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• Першы русиньскы штуденты в новім докторьскім проґрамі славістіка – русиньскый язык і література: (злїва) інтерны докторанты Мґр. З. Цітрякова з Колоніцї і Mґр. М. Павліч з Пряшова, екстерны докторанты ПгДр. Ж. Лішівкова з Курова і Мґр. М. Ґай з Міджілаборець.

Першы штуденты в новім
докторьскім проґрамі
Свої пятьрічны штудії учітельского проґраму русиньскый язык і література (в комбінації предметів) 13. юна 2014 на Пряшівскій універзітї закінчіло
пять новых маґістрів. Были то абсолвенты Філозофічной факулты і Факулты
гуманітных і природных наук Пряшівской універзіты, котры в тот день зложыли
свої послїднї штатны екзамены з русиньского языка і літературы на Інштітутї
русиньского языка і културы ПУ. Позітівным фактом про ІРЯК ПУ, але тыж в
общім про русиністіку як таку є тот, же вшыткы уведжены абсолвенты написали і успішно обгаїли свої діпломовы роботы з русиньского языка або з русиньской літературы, што є про них добрым предпокладом, жебы продовжовали
штудії в новоакредітованім докторьскім проґрамі славістіка – русиньскый
язык і література в штудійнім одборї Славяньскы языкы і літературы,
котрый по першый раз в історії отворить Пряшівска універзіта од нового академічного року 2014/2015. Не менше позітівным є факт, же тоту можность
двоє тогорічны абсолвенты – Мґр. Зденка Цітрякова з Колоніцї і Мґр.
Михал Павліч з Пряшова – вырїшили такой схосновати і приголосили ся на
штудії в уведженім докторьскім проґрамі. Окрем них, 14. юла 2014 на вступны
екзамены до того проґраму на ІРЯК ПУ пришли далшы двоє уж давнїшы
абсолвенты Пряшівской універзіты – Мґр. Марек Ґай з Міджілаборець
(абсолвент ПдФ ПУ, проґраму Учітельство про І. ступінь ОШ з росшыренов
формов навчаня русиньского языка) і ПгДр. Жанета Лішівкова з Курова.
І так од септембра 2014 на ІРЯК ПУ зачнуть свої докторьскы штудії двоє
докторанты в інтерній (З. Цітрякова, М. Павліч) а двоє в екстерній формі
(М. Ґай, Ж. Лішівкова). Троє з них вырїшили у своїх дізертачных роботах заміряти ся на лінґвістіку (Ж. Лішівкова, тема Опис діалекту родного села, школителька проф. ПгДр. Ю. Дудашова, др. н.), соціолінґвістіку (З. Цітрякова,
тема Літературный язык карпатьскых Русинів по роцї 1989, школителька
доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД.) і дідактіку русиньского языка (М. Ґай, тема
Шпеціфікы навчаня русиньского языка в школьскій сістемі СР, школителька
А. Плїшкова), а єден на русиньску літературу (М. Павліч, тема Русиньска
умелецька проза на Словакії по роцї 1989. Ідейно-тематічный і естетічный
погляд, школитель доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. н.). Тым ся властно зачінать
писати нова етапа розвоя русиністікы на Пряшівскій універзітї і на Словакії, коли высокошкольску освіту ІІІ. ступня з русиньского языка і літературы
зачнуть здобывати абсолвенты І. і ІІ. ступня того істого проґраму штудій, але
таксамо абсолвенты ПУ, якы русиньскый язык або учать в основных школах,
або інакшым способом го вывжывають у практічнім жывотї і потребують знати
ёго літературну норму. Віриме, же за 4 – 5 років ряды сучасных ученыхрусиністів росшырять якраз тоты молоды одборници на русиністіку, выхованы
Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты.
-ап-

Не бійме ся слова „Русин“
17. юла 2014 Ґрекокатолицька церьков святковалала 126 років од народжіня i 54 років од смерти блаженого священомученика Павла Петра Ґойдіча, пряшівского єпіскопа. Нї, не хочу заходити до конфесіоналных дімензій
той особности, докінця ани до того, же є про Русинів, і нелем ґрекокатоликів,
святым чоловіком. Бо Ґойдіч має про Русинів і інше значіня. А тото значіня
(Продовжіня на 2. стор.)
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Боже, так довго єм чекала ...
... на тот великый момент, кідь нашы Русины собі до свого чела
выберуть і зволять Русинів честных, мудрых, люблячіх свій народ,
а не грошы, людей жертовных про велике русиньске дїло і богаты
традіції свого роду.
Міцно єм як Русинка щастлива за то, же нашы Русины по селах і містах
доказали роспознати правду од фалошности. Же своїма голосами на
сеймі Русиньской оброды на Словеньску (РОС) доказали вычленити з
веджіня людей фалошных, „фарізеїв“.
Бо дость маєме біды з „Русинами“, котры нам взяли нашу русиньску
ідентічность, нашу історію, нашы традіції, нашу дїдовизну і презентують
вшытко уж веце як пятьдесят років у Словеньскій републіцї і у світї як
україньске ...
He допустьме, жебы мы, праведны і „неперероблены“ Русины, котры
за своє русиньске дїло боюєме понад двадцять років, ся теперь дїлили і
„били“ міджі собов!
Мусиме ся зъєдинити і міцно тримати вєдно. Мусиме тїсно сполупрацовати. Мусиме підтримати і підпорити каждого єднотливця і орґанізацію в
хосенных актівітах на благо Русинів. Словом, мусиме быти єднотны, довіряти собі, помагати і сполупрацовати! Не смієме ся ненавідїти і завідїти
собі!
Од свого сердця ґратулую РУСИНОВИ, котрый має добре сердце,
душу і порозуміня про вшыткых нас. Русинови, котрый, вірю, же
буде нас Русинів зъєдиняти, а не роздїлёвати. Русинови, котрый
нас вшыткых буде підпоровати і сполупрацовати зо вшыткыма, з
каждым. Мудрому Русинови, котрого сьме собі зволили за свого
воджатая в Словеньскій републіцї (позн. ред.: як председу РОС).
Як русиньска актівістка із Снинщіны желам Вам, пане Інж. Мілане Мнягончаку, у Вашій функції (позн. ред.: председы Русиньской оброды на
Словеньску) і роботї на благо Русинів (позн. ред.: член выбору діскусной
платформы Округлый стіл Русинів Словеньска і председа політічной
партії Наш край) міцне здоровя і много-премного успіхів у каждоденнім
жывотї і роботї!
Ведь ай тот першый русиньскый фестівал у Гуменнім, котрый сьме вєдно
з шыковныма Русинами зорґанізовали 11. мая 2014, свідчіть о тім, же красна сполупраца людей і порозуміня приносять великы сімячка, котры падають на нашу русиньску уродну груду і гладять душу каждого єдного з нас.
Дай нам, Боже, велику силу,
мудрость, честность, одповідности
і прекрасны творчі успіхы
в захованю свого
самобытя!
Марія ВАСЬКО ҐІРОВА, Снина

Літературный русиньскый
язык в праксі
Каждый, хто ся намагать шырити міджі народом русиньскый літера
турный язык, знать, яке то тяжке дїло. Не зато, жебы го народ не хотїв
прияти, але наспак, народ кідь спознать язык і зачне го практіковати (чітать
пресу і книжкы, співать піснї, слухать в радію русиньскы релації ...) без проб
лемів го приїмать за высшу форму свого народного языка. Тяжко є зато, же
языкова освіта не мать універзалный, но лем індівідуалный характер. Не
суть штруктуры, котры бы літературный язык шырили плошно (нонстоп телевізія, нонстоп радіо, языкова порадня, новинкы-денник, школа, церьков...).
Кодіфікована термінолоґія ся дотулять жывота лем окраёво, а так малохто
ся намагать бісїдовати літературным языком.
Но не треба падати духом, бо хоць практічне освоёваня літературного языка є слабеньке, слухаючій народ го приїмать спонтанно і тримать
го за свій. Як священик то явно віджу при чітаню Євангелія, Апостола,
выслугованю Тайн, церьковных співах ... Люде реаґують: „То по нашому, по
русиньскы“, хоць они бісїдують лем діалектом.
Проблем освоёваня собі кодіфікованой термінолоґії не є проблемом лем
теперїшнїм. І в минулых часах, хоць народны штруктуры были міцнїшы,
тот проблем быв все жывый. Доднесь ся задумую і чудую наприклад над
тым, чом собі наш народ, котрый хоснує понад тісяч років старославяньску
термінолоґію, не освоїв корешпондуючі мена. В богослужбах, в піснях, проповідях, праздниках, при хрещіню хоснуєме: Іоан, Мафтей, Лука, Гавриіл,
Єлісавета, Тома, Мойсей, Ґеорґій ... А народ бісїдує: Янко, Матуш, Ґабріел,
Алжбета, Томаш, Мойжіш, Юрко ... А даґде уж і намісто Ісуска мають Єжішка, намісто Николая Мікулаша, намісто церькви костол, намісто Рождества
Вяноце! Велика часть оріґіналной термінолоґії щезла з хоснованя народа.
Є то природный вплив майорітного народа, або єден із нашых народных
комплексів?
Істо і єдно, і друге. Є але інтересне, же дакотры мена кодіфікованой старославяньской термінолоґії народ вымінив за натуралізмы: Ванё, Ошо, Микола, Єлена, Уля ... За них ся не ганьблять!
І великы славяньскы народы (Росіяне, Білорусы, Українцї) мають свої
натуралізмы мен, но утримали собі і їх кодіфіковану форму. І нашы Русины
на Підкарпатю, Лемковинї і Сербії тыж. Мали бы сьме намагати робити то і
мы.
о. Франтїшек КРАЙНЯК, Камюнка, (Артос 3/2014)
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(Закінчіня з 1. стор.)

мусить признати каждый, без огляду на церьковну приналежность. Ёго
на Пряшівскій Руси можеме раховати за єдного з послїднїх, кідь
не за послїднёго великого народного будителя до зачатку процесу
насилной українізації, котрый про Русинів зробив много хосенной
роботы.
Павел Петро Ґойдіч як пряшівскый єпарха вів своїх вірників нелем в
реліґійнім, але і в народностнім дусї. В часах Ґойдіча были офіціалны
пресовы орґаны Ґрекокатолицькой єпархії в Пряшові, Пастырьскы листы
ітд. писаны „язычіём“, котре ся тогды брало як окремый літературный
язык Русинів, ёго проповідї были по русиньскы, так як і звыкнув бісїдовати зо своїма вірниками. Єпархія была в Римі записана як „ruthenorum“
– русиньска. О ёго гордости на народну приналежность к Русинам, о
любви до того народа і о тім, же хотїв про свій народ добро і высшу
якость жывота, свідчіть і ёго намаганя створити ґімназію про Русинів.
Сам писав тогдышнёму презідентови Чехословацькой републікы: „Не
просиме златы горы-лїсы, не жадаме одпущіня данї ани поміч про
безробітных, не жобреме нияку алмужну. Жадаме лем то, што
нам на основі конштітуції і природного права належить – жебы
ся русиньскы дїти в русиньскых селах могли учіти по русиньскы.“
Резултатом того писма было заложіня ґімназії з назвов Ґрекокатолицька
руська реална ґімназія – на основі рїшіня міністерства школства. О тім,
што вшытко Ґойдіч зробив про Русинів і як запалено укрїпляв їх народну
свідмость, бы ся дало продовжовати. Хотїв бы єм але з того вшыткого
підкреслити єден вызначный факт. В роцї 1940, перед списованём
людей, Павел Петро Ґойдіч як пряшівскый єпарха загнав своїм священикам ціркулярь (обіжник), в котрім написав: „...жебы ся наш вірник
записав такым, якым досправды є... зато, же нашы люде хоснують вшелиякы назвы – Русин, Руснак, Руськый, Підкарпатьскый
Рус, Українець ітд., што нас роздробує і ослабує, зато барз прошу,
жебы про єднообразность мы при найблизшім переписї людей
записали ся за Русина, Русинку, як нас назвав наш отець Духновіч...“
Даколи мі то прийде так, же тото, што порозумів Ґойдіч перед
выше 70 роками, дакотрым Русинам не є ясне доднесь. Іншак бы
світова русиньска орґанізація, котра в роцї 1991 взникла в Міджілабірцях під назвов Світовый конґрес Русинів, не мінила на основі
рїшіня пару новых людей у Світовій радї і без векшых конзултацій
з членьскыма орґанізаціями розлічных держав свою первістну
назву на нову – Світовый конґрес Русинів/Руснаків/Лемків. Жебы
было ясне, і дакотрым чітателям ся не підняв тлак, бо на то нїт прічіны,
треба повісти, же не є моїм інтересом, жебы локалны етнонімы як Руснак
ці Лемко ся перестали хосновати. На локалній і інтерній уровни хосновати назву, котра докінця сіґналізує з котрой части „русиньского світа“
Русин походить, є абсолутно впорядку. Докінця бы то было впорядку і в
тім припадї, кібы в преамбулї штатуту Світового конґреса Русинів было
написане, же конґрес є конґресом Русинів, котры в різных частях своёй
етноґрафічной теріторії ся звуть інакше – Русины, Руснаци, Лемкы... Але
має то быти в назві?
Ефект того „щастливого“ рїшіня назвы конґресу є веце траґічный
як хосенный. Нї, не в нашых інтерных одношінях, але в одношіню
к вонкашнёму світу. Хоснованя „тройназвы“ конґресом ся може
легко стати ґвером в руках нашых нежычливцїв, котры нам можуть
вытыкати, же ани самы не знаме хто сьме, же конґрес є властно
„федераціов“, а докінця же властно я і Ванё зо Ждынї не сьме єдным
народом. Або сьме, лем треба прияти, же тот народ є україньскый. Тадь
і „Світова федерація українських лемківських об’єдань“ (СФУЛО) любить
писати, як ходить на найзападнїшы лемківскы або україньскы теріторії, а
то напишуть під фото помалы од Попраду.
Также вернийме ся до року 1940 і актуалізуйме Ґойдічовы слова: хоснованя назвы Світовый конґрес Русинів/Руснаків/Лемків, факт, же ся
не знаме доїднати на тім, жебы холем в рамках конґресу сьме ся знали
перед світом презентовати так, як нас назвав Духновіч і тым демон
штровати же хоць маєме свої локалны етнонімы, котры нихто никому не
сперать дале хосновати, але же приналежиме до єдного народа Русинів,
нас лем роздробує і ослабує.
Не бійме ся етноніму Русин. Не бійме ся того слова, котре означать
наш народ, россїяный в многых державах, з властныма локалныма
назвами, властныма языковыма варіантами, але єдной кровли. I не
бійме ся ани Русина Ґойдіча. Не бійме ся к нёму приголосити як ку
великій особности нашого народа. Без огляду на то, яка є наша реліґійна приналежность. Бо і кідь собі оддумаме ёго значіня про русиньскых
ґрекокатоликів, ёго значіня як народного будителя є про вшыткых Русинів
єднаке. У ґрекокатолика Духновіча то предсі нихто не спохыбнює.
Петро МЕДВІДЬ, Пряшів
(Скоріґована статя была написана як коментарь
„Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)
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Леґенды знають правду і пошкодити

ІСТОРІЯ • ЯЗЫК • ШКОЛСТВО
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Studium Carpato-Ruthenorum 2014

(Пару думок ку святкованю Днїв Габуры, 5. – 6. юла 2014)

Новы іншпірації до будучности (1)

Хто бы з нас на выходї Словеньска не познав русиньске село ГАБУРА? Гордять ся ним нелем
родаци, але і жытелї з близкой і далекой околіцї. Но треба рівно повісти, же в передї інтересу домінує
містечко Міджілабірцї, тыж і назва рїкы Лаборець, што є про етімолоґію слова барз важный языковый
факт.
Подля леґенды і з поколїня на поколїня жывой традіції русиньскы жытелї споёвали тоту назву
з меном князя ЛАБОРЦЯ, котрому Габурчане вєдно з жытелями лабірьской долины праві на
тогорічных Днях Габуры проявили велику почливость одкрытём аж пятьметровой бронзовой сохы,
котра ся стала нелем окрасов Габуры, але і покровителём ці охранцём цїлого реґіону, той прекрасной
природной сценерії всягды довкола, де лем око чоловіка довидить.(Два і пів метра высока епоксідова
соха в Габурї уж стоїть і є інтересным пластічным зображінём князя Лаборця.)
Ці то так наісто і было? З многых інформацій, нажаль, не все правдивых, ся дізнаєме, же в роцї 903
на берегу рїкы Свіржавы угорьскы войска князя Лаборця забили а на знак почливости містны жытелї
ёго меном назвали нелем рїку Лаборець, але з поколїня на поколїня утримовали памятку на нёго в
інтересных леґендах. А докы леґенда буде леґендов, докы будуть в леґендї выдуманы росповідї о
історічній або інакше знамій особі ці подїї, доты тот літературный жанер буде інтересный, але мало
реалный і правдивый. Габура є того іщі і днесь актуалным прикладом.
Наш знамый історік, професор ПгДр. Фердінанд Улічні, др. н., котрый довгый час учів на Філозофічній факултї днешнёй Пряшівской універзіты, у своїй книзї „Dejiny osídlenia Zemplínskej župy“
(Michalovce: Zemplínska spoločnosť, 2001) приносить о Габурї лем короткы інформації, котры ся
тыкають єй історії. Суть скромны, але сполягливы. Перша писмова справа о селї є з року 1543, з
періоду панованя землевластників Друґетовых.
В найстаршых памятках ся уводить у формах „HABURA, HALBURA, HABWRA i HABUR“. Тоты
назвы можуть быти споєны з місцём, на котрім осада взникла, або і з меном давного осадника,
котрый за проявлену актівность при выбудованю дость великой осады быв оцїненый даякыма привілеґіями, наприклад, міг ся стати і дїдичным рыхтарём осады, при взнику котрой му помагали ай ту
жыючі шолтысы-осадници. Тадь в роцї 1600 в Габурї было уж 45 хыж про підданых, фара про православного попа і церьков. В тім часї была найвекшым селом, скоро аж „селиском“ в цїлій околіцї з
волосько-русиньскым жытельством.
Зато і з такой невеликой сонды назва села ГАБУРА ся нам явить як барз стара і скоро ніч нам не
говорить. На споїня первістных назв села, котры сьме высше спомянули, нас наводять і доднесь
жыючі дакотры призвіска в нашім земпліньскім реґіонї. Дїдовизнов ся стали нелем землї, але і мена.
З многых опублікованых ня заінтересовали главно: Габура, Габурай, Габурчак. Їх фонетічне зложіня
є скоро таке саме, як і первістна назва села.
Інтересне є, же професор Улічні, нияк не споминать князя Лаборця. Про Міджілабірцї має лем
конкретну назву мотівовану ґеоґрафічным розложінём осады: „... над стыком двох корыт Лабірця,
котры тогды назвали ВЕЛИКЫЙ ЛАБОРЕЦЬ і МАЛЫЙ ЛАБОРЕЦЬ“. В писмовых записах од 16.
стороча ся реґуларно споминать в мадярьскім фонетічнім прояві як ПОЛЕ ЛАБОРЕЦЬ і з далшыма
назвами: “KYSLABORCZ“ з року 1543, „MEZEWBROD“ з року 1548, „MEZEWLABARCZ“ з того істого
року, але і в подобі „MYEDZYLABORCZ“.
Тілько Фердінад Улічні і мої пріватны погляды. Цалком інакшый, днесь уж досправды научный
погляд на тоту проблематіку приносить проф. ПгДр. Шімон Ондруш, др. н., якый у своїй роботї
„Odtajnené trezory slov“ (Matica slovenská, 2000) подає на сторінках 21, 22, 23 на основі прісных
научных крітерій уж перевірену етімолоґію (повод) назвы рїкы „LABOREC“.
Нажаль, стрїчаме ся і з поглядом, же рїка Лаборець дістала назву по вызначній особности з нашой
історії, по капітанови Лаборцёви, але тыж і подля князя Лаборця. В Анонімовій кроніцї ся споминать
войвода ЛАБОРЦ, котрый обсаджовав Земплін.
Тота теза о назві рїкы Лаборець є лем фолклорным дїлом і неподаренов фантазіов дакотрых
мадярьскых языкознателїв, як наприклад „Györdy – Györgfy“, котры ся не ганьбили облечі Лаборець
і до риз мадярьского языка: „LABORCZ, LABORC“!
Лемже етімолоґія назвы рїкы Лаборець не є повязана з нияков вызначнов особностёв з історії, ани
зо священиком, але ани з князём, войводом ці капітаном!
Сучасна наука етімолоґія учіть штось друге.
В назві ЛАБОРЕЦЬ є основов слова -алб-, котра у старых індоевропскых славяньскых предків мала
форму „-albh-“, што значіть „білый, світлый“. Шімон Ондруш уводить, же і стары Нїмцї мали слово
„ALBIZ“ („ELBIZ“), котре є повязане і з рїков ЛАБЕ – „ELBE“ в значіню „лабуть“, т. є. велика біла гуска.
Свідчіть о тім і общій назывник одводженый од слова: „lab-ǫdь“ і „lab-ǫtь“ (чітай лабонтї = лабуть). У
першій формі слова є старославяньскый носовый звук Ǫ (у высловности: О+Н), котрый в історічнім
розвою языка ся змінив на гласный /у/, а в другій є мягкый єрь (ь) з высловностёв [ʼі]. З первістного
„labǫdь“ ці „labǫtь“ днесь маме слово „лабуть“, в котрім є і основа назвы рїкы Лаборець, т. є. білой
воды, респ. рїкы.
Така є ай правда наукы, до котрой не патрять ниякы гіпотезы ани фолклорны шпекулації. Але такы
были бісїды і погляды нашых давных мудрых предків, а мы іщі довго їм будеме дяковати за захованя
барз цїнного фолклорного і діалектного богатства. Тото сьме хотїли повісти в даній статї і жытелям
Габуры, котры хоць у формі фолклорній з великов почливостёв передають тото цїнне богатство своїх
предків тым, котры жыють і тым, котры прийдуть по нас... Абы все лем до красы ся облїкав їх родный
валал ці село, їх і наша ГАБУРА, родны готарї і ґрунты. Але не забывайме, же леґенды правду
знають даколи і пошкодити.
Проф. Мґр. Михал ФРАНКО, член Словеньской языкознательской сполочности
і Сполку словеньскых писателїв, Удавске

(АНКЕТА)

ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ (12)
В дакотрых діалектах можеме вiдїти в інштрументалї форму „з тобом“, „з
мамом“ ітд. Як то взникло і як є то правилно в кодіфікованім языку?
Шпеціфічнов міджі вшыткыма русиньскыма діалектами є область западных русиньскых діалектів, а покы говориме о літературнім языку – тыж лемківского языка, де в інштрументалї сінґулару
назывників, придавників і містоназывників женьского роду є уніфіковане закінчіня -ом (напр. з
том добром єдном женом). Є то наслїдок вплыву польского языка і тот яв функціонує на діалект
ній теріторії од Ондавы аж до кінця етноґрафічной граніцї за Попрадом. На противагу, в области
коло рїкы Лаборець і далше на выход в тых припадах ся хоснує закінчіня -ов, яке было перевзяте
і до літературной формы русиньского языка.
З того выплывать, же літературна форма назывників, придавників і містоназывників женьского
роду в інштрументалї сінґулару має закінчіня корешпондуюче з базовыма діалектами, т. зн. -ов: з
тов добров єднов женов.
Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові

Перешов даякый час од скінчіня Studium CarpatoRuthenorum 2014 – пятого річника Міджінародной
лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові. Акції, яку міджінародный
штаб орґанізаторів під покровительством Інштітуту
русиньского языка і културы ПУ інтензівно приправ
лёвав скоро цїлый рік, жебы єй три тыжднї – од 15. юна
до 5. юла 2014 были на якнайлїпшій уровни і жебы єй
домашнї і загранічны участници одходили з Пряшова
спокійны а, самособов, по часї ся ту назад вертали.
Орґанізаторам од самого початку реалізації проєкту, т. є.
од року 2010, залежить на тім, жебы каждорічно просондовали погляды участників лїтнёй школы на єй проґ
рам, то значіть на процес навчаня і супроводны акції. З
тым цїлём приправили анкету зложену з 14-ох вопросів,
одповідї на якы можуть ся стати про них новов іншпіраціов до будучности при будованю проґраму далшых річників. Віриме, же ся стануть іншпіраціов ай про іщі бівшу
кількость домашнїх потенціалных адептів того проєкту
– а по двох минулых, і тот річник якраз їх наростом
быв шпеціфічный – цїлём якого є учіти ся і пропаґовати
літературный русиньскый язык, русиньску історію, літературу, етноґрафію, спознавати артефакты русиньской
културы...
З тым заміром сьме вырїшили – зо згодов авторів –
поступно публіковати в Народных новинках їх одповідї
на поставлены вопросы і зарівно ближе представити
участників пятого річника лїтнёй школы, якы того року
были зо Словакії, Україны і США. Першов абсолвентков
5. річника лїтнёй школы, котра одповіла на вопросы
уведженой анкеты, є Катарина Петрусова із Словакії.
1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3.
Народность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате
русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте
передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили
на Studium Carpato-Ruthenorum? 8. Є про Вас русиньскый
язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень пятого
річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы).
10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. Што, подля
Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых
річників? (Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з
карпаторусиністікы бы сьте в будучности мали інтерес?
13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь
на такім проєктї і в будучности?
1. Катарина Петрусова
2. Лученец, 1991
3. словеньска
4. штудентка
5. словеньске і мадярьске
корїня
6. штудую русиньскый
язык на ПУ, зато єм “дашто”
знала
7. Приголосила єм ся на
лїтню школу, абы єм ся
здоконалила в русиньскім
языку і жебы єм ся осмілила
і бісїдовати.
8. Русиньскый язык як славяньскый язык не є тяжкый,
але має свої шпеціфічности, котры ся мі тяжше памятають.
9. Тот річник лїтнёй школы ся мі барз любив, любили
ся мі навщівы різных міст, де ся нїґда інакше не дістану,
спознала єм інтересных людей, з котрыма наісто буду
утримовати контакты і по скінчіню школы, і каждому
можу таку скушеность з радостёв рекомендовати.
10. Менї тота форма навчаня пасовала, але злїпшыла
бы єм навчаня русиньского языка про зачаточників (Америчанів).
11. Думам, же требало бы приправити лїпшы учебникы
про загранічніх штудентів (напр. букварь) і до проґраму
закомпоновати навщіву дакотрых далшых міст, котры
мають історічне значіня про Русинів.
12. І в будучности бы-м ся хотїла занимати літературов, языком і етноґрафіов.
13. Барз ся мі любило в Курові, люде там суть приємны,
а автентічность курівского фолклору є дашто, што треба
відїти
14. ГЕЙ !!!!
-ап-

4 НАРОДНОСТНА ПОЛІТІКА • СПОМИНЫ

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

8 / 2014

Українороны і кріпторусины

Бывше Руське і Рущане

Яв, о котрім буду говорити, уж быв у русиньскій історії. Сто років перед
тым, на кінцї 19. – зачатку 20. стороча, споміджі Русинів вычленила ся
ґрупа представителїв, такзваны мадяроны – по кровли бывшы етнічны
Русины, але станувшы на позіції мадярьского патріотізму. Тоты люде
згоры позерали на своїх родаків і предків, підцїнёвали їх. Жебы доказали
свою абсолутну вірность Угорьску, робили вшытко, жебы Русинів як народ
знищіли, в повній мірї го асіміловали з мадярьскым народом. Брали участь
в процесї мадярізації через школу і ґрекокатолицьку церьков. Тоты люде
не здобыли повну підпору од жытельства на „теріторії южно од Карпат“,
котры ся на них позерали як на зрадцїв народа. Тадь і термін „мадярон“ народ розумів з неґатівнов конотаціов. По роспадї Австро-Угорьска
ідеолоґічны погляды мадяронів часом здобыли окраёвый характер.
Дашто подобне видиме і днесь, кідь міджі многымa етнічныма Русинами зістає популарнов ідея їх приналежности к україньскій народности,
хыбить їм выразна русиньска ідентіфікація, хоць предкы тых людей поважовали ся за часть русиньского народа. Чом ся так стало? Корїня подоб
ного проблему суть в минулости, в часї припоїня Підкарпатьской Руси к
Україньскій ССР, а іщі передтым, кідь Підкарпатьскы Русины были інтеґралнов частёв Чехословакії. Галичане-націоналісты, котры як еміґранты
пришли до Чехословакії, росшырили міджі русиньсков молодежов аґітацію приналежности Русинів к Українцям. Но Русины тогды то устояли, і
українство важнїшый вплив на Підкарпатю не здобыло. Так як абсолутна
векшына жытелїв, неґатівно ся ставляли к україньскій ідеолоґії вообще.
Тогды популарным і міцнїшым было русофілство. Вшытко ся змінило по
другій світовій войнї. Жебы українство конечно ся уяло на теріторії „за
Карпатами“, СССР (сам, без того, жебы сі то усвідомлёвав) перешов на
позіції україньского націоналізму. Русинів назвали „Українцями“, зачала
ся їх асімілація, а їх землї передали Україньскій ССР. Русиньскы лідры,
котры ся формовали в Чехословакії під впливом домінуючой русофільской ідеолоґії, были одопханы або ліквідованы. На їх місто привезли
„шпеціалістів“ з централных областей Україны або з Галичіны, жебы
іщі веце українізовати край. Такым же способом перетрансформовали
школы, до котрых в повній мірї завели передтым чуджій україньскый язык
і привезли учітелїв з выходу Україны. В леґітімаціях і родных листах такой
мінили „народность“ на „Українець“.
Люде, котры продовжовали отворено говорити о своїй русиньскій ідентіфікації, зачали быти репресованы, а тоты найтвердоголовішы были
посланы на роботы в шахтах до Донбасу. З пануючой українофільской
бруталной і цінічной пропаґанды стала ся історічна лож, політіка цукрю
і батога, якыма ся выховлёвали „новы Українцї“. Така політіка принес
ла свої плоды. Праві в тім моментї взникли такзваны „українороны“ і
„кріпторусины“, котры суть і днесь. Україноронів выховлёвали, і продов
жують выховлёвати, наприклад так, як яничарів в османьскій імперії.
В школьскых лавках втовкали антірусиньскы погляды, і теперь бывшы
подля кровли Русины зачінають підцїнёвати своїх предків, котры захранили своє староруське корїня і бывшу штатотворну народность Підкарпатьской Руси.
Зрадцёве українороны, як даколи мадяроны, ясно зрекли ся своїх
предків, русиньского языка, історії, народных лідрів і културы. Дослова як бывшый завзятый курящій, котрый перестав курити, і теперь
ненавидить ціґаретлёвый дым, так і они не можуть знести русиньскый
рух. Зарівно ся підлизують україньскым властям. Дахто хотїв скорїше зробити карьєру, дістати высоку функцію, дахто просто зістав
дезорьєнтованым і плавать де го пруд несе, а дакому просто так легше
жыти. Досправды, ведь окрем україноронів суть і кріпторусины, котры
з різных прічін до днешнёго дня не можуть отворено повісти о своїм
етнічнім самовызначіню, наприклад як кріптохрістіане – тайны наслїдователї Хріста в мусулманьскых країнах. У русиньскім русї забезпечують,
же при належній пропаґандї і воджатайстві медій такы Русины гово-
рять о собі єднозначно і підтримують народне возроджіня. Многы акті
вісты пересвідчують, же якраз о сімпатії кріпторусинів днесь ся боює.
Нажаль, у звязи з послїднїма подїями, якы взникли з револучной налады
Майдану і „обчаньской“ войны, ряды кріпторусинів ся росшырюють а дїятельство україноронів ся актівізує. Про властну безпечность і жебы уникнути обвинїню зо „сепаратізму“, многы жытелї Закарпатьской области на
тоту тему днесь докінця не говорять. Дішло і до реалных кріміналных
припадів, репресій воджатаїв русиньского руху. Реално проходить
свого роду „лов на гінджібабы“, на тых, што отворено пітримують право на екзістенцію підкарпатьскых Русинів. Вшытко тото ся
робить зато, жебы дефінітівно „вырїшыти“ русиньскый вопрос.
Ґріґорій МІРОНОВ, grigmironov.livejournal.com

Тото, о чім пишу, не є приповідка, але правда о людёх, котры ани по
двадцять пятёх роках не хотять забыти на свої родны русиньскы груды
стариньской долины. На бережкы, кады од маленька бігали і бавили ся,
на паствиска, де коровкы пасли, ягоды, яфоры і грибикы зберали. Такы
красны міста, кады журчіть рїчка Ціроха, де собі оддыхнете, назбераєте
сил до далшого жывота і прекрасных лїсных плодів, не суть може ниґде...
Як родачка з того села хочу вам написати о своїх краянах-Рущанах.
Нелем же каждый рік, зачатком юла, на Кіріла і Мефодїя ся стрїчають
на родных бережках, але і в септембрї на одпустовых святах Святой
Богородічкы Марії. Першого новембра ідуть запалити свічкы на гробы
своїх близкых, але інтензівны навщівы свого бывшого села Руське
роблять восени, коли ростуть грибы, буковы, березовы і такзваны
тополёвы-червенячікы. Боже, рады не мож тогды дати... Каждый ся хоче
до Руського дістати, за кажду цїну...
Над стариньсков гатёв взникла якась „цолніця“ – рампа, де людкове
мусять мати од штатных орґанів і урбаріату якесь поволїня – вступну
карту до свого родного краю, де ся народили. Хто таке „чудо“ не має, не
пустять го до родного села... Але ай так, біднята-Рущане лїзуть, утїкають і выдумують кады-што, лем жебы ся на родный Кеповець, Стропик,
до Чала, на Рулї, Убочі, попід Тисы і до Зарубы даяк дістали і назберали
собі тоты найкрасшы грибикы, якы в Снинї і інде, де жыють, назберати
не годни і не знають...
Люде в роднім селї уж не жыють, зато по їх загородах стромы здичіли,
але все родять. Медвідиска ся розмножыли і жруть тоту садовину. Тыж
зубры, котрых там привезли, жруть і пасуть людьску трапезу бывшых
жытелїв. І так ся ставать, же „стрїчі“ з такыма творами можу быти
міцно траґічны, або і комічны. Павел, бывшый мій сусїд, ся выбрав єден
вікенд перебыти на роднім дворї, де стояла ёго хыжа. Має там поставлену деревяну буду і хотїв у нїй переночовати. Але перед вечером, кідь ся
змерькало, зачув якесь храпущіня на сусїднїй загородї і вышов з летриком
(батерков) попозерати ся, што то там храпчіть. Засвітив з летриком
і зачав з ним крутити і намаховати, жебы лїпше увідїв. Ани ся не стиг
спамятати, як ту зубор му з рогом роспоров стегно на нозї. Мав велику
серенчу, же му не роспоров бріх... Не быти ёго сестры, котра там з ним
была і мала мобілный тепефон, молодый хлоп бы там може і загынув...
В другім припадї сусїд Іван ся выбрав на знамый про Рущанів Кеповець.
Перешов потічок і хотїв од краю зберати грибы. В тім ся перед ним
обявив і поставив на заднї лабы медвідиско і зачав рычати. Іван ся так
міцно напудив, же зачав рычати іщі гірше як медвідь. І чудуй ся світе,
медвідиско ся напудив Іванового рычаня і ґрявчаня – втїк і вышкрябав
ся на великого бучка. Іван не стиг собі выдыхнути і утїкав так, же собі
властны ногы не чув.
На Святу Марю быв у Руськім одпуст. Люде ся сходили, молили ся і
гостили. Роблять тото і теперь, хоць уже не мож розознати, де хыжа
стояла. На зароснутых фундошах собі позбивали з дерева столы і лавкы
а кідь ся скінчіть Божа Служба, іде каждый на свій фундош, розложить
їджіня і питя на стіл, што собі принесли із міст, де жыють теперь, та
з плачом і сміхом споминають на красны і смутны часы, кідь о гати не
было іщі ани чути...
Так зробила раз і Йожкова родина. Не стигли ся усїсти і пустити до
їджіня, а нараз позерають долов Кривов землёв через Долинку фучіть і
біжыть рівно к ним чей дватоновый зубриско. Мала што робити Йожкова
родина, жебы застигла посїдати до авта і утїкнути перед страшнов
звіринов.
Дві сестры, Анця з Марёв, раз ся выбрали самы горї Кривулями і пришли аж на Нижнї млачкы. Єдна зо сестер пішла до гущавы, бо там відїла
грибы-страпачкы, по рущаньскы баранячі яйця. Зберала їх. Нараз сестра
Анця на ню із страхом кричіть: „Марё, подь скоро гев, бо там дале в
гущаві штось міцно рычіть...!“ Наперед єм думала, же то є моторова
пила (бо урбарници там прорїзують лїс), але теперь чую, же є то якыйсь
звірь, якбач медвідь. Маря од страху збілїла як полотно, не знала, што
має робити і гварить Анцї: „Утїкайме, дівко, бо то медвідь!“
Взяли ногы на плечі. Бігли і утїкали, як їм душа стачіла. Досправды і
красны грибы перескаковали, бо ся бояли же їх медвідиско догонить.
Пришли на місце, де колись стояла їх хыжа і де в нїй выростало семеро красных дїточок. Сїли собі на мосток і з жалём споминали на матїрь,
нянька, сородинцїв і на вшытко красне, што ту вєдно пережыли із своїма
родічами...
Марія ҐІРОВА, Снина
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