
27. януара 2010 русиньска громада в Словеньскій републіцї 
собі припоминать скромный, але в новодобій історії Русинів 
о то вызначнїшый юбілей – 15 років од кодіфікації свого 
материньского языка. Не є то довгый історічный період з 
погляду ниякого жывого орґанізму, не то списовного языка, зато 
на ёго сучасный став ся можеме позерати лем як на факт 
корешпондуючій з ёго раннїм віком. З другого боку, тот час быв 
єдным з домінантных факторів, якый в основі вызначів ёго харак-
тер і накреслив потенціалну перспектіву далшого розвоя. Час 
назначів але і то, до якой міры є тот жывый орґанізм зрїлый стати 
ся основным інштрументом комунікації в окремых сферах народ-
ностного жывота Русинів, як і то, до якой міры суть Русины зрїлым 
народом акцептовати факт екзістенції свого списовного языка.

Вертаючі ся до нашой недавной, выше 20 років старой історії 
сперед рока 1989, кодіфікація русиньского языка была лем 
фікціов, котра ся до нашого народностного контексту вертала як 
комета – лем в політічно слободнїшых часах. Не быти Новембра 
1989, може фікціов бы зістала і про далшы ґенерації Русинів, пред-
кы котрых внаслїдку обєктівных, але часто і субєктівных факторів 
свій понад 300 років старый вопрос списовного языка не были спо-
собны вырїшыти, хоць не мож повісти, же ниякы снагы не розви-
нули. Розвинули і розвивали, але невырїшеный вопрос їх народ-
ной ідентіфікації в комплікованім політічнім контекстї ся став про 
них ярмом, під вагов якого легше їм было придати ся к дакотрій 
із „міцнїшых“ народно-языковых ліній, як пестовати властну – 
„недуйдаву“. Неєднота, яка настала наслїдком такой россїяности, 
повіджене словами Івана Мациньского, ся стала „нашов народ-
нов хворотов“, з якой тяжко было бы ся вылїчіти без радікалных 
змін внутро- і загранічнополітічной сітуації в поновембровій Европі. 
Поновембровый розвой і формулація в нїм прінціпіалных задач і 
цілїв про захованя і перспектівный розвой етніка холем на даякый 
час прикладно зъєднотили русиньску інтеліґенцію.

І так зачаток рока 1995 фікцію змінив на факт і на зачаток новой 
етапы в жывотї єдного невеликога народа, якый як кібы ся назад 
зродив на мапі світа і в своїй домовинї – в Карпатах. Кодіфікація 
языка Русинів вернула назад до бою за свою ідентічность і за 
права про свій списовный язык. Стала ся сатісфакціов за минулы 
рокы іґнорації народностных прав Русинів і підкрїпила русиньскый 
народный рух на пути за властнов еманціпаціов. 

Очівісно, наслїдных 15 років (1995 – 2010) покодіфікачного 
періоду русиньского народного жывота не было легкых з нияко-
го аспекту і в никотрій з країн, в котрых Русины жыють, врахова-
но Словеньской републікы. Іґнорація штату найбівшой русиньской 
громады, яка жыє в рамках Україны, і з той прічіны радікалізація 
містного народного руху не могли не мати свої ремінісценції і в 
навколишнїх країнах. Молода Словеньска републіка хоць ся сто-
тожнёвала з демократічныма европскыма прінціпами при фор-
мованю домашнёй леґіслатівы, але їх реалізація в практічнім 
жывотї часто была залежна од характеру републіковой влады: 
ці в нїй переважав націоналістічный, або лібералный – і к народ-
ностным меншынам – елемент. З тым была звязана і реална 
фінанчна підпора актівіт русиньской народностной меншыны, 
враховано тых, якы мали прямый вплив на розвой їх списовно-
го языка. Найлїпше то видно на періодічности выдаваня русинь-
ской „періодічной“ пресы – „тыжденника“ Народны новинкы і 
„двоймісячника“ Русин. Ведь у своїй 18-річній історії новинкы выхо-
дили як тыжденник лем три (!) рокы – в роках 1992 – 1994, а о 
10 років пізнїше дoкінця їх судьба была цалком неясна. Подоб-
но нестабілнов од року 1995 є періодічность Русина, котра такса-
мо корешпондує з обємом штатной дотації. (На порівнаня можеме 
увести, же кідь в р. 1994 русиньскы орґанізації дістали од штату 
дотацію 6 міліонів Ск, то в р. 1995 то было уж лем 1,6 міл. корун.) 
Абсенція самостатного русиньского часопису про дїти і молодеж 
на Словеньску тыж о дачім говорить... А придїлеваня найбівшого 
обєму штатных фінанцій в рамках русиньской меншыны на 
проєкты заміряны на фолклорны акції тыж не є непідложене: штат 
од року 1995 перестав давати фінанції на платы професіоналных 
робітників у сферї народностной културы, тоту повинность перенїс 
на матерьскы країны, респ. іншы здрої фінанцованя, і так тактічно 
ся збавив повинности платити за роботу у сферї русиньской кул-
туры професіоналным працовникам. Выслїдком такой політікы є, 
же русиньскы народностны орґанізації і редакції од року 1995 суть 
без єдиного професіоналного робітника, причім до року 1995 їх 
мали 11 – 12. 

Оптімістічнїшов ся нам по 15 роках явить сітуація у сферї 
школства, выдаваня учебной літературы і навчаня русиньского 
языка, хоць ремінісценції „новот“ у сферї културы мали прямый 
неґатівный вплив і на тоту сферу. Успіхы в нїй суть прямо залеж-
ны од дакількох факторів, без сугры котрых тяжко чекати надїйну 
перспектіву про русиньске школство, якого доднесь, властно, на 
Словеньску нїт. Із девятёх школ суть на северовыходї Словень-
ска переважно лем школы з двояков формов навчаня русинь-
ского языка – як неповинного предмета і як кружка, і лем єдина 
є в правім змыслї слова русиньска основна школа, т. є. школа 
з русиньскым навчалным языком. В економічно слабім реґіонї 
северовыходного Словеньска видиме то як кус парадоксный яв, 
котрым бы ся мали занимати главно сучасны зряджователї основ-
ных школ, т. є. сільскы і містьскы уряды по селах і містах, де жыє 
мінімално 20 % жытелїв русиньской народности. Тоты абсенціов 
евіденції своїх школ у сіти народностных школ – каждорічно стра-
чають значный обєм штатных фінанцій, котры їм наконець хыблять 
при розвоёвых проєктах або актівітах школы. Аналізованём прічін 
такой сітуації ся але назад дістанеме к попереднёму проблему 
– абсенції професіоналных робітників у сферї русиньской култу-

ры, котры бы міджі Русинами вели цїлену і сістематічну културно-
освітну роботу, бо взник народностной школы залежить в першім 
рядї од ступня народной свідомости і културной зрїлости людей, 
котры мож доцїлити лем сістематічнов выховов. Хоць за надїйну 
перспектіву в области школства Русинів поважуєме акредітацію 
бакаларьского і маґістерського высокошкольского штудійного 
проґраму русиньскый язык і література, без достаточной кількости 
адептів того штудія із освоєнов базов знань предписаных учеб-
ныма основами з русиньского языка і літературы про основны і 
середнї школы, як і з выплеканым одношінём к русиньскому языку 
і културї не мож чекати, же штудійный проґрам буде продуковати 
надміру запаленых про народностне дїло учітелїв. А скусености 
з 12-річного фунґованя русиньского языка в школьскій сістемі СР 
насвідчують, же такы учітелї можуть грати барз вызначну роль у 
перспектівнім розвою школы як народностной ці докінця – русинь-
ской. Такых учітелїв у тїсній кооперації з народно свідомым свяще-
ником у селї, старостом і директором школы поважуєме за опорны 
стовпы потенціалного розвоя русиньского школства. 

В непослїднїм рядї бы сьме хотїли вказати на штатны, респ. зо 
штатного розпочту дотованы інштітуції, котры дїють в русиньскім 
народностнім контекстї – верейнропавны медії, але главно церькви 
выходного обряду, в котрых материньскый язык Русинів зо зако-
на має мати своє місто. Парадоксы за 15-річный покодіфікачный 
період находиме і ту, кідь возьмеме до увагы, же русиньскый язык 
ся подарило завести до Словеньской телевізії аж року 1999 а 
до Словеньского розгласу докінця аж року 2002, а то по многых 
діскузіях і вшелиякых обштрукціях. Днесь фунґованя русиньско-
го списовного языка – і хоць в аспектї языковой културы у каждо-
го все є што вылїпшовати – в них береме як природный яв, але 
по роцї 1995 довго то была лем фікція. Подобно як фікціов іщі і й 
днесь, 15 років од кодіфікації, ся нам видить офіціалне уведжіня 
русиньского языка до літурґії, пасторації і до выдань Православ-
ной церькви на Словеньску або установлїня єпіскопа про Русинів 
у рамках Ґрекокатолицького архієпіскопства в Пряшові. Довгодо-
бе іґнорованя даныма інштітуціями (дотованых штатом, котрый 
акцептує русиньску меншыну на своїй теріторії) уведженых фактів 
лем припомагать однароднёваню і асімілації Русинів, як вытрача-
ню ся їх материньского языка з церькви.

Фреквентованы діскузії на даны темы хоць часом ся здали 
надїйныма, але не принесли желаный ефект. За часточ-
ну сатісфакцію в тій сферї поважуєме актівіты Кругу русинь-
скых ґрекокатолицькых священиків і обновленой русиньской 
церьковно-културной орґанізації Общества св. Йоана Крести-
теля, заміряных, окрем іншого, на підпору розвоя русиньско-
го языка і пасторачной практікы в нїм посередництвом власт-
ных періодічных выдань (кварталник Артос і Ґрекокатолицькый 
русиньскый календарь), але главно перекладів церьковных текстів 
з церьковнославяньского до русиньского списовного языка.

Як найстабілнїшу сферу реалізації русиньского списовного 
языка на Словеньску за послїднїх 15 років мож поважовати 
літературну і театралну, хоць в обидвох русиньскы діалекты мали 
своє місто і передтым. 

Перша з них ся до днешнїх днїв може похвалити выданём 
понад стовкы книжных выдань, міджі якыма суть творы стабілных і 
зрїлых авторів (Ш. Сухый, М. Мальцовска, М. Ксеняк, Ю. Харитун), 
але і новообявеных (О. Кудзей, К. Мороховічова-Цвик) і надїйных 
зачінаючіх авторів русиньскоязычной літературы. Очівісно, їх твор-
чость была мотівована переважно штудіями русиньского языка 
(М. Гомолёва, М. Кавчакова, П. Семанцёва) і презентаціов на 
сторінках Русалкы – кварталной прилогы про русиньскы дїти і 
молодеж (од р. 2000) і Поздравлїня Русинів – літературной прило-
гы Народных новинок (од р. 1995). 

Друга з уведженых інштітуцій – Театер Александра 
Духновіча в Пряшові – перешла нелем змінов своёй назвы, але 
і трансформаціями характеру роботы драматічного колектіву, 
драматурґії, сценоґрафії і комплексных творивых поступів у роботї. 
По вымінї ґенерації артістів у 80-ых 20. ст., кінцём 90-ых років мінить 
ся характер публікы. З класічного выріс експеріменталный театер, 
причім поступный переход на русиньскый діалект іщі перед Новем-
бром 1989 (6. 2. 1988) быв якбы інтеґралнов частёв того перехо-
ду, аж поступно ся русиньскый язык став домінантным в роботї 
того театру, а так є то доднесь. Очівісно, вдяка зрозумілому языку 
театер назад здобыв приязень публікы на северовыходї СР, навы-
ше, став ся узнаванов і репрезентатівнов сценов цїлословеньского 
театралного контексту.

Перерахованы бівшы і меншы успіхы, але тыж назначены 
неуспіхы розвоя русиньского языкового контексту на Словень-
ску поважуєме за природну інтеґралну часть процесу народной 
ідентіфікації Русинів по роцї 1989. На їх зачатку стояли ініціатівы 
домашнёй културно-сполоченьской орґанізації Русинів – Русинь-
ской оброды на Словеньску, котра того року ославить 20 років 
свого дїятельства, але і міджінародного русиньского руху під 
покровительством Світового конґресу Русинів (взникнув року 
1991). Обидвом субєктам належать тыж вызначны ініціатівы на 
полю рїшаня русиньского языкового вопросу: СКР за ініціованя 
Першого міджінародного конґресу русиньского языка (Барде-
ёвскы Купелї, 1992), якый накреслив основну стратеґію языко-
вого менежменту, а РОС за практічну реалізацію той стратеґії в 
подобі заложіня першой научной інштітуції, яка ся зачала вдяка 
фінанчній, хоць короткодобій, підпорї штату занимати проблемами 
формованя нормы будучого списовного языка Русинів на Словень-
ску – Інштітуту русиньского языка і културы при РОС в Пряшові 
(1993 – 1994). Положены основы лінґвістічной роботы над русинь-
скым языком зачатком 90-ых років 20. ст. принесли плоды нелем в 
подобі кодіфікації русиньского языка на Словеньску, але наслїдно 
в ёго реалізації в уж уведженых сферах русиньского народност-
ного жывота. Взник новых професіоналных інштітуцій, заміряных 
на захованя і розвой розлічных народно-ідентіфікачных аспектів 
русиньской громады, як Музей русиньской културы в Пряшові 
(2007) і Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты (2008), очівісно, отваряють уж нову етапу русиньской 
історії, яка бы ся але не могла отворити без 17. новембра 1989 і 
без 27. януара 1995.  ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., 
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РЕФЕРУЮЧІ:15 років од кодіфікації русиньского языка

• Верьхня часть першой сторінкы святочного чісла Народных новинок присвяченого кодіфікації русиньского 
списовного языка 27. януара 1995 в Братїславі.  Фоткы: А. З.
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Ревіталізачный процес Русинів по Новембрї 1989, 
історіками означованый як третє народне возроджіня, 
отворив наново недорїшены вопросы з минулости, а то 
передушыткым ідеолоґічный вопрос, з котрым суть тїсно 
звязаны вопросы ідентіты і языка Русинів. На них попро-
бовали дати якнайкомпетентнїшу одповідь языкознателї 
і історіци занимаючі ся народностнов меншынов Русинів 
як на Словеньску, так і в цїлім карпатьскім ареалї, котрый 
Русины заселяють в рамках розлічных держав. Єдным з 
такых історіків є і ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., котрый 
ся історіов Русинів і їх розвитком занимать уж веце як дві 
десяткы років. Кінцём минулого року – 6. децембра 2009 
ославив округлый юбілей – 60 років. Так ся кінцёрічна 
порада на Інштітутї русиньского языка і културы ПУ стала 
добров нагодов на то, жебы сьме поздравили нашого 
юбіланта і сполупрацовника і в неформалній бісїдї му дали 
пару вопросів, на котры нам з прецізностёв ёму властнов 
приобіцяв до кінця року одповісти. На основі того взникло 
слїдуюче інтервю.

• Словеньска академія наук (САН) є найкомпетентнїша 
і найрепрезентатівнїша інштітуція в рамках Словень-
ска, а вы сьте єй довгорічным працовником. Наісто і 
тот факт давать Вашым роботам пунц істой важности, 
престижности, а самособов, і вірогодности. Якы были 
Вашы зачаткы в тій інштітуції? Одколи сьте ся зачали 
занимати проблематіков Русинів компактно жыючіх на 
северовыходї Словеньска і їх розвитком?

– В Сполоченьсконаучнім інштітутї САН в Кошіцях роблю 
од 1. марца 1985, то значіть уж 25 років. К выскуму русинь-
ской меншыны єм ся дістав нагодно. Інштітут ся тогды 
занимав двома округами проблемів, котры ся тогдышнїм 
політічным і штатным орґанам відїли быти важны, глав-
но з погляду будучого розвитку. Были то народностны мен-
шыны, а другым округом інтересу была молодеж з аспек-
ту єй годнотовой орьєнтації. Як історік єм быв зарядженый 
до тіму про етнічны меншыны, хоць в першых місяцях 
єм ся пріорітно занимав повнїнём уставной задачі, котра 
ся дотыкала розвитку черезгранічной сполупрацы міджі 
выходным Словеньском і сусїднїма реґіонами Польска, 
Мадярьска і СССР. Наш тім ся в рамках штатного плану 
основного выскуму занимав вопросами розвитку мадярь-
ской і україньской народности. Ромска і нїмецька мен-
шына ся стали сучастёв планів оддїліня аж в наслїдуючіх 
роках. По мадярьскы єм не знав, зато моёв задачов было 
робити выскум україньской народностной меншыны на 
Словеньску в періодї соціалізму, то значіть по роцї 1948. 
Якраз через выслїдкы выскуму невыразной народной 
ідентіфікації україньской меншыны на Словеньску єм ся 
дістав к проблематіцї Русинів, хоць офіціално Русины в тім 
часї не єствовали. Русиньску ідентіту части жытельства 

Од половины 19. стороча зачали славяньскы 
народы інтензівно боёвати за свою слободу і неза-
лежность. В рамках Австро-Угорьска ся народно-
будительскы актівіты Словаків розвивали уж пару 
десяток років. На народно-будительскый рух 
тогдышнїх особностей, знамых під назвов „шту-
ровска ґенерація“, цалком лоґічно надвязали Руси-
ны жыючі під Крапатами. Народно-будительскы 
актівіты Русинів были зосере джены на робо-
ту міджі простым народом і за тоту роботу ся 
взяли передушыткым священици і учітелї, котры 
як єдины творили в тім часї містну інтеліґенцію. 
Їх формованя было під впливом главно штудій 
на словеньскых теолоґічных факултах. Єднов з 
найзнамішых была теолоґічна факулта в Тырнаві, 
на котрій ся розвивав актівный штудентьскый 
жывот і в рамках котрой ся розвивали контакты 
міджі штудентами – Русинами і Словаками. Якраз 
такый штудентьскый жывот пізнїше припоміг 
к плодным актівітам єдного з найвызначнїшых 
представителїв будительской ґенерації Русинів – 
Александра І. Павловіча.

Александер Павловіч (псевдонім Чарнян 
Маковицькый) ся народив 19. септембра 1819 в 
селї Шаріське Чорне (село лежыть в Бардеёвскім 
окресї, на граніцї з окресом Свідник) в родинї 
ґрекокатолицького священика Івана Павловіча 
і Анны, родженой Ґладышовской, котра была 
дївков галіцького ґрекокатолицького священи-
ка. Быв гордый на своє родне село на Маковіцї і 
рад ся к нёму признавав, о чім свідчіть тыж ёго 
псевдонім Чарнян Маковицькый – село ся колись 
звало „Čarno“. 

О тім, же ёго отець быв у селї барз облюбле-
ный, свідчіть і факт, же кідь тяжко захворів і не 
міг ходити, вірници го носили на руках з фары 
до церькви. Малый Александер ся народив як 
сема дїтина, но кідь мав 4 рокы, умер му нянь-
ко. Малый дїтвак сі то ани не усвідомлёвав. Бавив 
ся коло столяря, котрый рихтовав труну про ёго 
нянька. Пізнїше му умерла і мати. Своє смутне 
дїтинство так описав у поезії Тужба:

Нет уж пан-отца, ани пани матки,
А я остался бидная сирота,
Должен прятатися из родной хатки,
Смотрити, где суть отворены ворота,
В брата, ци в сестры, в стрыка, ци ли 
в стрыны,
В уйка, ци в теты, иль в одной родины?

Отворены дверї нашов на самый перед на куртый 
час у сестры. Найвекшу старостливость проявляв 
малій сиротї ёго уйко Андрій Ґладышовскый, 
котрый быв представеным у львівскім Інштітутї 
св. Юрія, де Александер абсолвовав прімарну 
освіту в польскім языку. По роцї уж быв у свого 
найстаршого брата Івана Павловіча у Вышнїм 
Бенковім і в Комарнї, де побыв лем куртый час і 
назад ся вернув к уйкови до Львова. Ту ся стримав 
три рокы. В тім часї была цїла комунікація (врахо-
вано проповіди в церькви і школьской наукы) по 
польскы і по нїмецькы, зато Павловіч не мав мож-
ность научати ся родному языку, но од свого уйка 
здобыв тото найважнїше – сочутя з ближнїма. 
Кідь переходив з уйком через парк, уйко му купив 
черешнї а другый міщух подаровав дївчати, што 
черешнї продавало. Малый Александер ся опро-
сив, чом то зробив і уйко му одповів: „Вшыт-
кы грошы за черешнї дївча мусить дати пано-
ви, няй холем тот єден міщух черешень зъїсть, 
небожатко...“ Таке саме сочувство мав Андрій 
Ґладышовскый і к свому сыновцёви – Алексан-
дрови. Сам ніч не положыв до рота без того, жебы 
ся з тым не подїлив з хлопцём. Быв му уйком, але 
і добрым приятелём, часто ся вєдно бавили, много 
бідїсовали. Од уйка іде Александер бывати до 
свого брата – Осифа Павловіча, котрый быв свя-
щеником в Комлоші (днешня Хмелёва) цїлых 50 
років (1834 – 1884) і котрый ся му снажив наго-
родити вшытку родічовску ласку. По скінчіню 
штудій ся Александер Павловіч вернув к братови 
до Комлошы. В тім часї быв у селї великый голод, 
приближно четвертина жытелїв села вымерла. 
Тот момент іншпіровав А. Павловіча к написаню 

поемы Став бидного селянина. Мож спомянути, 
же перед Осифом Павловічом у Комлоші служыв 
єден рік далшый великый будитель Русинів – А. 
Духновіч (1833 – 1834).

Ґімназіалны штудії абсолвовав у Бардеёві (по 
латиньскы) за дуже бідных условій. Стравовав ся 
лем з того, што му послали по фурманах з Хме-
лёвы. В часї вакацій ся вертав к братови Оси-
фови на фару, де в родиннім кругу бісїдовав по 
русиньскы. Так міцно любив слухати свою родну 
підкарпатьску русиньску бісїду, свій материнь-
скый язык. Ґімназіалны штудії пішов докінчіти з 
„пару дрібныма“ (стріберныма 20-ґрайцарёвыма 
монетами) до Мішколця. Там сі за штири 
20-ґрайцарёвы монеты заплатив на місяць кост і 
бываня. Заробляв сі і як выхователь дїтей бога-
того пана доктора, у котрого бывав. Потім в Яґрї 
штудовав два рокы філозофію, хотїв быти свя-
щеником, но мусив наступити на правницьку 
академію. Бывав у обходника з вином. Павловіч 
быв все добрым штудентом, без проблемів ся 
научів латиньскый і ґрецькый язык, котры потім 
учів паньскы дїти. Доказав сі нахылити їх серд-
це, порозуміти дїтиньскій душі і так го панове, у 
котрых бывав, тримали в почливости, мав у них 
місто коло стола як бы быв членом родины. 

Як штудент права А. Павловіч быв высокый, 
імпозантный і сімпатічный паробок з бородков. 
З языкового боку быв необычайно здатный, бо 
окрем польского языка, котрый ся навчів у Львові, 
знав і по словеньскы (комуніковав шаріськым 
діалектом), по мадярьскы і по нїмецькы. Через 
вакації не міг ходити домів про недостаток гро-
шей. По куртім часї але дістав од брата Осифа 
писмо, з котрого ся дізнав, же єден богословець 
з Пряшівской єпархії охабив штудії в Тырнаві і 
єпіскоп Ґаґанець є охотный послати на місце по 
нїм якраз ёго. Так Александер Павловіч продов-
жовав штудії на Теолоґічній академії в Тырнаві 
(1843 – 1847), но тота была пізнїше переложе-
на до Остригому. Так ся Павловіч дістав міджі 
богословцїв. До Тырнавы путовав через Яґер 
до Будапешту на возї. Там наступив на шыфу, 
котра плавала через Братїславу до Відня. Капітан 
шыфы быв несподїваный з того, же Павловіч ся 
про штудії теолоґії быв охотный зречі і бороды. З 
Братїславы до Тырнавы го повіз на своїм возї єден 
ґазда, котрый го і накормив, і переночовав. 

В духовній семінарії пережыв Павловіч штири 
рокы, причім за цїлый тот час не навщівив своїх 
близкых, бо не мав грошы на драгу. 

В часї перебываня в Тырнаві ся спознав з роди-
нов богатого польского маґната, ґрофа Замойско-
го, котрый мав тыж в семінарії єдного богослов-
ця. Тот быв Александровым добрым приятелём, 
зато сі ґроф облюбив молодого Павловіча, часто 
го позывав до свого каштеля. Ту ся Александер 
нераз вызнав із своёй тужбы жыти в роднім краю, 
бо „інакше жытя є на востоцї, під Карпатами! 
– То моя отчіна.“ Ґроф мав богату бібліотеку, 
в котрій Павловіч любив чітати, главно поль-
ску белетрію. Як ся вернув зо семінарії, штудо-
вав дале в семінарній бібліотецї, де ся прикладно 
готовив на своє священицьке посланя. Як добро-
го богословця, честного і інтеліґентного чоловіка 
го представены тырнавской семінарії пожада-
ли, абы прияв місто „професора справованя ся“, 
але скромный Павловіч не хотїв таку одповідну 
позіцію прияти.

В тырнавскій семінарії штудовало много 
Словаків зо западного Словеньска. Дакотры з них 
были усвідомленыма народовцями. Од них ся А. 
Павловіч научів западословеньскый і середнё-
словеньскый діалект, котрый пізнїше послужыв 
як основа про кодіфікацію словеньского списов-
ного языка. Павловічови зачав імпоновати народ-
ный патріотізм Словаків. Ту пришов до контак-
ту з ідеями штуровцїв. А. Павловіч ся так зачав 
занимати ідеями чеського і словеньского народ-
ного возроджіня – творами Й. Добровского, Й. 
Юнґмана, Ф. Палацького, П. Й. Шафаріка, Я. 
Коллара і другых. Став ся з нёго надхненый 
сімпатізант Людовіта Штура. І Павловіч собі 
усвідомив, же є сыном славяньского – русиньско-
го народа. Все веце го міцна сила тягала к тому 

ПгДр. Станїслав Конєчні, 
к. н. – продуктівный 

шістьдесятник

(Продовжіня	на	3.	стор.)

Александер Павловіч – священик,
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северовыходных окресів Словеньска єм назначовав уж в 
першых розсяглїшых штудіях, котры вышли в зборниках в 
Кошіцях і в Опаві в роцї 1989.

• Вызнати ся в помірно комплікованім розвитку 
народностной меншыны, котра нїґда в минулости не 
мала властну політічну формацію, з помочов котрой 
бы быв єй розвиток простїшый, наісто не было легке. 
Властно, в періодї соціалізму то была про Вас нештан-
дартна сітуація, бо кажда далша меншына жыюча в 
тогдышнїм Чеськословеньску мала свою „матерьску 
державу“, ку котрій інкліновала, котра бы была єй 
підпоров, кідь уж не матеріалнов, та холем моралнов. 
Може і зато тогдышнїй режім вырїшыв долю Русинів 
так, же і їм „придїлив“ матерьску державу – Україньску 
ССР. Парадоксно, Русины (або холем векшына з них) ся 
з таков підпоров не стотожнили. З того погляду было 
дость компліковане інтерпретовати їх розвиток якраз 
в періодї соціалізму. Не завідїли сьте вашым колеґам, 
котры мали „на старости“ може менше компліковану 
народность – Булгарів, Мадярів...? 

– Екзістенція матерьского штату мать істый вплив на 
статус народностной меншыны за ёго граніцями, він але 
не є вырїшалный, а тыж не все платить, же тот вплив є 
позітівный. Історія і сучасность то єднозначно доказують. 
Омного векше значіня мать позіція офіціалных штруктур 
к даній меншынї, характер політічного режіму, розуміня 
етніціты в сполочности, затоже они становлюють конкрет-
ный тіп меншыновой політікы. Тот може быти лібералный, 
штандартный, але і рештрікчный, асімілачный, докінця 
може мати аж ґеноцідный характер. 

Аналізовати і інтерпретовати розвиток Русинів за 
соціалізму в Чеськословеньску ся не дало, бо Русины ся 
будь голосили за Словаків, або зачали акцептовати фор-
мално україньску народность. Мож было слїдовати статус 
і розвиток україньской міноріты. Стачіло лем не закрывати 
факты о україньскых школах, о народній свідомости, о кул-
турных інштітуціах або о взнику і розвитку КСУТ-у і заєдно 
попробовати їх лоґічным способом высвітлити. Покы іде о 
выскум етнічных меншын, бадатель сі не мать барз з чого 
выберати, затоже кажда з них ся розвивать роздїлно, мать 
шпеціфічны проблемы у своїм розвитку, о котрых сі спра-
вила думать, же суть найкомплікованїшы. Кажда міноріта 
мала в минулости, а мать і в сучасности, даякы тяжкости і 
травмы, інакше бы не было што скумати і аналізовати, хоць 
тоты тяжкости суть дость роздїлны. У мадярьской мен-
шыны, наприклад, домінує єй політічный розмір, у Ромів 
соціалный, у Русинів і Українцїв ідеолоґічный, у Жыдів 
набоженьскый, у Німцїв зась домінує історічный аспект.

• Ваш професіоналный жывот є тїсно звязаный з Руси-
нами. Може є то кус сімболічне, же при Вашім жывотнім 
юбілею, котрый бы мож было характерізовати як верьх 
Вашой карьєры, рихтуєте книжно выдати довгорічну 
роботу над проблематіков Русинів – єдного із ста-
рых славяньскых народів Европы. Занедовго выйде 
у Вашім авторстві моноґрафія Капітолы	 з	 історії	
Русинів	 на	Словеньску – од найстаршых часів аж по 
рік 1989. Попробуйте в короткости представити тоту 
публікацію. 

– Є правда, же свою путь історіка єм тужыв закінчіти 
мо ноґрафіов, котра бы была научнов сінтезов історії 
Ру синів на Словеньску. Жывотный юбілей, котрый сьте 
спомянули, ня якось несподївав. Пришов барз скоро. Така 
робота собі выжадує проштудовати стовкы історічных 
публікацій і штудій. Потім бодай лем алтернатівно одповісти 
на множество доднесь отвореных вопросів і до року 1945 
в повній мірї до выскумного простору загорнути і бывшы 
підкарпатьскы жупы, котры суть днесь сучастёв Україны. 
Такы задачі є прото барз тяжко одповідно сповнити попри 
повнім робочім затяжіню в Академії, а в послїднїх роках і 
при повнїню педаґоґічных повинностей. Видить ся мі, же 
тот план буде мочі быти зреалізованый досправды аж у 
пензії.

В сучасности зато выходить лем научно-популарна 
верзія планованой сінтезы, котра презентує скорше лем 
нарис історії Русинів од найстаршых часів по новембро-
ву револуцію 1989. Публікація має 19 частей, хоць най-
веце простору єм дав періоду 20. стороча. Намагав єм ся 
зарядити розвиток русиньского етніка до даного історічного 
прос тору, абы не доходило к скреслёваню реаліты. Не 
заходжу до подробностей, але притім єм історію Русинів не 
хотїв зъєднодушыти.

народу. Став ся патріотом своїх Русинів у чуджіх 
краях. Тото душевне росположіня красно описав 
в поезії В чужыні тыма словами:

Я нещастный в чужім краю, 
Як сирота жыю я,
Всегда о тебі думаю
Родная земле моя.
Там, де Бескіды, Карпаты
Там, там моя отчіна,
Там жыє мой отець – мати,
Сестры, братя – родина...
Милы мі, милы Бескіды,
Где жыє моє племя,
Где жыли мої прадіды,
Там жыти хочу і я.
Боже, дай скоро узріти
Село, святый храм – церьков!
Там Богу ся помолити,
За душы моїх предков.

Тоты віршы ся стали народнов піснёв Русинів 
Підкарпатя. Міцна любов і сочувство к свому 
бідному народу пробудили у Павловіча писатель-
скый талент. Писав поезію – зачав шаріськым 
діалектом, потім народным русиньскым языком, 
але все латиніков. Пізнїше ся навчів азбуку і потім 
писав віршы уж лем азбуков. Близке приятельство 
надвязав з Яном Паларіком, вызначным предста-
вителём словеньской драмы. З періодом штудій 
в Тырнаві є звязаный і початок ёго літературных 
актівіт, бо свої поезії посылав до новинок 
„Pešťbudínskе vedomostі“ і „Sokol“, але і до 
польскых „Gwiazdkа Czieszynskа“, як і до другых 
періодік, котры в тім часї выходили. Ёго віршы, 
проникнуты выходословеньскым і славяньскым 
духом, му вышли в роцї 1862 в средї Яґелоньской 
універзіты у Кракові (E. Янота: „Bardyjów“). 
По скінчіню своїх теолоґічных штудій Павловіч 
вырїшыв пішо перейти Словеньском по горах 
і долинах Погроня і стады на выход – домів. 
Быв зачарованый прекраснов природов цїлого 
краю. В тім часї были Бардеёвскы Купелї місцём 
стрїч русиньской інтеліґенції спід Маковіцї. Там 
стрїтив свого брата Осифа, котрый го привітав як 
уж „готового чоловіка“ і взяв го к собі до Хме-
лёвы. Там сі Павловіч оддыхнув по намагавых 
роках штудій. Тот час му доволив близше спозна-
ти русиньскый народ, запозерати ся до ёго душы, 
здоконалёвати ся в языку Русинів. Павловіч ся 
залюбив до того народа, котрого язык і духов-
не богатство тяжко міг спознавати в чуджім світї.

Року 1848 быв высвяченый, але як неженатый 
князь. Таке рїшіня было під впливом нещастно-
го родинного жывота істого близкого чоловіка. 
Як ідеаліста покладовав за свою першоряду зада-
чу стати ся жертвенным душпастырём і народным 
просвітителём, што чув як своє посланя. Єпіскоп 

Осиф Ґаґанець ся го при высвячованю опросив, 
ці буде такый як ёго отець (котрого вірници барз 
любили) і він одповів: „Правдаже, якбы нїт!“ 
Тото обіцяв і перед Богом: жертвенно любити тот 
народ, котрый любив ёго отця. 

Павловіч быв посланый на парохію в Стащі-
нї. Ту але за куртый час захворів і одкликую-
чі ся на тяжкый став здоровя молодый священик 
намісто священицькой службы даякый час быв 
выхователём в родинї ґрофа Сірмая в селї Кури-
ма, котрого він спознав іщі в часї штудій в Яґрї. 
Ґроф ся з просьбов обернув на єпіскопа Ґаґанця, 
а тот го на час єден і пів рока пропустив із своїх 
служеб на долїчіня ку ґрофови. В тім часї ся Пав-
ловіч став свідком переходу російскых войск до 
Угорьска і з гордостёв ся позерав на братьскый 
славяньскый народ, з котрым ся так добрї знав 
добісїдовати. На пару днїв ся стримав і у свого 
брата Осифа в Хмелёві, де ся тыж стрїтив з росій-
сков ар міов і зміцнили ся у нёго сімпатії ку росій-
скому народу. Ґроф Сірмай ся барз бояв Русів, 
зато повірив Павловіча, абы даякый час справо-
вав ёго маєток.

З Куримы ся року 1849 переселив до Пря-
шова, де цїлы два рокы робить як єпархіалный 
архіварь і протоколіста (1850 – 1851). Ту зачінать 
актівно літературно творити – писати поезію. 
Пряшів быв уж в тім часї народным, културным 
і церьковным центром Русинів на Словеньску. 
Тот факт Павловічови доволив, абы як урядник 
єпіскопской курії спознав тогдышню русиньску 
народну інтеліґенцію. Ту ся актівно запоїв до 
роботы „Литературного заведения Пряшевско-
го“, котре засновав А. Духновіч під веджінём 
єпіскопа О. Ґаґанця. Была то інштітуція заложе-
на на прінціпах подобных як Матїца словеньска. 
Хоць на єй челї стояв єпіскоп Ґаґанець і в часї 
свого єствованя ся тота інштітуція заслужыла  
о выданя дакотрых вызначных публікацій, як і  
о значне зміцнїня културно-сполоченьского ста-
тусу містного жытельства, робота той інштітуції 
нїґда не была офіціално потверджена. В часї пере-
бываня у Пряшові ся Павловічови подарило напи-
сати прекрасны віршы, котры были публікованы у 
Вістнику про австрійскых і угорьскых Русинів 
у Відню.

ПгДр. Ґабрьєл СEKEЛЬ, ПгД., Пряшів
(Зо словеньского языка переложыла: 

ПгДр. К. Копорова)
(Закінчіня в далшім чіслї.)

ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н. – 
продуктівный шістьдесятник

(Продовжіня	із	2.	стор.)

(Продовжіня	на	4.	стор.)

поет, народный будитель Русинів

• Портрет Александра Павловіча од Народного 
художника Україны – Василя Скакандія.

Хочете штудовати 
русиньскый язык

на Пряшівскій універзітї?
Занедовго будучі абсолвенты середнїх школ 

будуть собі давати приглашкы на высокошкольскы 
штудії, зато хочеме їх допереду поінформовати о 
актуалных можностях штудія русиньского языка на 
Пряшівскій універітї в Пряшові, причім комплексны 
інформації можуть здобыти на веб-сторінцї ПУ 
www.unipo.sk, респ. на сторінках окремых факулт 
ці Інштітуту русиньского языка і културы ПУ. 

Также в академічнім роцї 2010/2011 ПУ отварять 
в бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 16 
комбінацій з русиньскым языком і літературов:

Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 
28. фебруара 2010): 

русиньскый язык і літ. – історія, естетічна 
выхова, етічна выхова, філозофія, анґліцькый 
язык і літ., французькый, нїмецькый, російскый, 
словацькый і україньскый язык і літ.;

Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы 
приїмать до 31. марца 2010): русиньскый язык і 
літ. – анґліцькый язык і літ., словацькый язык і 
літ., біолоґія, ґеоґрафія, вытварна выхова;

Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 9. 
апріля 2010): русиньскый язык і літ. – тїлесна 
выхова.

Віриме, же тоты інформації заінтересують 
тых, котры уважують о высокошкольскім штудію 
і про кого якраз русиністіка бы ся могла стати 
іншпіраціов.

ПгДр.	Анна	ПЛЇШКОВА,	ПгД., 
Інштітут русиньского языка і културы 

Пряшівской універзіты в Пряшові
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Священомученик Василь 
Гопко то не мав легке
(Подїя	із	70-ых	років	20.	стороча		
з	пряшівской	ґрекокатолицькой		

катедралы)
Чоловік ся дожывать приближно 70 – 80 років, потім одходить 

на особный суд і до вічности... (Так говорять і псалмы Св. Писма 
– Пс. 90, 10). Єдны люде умерають, другы ся родять. То є нор-
малный колобіг жывота на земли. Умераючі собі беруть зо собов 
до гробу і свої цїложывотны зажыткы, скусености... Малошто ся 
по чоловікови заховать, а іщі менше в писаній подобі. Споми-
ны сучасників помершого не суть про никого інтересны, бо про 
вшыткых суть лем неінтереснов самозрозумілов інформаціов, 
але лем до часу, докы не перейде пару десяток років. Потім ся 
нараз тоты „неінтересны“ спомины мінять на взацны артефак-
ты з минулости...

Од смерти священомученика Василя Гопка (1904 – 1976) 
минуло выше тридцять років. Люде, котры го прямо і беспо-
середнё знали і жыли з ним, уж суть на правдї Божій. Зістало 
лем тото, што побісїдовали другым – молодшым. Зато посы-
лам тоту курту пригоду зо жывота Преосвященого Василя Гопка, 
помічного ґрекокатолицького пряшівского єпіскопа, до редакції 
Русин і Народны новинкы, бо днесь ся находиме в сітуації, хоць 
є демокрація, же не кажды новинкы суть охотны публіковати 
такы матеріалы (зо страху, жебы не были перзекуованы або з 
розлічных другых прічін).

У Пряшові єм служыв у василіаньскім монастырю на Ваянь-
ского уліцї ч. 31 од року 2000 до року 2008. На старославянь-
скых Службах Божых з Апостолом, Євангеліом і проповідёв по 
русиньскы нам каждоденно канторив пан Шведа. Тот мі вецераз 
споминав подїю, котра ся стала в пряшівскій ґрекокатолицькій 
катедралї даколи в роках 1970 – 1976. 

В тім часї ґрекокатолици не мали свого єпіскопа з цен-
тром у Пряшові. Ґрекокатолицьку єпархію, котра загорняла 
цїлу теріторію выходу Чеськословеньска, рядив папом рим-
скым менованый і комуністічныма урядниками потвердженый 
священик-ордінарь Ян Гірка. Преосвященый владыка, Кір 
Василь Гопко быв попри нїм лем помічным єпіскопом, то 
значіть, функчно быв на низшій уровни як Ян Гірка. Ордінарь 
Ян Гірка уж тогды пробовав заводжати Службу Божу по 
словеньскы в пряшівскій ґрекокатолицькій катедралї, з чім 
не быв нихто согласный, а главно не єпіскоп Василь Гопко. 
Сітуація ся выкрішталізовала так, же як ся служыли словеньскы 
Службы Божы, владыка Василь Гопко на них не брав участь, 
а як він сам провадив архієрейску Службу Божу, тота была в 
кіріломефодьскім старославяньскім языку. В тім часї быв такый 
тренд і така церьковно-політічна сітуація. 

А теперь обіцяна пригода од пана Шведы:
Раз ся стало, же была оголошена архієрейска Служба Божа, 

котру мав служыти як главный служащій Преосвященый вла-
дыка, Кір Василь Гопко, і вєдно з ним служыти мав священик-
ордінарь Ян Гірка. На початку Службы Божой – так як то є в 
архієрейскых Службах Божых звычаём, єпіскоп не быв при 
престолї у святилищі катедралы, але сидїв на своїм єпіскопскім 
тронї в серединї церькви... К престолу мав прийти аж пізнїше...

Ордінарь Ян Гірка приступив к престолу і самовольно зачав 
Службу Божу по словеньскы: „Požehnané je kráľovstvo...“ Люде 
в церькви-катедралї а таксамо і єпіскоп Гопко застовпіли од 
несподїваня... Владыка Василь Гопко як ся спамятав, встав 
зо свого трону і передчасно пішов через Царьскы воро-
та іконостасу к главному престолу, выхопив з рук Яна Гіркы 
Євангеліє а іщі раз заінтоновав початок Службы Божой по ста-
рославяньскы: „Благословенно царство...“ Люде собі выдых-
ли. Дале ся Служба Божа одправляла не по словеньскы, так 
як собі здумав ордінарь Ян Гірка, але по старославяньскы 
і одправляв єй Преосвященый владыка, Кір Василь Гопко.

Як мі тот неприємный інцідент бісїдовав пан Шведа, котрый 
быв на высшеспомянутій літурґії, не хотїв єм тому вірити і веце-
раз єм ся просив, ці то было досправды так... Пан Шведа мі то 
з важным поглядом потвердив.

Также священомученик Василь Гопко, котрый быв року 2003 
выголошеный папом римскым Йоаном Павлом ІІ. за благорече-
ного (што значіть, же є уж в небі і уж ся не молиме за нёго, але 
к нёму – за ёго приговор у Господа Бога), то не мав у послїднїх 
роках свого жывота легке, хоць і быв єпіскопом.

о. Йосафат ТІМКОВІЧ, ЧССВ, Кошіцї

• Фотоґрафія із 7. септембра 1969, на якій є: (справа) 
священомученик Василь Гопко і ордінарь Ян Гірка.

Фотка: архів автора

(Закінчіня	із	3.	стор.)
• По акредітації бакаларьского штудійного 

проґраму русиньскый язык і література 
взникла попершыраз в новодобій історії 
Русинів можность презентовати їх історію 
перед штудентами в нескресленій подобі. 
Тоты інформації передаєте штудентам 
якраз Вы. Было бы інтересне знати, яку 
форму сьте сі зволили – ці порівнованя з тзв. 
передреволучнов варіантов (проблематіка 
термінолоґії Русин, Українець, але і 
высвітлёваня допаду такой термінолоґії у 
шыршім контекстї, респ. тенденції споїня 
тых народностей через назву „Русин-
Українець“), або сьте выбрали даякый 
інакшый способ інтерпретації? Як на Вашы 
лекції реаґують штуденты?

– Можность выкладати і штудовати історію 
Русинів, і хоць скорїше в інформатівнім розсягу, 
є барз важный момент, а то як про актерів, так 
і про конзументів історічных дісціплін в рамках 
того штудійного проґраму. Літературы, хоць єй 
значна часть взникла в минулости, є релатівно 
дость. Історічны факты ся не змінили, треба їх 
лем збавити будьякой ідеолоґії і называти річі 
правыма менами. Зато не можеме бісїдовати о 
Українцях на Словеньску перед взником Чесь-
кословеньска, ани о Русинах в періодї Руськой 
маркы, так як не можеме бісїдовати о Слова-
ках в періодї Самовой або Великоморавской 
імперії. Терміны мають одбивати реаліту, 
не актуалны ідеолоґічны концепції. Припад 
Русинів і Українцїв по обидвох боках Карпат 
є комплікованїшый тым, же они мають єднаке 
– выходославяньске походжіня, зъєдинять 
їх выходне хрістіанство, близкый язык, як і 
дакотры културны сеґменты, хоць наслїдком 
історічных прічін не сплинули в єден етнічный 
цїлок. Сітуацію іщі комплікує факт, же самотна 
назва Русин мать тыж свою історію. В другій 
половинї 19. стороча ся тот термін хосновав 
у Галічі і Буковинї на означіня праві той части 
народовцїв, котры одмітовали русофільску 
орьєнтацію і были прихыленцями україньской 
народной ідентіты.

Покы іде о выклад історії Русинів штудентам, 
термінолоґію сі выяснюєме такой на зачатку – 
в рамках першой лекції. Штудентам бы мало 

быти ясне, коли може быти бісїда лем о Руси-
нах, коли треба вжыти термін Українець, а 
коли треба споминати Русинів і Українцїв. Тыж 
бы мали розуміти, же назва „Русины-Українцї“ 
є політічный термін, а термін „Русины/Українцї“ 
зась научна конштрукція. Кідь уж бісїдуєме о 
штудентах, видить ся мі, же історія Русинів їх 
заінтересовала, хоць ани в тім одношіню собі 
не мож робити великы ілузії.

• О Вас знаме, же сьте необычайно 
прецізный, але і продуктівный автор науч-
ных публікацій. Якы суть далшы планы у 
Вашім професіоналнім заміряню?

– В области етноісторії, главно покы ся доты-
кать сучасности, є прісность і коректоность 
выядрёваня неминучім условіём. Нераз ся 
стало, же єм над єдным словом або словным 
споїнём думав і дакілько минут, може веце як 
поет, котрый складать віршы. Етнічна ідентіта 
є барз чутливе дїло, з котрым не мож нарабля-
ти любовольно. Народностна приналежность 
є дїлом чести і внуторного пересвідчіня каж-
дого чоловіка, на котру мать право і котру му 
не може нихто – ани політіци, ани учены сило-
вати. 

Што ся тыкать моїх планів, о тых перспек-
тів ных єм уж дашто прозрадив. Чекають ня 
але задачі, котры не знесуть одкладованя. 
Не мам спрацовану а ани опубліковану век-
шыну выслїдків архівного выскуму, котрый 
єм зреалізовав на Словеньску, в Празї, на 
Українї і в Польску і котры ся односять к історії 
Русинів і Українцїв у карпатьскім просторї в 
20. сторочу. Вєдно з ПаедДр. М. Ґайдошом, 
к. н., і Мґр. А. Мушинком, ПгД., сьме в рам-
ках ґрантовых проєктів позберали много копій 
архівных документів, котры треба ушорити і 
публіковати. Жаль, часто хыбить час, а скоро 
все – фінанції. Правда, і дале бы єм хотїв 
брати участь на педаґоґічнім, експертізнім і 
популарізачнім процесї.

Нашому юбілантови жычіме, жебы ся му 
планы подарило зреалізовати, а к тому 
міцне здравя, много сил і оптімізму в ёго 
професіоналнім, але і особнім жывотї.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, 
Інштітут русиньского языка і културы ПУ,

фотка: А. З.

ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н. – 
продуктівный шістьдесятник


