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Якый язык мають кодіфіковати мадярські Русины? 
 

Не позеравучи на довгу и многостранну історію мадярські Русины 
ниґда не мали кодіфікованый литературный язык на повный кіп, як тото 
днесь принято про каждый европськый народ. Не є се чудным, кідь повзе-
рати на їх історичный розвой за прушлї хоть лем три стороча. Мож упо-
вісти, же стартовав сесь процес лем у послїднюй четвертинї XVIII віка, 
коли за Марії Терезії зачало са переписованя обывательства імперії языка-
ми вшыткых народув. И хоть была ся урбаріална реформа предпринята у 
первый шор про економічнї причины, ипен вна и объявила слабость некон-
солідованого русинського народа у языковуй сферї. Урбаріалнї ґрамоты 
заповняли са на велику радость днешньых діалектолоґув на бесїдї каждого 
села окремо з хоснованём по булшуй части тогдашнюй мадярськуй 
ґрафікы (ипен на теріторії Мадярського королювства и проживала булша 
часть Русинув). Уповісти мусай, што сяка, вадь подобна сітуація была ха-
рактерна на тот час про многі народы. Доста лем припомнянути за латин-
ськый язык у літурґії, вадь науцї сьых народув.  

Проблема про Русинув зачала рости по тому, як сосіднї народы єден 
за другым зачали нормовати свої литературнї языкы на базї їх демокра-
тізації, т. е. приближавучи їх ґу живуй народнуй бесідї, а сеґінь Русины 
пушли у цалком другый бук. Педіґ зачали, ги булшость. Ґраматика букваря 
Іоана Куткы 1797 года была цалком у дусї такої демократізації. Вна де-
факто (кідь уважати на ї функціоналну вагу про русинську сосполность 
тых годув) кодіфіковала нараз три стилї тогдашнёго русинського литера-
турного языка. Тот про каждоденї світські потребы быв доста прибли-
женый ґу живым народным говорам. Через каждї дакулько годув сесь 
«Букварь...» переудавав са и заганяв са на кажду парохію (булше ги 600 на 
тот час), так же ипен ёго яло кваліфіковати як перву и доста резултативну 
пробу кодіфікації языка про обывателюв южных склонув Карпат на основі 
містных діалектув. Айбо не пушли Русины за велёчестованым ужгород-
ськым каноником, а, як єм казав переже, у другый бук. Майпознатый 
містный ґраматик Михаил Лучкай прямо заявляв у своюй роботї 1830 года, 
ож бесїда простакув нияк раз не валовшна быти возвигнута на висоту 
литературного языка. «Закріпили» сесь вектор двиганя сосполных сил, 
коли Русины взяли на ся функцію объєдиняти вшыткых восточных славлян 
пуд єдным прапором, політикы во главі з Добрянськым и славнї будителі 
половкы XIX стороча и пузднїше. 

Не є ниякого чуда, ож лем на самому кунцёви прошлого тисячрочя 
булшость Русинув дозріла до наладженя властного литературного языка на 
базї живых народных діалектув. Не мож повісти, же и скорі не было муд-
ракув межи Русинамы, котрі ратовали за сесь путь. Доста туй припомня-
нути славноє имня академика Мадярськуй академії наук Антонія Годинкы, 
котрый ищи на зачатку 20-ых годув прошлого стороча зачав писати на 
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руднум про нёго южномараморошськум діалектї. Айбо містна интеліґенція 
и надале иґноровала цалком природню, як было ясно про булш серенчливі 
народы ищи перед стовков годув до сёго, путь у языковум будованю. 
Булше того, хоснувучи преклоный возраст старого академика примудрили 
са робити се демонстратівно и в 40-ві годы у діятелстві Пудкарпатського 
Общества Наук (прообраза Русинськуй Академії(!), ліпші на тот час ї 
представителї Николай Лелекач и Федор Потушняк. Прозріла унґварська 
научна еліта скоро и такой нараз по прибутю братув з востока в октовбрї 
1944 года, айбо было вже пуздно... 

Такой по войнї традіційнї русинські културнї центры были удорванї 
од мадярськых Русинув, хоть то вже и нич фактічно не рішало ни про них, 
ни про самых пудкарпатцюв. 

Днешньый русинськый ренесанс повстав у Мадярщинї, як и всяди 
инде, вже лем на зачатку 90-ых годув ХХ. стороча по крахови комуніс-
тичных режимув у Централнуй Европі, коли сеґінь Русины зачали зясь 
двигати голову и глядати властну ідентичность. Мож уповісти, ож заново, 
як и у другых державах, зачали од нулы, бо такой дві ґенерації містных 
обывателюв, хоть и дашто чули уд дїдув за Русинув, не доставали ниякого 
властного вошколованя; была перервана хоть яка-така писемна традіція.  

На момент заложеня Орґанізації Русинув у Мадярщинї, первых пуб-
ликацій на материнському языкови у цїлуй державі обстали два села на 
периферії, де булш-менш компактно жили люде, котрї не были докус аси-
мілёванї: Комловшка и Мучонь. Ипен родакы Комловшкы Ґабрєл Гат-
тінґер и Юдіта Кішшова перві авторы и редакторы новодобых мадярськых 
изданїй. Містный рудный комловшськый діалект вны намагали са возд-
вигти до уровня литературного языка. Что само по собі нелегка праца, тим 
булше што вна, ся праца, потребує як мінімум булше сил, як и самых 
авторув. Чим дале, тим булше вливавуть са в сесю роботу и пудкарпатські 
авторы. И ту явным и вострым образом повстає перед нима, як и перед 
булшов частёв днешнїх Русинув Мадярщины (а нима суть родакы Пуд-
карпатя) перва и природна проблема, комловшськый діалект про них є 
малоприйнятным, тым булше, што и влив литературного словацького 
языка на вуходившых словацьку школу редакторув (у русинськуй 
Комловшці за соціалізма фунґовала словацька школа!) давав са знати доста 
ясно. Уровінь языковый, як и фаза асімілованости містных русинув добрі 
замітна на сторонах русинськуй періодикы первых рокув. Вуходячи з ана-
лізы русинськых мас-медіа 90-ых годув у Мадярщинї, накурто мож повісти 
лем єдно: языкова сітуація была катастрофална... 

Не наладило ї до кунця и майдорогоє, што са тиче типоґрафської 
роботы, періодичноє вуданя «Вседержавный Русинскый Вісник», котроє 
зачало вуходити у кунцёви 1999 года у журналному форматї и было, так 
ми са видить, крочайом уперед не лем за формалнов мінтов. Булше міста 
на сторонах централного русинського періодичного изданїя достали и 
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родакы з Пудкарпатя, котрї, печатавучи са у містных новинках, чим дале, 
тим активнїйше зачинавуть вмішовати са у русинськоє языковоє будованя 
у новонавернутуй про многых из них Утцюзнинї – Мадярщинї. Сеся тен-
денція у языковому вопросї ищи булше усилила са позад кардиналных 
політичных змін у руководстві Вседержавного русинського самосправова-
ня у Будапештї 2002 года, котра лем закріпила на формалнум уровнї домі-
нованя у русинському сосполному животї Мадярщины родакув из Пудкар-
патя, котрї, однако, донесли за собов и тамошнї нерішенї языкові пробле-
мы. Проблемы сї носять як объєктивный (богатство діалектув, котрі ґу то-
му ищи и доста силно розличавуть са межи собов), так и субъєктивный 
характер (катастрофалный положай днешнїх Русинув в Українї, брак мо-
ралных, а утсї – языковых авторитетув, функцію котрых у булш цивілі-
зованых народув исповнявуть писателї, політикы, новинарї и т. д.). Ипен 
язык періодикы у первый шор є тым глядилом, у котрому добрї видиме 
вшыткі слабі и муцнї (кедь дако найде такі) бокы днешнюй языковуй сіту-
ації у Русинув Мадярщины.  

Ипен на сюм полю, як ми са видить, у подалшому мала бы са фор-
мовати його будучность. Надїяти са на школу у тому состояню, у котрому 
суть недїлнї класы у Комловшцї и Мучоню, не мож. Добрї бы было, кібы 
вны сповнили хоть лем функцію захраненя, «конзервованя» тых позос-
таткув містных русинськых діалектув у мадярськуй провінції. Час про тото 
не є майгуршый.  

Кедь уже-м заговорив за періодику як глядило днешнёї языкової сі-
туації в Мадярщинї, треба спершу вповісти за журнал «Русинськый Світ. 
Общественна, информаційна новинка русинув у Мадярщині», котрый 
реґуларно раз на місяць (што само по собі уже добрї, порувнювучи з тым, 
што было!) вуходжать у Будапештї з октовбра 2003 года (на авґуст 2007 
года вуйшло вже 46 чисел). Нараз уповім, ож по вшыткых параметрах, 
котрї яло сповняти періодицї вседержавного уровня, се доста замітный 
крочай допереду. Радує, напримір, то, што послїднї годы усї двадцять сто-
рон новинкы писанї лем по русинськы (по мадярськы вуходжує каждый 
другый місяць отдїлна прилога). Дякувучи робутникам редакції за ту вели-
ку працу, што и привела ґу днешнїм красным резултатум, мушу ищи раз 
напомнити їм, ож од їх подалшого каждоденного труда над каждым 
словом, каждым шориком у текстох новинкы буде у многум зависїти 
судьба русинського языка в Мадярщинї днесь и у майблизжуй будучности. 
Што са тиче якустных характеристик языка «Русинського Світа» и 
єжегодника «Календарь-Альманах» (вуходжовав у 2000-2006 годах), упо-
вім лем єдно: вун, язык днешнюй мадярськуй русинськуй періодикы, добрї 
илуструє вшыткі тоти слабости, што характеризувуть зачаток становленя 
новуй языковуй нормы. Ґу идеалным стандартум, накурто кажучи, ищи 
далеко. Беручи у рукы свіжу новинку, все собі думаву: кедь Русины будуть 
писати так, ги малювали чи малювуть їх малярї прошлости и днешнёсти 
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(до теперь такой каждоє число «Русинського Світа» богато илустрованоє 
майлїпшыми їх роботами), сміло зможуть уповісти, ож їх русинськый 
литературный язык є межи иншыма европейськыма языкамы ничым не 
гуршый и не заопсталый.  
 Айбо ищи раз мусай признати, ож судьба русинського языка днесь 
рішає са на май ширёму полю. По русинськы мавуть са писати днешнї 
новинкы, говорити радіо, функціоновати вшыткі русинські інституції, кот-
рі фунґувуть у державі. Парадоксално, айбо того ищи не є днесь усягды. 
Русинськоє радіо днесь, напримір, наполовку сякоє-такоє русинськоє, на-
половку мадярськоє...  
 Задача днешнїх передашув русинського самосправованя номер єден 
– пудготовити кодіфікацію мадярського варіанта русинського литератур-
ного языка. 

При сёму, ми са видить, майпервоє, сохранити позостаткы бесїды 
обывателюв Комлошкы и Мучоня на лексичнум уровню, годно быти, и 
даякі їх ґраматичнї особености. Лем у толерантнум и демократичнум 
языковум «котлові», при вухоснованю языковых окремостей ушыткых Ру-
синув Мадярщины, їх інтелектуалного и творчеського потенціала на ко-
нець годен повстати язык, котрый и захранить у будучности малый наруд. 
Ясно, ож Русины Мадярщины будуть чувствовати влив сосїдув. При та-
кому пуздному зачатку у сюй роботї, мавуть вони и свої преференції: годнї 
са без великуй намагы приспособити ґу тым языковым нормам, котрі суть 
єденакыма про Русинув з иншых стран, максимално вухосновавши богату 
практіку сосїдув у сёму, як указує са, сложному вопросї. 

Менї са видить, ож ипен сяк, не перенимати готову языкову норму у 
словацькых Русинув (бо вна, як дако каже, близжа ґу діалектум Ком-
ловшкы чи Мучоня), не міряти на са пудкарпатські варіанты (бо вны руднї 
суть булшуй части днешньых мадярськых Русинув), а формовати свуй 
окремый варіант русинського литературного языка (при сёму максимално 
намагати са глядати путї ґу общерусинському койне, за котрый зачали 
вести бесїду Русины на Третёму языковум конґресї в септембрї 2007 года в 
Кракові; туй, напримір, лично я хоснуву «ї» на позіції давнёго ятя, котрый 
сповняв колись сї ґрафичнї функції (указовав на мнягкость подакотрых 
переднёязычных), и роздїлный «ъ», уніфікуючі вшыткых нас новостї, 
заведенї недавно нашыма словацькыма колеґами).  

Се значить, ож спершу отвітити на простенькі вопросы. Возьмім до 
рук наші печатанї тексты, побзерайме на нї, мерькувучи за кажду букву, 
каждый печатаный знак. Як маєме писати: русинськый чи русинский, вадь 
русинськый? Приглашеня чи приглашениє? Мадярськуй чи мадярської? 
Майбулшый чи найбольший? Жывот, чи живот? Вісник, чи вістник? и т. д., 
и т. д. Мусай формовати и свою властну лексику. Хыбить Русинам, нап-
римір, сосполна, научна термінолоґія. И туй не гріх поглядати дашто по 
словарях (їх не є так мало, ги дако каже), а даколи не буде хыбов и 
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властный неолоґізм. Русинські писателї, новинарї и філолоґы не мавуть са 
бояти словотворчества. Час ушытко поставить на місто. Вуверичи усе леґ-
ше, ги наладити, создати дашто новоє, ищи ґу тому животосхопноє. 

Задача мінімум на днешнёму етапі, як видиме, – упорядоченя (чи 
упорядкованя) ортографії (чи правописаня?). Се первоє и май (вадь най) 
важноє, на муй (вадь мüй/мÿй) взгляд! Нико из філолоґув не вповість, як 
має са писати, бо на тото не є объєктивнуй міркы. Вшыткі лексичнї и ґра-
матичнї варіанты мавуть єднаку годноту, важно иншоє: вуробити ЄДНА-
КУ языкову норму про вшыткых културных людий, каждый из котрых має 
доброволно признати сю норму, даколи при сёму и одказати са от свого 
рудного, материнського, про благо властного народа у цїлови.  

Кідь конкретнїше, менї са видить, зачати треба зо складаня ортоґра-
фічного словаря тисяч ходь лем на 25-30 з ґраматичныма табламы, де буде 
мінта русинськуй словозміны про вшиткі филї слов містного варіанта 
русинського литературного языка. Из словарём, як ми са видить, не мало 
бы быти великых проблем, доста припомнянути туй словарї, што увідїли 
світло світа у Словакії, свіжі роботи у сюй области Митра Попа и Іґоря 
Керчи, на базї котрых, не забывавучи за властнї «мадяризмы», мож 
составити властный словник. Туй, хоснувучи тоту можность, же-м межи 
колеґами языкознателями, уповім за посліднїй словарь, же є фантастичным 
дарчиком про Русинув в ушыткых країнах. Сякого высокофахового сло-
варя ищи зьме не мали. Днесь лем єдна проблема, як го якмай ефективно 
вухосновати на благо народа, што все мав недостаток філолоґув, з єдного 
боку, а з другого – фурт му хыбіло похоплиня вшыткуй туй важности як 
про днешню еґзістенцію, так ищи булше – будущность народа, ЛИТЕ-
РАТУРНОГО ЯЗЫКА. Доста лем послухати, як са гризуть межи собов 
поєднї «писателї», я вже не кажу за безапелаціоность аматерув, котрі нияк 
не годнї похопити, ож каждый литературный язык є дакус штучный. 
КАЖДЫЙ, лем єден є сякым булше, другый – менше. Ниякый литера-
турный язык не годен быти идентичным материньскому языкови, тым 
булше про Русинув з їх богатством локалных діалектных особеностий.   

Мало тяже буде з ґраматиков, де ми са видить, треба бы вухосновати 
языкові особености майзападных про Пудкарпатя ужанськых діалектув, 
котрі булш менш природно зъєдинили бы Русинув Мадярщины з родаками 
у Пудкарпатї и на Пряшовщинї. Туй на помуч мала бы прийти днешня 
языкова сітуація в Мадярщинї. Вшыткі, ко пише по русинськы днесь, годнї 
са умістити за єдным не онь такым и великым круглым столом и найти 
консенсус у майважному на днешнїй день про Русинув Мадярщины дїлї, 
котрым є кодіфікація литературного языка. 
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language on the territory of today’s Hungary. The article gives a short historical review about 

the given problem during the last 250 years, it analyses the language of modern Rusyn 

periodicals in Hungary, it describes the prospects of codification the literary language in 

Hungary. The author shares his opinion with the readers about the ways how to solve the 

given problem, he offers specific steps how to introduce the Rusyn literary language for the 

Hungarian Rusyns, using the experience of Rusyns from Serbia, Slovakia and Poland. 
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