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Вступ

Сесе, єденадцете чысло перийодычного наукового выдавництва „Річник Руской 
Бурсы”, хоц зачынат другу десятку в чысленых за шором номерах, не одходит од 
дотеперішніх загальных принципів змістовых, композицийных, структуровых. 
Дальше остає при штырьочастьовым змістово-структуровым поділі зо вступами, 
дедикациями і дедикацийныма статями, а тіж записками про авторів. Видна єст 
натоміст явна еволюция в просторі языкового аспекту „Річника”. В сесым чыслі 
находиме, окрем части все редаґуваных двоязычні (Вступы, Запискы про авторів) 
лем єдну польскоязычну статю в  части Дускурс і  єдну польскоязычну рецензию. 
Вшыткы інчы тексты сут лемківско і русиньскоязычны, што єст свідоцтвом того, 
на кілько розвинул ся лемківскій язык як обслугуючий науковий дискурс. Введена 
тіж остала зміна в обсягу Записок про авторів. Зачынаючы нову едиторску десятку, 
рішыли сме повторити інформациі о вшыткых присутных на картках „Річника” 
авторах, а не лем о тых, котры пршыраз гев публикуют.

„Річник Руской Бурсы 2015” єст дедикуваний памяти Миколая Малиняка 
(1851–1915) в сотну річницю його смерти і одзначат десяту річницю введіня Уставы 
з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічны меншыны та про реґіональний язык. 
Дедикувана Малинякови статя находит ся безпосередньо по дедикацийных вписах, 
а пак традицийні явит ся част, де заміщено зобраны і упорядкуваны документы. Єст 
то, згідні з заложеным уж влони пляном, продолжыня публикуваня доступных нам 
на днес документів, якы односят ся до одкликуваня дотеперішніх репрезентантів 
лемківской етнічной меншыны во Спільній Комісиі Уряду і Народовых і Етнічных 
Меншын a тіж покликуваня новых репрезентантів. Як што рока, документы упо-
рядкувал і Вступ до них опрацувал, Боґдан Ґамбаль. 

Дост специфічні укладат ся того рока Дискурс. Находят ся в ним аж три статі 
авторок з Пряшівской Руси, котры повязаных сут з Інститутом Русиньского Языка 
і Культуры на Університеті ім. Шафарика в Пряшові. Дві з них односят ся до языка. 
Анна Плішкова i Зденка Цiтрякова пишут о білінґвізмі сучастных Русинів на Сло-
вациі. Натоміст Кветослава Копорова вказує тот язык в  дияхронным аспекті на 
основі м. ін. прац найвызначнійшых диялектоґів першой половины xx столітя. 
Долучыти гев треба і статю Алены Блыховой, котра односит ся до транслятолоґіч-
ных проблемів переданя емоцийной інформациi тексту в перекладі на інчий язык. 
Приміры веде медже росийскым а словацкым і русиньскым языками. 

В склад Дискурсу входит тіж статя Пшемыслава Мазура про ведены в польскій 
пресі на початку вісемдесятых років минулого століта дискусиі і полемікы в одне-
сіню до Лемків і  іх достоменности. Окрем того – документацийна статя про лем-
ківскй бізнес в Шамокін в Пенсильваніі. Єй авторами сут Богдан Горбаль і Річард 
Кастер. Ефектом спілпрацы тіж двох авторів – Пауля Малецкого і Даміана Новака 
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єст статя про акустыку лемківскых церкви. Врешті остатня в тій части стата, Олены 
Дуць-Файфер, посвячена єст Уставі з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічных 
меншыны та про реґіональний язык і тому, як діє тнз. „униковий патерналізм”.

В  части Інспірациі, згідно з  принятом влони модифікацийом, вводиме пере-
ведений на лемківскій язык есей писателя приналежного до німецкой народовой 
меншыны – Піотра Ляхмана. Wypędzenie po polsku, котрий навязує до близкого тіж 
Лемкам досвідчыня. Вернули до той части тіж студентскы тексты – єден концентрує 
ся на частях тіла, а два інчы вводят великє чысло присловників. 

Остатня част, Рецензиі і справозданя, вміщат омовліня діяльности і артистыч-
но-ідеовых а тіж орґанізацийных квестий Театру ім. Александра Духновича в Пря-
шові. Шыроко і  критычні омовлений остал гев тіж ІV Медженародний Конґрес 
Русиньского Языка. Під увагу рецензента остали взяты тіж академіцкы підручникы, 
котры явили ся в  2015 р. на Університеті в  Пряшові. Четверта рецензия оцінят 
ефекты ґрантового проєкту Міцне Зіля, посвяченого реконструкциі традицийной 
лемківской музыкы. 

Як уж споминала-м, на кінци сесого чысла мож традицийні найти двоязычны 
Запискы про авторів.

 Найвекшым осягніньом, явні видимым в  текстах „Річника Руской Бурсы 
2015”, єст його языковий аспект. Перехід з початковых чысел, де лем поєдны статі 
были печатаны по лемківскы, до теперішньой праві же выключности языковой 
для лемківского языка, єст еволюцийным процесом, котрий довершал ся цілий 
час і поступенно стал ся сутьовом языковом реальністю.

Чысло і  ріжнородніст статий, котры сут печатаны в  „Річнику Руской Бурсы 
2015” вказує, же по 10 роках авторе фурт хцут приготовлювати і печатати своі статі 
в тым головні лемківскоязычным перийодыку.
 

       Олена Дуць-Файфер
Краків, 25 листопада 2015 р.
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Wstęp

Niniejszy, jedenasty numer periodycznej naukowej publikacji „Rocznik Ruskiej 
Bursy”, chociaż początkuje drugą dziesiątkę liczonych kolejno numerów, nie odbiega 
od dotychczasowych ogólnych zasad treściowych, kompozycyjnych, strukturalnych. 
Nadal pozostaje przy czterodziałowym układzie treściowo-kompozycyjnym całości, 
zawierając dodatkowo wstępy, dedykacje, artykuły dedykacyjne oraz notatki o autorach. 
Widoczna jest natomiast istotna ewolucja w zakresie językowego aspektu „Rocznika”. 
W niniejszym numerze znajdujemy, obok elementów zawsze redagowanych dwujęzycznie 
(Wstępy, Notatki o autorach) tylko jeden artykuł polskojęzyczny w dziale Dyskurs i jedną 
recenzję polskojęzyczną. Wszystkie pozostałe teksty są łemkowsko i rusińskojęzyczne, co 
świadczy o stopniu rozwoju języka łemkowskiego w funkcji kształtującej dyskurs naukowy. 
Wprowadzona też została zmiana w  zawartości Notatek o  autorach. Rozpoczynając 
edycję kolejnej dziesiątki numerów czasopisma, postanowiliśmy powtórzyć i uaktualnić 
informacje o wszystkich autorach obecnych na stronach danego numeru czasopisma, nie 
tylko o tych, którzy po raz pierwszy w nim publikują.

„Rocznik Ruskiej Bursy 2015” jest dedykowany pamięci Mikołaja Małyniaka (1851–1915) 
w setną rocznicę Jego śmierci i akcentuje dziesiątą rocznicę wprowadzeniа w życie Ustawy 
z dnia 6 stycznia 2005 r. o narodowych i etnicznych mniejszościach oraz o języku regionalnym. 
Atykuł dedykowany Małyniakowi zamieszczony jest bezpośrednio po formule dedykacyjnej, 
a w dalszej części tradycyjnie znajduje się dział, gdzie zostały zebrane i uporządkowane 
dokumenty. Jest to, zgodnie z powstałym już w ubiegłym roku planem, kontynuacja 
dostępnych nam aktualnie dokumentów, które dotyczą odwoływania dotychczasowych 
reprezentantów łemkowskiej mniejszości etnicznej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych oraz powoływania nowych reprezentantów. Jak i w poprzednich 
latach, dokumenty zostały uporządkowane i opatrzone Wstępem przez Bogdana Gambala.

Dosyć specyficznie wygląda w tym roku zawartość treściowo-problemowa Dyskursu. 
Znajdują się w nim aż trzy artykuły autorek z Rusi Preszowskiej, związanych z Instytutem 
Języka i Kultury Rusińskiej na Uniwersytecie im. Szafarika w Preszowie. Dwa z nich mają 
charakter językoznawczy. Anna Pliszkowa pisze o bilingwizmie współczesnych Rusinów na 
Słowacji. Natomiast Kwetoslawa Koporowa ukazuje ten język w ujęciu diachronicznym na 
podstawie m. in. prac najbardziej uznanych dialektologów z pierwszej połowy XX wieku. 
Artykuł Aleny Blychowej jest poświęcony zagadnieniom translatologicznym, a konkretnie 
problemom z przekazaniem aspektu emocjonalnego wpisanego w dany tekst, tłumaczony na 
inny język. Przykłady takich zmagań ukazuje w obszarze pomiędzy rosyjskim i słowackim 
oraz rusińskim językiem. 

W obrębie Dyskursu umieszczony też został artykuł Przemysława Mazura na temat 
prowadzonych w prasie polskiej z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dyskusji i polemik 
wokół Łemków i ich tożsamości. Oprócz tego – artykuł dokumentujący rozwój łemkowskich 
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przedsięwzięć biznesowych w miasteczku Shamokin w Pensylwanii. Jego autorami są 
Bogdan Horbal i Richard Custer. Podwójnego autorstwa – Pawła Małeckiego i Damiana 
Nowaka – jest też artykuł poświęcony akustyce łemkowskich cerkwi. Ostatnim w tej 
części tekstem jest artykuł Heleny Duć-Fajfer powstały w związku z dziesiątą rocznicą 
funkcjonowania Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym w celu symptomatycznego ukazania zjawiska tzw. „paternalizmu 
unikowego”.

W części Inspiracje, kontynuując przyjęte w ubiegłym roku modyfikacje, zamieszczamy 
przetłumaczony na język łemkowski esej Wypędzenie po polsku autorstwa Piotra Lachmanna, 
przynależącego do mniejszości niemieckiej w Polsce, który porusza bliskie też łemkowskim 
doświadczeniom problemy. Do tego działu powróciły też teksty studenckie – jeden z nich 
eksponuje leksykę związaną z częściami ciała, dwa inne formy przysłownikowe w języku 
łemkowskim.

Ostatni dział Reczenzje i sprawozdania zawiera omówienie działalności i zagadnień 
artystyczno-ideowych oraz organizacyjnych w Teatrze im. Aleksandra Duchnowycza 
w Preszowie. Szeroko i krytycznie został tu też przedstawiony IV Międzynarodowy Kongres 
Języka Rusińskiego. Recenzencka uwaga poświęcona też została wydanym w 2015 r. na 
Uniwersytecie Preszowskim podręcznikom akademickim. Czwarty tekst recenzencki 
ocenia efekty projektu grantowego Міцне Зіля, poświęconego rekonstrukcji tradycyjnej 
muzyki łemkowskiej.

Jak już wspominałam, na ostatnich stronach aktualnego numeru „Rocznika” zapoznać 
się można z informacjami o autorach tekstów. 

Najistotniejszym osiągnięciem, wyraźnie uwidocznionym w tekstach „Rocznika Ruskiej 
Bursy 2015”, jest jego językowy aspekt. Przejście od numerów początkowych, w których tylko 
pojedyncze artykuły drukowane były po łemkowsku, do aktualnej prawie że wyłączności 
uzyskanej przez język łemkowski na stronach „Rocznika”, jest procesem ewolucyjnym, 
który dokonywał się ciągle konsekwentnie, aż stał się istotną rzeczywistością językową. 

Liczba i różnorodność artykułów, które są zamieszczone w „Roczniku Ruskiej Bursy 
2015” świadczą, iż po dziesięciu latach autorzy nadal chcą opracowywać i publikować swe 
teksty na stronicach tego głównie już łemkowskojęzycznego czasopisma. 

       Helena Duć-Fajfer
Kraków, 25 listopada 2015 r.


