиньска. Якраз тот факт нас
довів к тому, же на тій традіції
треба будовати при выбера
ню найвгоднїшого комунікачного
средства про Русинів і же якраз
русиньскый язык, основаный на
жывій бісїдній подобі може днесь
в повній мірї обслуговати културны
потребы Русинів на Словеньску.
Кодіфікованый русиньскый язык
ся став функчным, наддіалектным,
став ся реґіоналным списовным
языком. Нешырїня властной култу
ры материньскым языком было бы
найбівшов хыбов і грїхом, котрого
бы сьме ся допустили на нашых
предках. На тот момент доднесь
дакотры проукраїньскы нахылены
учены забывають. Русиньску култу
ру передають перекрученым спо
собом – по україньскы, і кідь є то
протиуставне, і так в многых при
падах страчать ся змысел русинь

скых слов і цїлого богатства языка.
Історія нам вказує многы сна
гы представителїв русиньско
го народного возроджіня уж в
19. сторочу створити ґраматіку
русиньского языка. Русиньскый
язык быв але в тім часї решпекто
ваный. Доказів на таке тверджіня
є много, спомяну холем єден з
них: кідь в роцї 1764 Марія Терезія
завела урбаріалный патент, подля
котрого підданы записовали свої
повинности до урбарів, підданыРусины писали у своїм народнім
языку. І тот момент досвідчує, же
родный язык Русинів быв уж в
тім періодї узнаваный. З історії ся
можеме таксамо дізнати, же было
веце языковых концепцій, але не
было єдноты міджі авторами, і так
їх снажіня было завершене аж 25.
януара 1995.
25. януарa 1995 быв про Русинів
Словеньска єдным з найвыз
начнїшых історічных моментів в
русиньскім народнім возроджіню.
Акт узаконїня русиньского спи
совного языка быв кулміначным
моментом 4-річной роботы тіму
заінтересованых людей – тых,
котры робили над кодіфікачныма
приручниками, як і тых, котры
застрїшовали тоту роботу – в тім часї
то были членове Русиньской обро
ды на Словеньску, перед котрыма
стояла велика одповідность.
Кодіфікація русиньского языка на
Словеньску была нутностёв, бо без
нёй бы Русины не могли досягнути
тото, што днесь досягли. Русинь
скый язык ся хоснує в друкованых
і електронічных медіях, в ТАД у
Пряшові – єдинім професіоналнім
русиньскім театрї на Словеньску,
язык хоснують вшыткы русиньскы
народностны сполкы і орґанізації,
як і нововзникнутый Музей русинь
кой културы у Пряшові.
Єм єдным зо закладателїв
Русиньской оброды на Словень
ску і з одступом часу можу скон
штатовати, же мам велику радость
з того, же в дїлї кодіфікації языкa
сьме в тім часї были вшыткы
єднотны. Приготовлены матеріалы
про кодіфікацію были зробле
ны якостно, нормы были вытво
рены найлїпшына одборниками,
якых Русины в тім часї мали. Акт
кодіфікації – 25. януара 1995 – мав
славностный характер, участь на
нїм взяли посланцї НР СР, члено
ве влады СР, представителї науч
ных інштітуцій і многых вызначных
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особностей як нашого културно
го і духовного жывота, так і споза
граніць, і шырокой громады.
Кодіфікаціов русиньского спи
совного языка сьме зачали ком
плекснїшу роботу в далшій етапі
возродного процесу Русинів на
Словеньску, а што є главне, навер
нули сьме Русинам їх властны
духовны цїнности.
Єм пересвідченый, же якраз
списовный язык Русинів сцїлює.
Вірю, же вшыткы Русины будуть
в будучности робити так, жебы
нашы потомкы не забыли на
свій материньскый язык і жебы
ся знали вклонити „Слава Ісусу
Хрісту“, „Хрістос воскрес“, „Хрістос
раждаєтся“... В тім одношіню має
РО на Словеньску велику задачу
– абы тых 75% Русинів, котры єм
спомянув на зачатку свого рефе
рату, вернуло ся на свій пішник
і были горды на своє русиньске
корїня. Мы Русины не сьме про
ти културї ниякого народа, хоче
ме з каждым сполупрацовати на
прінціпі рівный з рівным. Так як мы
решпектуєме културны цїнности
другых народів, жадаме, абы і дру
гы народы знали, же в середнїй
Европі жыють Русины, котры на
своїй автохтонній теріторії вєдно
з майорітным словеньскым наро
дом і членами другых народност
ных меншын твориме културне
богатство Словеньской републікы.
Треба высловити щіре под
якованя нелем тым одборни
кам, котры приправили доку
менты про реалізацію кодіфікації
русиньского списовного языка,
але і орґанізачному тіму, котрый
приправлёвав славностный акт
кодіфікації русиньского списовного
языка, такым як: Александер Зозу
ляк, Ярослав Сисак, Іван Бандуріч
і Миколай Ляш, котры вшыткы
свої способности і силы жертво
вали на то, жебы акт кодіфікації
быв дотягнутый до кінця. Лем они
самы знають, кілько сил їх то сто
яло. Цїньме сі успіхы досягнуты
по роцї 1989, подякуйме владї
СР за то, же підпорує русиньску
народностну меншыну на Сло
веньску, бо не у вшыткых держа
вах, де жыють Русины, то є так. Не
дозвольме никому, абы досягну
ты успіхы Русинів дегонестовав,
прото і в сучасности платять сло
ва, котры были актуалны на почат
ку возродного процесу:
Русины, схопте ся!
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